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Het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) is het centrale referentiepunt
voor drugsinformatie in de Europese Unie. Het in 1993 opgerichte en in Lissabon gevestigde
Waarnemingscentrum heeft tot taak de EU en de lidstaten objectieve, betrouwbare en vergelijkbare
informatie over drugs en drugsverslaving te verstrekken. Het is een van de gedecentraliseerde
agentschappen van de EU.

Om het wereldwijde drugsprobleem effectief aan te pakken, is goed gedocumenteerde informatie van
essentieel belang. Het EWDD biedt dit soort informatie en helpt aldus beleidsmakers, onderzoekers en
vakspecialisten meer inzicht te krijgen in de aard van het probleem en passende maatregelen te
ontwikkelen.

Het verbeteren van de vergelijkbaarheid van informatie over drugs in Europa en het ontwerpen van
methoden en instrumenten daartoe vormen kernactiviteiten van het Waarnemingscentrum. Dankzij de tot
nu toe behaalde resultaten kunnen landen nu nagaan hoe zij in het bredere Europese beeld passen en
gemeenschappelijke problemen en doelstellingen onderzoeken.

Kenmerkend voor het drugsverschijnsel is de veranderlijke, dynamische aard ervan. Het volgen van 
nieuwe ontwikkelingen is een van de hoofdtaken van het EWDD. In de eerste tien jaar van zijn bestaan
(1993-2003) heeft het Waarnemingscentrum veranderingen in zowel de aard van het drugsverschijnsel 
als de reactie en het beleid van de verschillende landen vastgesteld. Ondanks dat in deze periode grote
verschillen zijn vastgesteld, zag het Waarnemingscentrum eveneens gemeenschappelijke patronen en
tendensen ontstaan.

Het verstrekken van een nauwkeurig en up-to-date beeld van de steeds veranderende drugssituatie vormt
de hoeksteen van de werkzaamheden van het Waarnemingscentrum in het werkprogramma 2004-2006.
Hoewel er al veel is bereikt, moet ook nog veel worden gedaan om de monitoringinstrumenten te verfijnen
en een werkelijk „gemeenschappelijke taal” te ontwikkelen om dit Europese en mondiale verschijnsel te
beschrijven.

Europees Waarnemingscentrum 
voor drugs en drugsverslaving



Kerntaken

De taakstelling van het EWDD schetst zijn vier
hoofdtaken:

• verzamelen en analyseren van bestaande
gegevens;

• verbeteren van methoden
voor gegevensvergelijking;

• verspreiden van gegevens en informatie; en

• samenwerken met instellingen van de EU,
internationale partners en met landen
buiten de EU.

De door het EWDD verzamelde, geanalyseerde
en verspreide informatie is gericht op:

• de vraag en terugdringing van de vraag
naar drugs;

• nationale en communautaire strategieën
en beleid;

• internationale samenwerking en de geopolitiek
van het aanbod;

• controle op de handel in drugs, psychotrope
stoffen en precursoren; en

• gevolgen van het drugsverschijnsel
voor de producerende en consumerende
landen alsmede de doorvoerlanden.
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Statutaire organen

De Raad van bestuur, het hoogste besluitvormende
orgaan van het EWDD, bestaat uit: één
vertegenwoordiger van elke EU-lidstaat; twee
vertegenwoordigers van de Europese Commissie;
twee personen met een bijzondere deskundigheid
op het gebied van drugs die door het Europees
Parlement zijn aangewezen en een aantal
waarnemers, waaronder vertegenwoordigers
van Noorwegen en internationale organisaties.

Deze raad van de nationale vertegenwoordigers
garandeert dat de belangen van de Europese burger
volledig vertegenwoordigd zijn in de besluitvorming
van het EWDD. De voorzitter en vice-voorzitter
worden voor een periode van drie jaar gekozen.

De wetenschappelijke integriteit van het EWDD
wordt gewaarborgd door het Wetenschappelijk
Comité, dat formeel advies uitbrengt over en bijstand
verleent voor alle door de directeur of door de Raad
van bestuur voorgelegde wetenschappelijke
vraagstukken. De voorzitter en vice-voorzitter
worden voor een periode van drie jaar gekozen.
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Werkgroepen

Het EWDD telt vier programmateams die zich
elk richten op een van de kerntaken:

• het monitoren en analyseren
van de drugssituatie;

• het monitoren en analyseren van de
maatregelen in verband met de drugssituatie;

• het monitoren en evalueren van nieuwe
synthetische drugs; en

• het monitoren en analyseren van nationale
en communautaire strategieën en beleid en hun
impact op de drugssituatie.

