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 in de Europese Unie: Belangrijkste trends 
 

 
DUIDELIJKER AANDACHTSPUNTEN VOOR EUROPESE 

DRUGSSTRATEGIEËN  
 
! RAMINGEN VAN PROBLEMATISCH DRUGSGEBRUIK VARIËREN VAN 2 TOT 9 GEVALLEN 

PER 1 000 PERSONEN (LEEFTIJD TUSSEN 15 EN 64 JAAR) 
 

! HET PERCENTAGE JONGE MENSEN IN DE EU DAT ONLANGS CANNABIS HEEFT GEBRUIKT 
VARIEERT VAN 5-15%  

 

! RAMINGEN VAN DRUGSGEBRUIK VIA INJECTIE VARIËREN VAN 2 TOT 5 GEVALLEN PER 
1 000 PERSONEN (LEEFTIJD TUSSEN 15 EN 64 JAAR) 

 

! CONSUMPTIE VAN SYNTHETISCHE DRUGS BLIJFT EEN BRON VAN GROTE ZORG 
 

! EU-LANDEN MELDEN GROTER AANTAL CLIËNTEN IN BEHANDELING 

! STERFTE TEN GEVOLGE VAN DRUGSGEBRUIK NOG ALTIJD STABIEL 

 
Heden worden door het te Lissabon gevestigde Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving, het EWDD, een 
aantal hoofdpunten uit het Jaarverslag 2002 over de stand van de drugsproblematiek in de Europese Unie en Noorwegen 
gepresenteerd. Dit vandaag gepubliceerde verslag geeft een overzicht van de aanpak van het drugsprobleem in Europa. 
 
Belangrijk: in dit persbericht wordt een aantal geselecteerde hoofdonderwerpen uit het vandaag gepubliceerde verslag 
benadrukt. Het dient in samenhang met dit verslag te worden gebruikt en is niet zozeer bedoeld als een op zichzelf staand 
document]   
  
Belangrijkste trends 
 
• Cannabis blijft de meest gebruikte illegale drug in Europa 

Het aantal volwassen dat ooit cannabis heeft gebruikt varieert van 10% in Finland tot 25-30% in Denemarken en het VK. 
België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Ierland en Nederland melden alle percentages van rond de 20%. Hiertegenover staat 
het meest recente percentage uit de VS, waar 34% van de personen ouder dan 12 jaar ooit cannabis heeft gebruikt.  

 
• De meeste EU-landen melden, voor het gebruik van cannabis in de afgelopen 12 maanden, cijfers die variëren van 5%-10%. 

Voor jonge volwassenen loopt dit op tot 18%.  
Het lijkt er echter op dat onder jonge mensen, in een aantal landen als Ierland, Nederland, Finland en Noorwegen het 
gebruik van cannabis zich stabiliseert of zelfs een dalende lijn vertoont, ondanks toenemend gebruik in de andere EU-landen.  

 
• Andere drugs worden zowel door jonge mensen als over de gehele lijn veel minder vaak gebruikt. Mannen gebruiken 

veelvuldiger drugs dan vrouwen. Onder jonge mensen is dit verschil echter kleiner.  
./.. 

• Het aantal personen dat reeds amfetaminen heeft geprobeerd, varieert van 1 tot 6% al naargelang de lidstaat. 
Het VK meldt echter een cijfer van 11%. De cijfers voor cocaïne en ecstasy liggen tussen 0,5 en 4,5%; voor 
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heroïne ligt dit over het algemeen onder de 1%, ofschoon dit in een aantal landen voor jonge mannen kan 
oplopen tot 2 à 3%.   

 
• Over het algemeen heeft minder dan 1% van de volwassenen het afgelopen jaar amfetaminen, cocaïne of 

ecstasy gebruikt. 
 
• De consumptie van synthetische drugs blijft een bron van grote zorg. Ofschoon de gebruikers hiervan minder 

dan 3% van de totale bevolking uitmaken, zijn ze met name vooral te vinden onder jonge mensen die zich in het 
nachtleven begeven of dansclubs of discotheken bezoeken, een zorgwekkende ontwikkeling.   

 
.  
Mike Trace, de voorzitter van de raad van bestuur van het drugsagentschap, merkt op dat de recente 
verbeteringen in de EU-lidstaten duidelijk maken welke doelen het agentschap met het drugsbeleid nastreeft en 
welke acties het onderneemt om deze te verwezenlijken. Nu is het moment aangebroken om deze acties met succes 
in de praktijk te brengen en de impact ervan eerlijk te beoordelen.   
 
 
De vraag naar drugs 
 
• Ramingen van problematisch drugsgebruik in de EU (zie voetnoot 1) variëren van 2 tot 10 gevallen per 1 000 

personen in de leeftijdscategorie tussen 15 en 64 jaar. De cijfers zijn het hoogst voor Italië, Luxemburg, 
Portugal en het VK, namelijk 6 tot 8 gevallen per 1 000 personen en het laagst in Oostenrijk, Duitsland en 
Nederland, met zo’n 3 gevallen op 1 000 personen.  

