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0. Samenvatting

Hieronder volgt een beschrijving van de laatste ontwikkelingen uit het Jaarbericht 2017. De tabellen 1a 
en 1b geven een overzicht van de laatste cijfers over het middelengebruik en de drugscriminaliteit.

 0.1 Ontwikkelingen in wetgeving en beleid

Ontwikkelingen in het drugsbeleid

Nieuwe Opiumwetmiddelen
Per 25 mei 2017 is een aantal middelen op lijst I van de Opiumwet geplaatst: PVP, acetylfentanyl en 4-FA. 
Het middel fenazepam is op lijst II geplaatst.

Verruiming sluitingsbevoegdheden panden 
Een wetsvoorstel tot uitbreiding van artikel 13b Opiumwet (Verruiming sluitingsbevoegdheid) is 
in augustus 2017 aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit wetsvoorstel regelt dat de bevoegdheid 
van de burgemeester om woningen of andere panden te sluiten ook geldt in geval van strafbare 
voorbereidingshandelingen voor het bereiden of telen van drugs (er voorwerpen of stoffen aanwezig zijn 
die daar duidelijk voor bestemd zijn).

Gevolgen strafbaarstelling voorbereidingshandelingen 
Na het inwerking treden van art. 11a Opiumwet zijn growshops gesloten, maar hebben zij zich ook 
vaak aangepast aan de nieuwe wetgeving. Die aanpassing bestaat onder andere uit de verkoop van 
goederen vanuit verschillende plaatsen, en het gebruik van internet. Verder lijkt het verkrijgen van 
kweekbenodigdheden in Nederland lastiger te worden en lijken die ook vaker uit het buitenland te 
worden gehaald.

Ingezetenencriterium heeft landelijke gelding
In een arrest van 30 september 2016 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het ingezetenencriterium 
landelijke gelding heeft en dat het niet alleen geldt in gemeenten waar overlast als gevolg van 
drugstoerisme wordt ervaren.

Wetsvoorstel Wet gesloten coffeeshopketen
Op 21 februari is het initiatiefwetsvoorstel Wet gesloten coffeeshopketen aangenomen in de Tweede 
Kamer. Het wacht op behandeling in de Eerste Kamer. De bedoeling van het wetsvoorstel is de hele keten 
rond de coffeeshops transparant te regelen. Het belangrijkste voorstel is om een systeem in te stellen van 
ministeriële ontheffingen aan beroeps- en bedrijfsmatige telers, te verlenen door de Minister van VWS.

Scenariostudie
Er heeft een ambtelijke exercitie plaats gevonden waarbij gekeken is naar de praktische gevolgen van drie 
mogelijke toekomstige scenario’s met betrekking tot het cannabisbeleid (teelt en verkoop). De scenario’s 
bestonden uit reguleren van teelt en verkoop, gedogen en verbieden.
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Middelenonderzoek bij geweldplegers
Om geweld onder invloed van alcohol en drugs terug te dringen, hebben opsporingsambtenaren sinds  
1 januari 2017 de bevoegdheid om verdachten van geweldsdelicten te bevelen mee te werken aan een test 
naar het gebruik van alcohol of drugs. Als de middelentesten uitwijzen dat een verdachte het geweldsdelict 
onder invloed van drank of drugs heeft gepleegd, kan dat nadrukkelijker en systematischer meegewogen 
worden in de door de Officier van Justitie te vorderen straf en de door de rechter op te leggen straf.

Rijden onder invloed van drugs
De politie heeft sinds 1 juli 2017 de bevoegdheid de speekseltest te gebruiken om rijden onder invloed 
van drugs vast te kunnen stellen. In een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) zijn grenswaarden 
vastgelegd voor zowel alcohol als drugs in het bloed, voor zowel enkelvoudig gebruik als gecombineerd 
gebruik van drugs en van drugs en alcohol of geneesmiddelen. 

Wet aanpak woonoverlast
Vanaf 1 juli 2017 kan woonoverlast, waaronder bepaalde vormen van drugsoverlast (bijvoorbeeld  
een penetrante wietlucht) wettelijk worden aangepakt. De burgemeester is bevoegd tot het geven van 
een gedragsaanwijzing aan overlastgevers.

Intensivering van de aanpak van synthetische drugs en cannabisteelt in Zuid-Nederland
De Taskforce en de Intensivering Zuid-Nederland van politie en Openbaar Ministerie worden in 2017 
voortgezet en versterkt.

Post/pakket interventieteam: drugs via internet 
Om verzending van drugs en andere illegale waren via internet tegen te gaan, is sinds september 2016 
het project Post/Pakket Interventieteam (PIT) actief. Daarin wordt nauw samengewerkt tussen politie, 
OM en POSTNL. Door POSTNL worden post en pakketten met drugs onderschept en daarna worden 
deze door de opsporingsambtenaren en onderzoekers van het NFI nader onderzocht en afgehandeld.

Drugsdumpingen bestreden 
Bestrijding van drugsdumpingen krijgt in 2016 en 2017 voortgezette aandacht. Om te voorkomen dat er 
drugsafval geloosd wordt is het opsporen van de bron van het afval, het drugslaboratorium, belangrijk. 
De politie werkt aan een werkwijze waarbij de dumping in eerste instantie zowel vanuit het milieu- als 
het algemene opsporingsperspectief wordt benaderd. Een dumping is een plaats delict, waarvan eerst de 
sporen veilig gesteld moeten worden en die vervolgens opgeruimd kan worden.
 
Ontwikkelingen in het tabaksbeleid

Tabaksproductenrichtlijn
Na de invoering van de Tabaksproductenrichtlijn (TPD) per 20 mei 2016 zijn in het kader hiervan nog 
de volgende maatregelen genomen: het is niet langer toegestaan om teer, nicotine en koolmonoxide 
(TNCO) waarden op de sigarettenverpakkingen te vermelden; er worden nadere verpakkingseisen aan 
tabaksverpakkingen gesteld; er komt een goedkeuringsprocedure voor ‘nieuwsoortige’ tabaksproducten.

Uitstalverbod
Per januari 2017 is het uitstalverbod (display ban) in de Tabaks- en rookwarenwet opgenomen. Er wordt 
naar gestreefd dit uitstalverbod per 1 januari 2020 voor supermarkten en voor de overige verkooppunten 
per 1 januari 2022 te laten ingaan. 
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Elektronische sigaret zonder nicotine (EZN)
Vanaf 1 juli 2017 geldt er voor de verstrekking van e-sigaretten zonder nicotine een leeftijdsgrens  
van 18 jaar en een reclameverbod. Dit geldt ook aan voor roken bestemde kruidenproducten, zoals  
een kruidensigaret.

Naleving leeftijdsgrens
De naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van tabaksproducten is in vergelijking met 
2015 in 2016 verbeterd, maar blijft voor verbetering vatbaar.

NIX18
In 2016 zijn er in het kader van de NIX18 campagne twee deelcampagnes gevoerd: 1. jongeren en roken; 
2 legitimatieplicht.

Rookvrije generatie
Vanaf februari 2017 voerde de Rijksoverheid de publiekscampagne ‘een rookvrije start voor alle kinderen’. 
De GGD-en hebben zich met een gezamenlijk actieplan aangesloten bij de brede beweging die streeft 
naar een rookvrije generatie.
 
Ontwikkelingen in het alcoholbeleid

Evaluatie van de Drank- en Horecawet (DHW)
In december 2016 werden de veranderingen die sinds 2013 in de Drank- en Horecawet waren opgenomen 
geëvalueerd. De hoofdthema’s waren: het alcoholgebruik bij jongeren en volwassenen; de verhoging 
en de naleving van de leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar; toezicht en handhaving van de DHW door 
de gemeenten; de decentralisatie van bevoegdheden naar de gemeenten; de verstrekking van alcohol  
en mengvormen van alcohol en detailhandel (‘blurring’). 
De decentralisatie van het toezicht en de handhaving naar de gemeenten roept een divers beeld op. 
Terwijl het in strijd is met de DHW, wil de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ‘blurring’ 
blijven toestaan.