Activiteiten op deze gebieden worden gesteund of
gepromoot door de volgende diensten:

• Reitox-coördinatie;

• communicatie en disseminatie;

• informatietechnologie; en

• ondersteunende diensten.

Werkprogramma 2004-2006

Het EWDD heeft zijn werkprogramma 2004-2006
vastgesteld tegen de achtergrond van politieke
vernieuwing en verandering, gekenmerkt
door de uitbreiding van de EU en de nieuwe
communautaire strategie inzake drugs.

De belangrijkste activiteiten onder
het driejarenprogramma zijn:

• het monitoren en analyseren van gegevens en het
verbeteren van de kwaliteit van de gegevens;

• het signaleren en analyseren van nieuwe
ontwikkelingen; en

• het verrichten van wetenschappelijke en
thematische analysen overeenkomstig nieuwe
ontwikkelingen en beleidsprioriteiten.

Een hoofddoelstelling van het programma is
de invoering van een omvattend systeem voor
het opslaan en opvragen van kwantitatieve en
kwalitatieve gegevens over drugs. Met dit systeem wordt
beoogd de almaar toenemende kennis van
het drugsprobleem bij het Waarnemingscentrum
toegankelijk te houden waardoor het EWDD zijn status
van informatiecentrum voor degelijke en vergelijkbare
informatie over drugs in de uitgebreide EU kan blijven
verbeteren.

De volledige tekst van het werkprogramma
is beschikbaar op http://www.emcdda.eu.int.
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Inzicht in de omvang en de aard van de drugsproblematiek is een absolute vereiste voor
doeltreffend beleid en actie. Permanente monitoring en analyse van de drugssituatie in de EU
zijn daarom kernactiviteiten van het EWDD.

Zowel methodologisch als praktisch gezien is het moeilijk, betrouwbare, vergelijkbare en up-to-date-informatie te vergaren
over drugsgebruik en de gevolgen daarvan. Daarom werkt het EWDD in samenwerking met nationale deskundigen aan
de ontwikkeling van zowel de infrastructuur als de technische instrumenten die nodig zijn om gegevens op dezelfde wijze
te verzamelen. Dergelijke instrumenten bieden de landen een „gemeenschappelijke taal” voor de interpretatie en
vergelijking van hun gemeenschappelijk probleem. Ze helpen tevens beleidsmakers in de EU de belangrijkste problemen te
identificeren, maatregelen te nemen en het effect van hun werkzaamheden te evalueren.

Prioriteiten in het werkprogramma 2004-2006 omvatten onder andere: kwaliteitsverbetering van de gegevens
met behulp van kernindicatoren; de consolidatie van strategieën voor gegevensverzameling; en de volledige benutting
van het analytisch potentieel van de door het EWDD en zijn partners vergaarde informatie.

Kernindicatoren

Centraal in het informatiesysteem van het EWDD staan vijf geharmoniseerde epidemiologische kernindicatoren:
standaardinstrumenten voor het vergaren en rapporteren van vergelijkbare gegevens over drugs.

Deze omvatten:

• prevalentie van en patronen in drugsgebruik onder de algemene bevolking;

• prevalentie van en patronen in problematisch drugsgebruik;

• drugsgerelateerde infectieziekten;

• sterfte ten gevolge van drugsgebruik en sterftecijfers onder drugsgebruikers;

• vraag naar drugsbehandeling.

Via deze indicatoren krijgt het Waarnemingscentrum een steeds beter inzicht in de drugsproblematiek in Europa en
kan het een goed gedocumenteerd beeld geven, noodzakelijk voor een doeltreffende besluitvorming.

Drugssi tuatie
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Kennisvergroting

Het EWDD vergroot zijn kennis door strategieën
voor gegevensverzameling te ontwikkelen op nieuwe,
politiek belangrijke terreinen. Op enkele terreinen
is inmiddels veel bekend, op andere daarentegen
is dit afhankelijk van het stadium van
projectontwikkeling. Onderzoek wordt verricht
op het gebied van:

• drugsgerelateerde misdaad;

• drugsmarkten en beschikbaarheid;

• jeugd en kwetsbaarheid;

• drugsgerelateerde sociale uitsluiting; en

• patronen in drugsgebruik en nieuwe tendensen
op het gebied van drugs.