 
• In de gehele EU werd voor het jaar 2000 een toename gemeld van het totale aantal voor drugsproblemen 

behandelde personen. Dit is gedeeltelijk het gevolg van het feit dat betere gegevens beschikbaar zijn. Het aantal 
personen dat behandeling zoekt voor heroïneverslaving lijkt stabiel of daalt. Het gebruik van meerdere drugs 
komt steeds vaker voor. Het gebruik van cannabis als secundaire drug bij opiaatgebruikers is opvallend. Volgens 
de meldingen wordt de consumptie van cocaïne een groeiend probleem in de EU en speelt deze drug een 
hoofdrol als secundaire drug in combinatie met heroïne en alcohol.  

 
• Het aantal werklozen onder diegenen die om behandeling vragen is groot. In sommige landen loopt het cijfer op 

tot 55%, terwijl het percentage voor de algehele bevolking 5% bedraagt. Tot 66% heeft uitsluitend basisonderwijs 
genoten. 

 
• De prevalentie van HIV onder intraveneuze druggebruikers ( ID-gebruikers )varieert van rond 1% in het VK tot 

34% in Spanje. De afgelopen jaren is het algehele beeld hier niet gewijzigd. Sinds 1996 is de incidentie van 
AIDS in de meeste landen gedaald. Portugal blijft het EU-land met de hoogste jaarlijkse incidentie van AIDS 
onder ID-gebruikers.  

 
•     Ieder jaar melden de EU-landen 7 000 à 8 000 sterfgevallen ten gevolge van drugsgebruik, ofschoon het aantal 

in werkelijkheid waarschijnlijk groter is. De afgelopen jaren was dit aantal “drugsdoden” stabiel of daalde het. 
Sommige EU-landen (Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk) melden echter nieuwe stijgingen na eerdere 
dalingen. De voornaamste boosdoeners zijn de opiaten. De meeste slachtoffers van een overdosis zijn jonge 
mannen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ./.. 
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Pogingen om het aanbod terug te dringen 
   
• In iedere EU-lidstaat wordt cannabis het meeste in beslag genomen, behalve in Portugal waar het vooral om 

heroïne gaat. Sinds 1996 neemt Spanje meer dan de helft van het EU-totaal in beslag. 
 
• In 2000 werd bijna 9 ton heroïne in beslag genomen, waarvan een derde in het VK.  
 
• Nadat de inbeslagnemingen van cocaïne in de EU sinds het midden van de jaren tachtig gestaag waren 

toegenomen, vertoonden ze een duidelijk dalende lijn in 2000. De inbeslagnemingen van amfetaminen en met 
name van ecstasy namen echter toe, hetgeen voeding gaf aan de bezorgdheid in de EU over het gebruik van 
synthetische drugs . 

ecstasy and LSD 
• De prijs van alle illegale drugs is in de gehele EU over het algemeen stabiel of daalt, ofschoon enkele 

prijsstijgingen zijn gemeld voor bruine heroïne.  
 
 
Drugsbeleid en drugsstrategieën 
 
• Alle nationale drugsstrategieën benadrukken nu het belang van een effectieve aanpak van het drugsprobleem. 

Scholen hebben de hoogste prioriteit. Hetzelfde geldt voor passende maatregelen van het rechtssysteem. 
 
• Zo staat in het rapport: De rechterlijke instanties beschikken in de verschillende fasen van het strafrechtsysteem 

over uiteenlopende maatregelen om drugsgebruikers die een strafbaar feit hebben begaan, een behandeling op 
te leggen. Lidstaten proberen in toenemende mate alternatieve oplossingen te documenteren en te evalueren en 
het ziet ernaar uit dat steeds sterker onderscheid wordt gemaakt tussen drugsgebruikers en andere overtreders 
van drugswetten. Enkele EU-landen hebben besloten straffen voor persoonlijk gebruik of bezit van cannabis, dat 
wordt onderscheiden van andere drugs., te verminderen of af te schaffen. Desondanks was cannabis in 2000 de 
drug die aanleiding gaf tot de meeste arrestaties – het cijfer varieert van 37% voor Zweden tot 85% in Frankrijk. 

 
• Het EWDD heeft reeds herhaaldelijk gewaarschuwd voor de uitbreiding van de markt voor synthetische drugs, 

vooral in het uitgaanscircuit en is voorstander van een open debat over een passende aanpak. In het verslag 
staat te lezen dat de waarde van ‘on site pill testing’, een controversiële kwestie, wordt overschaduwd door 
discussies over de farmacologische nauwkeurigheid en juridische consequenties. 

  
Volgens Georges Estievenart, directeur van het drugsagentschap heeft het EU-actieplan voor drugs ertoe 
bijgedragen dat de lidstaten zich bewuster zijn geworden van de noodzaak van onderling gecoördineerde 
activiteiten. De gedurende de laatste jaren in gang gezette trend om kaders voor drugsbeleid om te zetten in een 
actieplan, drugsstrategie of beleidsdocument vindt voortgang, ook al blijft er een kloof bestaan tussen de strategie 
op papier en de praktische uitvoering ervan. 
 
(1) Problematisch drugsgebruik wordt gedefinieerd als ‘gebruik via injectie of langdurig/regelmatig gebruik van 

opiaten, cocaïne en/of amfetaminen. 
 
• Zie voor alle details  en context- informatie →→→→ Jaarverslag 2002 on line:  
     http://annualreport.emcdda.eu.int of http://emcdda.kpnqwest.pt 
 
• Of neem contact op met: →→→→ Joelle Vanderauwera, persvoorlichter van het EWDD, of bel: ++ 351 21 811 

3000. Fax: ++ 351 21 813 1711. e-mail: Joelle.Vanderauwera@emcdda.org 
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