Maatschappelijke kosten van alcoholgebruik
In de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) van de alcoholconsumptie voor de Nederlandse 
samenleving wordt geconcludeerd dat alcoholgebruik jaarlijks netto tussen de 2,3 en 2,9 miljard euro 
kost. Uit een andere studie blijkt dat de Nederlanders de schadelijke gevolgen van alcoholconsumptie op 
de gezondheid onderschatten.

Alcohol en geweld
Vanaf 1 januari 2017 gelden het Besluit en de Regeling middelenonderzoek geweldplegers, waardoor 
geweld gepleegd onder invloed van alcohol en/of drugs zwaarder bestraft kan worden.

WHO
In 2017 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie een discussienota gepubliceerd over de etikettering van 
alcoholhoudende dranken.
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Beleidsontwikkelingen op het gebied van preventie

Centraal in het Nationaal Programma Preventie (2014-2016) ‘Alles is Gezondheid’ staan zes speerpunten: 
diabetes, ernstig overgewicht, roken, overmatig alcoholgebruik, depressie, en weinig bewegen. In het 
eerste jaar lag de nadruk op verbinding van maatschappelijke partijen aan het NPP, het tweede jaar op 
innovatie en in het derde jaar (2016) wordt een verdiepingsslag gemaakt en worden de echt effectieve 
initiatieven breed ingevoerd en structureel verankerd. Eind 2016 nemen 2.107 partners deel aan het NPP. 
In mei 2017 is besloten om het NPP voort te zetten.

De regering heeft gekozen voor een nieuwe aanpak om preventie beter te kunnen borgen. Sociale 
wijkteams zijn een belangrijk onderdeel van het nieuwe zorgstelsel. In theorie vormen ze een veelbelovende 
setting voor verslavingspreventie: tijdige signalering en interventie bij problematisch gebruik van alcohol 
en drugs. Deze functie hebben de teams tot nu toe nog niet voldoende ontwikkeld.
Kern van het nieuwe preventiebeleid voor uitgaansdrugs is het aanpakken van de normalisering van het 
drugsgebruik bij met name jongeren en jongvolwassenen. De regering wil actie op verschillende terreinen 
en wil uitdrukkelijk samenwerken met ouders, gemeenten, scholen, professionals, eigenaars van clubs 
en organisatoren van evenementen. In West-Brabant is een innovatieve pilot voor GHB-preventie onder 
jongeren uitgezet om GHB-gebruikers sneller op te sporen en effectiever te helpen.
Na vier jaar campagne voeren laat de eindevaluatie van de meerjarige massamediale campagne NIX18 
zien dat de acceptatie van de sociale norm ‘niet roken en niet drinken onder de achttien’ is toegenomen.
 
Beleidsontwikkelingen op het gebied van verslavingszorg

Voor de GGZ, inclusief de verslavingszorg, zijn sinds 1 januari 2015 enkele nieuwe wetten van belang.  
De langdurige zorg van de AWBZ is overgegaan naar vier wetten:
• De Wlz: voor intensieve 24-uurs zorg (zorg met verblijf); 
• De Zvw: voor persoonlijke verzorging en verpleging (zorg zonder verblijf); 
• De WMO 2015: voor ondersteunende zorg, zoals begeleiding of beschermd wonen;
• De Jeugdwet: voor langdurige zorg voor jeugdigen, deze wet is naar de gemeenten gegaan. 
Per 1 januari 2014 heeft de GGZ, inclusief de verslavingszorg, drie nieuwe echelons: de POH-GGZ in de 
huisartsenpraktijk, de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en de gespecialiseerde GGZ. Een van de doelen 
van de nieuwe wetgeving en nieuwe indeling van de GGZ-sector is het afbouwen van de intramurale 
capaciteit. In 2014 is de intramurale capaciteit inderdaad verder afgenomen.

In het voorjaar van 2016 is besloten dat er in 2019 een volledig nieuwe productstructuur en 
bekostigingssystematiek voor de GGZ zal worden ingevoerd.

Er worden nieuwe zorgstandaarden voor de verslavingszorg ontwikkeld, met name de “Zorgstandaard 
Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving”, de “Zorgstandaard Opiaatverslaving”, en “de 
Multidisciplinaire richtlijn niet-opioïde drugs”. Bij laatstgenoemde richtlijn zal bovendien het “Addendum 
stoornissen in middelengebruik in combinatie met andere psychiatrische stoornissen” ontwikkeld worden. 
De nieuwe standaarden en de nieuwe richtlijn worden voorjaar 2018 gepresenteerd.
In januari 2017 is een begin gemaakt met het nieuwe centrum Verslavingskunde Nederland door  
8 instellingen voor verslavingskunde, het Trimbos-instituut, het Platform Strategisch Inhoudelijk 
Deskundigen (pSID) en cliëntvertegenwoordiger Het Zwarte Gat.
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Beleidsontwikkelingen rondom zorg onder dwang en rondom verwarde personen

Als onderdeel van de GGZ kan ook de verslavingszorg betrokken raken bij zorg onder dwang. Naar 
verwachting zullen begin 2019 op dit beleidsterrein drie nieuwe wetten in werking treden (zie hoofdstuk 
2). Er is een ‘Aanjaagteam verwarde personen’ thans ‘Schakelteam’ dat moet zorgen voor een sluitende 
aanpak van zorg en ondersteuning van mensen die verward gedrag vertonen. Daartoe is samenwerking 
nodig van gemeenten, opvang, (verslavings)zorg, wonen, werk, politie en justitie.

 

Cannabis

Ruim een kwart van de laatste-maand-cannabisgebruikers blowt (bijna) dagelijks
In 2016 hebben naar schatting 880 duizend Nederlanders van 18 jaar en ouder in het afgelopen jaar 
cannabis gebruikt (6,6% van deze leeftijdsgroep). Het laatste-maand-gebruik ligt op 4,1%. Tussen 2015 
en 2016 bleef het gebruik stabiel. Meer dan een kwart (28,2%) van de laatste-maand-gebruikers blowt 
(bijna) dagelijks.
Het percentage laatste-jaar-gebruikers van cannabis onder de Nederlandse volwassenen van 15-64 jaar 
(de Europese standaard leeftijdsgroep) ligt op 8,4%. Voor de 15-34-jarigen ligt het percentage  
laatste-jaar-gebruikers op 15,7%, boven het EU-gemiddelde van 13,9%.

Gebruik cannabis onder scholieren is gedaald
Het percentage Nederlandse scholieren van het voortgezet onderwijs van 12-16 jaar dat in het afgelopen 
jaar cannabis heeft gerookt, daalde van 13,1% in 2003, na een stabilisatie rond 11%-12% in 2007 en 
2011, naar 8,2% in 2015.
Een op de twintig scholieren (4,9%) blowde in de afgelopen maand, waarvan bijna de helft (45%) dit wel 
eens onder schooltijd (tussenuren of pauze) deed. Berekend als percentage van alle scholieren gaat het 
om 2,5% van alle leerlingen; in 2011 was dit 3,0% van alle scholieren. Van de scholieren die de afgelopen 
maand cannabis gebruikten, rapporteerde 15% de cannabis in het afgelopen jaar zelf in een coffeeshop 
te hebben gekocht; meer jongens (18%) dan meisjes (11%).
Het cannabisgebruik onder Nederlandse scholieren van 15 en 16 jaar ligt, ondanks de daling, boven  
het gemiddelde van hun leeftijdsgenoten in 34 Europese landen (ooitgebruik 22% in Nederland versus 
16% in Europa; laatste-jaar-gebruik 20% in Nederland versus 13% in Europa).