Het Waarnemingscentrum vat eveneens
wetenschappelijke onderzoeksrapporten over
deze onderwerpen samen, om zo zijn eigen
gegevens aan te vullen en ze in de juiste context
te plaatsen.

Analyse, evaluatie en prognose

Feitenmateriaal verschaffen voor geschikte,
methodologisch verantwoorde en politiek relevante
analysen van de drugssituatie is de belangrijkste
motivatie voor het vergaren van gegevens. Teneinde
te waarborgen dat zijn bevindingen optimaal worden
benut, voert het EWDD diepgaande analysen uit
om nieuwe inzichten te verschaffen op belangrijke
beleidsgebieden, zoals:

• nieuwe trends op het gebied van drugsgebruik,
de invloed en de gevolgen hiervan;

• de omvang van het drugsgebruik en hiermee
verband houdende problematiek;

• het verband tussen de gebruikspatronen
en de gevolgen hiervan;

• risico-/beschermende factoren, individuele
en sociale factoren, markt- en economische
kwesties; en

• epidemiologische methoden voor beter inzicht
in het effect van de interventies, en andere
factoren, inzake de drugssituatie.
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Bij de aanpak van een specifiek drugsprobleem is het voor beleidsmakers van essentieel belang
te weten welke interventies doeltreffend zijn om aldus de meest succesvolle responsstrategie
op te bouwen. Het EWDD ziet het daarom als een van zijn hoofdtaken, maatregelen in verband
met de drugssituatie te monitoren en te analyseren.

Een van de grootste uitdagingen voor het Waarnemingscentrum is het tijdig verschaffen van toegang tot
empirische informatie over mogelijke maatregelen op het gebied van gezondheid, onderwijs, maatschappij
en strafrecht. Het Waarnemingscentrum steunt eveneens de exploitatie van onderzoeksresultaten en bevordering
van wetenschappelijke kennis van interventies als grondslag voor besluitvorming in de politiek en in de praktijk.

Prioriteiten van het werkprogramma 2004-2006 omvatten onder andere: de analyse van trends en nieuwe
ontwikkelingen in de respons; ontwikkeling van verder gestructureerde informatieverwerkingstechnieken
en verstrekking van goede praktijkvoorbeelden en instrumenten voor kwaliteitsbeheer.

Hoofdpunten

Het EWDD volgt en analyseert de beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de maatregelen
op het gebied van drugspreventie, therapie, sociale rehabilitatie en schadebeperking. Het besteedt eveneens
aandacht aan maatregelen die bestemd zijn voor drugsgebruikers in het strafrechtsysteem.

Het betreft met name interventies die ervoor moeten zorgen dat:

• kinderen en jongeren geen drugs beginnen te gebruiken;

• experimenteel gebruik niet overgaat in problematisch gebruik;

• gezondheidsschade en sterfte ten gevolge van drugsgebruik worden voorkomen en beperkt;

• drugsgebruikende delinquenten binnen en buiten de gevangenis worden bijgestaan;

• problematisch drugsgebruik en drugsverslaving worden behandeld;

• problematische drugsgebruikers sociaal worden geïntegreerd; en

• het witwassen van geld en de verbreiding van precursoren worden voorkomen.

Maatregelen
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Informatiehulpmiddelen 
en -instrumenten

In de werkprogramma’s van het EWDD wordt
bijzondere aandacht besteed aan het promoten
van goede praktijkvoorbeelden en het evalueren van de
respons op de drugsproblematiek.

Het meest specifieke instrument van het
Waarnemingscentrum voor gegevensverzameling over
„good practice” is de actie-uitwisseling in verband met
terugdrang van de vraag naar drugs (Exchange on
Drug Demand Reduction Action — EDDRA). Dit
meertalige on-line-informatiesysteem biedt uitvoerige
gegevens over een breed scala aan geëvalueerde
programma’s voor preventie, behandeling en
schadebeperking in de EU en bevordert tegelijkertijd de
uitwisseling van professionele deskundigheid.

De evaluatie van de diensten wordt bevorderd door
de gegevensbank voor evaluatie-instrumenten
(Evaluation Instruments Bank — EIB) van het
Waarnemingscentrum. In dit meertalig on-linearchief
worden gestandaardiseerde methoden en hulpmiddelen
opgeslagen die door belanghebbenden worden
gebruikt om hun programma’s te beoordelen.

