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Aanbeveling betreffende de hervorming van de overeenkomsten inzake verdovende 
middelen

Het Europees Parlement,

A. overwegende dat het internationaal drugsbeleid gebaseerd is op de VN-overeenkomsten 
uit 1961, 1971 en 1988 en dat deze overeenkomsten met name de productie, de handel, 
de verkoop en de consumptie van een breed scala aan stoffen verbieden voor andere dan 
medische of wetenschappelijke doeleinden,

B. overwegende dat in weerwil van de massale inzet van politie en andere organisaties die 
de toepassing van deze VN-overeenkomsten moeten afdwingen, de productie en de 
consumptie van en de handel in verboden stoffen in de loop van de afgelopen 30 jaar 
hand over hand zijn toegenomen, wat niet minder dan een fiasco betekent, dat ook door 
justitiële en penitentiaire autoriteiten wordt erkend,

Preventie en behandeling:
overwegende dat:

- het gebruik van verdovende middelen en psychotrope stoffen, vooral bij jongeren, 
wereldwijd een ernstig probleem vormt,

- alle industrielanden op zoek zijn naar betere methoden om het gebruik van verdovende 
middelen en psychotrope stoffen aan banden te leggen,

- een lange geschiedenis van verboden duidelijk heeft aangetoond dat overheidsoptreden 
door strafrecht en politie een te verwaarlozen effect heeft op het gebruik van verdovende 
middelen en psychotrope stoffen,

- er overtuigend bewijs bestaat dat doeltreffende behandelingsprogramma's gemakkelijk 
kunnen worden ontwikkeld zonder overheidsingrijpen, waardoor ruim baan kan worden 
gegeven aan experimenten in dit onderzoek teneinde hun hulpverleningscapaciteit voor 
slachtoffers van drugs en psychotrope stoffen te verbeteren,

Productie en handel:
overwegende dat:

- de grote meerderheid van verdovende middelen en psychotrope stoffen, ondanks de 
verboden, onbelemmerd hun weg vinden over de hele wereld, 

- de stijgende winsten die criminele organisaties boeken bij de handel in illegale stoffen, en 
die worden geïnvesteerd in criminele activiteiten of in legale financiële circuits, een 
dergelijke omvang hebben bereikt dat de fundamenten van legale instellingen en 
constitutionele regeringen ondermijnd worden,

- het rendement van de handel in illegale stoffen onvermijdelijk leidt tot een toename van 
het aantal landen dat betrokken is bij de productie van drugs en tot massale investeringen 
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in onderzoek naar en productie van nieuwe chemische drugs,

- het belangrijkste gevolg van de inzet van omvangrijke middelen om de handel in illegale 
stoffen terug te dringen een verhoging van de verkoopprijs is geweest, waarvan uitsluitend 
de georganiseerde misdaad profijt trekt,

Maatschappelijke en gezondheidsaspecten van drugsgebruik:
overwegende dat:

- de gebruikers van verboden stoffen meestal niet beschikken over betrouwbare informatie 
over samenstelling en werking van verdovende middelen en psychotrope stoffen en 
derhalve blootstaan aan risico's (overdosis en overbrenging van het HIV/AIDS-virus) die 
het gevaar van de stoffen op zich verre overtreffen, 

- de clandestiniteit waarin het gebruik van illegale stoffen plaatsvindt vaak een 
onoverkomelijke hindernis vormt voor preventie en hulpverlening door overheid en 
particuliere organisaties; en dat het huidige beleid derhalve de gebruikers veroordeelt tot 
de marge van de samenleving waar ze in voortdurend contact staan met de wereld van de 
georganiseerde criminaliteit, 

- de georganiseerde misdaad uit is op een snelle stijging van het aantal gebruikers die via de 
consumptie van vrij onschuldige stoffen, zoals cannabisproducten, worden aangemoedigd 
over te gaan op het gebruik van zogenaamde "hard drugs",

- de financiële noodzaak en de zware druk van de georganiseerde misdaad de gebruikers 
van illegale stoffen ertoe brengen zelf dealers te worden, waardoor het drugsgebruik nog 
verder toeneemt,

Juridische en penitentiaire aspecten:
overwegende dat:

- de toepassing van repressieve wetten op drugsgebied ervoor zorgt dat het juridisch en 
penitentiaire stelsel, zowel op nationaal als op internationaal niveau, overbelast raakt, 
zozeer zelfs dat een toenemend aantal gedetineerden zich in hechtenis bevindt voor 
delicten die direct of indirect in verband staan met verdovende middelen en psychotrope 
stoffen,

- het bestaande drugsbeleid ertoe leidt dat in de nationale wetgeving regels worden 
opgenomen die de individuele en burgerlijke rechten beperken,

overwegende dat de uitvoerbaarheid van het huidige beleid en het vinden van alternatieve 
oplossingen thans in een toenemend aantal landen aan de orde worden gesteld, 

1. is van mening dat het repressieve drugsbeleid dat berust op de VN-overeenkomsten uit 
1961, 1971 en 1988, de ware oorzaak is van de toeneming van de ernstige schade die 
productie, handel, verkoop en gebruik van illegale stoffen toebrengen aan grote delen van 
de samenleving, aan de economie zowel als aan overheidsinstellingen, en aldus de 
gezondheid, de vrijheid en het bestaan van het individu ondermijnt;

2. doet een beroep op de Raad en de lidstaten van de Unie in hun overwegingen te betrekken 
dat in diverse landen goede resultaten zijn bereikt met een beleid van schade- en 
risicobeperking (vooral door vervangende behandeling), decriminalisering van het 
gebruik van bepaalde stoffen, gedeeltelijke decriminalisering van de verkoop van 
cannabis en cannabisproducten, en distributie onder medisch toezicht van heroïne;



B5-0541/2002 nl

PE 326.829 4/4 RE\486051NL.doc

NL

3. dringt bij de Raad en de lidstaten van de Unie aan op maatregelen voor een doeltreffender 
bestrijding van de georganiseerde misdaad en de handel in verdovende middelen en 
psychotrope stoffen, door het opzetten van een systeem van wettelijke controle op en 
regulering van productie, verkoop en gebruik van thans verboden stoffen;

4. dringt er bij de Raad en de lidstaten van de Unie op aan ter gelegenheid van de 
conferentie voor de tussentijdse herziening van het VN-beleid die in april 2003 in Wenen 
wordt gehouden, een proces op gang te brengen voor herziening van de VN-
overeenkomsten, dit met het oog op afschaffing of wijziging van de overeenkomsten uit 
1961 en 1971, de herindeling van stoffen, het legaliseren van verdovende middelen voor 
andere dan medische of wetenschappelijke doeleinden en de afschaffing van de 
overeenkomst uit 1988.