Stabilisering hulpvraag cannabis
Na een gestage toename sinds eind jaren negentig, is vanaf 2010 het aantal cannabiscliënten bij de 
verslavingszorg gestabiliseerd. In 2015 stonden 10.816 mensen met een primair cannabisprobleem 
geregistreerd. Ook het aantal cliënten met een secundair cannabisprobleem stabiliseert. In 2015 ging het 
om 4.501 mensen.

THC-gehalte: populairste nederwiet stabiel, stijging sterkste nederwiet en hasj
THC is het belangrijkste werkzame bestanddeel van cannabis. Sinds 2013 is het gemiddelde THC-gehalte 
in nederwiet (de meest populaire cannabisvariant) geleidelijk gestegen, maar bleef het in 2016 en 2017 
op hetzelfde niveau respectievelijk 16,1% en 16,9%. Ook het THC-gehalte in geïmporteerde hasj 
stijgt de laatste jaren licht. Geïmporteerde hasj was jarenlang ongeveer even sterk als de nederwiet.  
In 2017 is het met 20,8% sterker dan nederwiet en het hoogst sinds het begin van de monitor  
(maar vergelijkbaar met 2015).

Opiumwetmiddelen0.2
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Nederwiet bevat weinig cannabidiol (CBD), een ander bestanddeel van cannabis dat mogelijk sommige 
effecten van THC tegen gaat. In 2017 lag de mediaan van het CBD-gehalte in de nederwiet op 0,3%,  
in de geïmporteerde wiet op 0,4% en in de geïmporteerde hasj op 8,4%.
De gemiddelde prijs van een gram nederwiet (meest populaire variant) steeg geleidelijk van 6,20 euro in 
2006 naar 10,23 euro in 2016, maar nam niet verder toe in 2017 (10,11 euro). De prijs van als ‘sterkste 
nederwiet’ verkochte variant was in 2017 (12,77 euro) vergelijkbaar met 2016 (12,58 euro), maar was 
deze wel hoger dan in 2015 (11,34 euro).
De prijs voor geïmporteerde hasj schommelde wat meer en was in 2017 per gram (9,93 euro) vergelijkbaar 
met het voorgaande jaar.

Cocaïne

Signalen toename cocaïnegebruik 
In 2016 had naar schatting 1,7% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder in het afgelopen jaar cocaïne 
gebruikt. Omgerekend naar de hele bevolking ging het (afgerond op tienduizendtallen) om ongeveer  
230 duizend personen. Het percentage cocaïnegebruikers is gestegen tussen 2014 en 2016, maar 
komende jaren zal duidelijk worden of dit een stabiele trend is.
Onder scholieren van 12-16 jaar van het voortgezet onderwijs daalde tussen 2003 en 2015 het percentage 
dat in het afgelopen jaar cocaïne had gebruikt van 1,5% naar 0,9%.

Cocaïnegebruik, vooral in de snuifbare poedervorm, komt relatief veel voor onder uitgaande jongeren 
en jongvolwassenen, er zijn signalen voor een toename van de populariteit van cocaïne, met name 
in bepaalde kringen uitgaanders. In een landelijke survey in 2016 onder uitgaande jongeren en 
jongvolwassenen van 15-35 jaar had 25% in het afgelopen jaar cocaïne gebruikt en 12% deed dit nog 
in de afgelopen maand.
De rookbare variant van cocaïne (‘crack’) komt veel voor onder opiaatverslaafden, maar de harddrugsscene 
kent ook crackgebruikers die geen opiaten consumeren. Er is geen landelijke schatting van het 
aantal crackgebruikers. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag werd in 2009/2010 het totaal aantal 
crackverslaafden (inclusief degenen die opiaten gebruiken) geschat op ongeveer 6.660, oftewel 0,5% 
van de bevolking van 15-64 jaar.

Geleidelijke daling cocaïnehulpvraag bij de verslavingszorg
Tussen 2006 en 2015 daalde het aantal primaire cocaïnecliënten in de verslavingszorg van 8.736 naar 
7.295 cliënten en daalde het aantal secundaire cocaïnecliënten van 7.488 naar 6.138 cliënten. Voor bijna 
de helft (45%) van de cliënten met een primair cocaïneprobleem was roken (crack) de belangrijkste wijze 
van gebruik en voor iets meer dan de helft (54%) snuiven. Slechts 1% injecteerde de cocaïne.

Stijging geregistreerde sterfte door cocaïne
De geregistreerde sterfte door cocaïne steeg van 24 gevallen in 2014 naar 40 gevallen in 2015 en 
38 gevallen in 2016. Het is nog onbekend of het hier gaat om een daadwerkelijke stijging of om een 
gewijzigde registratie. Een op de zes geregistreerde sterfgevallen na een drugsintoxicatie in 2016 was 
primair toe te schrijven aan cocaïne.

Cocaïne minder vaak versneden met levamisol
De meeste cocaïnepoeders zijn versneden met andere stoffen. In 2016 deed zich wel een opvallende daling 
voor in het aandeel cocaïnepoeders van consumenten dat levamisol (een antiwormenmiddel voor dieren) 
bevat, 58% vergeleken met 71% in 2015. Gebruik van levamisol door mensen is in verband gebracht met 
gevallen van ernstige bloed- en huidziekten. In Nederland zijn tot nu toe twee gevallen gerapporteerd.
Ondanks de versnijdingen is de zuiverheid (concentratie cocaïne) hoog. Het gemiddelde gehalte cocaïne 
steeg van 49% in 2011 naar 69% (gewichtsprocenten) in 2016 en was daarmee zeer zuiver in vergelijking 
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met eerdere jaren en ook vergeleken met andere Europese landen. De prijs daalde licht, al wordt dit in 
Amsterdam alleen gesignaleerd op groothandelsniveau (kiloprijzen). Cocaïne kostte in 2016 gemiddeld 
49 euro per gram. De mediaan lag van 2008 tot en met 2016 op 50 euro per gram. Mogelijk duiden deze 
ontwikkelingen op een toename van de beschikbaarheid op de markt van cocaïne.

Opiaten

Gestage daling aantal opiaatgebruikers in de verslavingszorg; toenemende veroudering
In de algemene bevolking komt heroïnegebruik weinig voor. In 2016 rapporteerde 0,4% van de 
bevolking van 18 jaar en ouder ooit in het leven heroïne te hebben gebruikt. Heroïne is ook niet 
populair onder jongeren. Problematische gebruikers van heroïne zijn in bevolkingsonderzoek echter 
ondervertegenwoordigd. De omvang van deze problematische groep werd in 2012 via een andere 
methode dan bevolkingsonderzoek geschat op circa 14.000. Dat is minder dan de schatting van ongeveer 
18.000 problematische opiaatgebruikers uit 2008. Het aantal opiaatcliënten bij de verslavingszorg is het 
afgelopen decennium eveneens gedaald. Tussen 2006 en 2015 daalde het aantal cliënten met een primair 
opiaatprobleem met 32% naar 9.093 cliënten. De groep opiaatcliënten veroudert: de gemiddelde leeftijd 
steeg van 42 jaar in 2006 naar 48 jaar in 2015. In 2015 was nog maar 4% van de opiaatcliënten jonger 
dan 30 jaar.
 