Het Waarnemingscentrum publiceert eveneens gedrukte
en on-linerichtlijnen ter bevordering van systematische
planning, monitoring en evaluatie van projecten.

Analyse, „good practice” 
en kwaliteit

Het EWDD analyseert en interpreteert een breed
scala aan mogelijke maatregelen tegen drugs en
staat beleidsmakers en deskundigen bij op het wijzen
van een doeltreffender aanpak van de problematiek.

Het Waarnemingscentrum verspreidt eveneens
informatie over „good practice” en kwaliteitsborging
die te danken zijn aan zorgvuldige planning,
systematische tenuitvoerlegging, adequaat toezicht,
evaluatie en gedegen wetenschappelijke kennis.

Met dergelijke activiteiten wenst het
Waarnemingscentrum bij te dragen aan
een productieve Europese kennisuitwisseling;
informatie over positieve maatregelen te verhogen;
en advisering over een optimaal gebruik
van middelen en vaardigheden te verspreiden.



Vroegtijdige waarschuwing

Het vroegtijdige waarschuwingssysteem inzake
nieuwe synthetische drugs vormt de eerste fase
van de tenuitvoerlegging. 

Zodra een nieuwe synthetische drug op de Europese
markt wordt ontdekt, zenden de lidstaten gegevens
over de productie, handel en het gebruik naar de
Europese Politiedienst (Europol) en het EWDD.
Dit geschiedt via de nationale eenheden van Europol
en de nationale focal points van het Reitox-netwerk.

Deze gegevens worden vervolgens ter informatie
doorgegeven aan de Europese Commissie
en het in Londen gevestigd Europees Bureau voor
de geneesmiddelenbeoordeling (EMEA). 

Ten slotte wordt een gemeenschappelijk rapport
opgesteld door het EWDD en Europol dat naar de
Raad van de EU wordt gestuurd. 
Op basis hiervan kan worden besloten een
risicobeoordelingsprocedure in te stellen.
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Monitoren

Nieuwe synthetische drugs kunnen leiden tot ernstige
risico’s voor gezondheid en veiligheid, in het
bijzonder bij jongeren. Het EWDD speelt een
belangrijke rol bij de opsporing en beoordeling
van dergelijke drugs in de EU krachtens een in 1997
door de Raad van de EU goedgekeurd
gemeenschappelijk optreden (1).

Het gemeenschappelijk optreden betreffende
de uitwisseling van „informatie, risicobeoordeling
en controle inzake nieuwe synthetische drugs”:

• stelt een „vroegtijdig waarschuwingssysteem”
in voor de identificatie van nieuwe synthetische
drugs zodra zij opduiken in een lidstaat
van de EU;

• bevat een mechanisme voor de evaluatie
van de gezondheids- en maatschappelijke
risico’s van dergelijke drugs; en

• biedt besluitvormingsprocedures aan de hand
waarvan dergelijke producten in alle lidstaten
onder controle kunnen worden geplaatst.
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Risicobeoordeling

De beoordeling van risico’s wordt verricht
op verzoek van ten minste één lidstaat van de EU
of van de Europese Commissie.

Het Wetenschappelijk Comité van het EWDD —
uitgebreid met deskundigen van de lidstaten,
de Europese Commissie, Europol en het EMEA —
beoordeelt de eventuele risico’s van de nieuwe
synthetische drug en de gevolgen daarvan
voor het onder controle stellen.

In de volgende fase wordt een
risicobeoordelingsverslag met een overzicht
van de bevindingen voorgelegd aan de Raad
van de EU en de Europese Commissie.

Risicobeoordelingsprocedures vonden plaats voor
de volgende synthetische drugs: MBDB, 4-MTA, GHB,
ketamine, PMMA, 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 en TMA-2.

Besluitvorming

Op basis van de risicobeoordelingsrapporten en op
initiatief van de Europese Commissie of een lidstaat
kan de Raad van de EU met eenparigheid van
stemmen besluiten de synthetische drug onder
controle en in alle lidstaten strafbaar te stellen.

Hoewel de EU dankzij het gemeenschappelijk
optreden beschikt over een flexibel en snel
mechanisme om synthetische drugs aan te pakken,
kunnen afzonderlijke lidstaten ook nationale
controlemaatregelen invoeren die zij passend achten
wanneer zij een nieuwe stof ontdekken.