Geringe aanwas nieuwe gevallen van hiv en hepatitis B en C onder injecterende drugsgebruikers 
Het aantal nieuwe en gemelde gevallen van hiv en hepatitis B en C onder injecterende drugsgebruikers 
is al jaren laag. Het aantal nieuw gediagnosticeerde hiv-gevallen onder injecterende drugsgebruikers per 
miljoen inwoners (0,0 in 2014) behoort tot de laagste in de EU-15. In 2016 werd slechts één nieuw geval 
geregistreerd. Het aantal bestaande besmettingen met hepatitis C, in steden die daar gegevens over 
hebben, is echter hoog. Hiv-positieve en hiv-negatieve drugsgebruikers samen vormen 15% van alle 
chronische hepatitis C patiënten en dat zijn meer dan 3.400 gevallen. Maar ook bij drugsgebruikers is een 
behandeling van hepatitis C met Direct Acting Antivirals (DAAs) zeer kosteneffectief.

Stijging geregistreerde sterfte door opiaten en door drugs in het algemeen
De geregistreerde sterfte door drugs in het algemeen steeg van 123 gevallen in 2014 naar 198 gevallen in 
2015 en 235 gevallen in 2016. De geregistreerde sterfte door opiaten steeg van 40 gevallen in 2014 naar 
65 gevallen in 2015 en 74 gevallen in 2016. Het geregistreerde aandeel van de opiaten lag hiermee de 
afgelopen drie jaren op 33%, 33%, en 31%. Waarschijnlijk is het feitelijke aandeel van de opiaten hoger, 
aangezien zich onder de overige drugs ook opiaten zullen bevinden. De leeftijd bij overlijden neemt toe. 
Begin jaren negentig was nog 60% van de overleden opiaatgebruikers jonger dan 35 jaar, vergeleken met 
nog maar 14% in de periode van 2013 tot en met 2016.

Het is nog onbekend of het bij de stijgende aantallen gaat om een daadwerkelijke stijging of om 
veranderingen in de registratie. Factoren die een rol kunnen spelen zijn onder meer de veroudering van 
de drugsgebruikers, een toename in het gebruik van medicinale opioïden zoals oxycodon (zie inleiding), 
het aanleveren van meer informatie op elektronische doodsoorzakenformulieren, en meer toxicologisch 
onderzoek.



|  JAARBERICHT 2017NATIONALE DRUG MONITOR  | 013

Ecstasy

Percentage ecstasygebruikers relatief hoog
In 2016 had 2,9% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder in het afgelopen jaar ecstasy 
gebruikt. Omgerekend naar de bevolking zijn dat ongeveer 390 duizend personen. Tussen 2015 en 
2016 vond er geen stijging plaats in het ecstasygebruik. In eerdere jaren (tussen 2014 en 2015 en tussen  
2009 en 2014) steeg het gebruik wel.
Ecstasy is onder studenten van 16-18 jaar op het MBO en HBO de meest gebruikte harddrug: 9% heeft 
ooit ecstasy gebruikt en 3% in de afgelopen maand. In het uitgaansleven is ecstasy nog steeds veruit de 
belangrijkste drug.
Nederland steekt (ver) uit boven andere Europese landen in het percentage volwassenen dat het afgelopen 
jaar ecstasy gebruikte en behoort tot de top van Europese landen waar de inwoners ooit ervaring had 
met ecstasygebruik. 

Hulpvraag ecstasygebruikers bij de verslavingszorg blijft beperkt
Ecstasygebruikers zoeken niet vaak hulp bij de verslavingszorg. Het aandeel ecstasycliënten van alle 
drugscliënten in de verslavingszorg is al jaren gering (minder dan 1%). In 2015 stonden 122 mensen met 
een primair ecstasyprobleem geregistreerd en 359 mensen met een secundair ecstasyprobleem.

Toename aandeel sterke ecstasypillen zet zich voort
In 2016 is de gemiddelde concentratie MDMA in ecstasypillen opnieuw gestegen (157 mg). Het aandeel 
van ecstasy-gerelateerde gezondheidsincidenten op EHBO-posten van grootschalige feesten neemt echter, 
na het hoogtepunt in 2013, af. Desalniettemin blijft de mate van intoxicatie sinds 2014 hoog: meer dan 
een kwart van de patiënten is verminderd of niet aanspreekbaar. In 2016 en 2017 zijn verschillende 
rapporten verschenen die deze acute gevolgen van ecstasygebruik in kaart brengen. 

Psychostimulantia, zoals ecstasy, lijken een ondergeschikte rol in de drugsgerelateerde sterfte te spelen, 
hoewel het precieze aantal sterfgevallen dat door deze middelen wordt veroorzaakt onbekend is. Volgens 
gegevens van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) werd MDMA in 8 gevallen aangetroffen in 
2015 en in 5 gevallen in 2016. Over een langere periode bezien (2006-2015), ging het in totaal om 
47 gevallen waarbij gebruik van MDMA, al dan niet in combinatie met andere middelen, de primaire 
doodsoorzaak was. In de Doodsoorzakenstatistiek van het CBS verdubbelde het aantal registraties waarin 
psychostimulantia een rol speelden van 14 in 2015 naar 28 in 2016. Het kan daarbij gaan om ecstasy, 
amfetamine, en andere psychostimulantia. Ook hierbij is het nog onbekend of het bij de stijgende aantallen 
gaat om een daadwerkelijke stijging of om veranderingen in de registratie.

Amfetamine

Amfetaminegebruik in Nederland hoog
In 2016 rapporteerde 1,4% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder in het afgelopen jaar amfetamine te 
hebben gebruikt, ongeveer 180 duizend volwassenen. In de afgelopen maand had 0,6% nog amfetamine 
gebruikt. Er zijn signalen dat de populariteit van amfetamine in het uitgaansleven toeneemt, althans in 
Amsterdam.
Tussen 2003 en 2015 daalde het percentage scholieren van 12-16 jaar dat in het afgelopen jaar 
amfetamine had gebruikt van 1,4% naar 0,9%. Het gebruik in de afgelopen maand lag op 0,6%. 
Internationaal vergeleken ligt het ooitgebruik van amfetamine onder Nederlandse 15- en 16-jarigen in 
de middenmoot. Onder de volwassen populatie en onder jongvolwassenen hoort Nederland bij de top 
van Europese landen waar de inwoners ooit amfetamine gebruikten en staat ons land (ver) bovenaan in 
het laatste-jaar-gebruik.
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Signalen voor toename methamfetaminegebruik in subgroep MSM
Hoewel het gebruik van methamfetamine (een sterke variant van amfetamine) in Nederland een niche- 
aangelegenheid is, zijn er signalen voor een toename van het gebruik van dit middel in een kleine groep 
mannen die seks hebben met mannen (MSM), in een seksuele setting (chemsex). Soms wordt het middel 
geïnjecteerd (‘slammen’). Het gevaar van seksueel risicogedrag en overdracht van infectieziekten neemt 
hiermee toe. Landelijke cijfers over de omvang zijn niet beschikbaar.

Hulpvraag amfetamine gestegen in het afgelopen decennium
In 2015 werden ruim 2.500 mensen in de verslavingszorg behandeld vanwege een primair of secundair 
probleem met hun amfetaminegebruik. Het aantal mensen dat primair voor een amfetamineprobleem 
werd behandeld steeg tussen 2006 en 2014 met 67% en nam in 2015 niet verder toe. Het aandeel van 
amfetamine in alle hulpvragen voor drugsproblematiek bleef echter beperkt, ondanks een stijging van 
4% in 2005 naar 6% in 2015.

Amfetamine speelt ondergeschikte rol bij acute drugsincidenten
Over de periode 2009-2016 is 8% van de in totaal 33.072 geregistreerde drugsincidenten toe te schrijven 
aan amfetamine, of een combinatie van drugs, waaronder amfetamine. Dit aandeel schommelt licht over 
de jaren maar vertoont geen duidelijke trend. 

Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS)

Gebruik NPS in de algemene bevolking
‘Nieuwe Psychoactieve Stoffen’ (NPS) is een verzamelnaam voor stoffen die qua werking vergelijkbaar 
zijn met ‘traditionele’ illegale drugs, maar (nog) niet onder de drugswetgeving vallen en vaak worden 
geproduceerd om deze te omzeilen. Van de meeste NPS is weinig bekend over de risico’s. Het gaat ook 
om stoffen die – na enkele jaren afwezigheid – opnieuw op de drugsmarkt verschijnen.
In 2016 komt het gebruik van NPS zelden voor in de bevolking van 18 jaar en ouder, met uitzondering 
van 4-fluoramfetamine (4-FA). Het laatste-jaar-gebruik van dit middel (0,9%) ligt op vergelijkbaar niveau 
als dat van amfetamine, maar lager dan van cocaïne en ecstasy. Onder schoolgaande jongeren van 15-16 
jaar rapporteert 2% in 2015 ooit een NPS gebruikt te hebben; dit is onder het Europees gemiddelde in 
34 landen (4%). 
Ook in een online survey onder een risicogroep van uitgaande jongeren en jongvolwassenen  
(Het Grote Uitgaansonderzoek 2016), is het ooitgebruik van de meeste NPS relatief laag (1%-4%). Een 
paar middelen springen er echter uit. Bijna een kwart (24,5%) van de uitgaanders had in het afgelopen 
jaar 4-fluoramfetamine (4-FA) gebruikt en bijna een op de tien (9,5%) was een laatste-jaar-gebruiker van 
2C-B, een ‘tripmiddel’ dat al sinds 1997 op lijst I van de Opiumwet staat maar weer in opkomst lijkt te zijn. 

Toename 4-fluoramfetaminegebruik en -incidenten
Lokale en nationale onderzoeken onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen suggereren een toename 
in het gebruik van 4-FA, ten minste onder specifieke groepen. Het aantal bij het DIMS binnengekomen 
consumentenmonsters dat specifiek als 4-FA werd aangekocht, is verder toegenomen en vergeleken met 
2014 bijna verdubbeld.
Met een toename in het gebruik (in bepaalde groepen) neemt ook het risico op (soms fatale) gevolgen 
voor de volksgezondheid toe. In 2016 meldden de medische diensten in de aan de MDI deelnemende 
regio’s 456 incidenten waarbij 4-FA betrokken was, ofwel 8,1% van alle geregistreerde drugsincidenten. 
In 2015 ging het nog om 187 meldingen. Incidenten met andere NPS komen nauwelijks voor in de 
MDI. Ook het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) zag een stijging in het aantal 4-FA 
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informatieverzoeken. In 2016 deden zich in Nederland enkele zeer ernstige incidenten met 4-FA voor, 
waarvan een tweetal fataal. Vanwege de gezondheidsrisico’s valt 4-FA sinds 25 mei 2017 onder de 
Opiumwet (lijst I).

GHB

GHB kent uiteenlopende gebruikersgroepen
Het gebruik van gammahydroxyboterzuur (GHB) komt in de algemene bevolking en onder scholieren 
van het reguliere onderwijs naar verhouding weinig voor. In 2016 had 0,3% van de bevolking van  
18 jaar en ouder in het afgelopen jaar GHB gebruikt, naar schatting 40 duizend mensen. Het gebruik in 
de afgelopen maand lag op 0,1%, een lager percentage dan voor ecstasy (1,0%), cocaïne (0,8%) en 
amfetamine (0,6%). GHB-gebruik komt weinig onder jongeren voor. Van de 12-16-jarige scholieren in 
het voortgezet onderwijs had 0,4% in 2015 ooit in het leven GHB gebruikt.

GHB wordt relatief vaak door uitgaande jongeren en jongvolwassenen gebruikt. Volgens een landelijke 
survey uit 2016 had 14% van de uitgaanders van 15-35 jaar ervaring met GHB of GBL, gamma- 
butyrolacton, een van de ingrediënten van GHB. In Amsterdam wordt gesignaleerd dat het imago van 
GHB negatiever wordt, onder andere vanwege onderlinge kritiek op ‘out gaan’ en bewustwording over 
het verslavingsrisico, al blijft het middel een vaste plek in het uitgaansleven innemen.
Ook buiten het uitgaansleven wordt GHB gebruikt. Het wordt onder andere gebruikt door 
gemarginaliseerde groepen, zoals hangjongeren en ‘thuisgebruikers’ die het middel samen met vrienden 
en kennissen in de context van ‘huisfeesten’ nemen, of die GHB alleen gebruiken, zodra het gebruik niet 
(langer) een sociale aangelegenheid is. Binnen Nederland bestaan er regionale verschillen in de prevalentie 
van (problematisch) gebruik, de hulpvraag en gezondheidsincidenten.

Hulpvraag GHB gering en niet verder toegenomen, maar terugval is groot
Frequent, vooral dagelijks, gebruik van GHB kan tot afhankelijkheid leiden, en bij abrupte stopzetting tot 
heftige en zelfs levensbedreigende onthoudingsverschijnselen. Het aantal cliënten in de verslavingszorg 
met een primair GHB-probleem steeg van 60 cliënten in 2007 naar 837 cliënten in 2015. De meeste 
cliënten (78%) waren bekenden bij de verslavingszorg en stonden al eerder ingeschreven. De terugval na 
behandeling is groot. Binnen drie maanden na detoxificatie is 70% weer in behandeling.
 
Acute GHB-incidenten vaak ernstig
GHB is lastig te doseren en het risico op een overdosering is groot. Gezien de beperkte omvang van het 
GHB-gebruik in de bevolking, is het aantal incidenten met GHB groot. Opvallend is ook het relatief grote 
aandeel patiënten met een ernstige intoxicatie na GHB-gebruik. Het aandeel van matige en ernstige GHB-
intoxicaties op de EHBO-posten steeg van 34% in 2009 naar 73% in 2015, een daalde iets in 2016 (66%).
Er is geen goed zicht op het aantal sterfgevallen waarbij GHB betrokken is. In 2016 stond GHB in totaal 9 
keer vermeld op de doodsoorzakenformulieren bij het CBS. Onbekend is echter of GHB bij deze gevallen 
de oorzaak was van het overlijden of een bijdragende factor. In 2016 registreerde het Nederlands 
Forensisch Instituut (NFI) in totaal 5 gevallen waarin GHB een rol had gespeeld bij het overlijden.

GHB is goedkoop
Consumenten betaalden in 2016 doorgaans circa 35-40 euro voor een kwart liter GHB.
GBL (gamma-butyrolacton, een van de ingrediënten van GHB) is in pure vorm nog sterker dan GHB.  
De risico’s van GBL worden vergelijkbaar geacht met de risico’s van GHB, maar het gebruik van GBL komt 
weinig voor. In 2016 had naar schatting slechts 0,2% van de algemene bevolking van 18 jaar en ouder 
ooit in het leven GBL gebruikt.
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Slaap- en kalmeringsmiddelen en andere psychoactieve medicijnen

Gebruik benzodiazepinen gedaald
Niet alleen alcohol en drugs kunnen tot misbruik en verslaving leiden, maar ook aan slaap-  
en kalmeringsmiddelen is bij chronisch gebruik dit risico verbonden. Het merendeel van de slaap- en 
kalmeringsmiddelen behoort tot de groep van de benzodiazepinen. In 2016 had 10,5% van de bevolking 
van 18 jaar en ouder in het afgelopen jaar slaap- of kalmeringsmiddelen gebruikt, meer vrouwen dan 
mannen, namelijk 13,4% van de vrouwen en 7,5% van de mannen. In het afgelopen jaar had 3,2% (ook) 
zonder recept van de dokter gebruikt, 3,7% van de vrouwen en 2,8% van de mannen. 