Het gemeenschappelijk optreden heeft betrekking
op nieuwe synthetische drugs die momenteel
niet voorkomen op de lijsten bij het Verdrag inzake
psychotrope stoffen van de Verenigde Naties
van 1971.

(1) In aansluiting op een externe evaluatie heeft de Europese
Commissie een wetsinitiatief genomen tot uitbreiding
en verbetering van het mechanisme.
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In de loop van de jaren heeft het EWDD zich geprofileerd als de brug tussen wetenschap,
praktijk en beleid. Monitoring en analyse van nationale en communautaire drugsstrategieën en
-beleid en de invloed hiervan op de drugssituatie zijn derhalve een fundamenteel aspect van de
werkzaamheden van het Waarnemingscentrum.

Zo onderzoekt het Waarnemingscentrum het wettelijke, institutionele en financiële nationale en communautaire
kader om de drugsproblematiek aan te pakken. Het instrueert beleidsmakers via samenvattingen van onderzoeken
en analysen van actuele vraagstukken.

Prioriteiten van het werkprogramma 2004-2006 omvatten onder andere: de ontwikkeling van
monitoringinstrumenten in het kader van het drugsbeleid, de verbetering van juridische en beleidsanalysen en 
het bijdragen tot de evaluatie van communautaire strategieën en drugsactieplannen.

Drugswetgeving

Het EWDD verzamelt essentiële gegevens over de nationale en communautaire drugswetgeving. Een onmisbaar
instrument voor het volgen en analyseren van dergelijke gegevens op nationaal en communautair niveau
is de Europese juridische database inzake drugs (European Legal Database on Drugs — ELDD).

Dit openbaar archief, vrij toegankelijk via de website van het EWDD, verstrekt actuele informatie over
de drugswetgeving in de EU, Noorwegen en de kandidaat-lidstaten. Het verschaft onder andere toegang
tot wetsteksten en landenprofielen over de juridische situatie en recente trends. Er worden tevens uitvoerige
vergelijkende onderzoeken over drugswetgeving gepresenteerd die betrekking hebben op specifieke onderwerpen
van wetenschappelijk en politiek belang.

Nationale en communautaire drugsstrategieën en -beleid
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Strategieën en actieplannen

Steeds meer worden nationale strategieën
en actieplannen inzake drugs, alsook nationale
coördinatiemechanismen, beschouwd als essentiële
factoren in de strijd tegen drugs. Het EWDD
volgt deze nauwkeurig op bij de voorbereiding
van vergelijkende onderzoeken van doelstellingen,
coördinatieregelingen, evaluatie, drugsinformatie
en beleidsuitvoering.

Het EWDD helpt eveneens bij het volgen
van communautaire strategieën en actieplannen
inzake drugs en de vooruitgang op dit terrein,
door de Europese Commissie belangrijke
technische bijstand te verlenen bij het ontwikkelen
van evaluatiecriteria.

Een van de belangrijkste bijdragen
van het Waarnemingscentrum tot
de evaluatieprocedure is het verstrekken
van de „basislijn” of „momentopname”
met een overzicht van de drugssituatie
en de toepasselijke beleidsmaatregelen 
bij de aanvang van een bepaald actieplan. 
Dit wordt dan vergeleken met eenzelfde
momentopname na afloop, om zo de trends
en ontwikkelingen te kunnen vaststellen.

Beleidsonderzoek

Informatie en analyse zijn essentieel voor succesvolle
drugsstrategieën. Daarom streeft het EWDD ernaar
waargenomen tendensen en ontwikkelingen
met behulp van analytische beleidsstudies
in een context te plaatsen en te interpreteren.

Het gaat om een breed scala aan onderwerpen,
zoals specifieke aspecten van de drugswetgeving;
publieke uitgaven; strategieën en
coördinatiemechanismen inzake drugs en
communautaire drugsbestrijdingsinstrumenten.

Met dergelijke onderzoeken biedt het EWDD 
up-to-dateoverzichten en vergelijkingen
uit alle landen inzake drugsbeleid en tracht
het zo evaluatie- en besluitvormingsprocedures
te verbeteren.
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Het EWDD zou niet compleet zijn zonder Reitox, het Europees netwerk voor informatie
over drugs en drugsverslaving. Dit hoogontwikkeld instrument verzamelt en verstrekt informatie
over drugs in Europa en omvat focal points, gespecialiseerd in de drugsproblematiek, 
in de EU-lidstaten, Noorwegen, de kandidaat-lidstaten en de Europese Commissie. 
Het Reitox-netwerk vormt weliswaar de ruggengraat van het Waarnemingscentrum.