Gegevens van verstrekkingen van benzodiazepinen van openbare apotheken wijzen op een daling in 
het gebruik na de inperking van de vergoeding van benzodiazepinen uit het basispakket in 2009. Het 
aantal verstrekte standaard dagdoseringen daalde in 2009 met 15% (vergeleken met 2008). Tussen 2011 
en 2015 was er een verdere gemiddelde jaarlijkse daling van 1,7%. Ook het aantal gebruikers daalde:  
3% tussen 2014 en 2015.

Hulpvraag voor slaap- en kalmeringsmiddelen blijft beperkt
In de verslavingszorg bleef het aantal cliënten dat ingeschreven stond wegens een primair probleem met 
benzodiazepinen, barbituraten, of overige psychofarmaca tussen 2006 en 2015 beperkt (jaarlijks 2%  
van alle drugscliënten). Het aantal primaire en secundaire cliënten samengenomen daalde met 33% van 
2.066 cliënten in 2006 naar 1.384 cliënten in 2015.

Sterfte door overdoseringen slaap- en kalmeringsmiddelen vaak suïcide
In 2016 werden 110 sterfgevallen door overdosering van dergelijke medicijnen geregistreerd, waarvan 
37 gevallen door benzodiazepinen, 9 gevallen door (andere) sedativa en 64 gevallen door barbituraten. 
Meestal ging het in deze gevallen om suïcide. Van 2007 tot en met 2012 was het verloop over de 
tijd grillig, zonder duidelijke trend. Tussen 2013 en 2016 verdubbelde het aantal barbituratengevallen 
echter van 31 naar 64. Ook hierbij is het nog onbekend of het bij de stijgende aantallen gaat om een 
daadwerkelijke stijging of om veranderingen in de registratie.

Alcohol

Weinig Nederlanders voldoen aan de norm van de Gezondheidsraad
In 2016 heeft 80,4% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder het afgelopen jaar wel eens 
alcohol gedronken, ongeveer 10,7 miljoen mensen. Dat is vergelijkbaar met 2014 en 2015. Vanwege een 
methodebreuk in de cijfers van het CBS is geen vergelijking mogelijk met de jaren daarvoor.
De Richtlijn Goede Voeding van de Gezondheidsraad adviseert om geen alcohol te drinken of in ieder 
geval niet meer dan één glas per dag. In 2016 voldeed 39% van de Nederlanders van 18 jaar of ouder 
aan de norm om nooit meer dan 1 glas alcohol per dag te drinken. Mannen voldeden vaker niet aan de 
norm dan vrouwen.

Alcoholgebruik onder jongeren gedaald
Waar in eerdere jaren alleen een daling zichtbaar was in de jongere leeftijdsgroepen van 12-14/15-jarigen, 
werd tussen 2011 en 2015 ook een duidelijke daling gezien van het alcoholgebruik onder scholieren van 
15 en 16 jaar. Onder 12-16-jarigen dronk 25,5% nog in de afgelopen maand en dat was in 2011 nog 
37,8%. Ook het percentage ‘binge drinkers’ daalde (drinken van vijf of meer glazen bij één gelegenheid; 

Alcohol en tabak0.3
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17,5% in 2015). Van de 16-18-jarige studenten van het MBO en het HBO in 2015 had twee derde in 
de voorgaande maand alcohol gedronken, en van hen dronk 14% in het weekend meer dan 20 glazen 
alcohol. Internationaal gezien ligt het alcoholgebruik onder Nederlandse 15/16-jarige scholieren, ondanks 
een forse daling, nog steeds boven het gemiddelde van 34 Europese landen.
Ouders zijn zich steeds meer bewust van de gevaren van alcohol voor het opgroeiende kinderbrein. Toch 
is de sociale omgeving (vrienden, ouders, anderen) voor minderjarige jongeren nog steeds de belangrijkste 
bron om aan drank te komen. 
De naleving van de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcoholhoudende dranken is tussen 2015 en 2016 
verbeterd. Desondanks slaagden in 2016 nog steeds de meeste aankooppogingen van minderjarigen.

Toename spoedeisende hulp wegens alcoholvergiftiging
De grootste groep cliënten in de verslavingszorg heeft een primair alcoholprobleem; in 2015 had 45% 
een primair alcoholprobleem (ongeveer 29.000 cliënten). Er is sinds 2010 (34.000 cliënten) sprake van 
een lichte daling. Het aandeel van 55-plussers steeg van 20% in 2006 naar 28% in 2015. 
In 2014 (meest recente cijfers) werden ongeveer 22.000 personen opgenomen in algemene ziekenhuizen 
met als hoofd- of nevendiagnose een alcoholprobleem.
In 2016 werden volgens het Nederlands Signaleringscentrum voor Kindergeneeskunde (NSCK) minder 
jongeren tot 18 jaar na overmatig alcoholgebruik in een ziekenhuis opgenomen dan in 2015, maar dit kan 
een vertekend beeld zijn, doordat minder kinderartsen zijn gaan melden. Het aantal SEH-behandelingen 
wegens een alcoholvergiftiging is in tien jaar tijd bijna verdubbeld, tot ongeveer 6.100 in 2015 en 5.600 
in 2016.
In 2013 zijn alcoholgerelateerde aandoeningen de directe aanleiding voor 844 sterfgevallen en in 
2014 voor 882 gevallen. Volgens een schatting lag in 2015 het aantal verkeersdoden als gevolg van 
alcoholgebruik in het verkeer tussen 75 tot 140. 

Tabak

Bijna een kwart van de Nederlanders rookt (wel eens)
In 2016 rookte 24,1% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder wel eens – dat zijn 3,2 miljoen mensen, 
een daling vergeleken met 2014. Het merendeel rookt dagelijks (18,6%). 
Onder hoog opgeleiden is het percentage (dagelijkse) rokers nog steeds lager dan onder laag- en 
middelbaar opgeleiden.
Het percentage rokers onder jongeren daalt gestaag. Tussen 2011 en 2015 daalde het aantal scholieren 
van 12-16 jaar dat ooit gerookt heeft van 33% naar 23% en halveerde het percentage dagelijkse rokers 
van 6% naar 3%. Van de 16-jarigen is nog maar 6% een dagelijkse roker. Scholieren van het VMBO 
roken het meest, en scholieren van het VWO het minst.
De totale naleving van de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak steeg van 27,4% in 2015 naar 
43,1% in 2016. Voor minderjarige jongeren is de sociale omgeving echter de belangrijkste bron om aan 
tabakswaren te komen.
Over de langere termijn bezien daalt de omzet van sigaretten en shag, met af en toe een piek omhoog 
door verschillende tijdelijke invloeden. In 2015 werden 17,3 miljard sigaretten en shagjes verkocht.  
In 2002 waren dat er 30,1 miljard.

Een op de drie volwassen rokers deed in 2016 een ‘serieuze’ stoppoging
In 2016 deed 38% van de rokers van 18 jaar en ouder in de afgelopen 12 maanden één of meerdere 
stoppogingen. Van deze ‘stoppers’ heeft 85% het langer dan 24 uur volgehouden om niet te roken. In 
2014, 2015 en 2016 is in Nederland de campagne ‘Stoptober, 28 dagen niet roken!’ gehouden, die zich 
ten doel stelt om rokers te stimuleren om voor 28 dagen te stoppen met roken en daarvoor massale 
steun te organiseren. In totaal hebben er 53.303 rokers aan deelgenomen in 2016 en was 70% van de 
deelnemers volgens zelfrapportage twee maanden na Stoptober nog steeds gestopt met roken.
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Roken is nog steeds de belangrijkste oorzaak van ziekte en voortijdige sterfte
Van de totale ziektelast kan 13,1% aan roken worden toegeschreven. Roken blijft de belangrijkste oorzaak 
van voortijdige sterfte. In 2015 overleden in Nederland ongeveer 19.200 mensen van 20 jaar en ouder 
aan de directe gevolgen van roken. De sterfte aan longkanker blijft de belangrijkste direct aan roken 
gerelateerde doodsoorzaak. De werkelijke sterfte die gerelateerd is aan roken ligt hoger, omdat het effect 
van passief roken (meeroken) niet is verdisconteerd.