Het EWDD en de lidstaten bevorderen, dankzij hun vertegenwoordiging in de Raad van bestuur
en het Wetenschappelijk Comité, de werkprocedures van het netwerk en zijn verantwoordelijk
voor de kwaliteitsborging van diens producten en resultaten.

Prioriteiten van het werkprogramma 2004-2006 omvatten onder andere: de consolidatie en verbetering
van de kwaliteit van gegevens en rapportage van Reitox; en de capaciteitsversterking in een uitgebreide EU.

Focal points

De nationale focal points van het Reitox-netwerk vormen de belangrijkste informatieschakel tussen het EWDD
en de lidstaten en hebben derhalve een dubbele functie. Enerzijds zijn zij, onder het gezag van de eigen
nationale overheid, de nationale instantie voor het verstrekken van informatie over drugs aan
het Waarnemingscentrum. Anderzijds zijn zij, onder leiding van het EWDD, de ambassadeurs
voor de vertegenwoordiging en promotie van het Reitox-netwerk in hun land.

Net zoals het EWDD op de focal points steunt als bron van informatie en deskundigheid, steunen zij op hun beurt
op hun nationale netwerken van drugsbewakingscentra voor gegevensverstrekking en knowhow.

Reitox
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Resultaten en rapportage

Ten behoeve van communautaire analyse verstrekken
de focal points regelmatig statistieken, kwalitatieve
informatie en nationale jaarverslagen over
de belangrijkste drugstendensen en -ontwikkelingen
in hun land. Ze verspreiden eveneens Europese
informatie over drugs in hun eigen land.

Dankzij de Reitox-rapportageprocessen 
en -structuren wordt het voor de focal points steeds
eenvoudiger nationale informatie elektronisch
in de gegevensopslag- en opvragingssystemen
van het EWDD in te voeren. 

De kwaliteit van de informatie wordt grotendeels
gegarandeerd door het gebruik van unaniem
goedgekeurde richtlijnen en gegevensverzamelings-
instrumenten. Het EWDD evalueert de kwaliteit van
alle gegevens, ontvangen via het netwerk en
bespreekt de resultaten hiervan afzonderlijk met elk
focal point.

Capaciteitsversterking

Het niveau van deskundigheid met betrekking tot
bepaalde drugsgerelateerde gebieden kan per land
sterk wisselen. Capaciteitsvorming door middel
van opleidingen en uitwisselingen maakt daarom
deel uit van de Reitox-programma’s. Deze zorgen
ervoor dat minder gespecialiseerde focal points
kunnen steunen op de deskundigheid van meer
ervaren partners. Specifieke arbeidsgroepen
van focal points werken ook aan nieuwe indicatoren,
gegevensreeksen en werkgebieden.

Netwerkbeheer

Het EWDD — als netwerkcoördinator — organiseert
regelmatig bijeenkomsten van de verantwoordelijken
van de focal points om nieuwe plannen te maken,
standpunten uit te wisselen en thematische
ontwikkelingen te bespreken. De dagelijkse
communicatie tussen het EWDD en de focal points
wordt mogelijk gemaakt door het extranet van het
Reitox-netwerk, een website met paswoordbeperkte
toegang, voor de uitwisseling van informatie
en documentatie tussen de netwerkpartners.



Publicaties

Het publicatieprogramma van het EWDD is een van
de voornaamste uitlaatkleppen voor de bevindingen
en de resultaten van het Waarnemingscentrum. 
In gedrukte vorm verschijnen er jaarverslagen
over het drugsverschijnsel en gespecialiseerde
wetenschappelijke en thematische bundels in vier
afzonderlijke reeksen. Samenvattingen worden
verspreid in de vorm van een tweemaandelijkse
nieuwsbrief en beleidsbriefings. Het programma
streeft naar evenwicht en complementariteit tussen
gedrukte en on-lineproducten.

On-lineactiviteiten

De website van het EWDD
(http://www.emcdda.eu.int) is de toegangspoort
tot alle informatie van het Waarnemingscentrum.
Het doel hiervan is het publiek van het EWDD
met behulp van de modernste technologie snel
te informeren. De hoofdkenmerken van de 
on-lineactiviteiten van het Waarnemingscentrum zijn:
uitgebreide on-linejaarverslagen; downloadbare
publicaties en persmateriaal; databases op
het gebied van drugs; abonnementen; presentaties
van de werkprogramma’s van het EWDD en links
naar partnerorganisaties over de hele wereld.
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Een kwalitatief hoogstaande
informatiedienst

Het EWDD verstrekt aan de Europese Unie
en de lidstaten kwalitatief hoogstaande informatie
over drugs en drugsverslaving in Europa.
Bijgevolg vormen communicatie en disseminatie
de kern van de activiteiten.