Opiumwetdelicten

In beslag genomen drugs
In 2016 zijn minimaal 13 verschillende soorten drugs in beslag genomen die op lijst I en II van de 
Opiumwet staan. Het gaat om opium, heroïne, cocaïne, GHB, amfetamine, methamfetamine, ecstasy, 
ketamine, LSD, methadon, qat, hasjiesj, en marihuana.

Synthetische drugs
Het aantal gemelde ontmantelde productielocaties, opslagplaatsen en afvaldumpingen van de productie 
van synthetische drugs neemt toe. Vooral het aantal ontmantelde opslagplaatsen en afvaldumplocaties 
is in 2016 substantieel gestegen. In de provincie Noord-Brabant worden de meeste opslaglocaties en 
dumplocaties geregistreerd, daarna volgt de provincie Limburg.

Hennepteelt
Er zijn in 2016 ruim 5.500 hennepkwekerijen geruimd, minder dan in 2014 en 2015. De meeste zijn 
geruimd bij de politie-eenheden Oost-Nederland, Zeeland-West-Brabant, Rotterdam en Limburg.

Drugshandel via internet
De handel in drugs via het ‘dark net’ op internet neemt toe, maar is beperkt vergeleken met de traditionele 
offline handel. Vooral cannabis, stimulantia en ecstasy worden er verhandeld. Nederlandse aanbieders 
bieden relatief vaak ecstasy aan.

Liquidaties gerelateerd aan georganiseerde drugshandel
Liquidaties - ofwel geplande moorden in het criminele milieu - zijn meestal het gevolg van conflicten 
gerelateerd aan de handel in drugs. Vanaf het jaar 2000 vinden in Nederland gemiddeld twintig tot dertig 
liquidaties per jaar plaats. Het gemiddeld aantal liquidaties is vanaf het jaar 2000 niet toegenomen.

Instroom van Opiumwetdelicten bij het Openbaar Ministerie
Het aandeel Opiumwetdelicten bij het Openbaar Ministerie is in 2016 weer toegenomen, het aandeel 
bij de rechter is constant gebleven. Het aandeel opiumwetdelicten in het gevangeniswezen is in 2016 
gedaald in vergelijking tot 2015. De totale instroom van Opiumwetzaken bij het Openbaar Ministerie 
stijgt in 2016 weer na een daling in het jaar ervoor. De verdeling van harddrugs- en softdrugsdelicten bij 
het Openbaar Ministerie is 41% tegenover 55%. Softdrugsdelicten hebben ook in 2016 de overhand. Bij 
de harddrugsdelicten gaat het meestal om het aanwezig hebben (bezit) van harddrugs, bij de softdrugs 
gaat het meestal om het vervaardigen van drugs (cannabisteelt).

Sancties voor Opiumwetdelicten
De meeste Opiumwetzaken brengt het Openbaar Ministerie voor de rechter. Daar eindigt 12% in een 
vrijspraak, vooral en in toenemende mate bij softdrugszaken. De taakstraf en de (deels) onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf zijn de meest voorkomende sancties in Opiumwetzaken. Taakstraffen worden vooral opgelegd 

Alcohol- en drugsgerelateerde criminaliteit0.4
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in softdrugszaken, onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen worden vooral opgelegd in harddrugszaken; dit 
patroon verandert niet in 2016.

Recidive van Opiumwetovertreders
Een deel van de Opiumwetovertreders komt na het eerste delict opnieuw in aanraking met de politie. 
Binnen twee jaar is bijna 10% van de Opiumwetdelinquenten opnieuw veroordeeld voor overtreding 
van de Opiumwet, binnen zes jaar is dat aantal opgelopen tot 17%. De recidive ligt hoger als 
gekeken wordt naar het aantal nieuwe veroordelingen voor alle gepleegde misdrijven: 27% van de 
Opiumwetovertreders is binnen twee jaar veroordeeld voor een nieuw misdrijf en 43% binnen zes jaar. 
Plegers van harddrugsdelicten recidiveren vaker dan plegers van softdrugsdelicten. Voor beide groepen 
geldt dat de recidive een dalende trend laat zien vanaf 2003.

Criminaliteit en overlast door alcohol- en drugsgebruikers

Alcohol- en drugsgebruikers die als zodanig in het politiesysteem staan, plegen voornamelijk 
vermogensdelicten. Daarnaast plegen zij vooral geweldsdelicten, openbare orde delicten en 
Opiumwetdelicten.

Zorg voor justitiabelen
Jaarlijks verwijst justitie rond de 20.000 personen naar de verslavingsreclassering. In de periode juni 2014 
tot en met maart 2017 gebruikte het grootste deel van de cliënten met drugsproblematiek cannabis (62%). 
Daarna volgen cocaïne (44%) en amfetamines (18%). Van de cliënten van de verslavingsreclassering 
gebruikte 44% meerdere soorten drugs.

Overlast door drugshandel en drugsgebruik
Ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking heeft in 2016 wel eens overlast ervaren van 
drugsgebruikers in de eigen buurt. Een minderheid (4%) ervaart veel drugsoverlast. Daarnaast heeft 
ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking in 2016 weleens overlast ervaren van dronken mensen 
op straat. Een minderheid (3%) ervaart hier veel overlast van. Deze cijfers zijn niet of nauwelijks veranderd 
ten opzichte van 2014.
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middelen

GEBRUIK ALGEMENE 

BEVOLKING (2016)

 -  Percentage laatste-maand 
gebruikers 18+

4,1% 0,8%
Vrijwel 
geen

1,0% 0,6% 0,1% 6,4%

 -  Percentage laatste-jaar 
gebruikers 18+

6,6% 1,7%
Vrijwel 
geen

2,9% 1,4% 0,3% 10,5%

 -  Trend in gebruikII Gelijk
Toename 

2014-2016 
(15-64 jaar)

Gelijk
Toename 

2014-2016 
(15-64 jaar)

Toename 
2014-2016 
(15-64 jaar)

Lichte daling
(2015-2016)

-

 -  Internationale vergelijkingIII
Boven 

gemiddelde
Boven 

gemiddelde
Laag

Boven 
gemiddelde

Boven 
gemiddelde

onbekend -

GEBRUIK JONGEREN, 

SCHOLIEREN (2015)

- Percentage laatste-maand 
gebruikers

4,9% 0,5% 0,3% 0,6% 0,6% 0,2% -

- Trend (2003-2015) Daling Daling Daling Daling Daling - -

- Internationale vergelijking, 
15/16 jaar (2015)IV

Boven 
gemiddelde

Gemiddeld Gemiddeld
Boven 

gemiddelde
Gemiddeld Gemiddeld

Boven 
gemiddelde

AANTAL PROBLEEMGEBRUIKERS 2007-2009 2012 2007-2009

29.300 
(afhankelijk)

40.200  
(misbruik)

OnbekendV ± 14.000 Onbekend Onbekend Onbekend

22.000
(afhankelijk)

35.000
(misbruik)