De door het Waarnemingscentrum geproduceerde
informatie is afgestemd op de behoeften
van verscheidene doelgroepen, onder andere:

• beleidsmakers en hun raadgevers;

• beroepsbeoefenaars en vakmensen
uit de drugswereld; en

• onderzoekers op het gebied van drugs.

Ook voor de media en het grote publiek
kan deze informatie zinvol zijn.

Het Waarnemingscentrum richt zich tot de Europese
burgers steeds meer in hun eigen taal. 

Alle producten worden ontworpen in een duidelijk
herkenbare huisstijl.
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Mediarelaties

Het profiel van het EWDD als Europees referentiepunt
op het gebied van drugs zichtbaarder maken en
de journalisten kwalitatief hoogstaande informatie
verstrekken zijn twee basisprincipes van het
mediaprogramma van het Waarnemingscentrum.
Het EWDD streeft naar een gezonde relatie met
journalisten en mediavriendelijke informatie en 
volgt wat er in de pers verschijnt. De rubriek 
News and media services van de EWDD-website
verschaft journalisten rechtstreeks toegang tot de
recentste persberichten en producten. 

Marketing

De EWDD-marketingactiviteiten lopen langs drie
lijnen: dialoog met de cliënten, promotieactiviteiten
en distributie. Door zijn interactie met de
doelgroepen via marktonderzoeken kan het
Waarnemingscentrum zijn producten volledig
afstemmen op de behoeften van de gebruikers.
Via een breed scala aan promotiekanalen —
brochures, productlanceringen en public relations —
worden producten bekendgemaakt terwijl,
via doelgerichte verspreiding, ervoor gezorgd
wordt dat het juiste product snel en goedkoop
bij de juiste cliënt terechtkomt.

Evenementen

Het Waarnemingscentrum organiseert conferenties
op hoog niveau over onderwerpen van politiek
belang of in verband met zijn werkprogramma’s.
Dergelijke evenementen zijn van onschatbare
waarde voor de uitwisseling van standpunten
en deskundigheid met belangrijke actoren
in de drugsscene en voor zijn reputatie als
„centrum van uitmuntendheid”.

Het EWDD en nationale
en communautaire instanties

Tegemoetkomen aan de informatiebehoeften
van nationale en communautaire instanties,
in het bijzonder beleidsmakers en hun raadgevers,
heeft bij het EWDD hoge prioriteit.
Het Waarnemingscentrum steunt het
besluitvormingsproces pro- en reactief
met specifieke briefings en diensten.
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IT- en ondersteunende diensten

Informatietechnologie

Het informatietechnologie (IT) -team is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van 
de IT-infrastructuur van het EWDD, het verstrekken van IT-advies in het kader van projecten en het beheren
van on-linediensten en -databases.

Ondersteunende diensten

De ondersteunende diensten zijn verantwoordelijk voor personeel en materiaal, financieel beheer en boekhouding,
planning en evaluatie, documentatie en archieven.

De dienst Documentatie beheert het Documentatie- en informatiecentrum van het EWDD — een voor het publiek
toegankelijke gespecialiseerde bibliotheek — en heeft een uitgebreide documentatie over drugs. De dienst beschikt
eveneens over een elektronische informatiedienst die aan de hand van recente technologieën informatie verstrekt
aan de personeelsleden van het EWDD en aan externe gebruikers. Hierdoor wordt toegang verschaft tot
bibliotheekcatalogi, externe databases over drugs en on-lineperiodieken.

Personeel en begroting

Voor het opstellen van het werkprogramma 2004-2006 heeft het EWDD een team van een tachtigtal medewerkers
uit de hele EU in dienst. Het dagelijkse bestuur wordt verzekerd door de directeur, die wordt voorgedragen door
de Europese Commissie en aangesteld door de Raad van bestuur voor een verlengbare periode van vijf jaar.

Het EWDD wordt gefinancierd uit de algemene begroting van de EU. De EWDD-begroting wordt goedgekeurd
door de Raad van bestuur.
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