AANTAL CLIËNTEN 

VERSLAVINGSZORG (2015)VI

- Middel als primair probleem
- Middel als secundair probleem

10.816
4.501

7.295
6.138

9.093
2.053

122
359

1.794
742

837
167

581
803

- Trend (2006-2015)
Na stijging 

stabiel sinds 
2011

Daling Daling Daling Stijging Stijging Daling

AANTAL ZIEKENHUISOPNAMES 

(2014)
Psychostimulantia

- Middelenstoornis/vergifitiging 
(hoofddiagnose)

100 150 146 339 Onbekend
1.741

- Middelenstoornis/vergiftiging 
(nevendiagnose) 

995 813 906 388 Onbekend 1.210

GEREGISTREERDE STERFTE 

(2014)VII
Psychostimulantia

Vrijwel geen 
primaire 
sterfte

24
(primair)

40
(primair)

14 4 79

 
I. Heroïne (en methadon). II. Voor leeftijdsgroep 18+ zijn trendgegevens voor 2015 en 2016 beschikbaar. Voor leeftijdsgroep 15-64 jaar zijn er trendgegevens voor 2014, 
2015 en 2016 (zie bijlage D.2: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor). III. Ten opzichte van het gewogen gemiddelde van het ooitgebruik (15-64 jaar) in de lidstaten van de 
Europese Unie, voor opiaten ten opzichte van het aantal probleemgebruikers (15-64 jaar) van opiaten (EMCDDA). IV. Ten opzichte van het ongewogen gemiddelde in 34 
Europese landen (ESPAD). V. 0,5% in de 3 grootste steden is crackverslaafd. VI. Verslavingszorg zoals anoniem geregistreerd in het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie 
Systeem (LADIS). Voor de deelnemende instellingen aan het LADIS, zie bijlage D.5. VII. De definities en schattingsmethoden voor de sterfte voor drugs, alcohol en tabak 
verschillen, en deze categoriëen zijn onderling niet vergelijkbaar. Primaire sterfte: middel als primaire (onderliggende) doodsoorzaak. Secundaire sterfte: middel als 
secundaire doodsoorzaak (bijdragende factor of complicatie). Zie bijlage D.1 voor een toelichting. 

Tabel 1a, deel 1 Kerncijfers middelengebruik: Opiumwetmiddelen0.5
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Alcohol Tabak

GEBRUIK ALGEMENE BEVOLKING (2016)

 -  Percentage laatste-jaar gebruikers 18+ 80,4% 24,1%I

 - Trend in gebruik
Tussen 2014-2016: stabiel

Vergelijking met eerdere jaren  
niet mogelijk

Tussen 2015-2016: daling
Tussen 2014-2015: stabiel. 
In de jaren daarvoor: daling

 - Internationale vergelijking Boven gemiddelde Beneden gemiddelde

GEBRUIK JONGEREN, SCHOLIEREN (2015)

- Percentage actuele gebruikers, 12-16 jaarII 25,5%
3,1%

(dagelijksII)

- Trend (2003-2015) Daling Daling

- Internationale vergelijking, 15/16 jaar (2015)III Boven gemiddelde Gemiddeld

AANTAL PROBLEEMGEBRUIKERS 2007-2009 2016

82.400 (afhankelijk)
395.600 (misbruik)

±539.000IV

AANTAL CLIËNTEN VERSLAVINGSZORG (2015)

- Middel als primair probleem
- Middel als secundair probleem

29.374
4.575

809
3.136

- Trend (2006-2015) Stabiel Stijging

AANTAL ZIEKENHUISOPNAMES (2014)

- Middelenstoornis/vergiftiging (hoofddiagnose) 4.682 Onbekend

- Middelenstoornis/vergiftiging (nevendiagnose) 17.368

GEREGISTREERDE STERFTEV

882 (2014)
 (primair)VI

19.244 (2015)
 (direct gevolg van roken)VII

I. Weergegeven is het percentage rokers volgens de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS. II. Er zijn geen gegevens over laatste-maand-rokers onder 
scholieren in 2015 beschikbaar. Weergegeven in deze tabel is het percentage dagelijkse rokers onder scholieren. III. Ten opzichte van het ongewogen gemiddelde in 36 
Europese landen (ESPAD). Vergelijking voor roken betreft het percentage actuele rokers (30%). IV. Gebaseerd op de zware rokers (20 of meer sigaretten per dag) in de 
bevolking van 18 jaar en ouder. V. Primaire sterfte: middel als primaire (onderliggende) doodsoorzaak, in tegenstelling tot de secundaire sterfte: middel als secundaire 
doodsoorzaak (bijdragende factor of complicatie). VI. Hierbij is de sterfte aan verkeersongevallen en de sterfte geassocieerd met kanker niet meegerekend. Cijfers over 
het aantal sterfgevallen waarbij alcoholgerelateerde aandoeningen als secundaire doodsoorzaak staan geregistreerd, zijn niet meer beschikbaar na 2013. VII. Zie bijlage 
D.1 voor de wijze van schatten van de sterfte gerelateerd aan roken.

Tabel 1a, deel 2 Kerncijfers middelengebruik: Alcohol en tabak0.6
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Fase in keten

Opsporingsonder-
zoeken meer 

ernstige vormen 
georganiseerde 

drugscriminaliteitI

Aantal 
verdachten 

politie/KMarII/V

Aantal zaken 
OM instroom

Afdoeningen  
rechter 1e 

aanleg GedetineerdenIII

Aantal OpiumwetI

 Opsporings-
onderzoeken  

t/m 2013

Cijfers t/m 2014; 
inschatting 

ontwikkeling 
2015 en 2016

Cijfers  
t/m 2016

Cijfers  
t/m 2016

Cijfers  
t/m 2016

- Totaal
193 

(2012: 222)
17.675  

(2013: 18.849)
18.162  

(2015: 17.724)
9.650  

(2015: 9.567)
1.311  

(2015: 1.362)

- Harddrugs
 34%  

(alleen harddrugs)
7.454  

(2013: 7.766)
7.438  

(2015: 7.452)
4.037  

(2015: 4.032)
Onbekend

- Softdrugs
 24%  

(alleen softdrugs) 
9.001  

(2013: 9.251) 
9.918  

(2015: 9.445)
5.006  

(2015: 5.015)
Onbekend

- Beide
 42%  

(hard+soft)
1.214  

(2013: 1.830)
806  

(2015: 825)
607  

(2015: 520)
Onbekend

- Recentste t.o.v. 
voorgaande jaar 
absoluut

2013-2014:  
onbekend

2012-2013:  
daling

Daling Stijging Stabiel Daling

- Globale trend in 
periode

2007-2008 hoger 
in aantallen dan 
daarna, dalende 
trend in 2011-

2013

Daling tot 2011, 
daarna stijgend/
stabiel, opnieuw 
daling nà 2014

Daling tot 
2010, daarna 
schommeling 
(rond 18.000)

Daling tot en 
met 2011, 

daar na 
stijging, recent 

stabilisering

DalingIV

% Opiumwet op totaal 72% 8,7% 9,6% 9,8% 17%

- Ontwikkeling 
 
% Opiumwet

2013-2014 
onbekend 

2012-2013: 
Stijging 

(69%g72%)

Stijging 
(8,2%g8,7 %) 

tot en met 2014; 
daarna constant

Stijging   
(8,8%g9,2 %)

 Daling  
2007-2009; 

Stijging  
2010-2016

Daling  
2007 -2012, 
2013 - 2016 
rond de 17%

I. Cijfers tot en met 2013, 2014 en 2015 niet beschikbaar. II. Cijfers 2014 zijn voorlopig. Cijfers 2015 niet beschikbaar III. Peildatum 30 september 2015. IV. Periode 
2006-2015. Bronnen: Landelijke Eenheid Politie, Dienst Landelijke Informatieorganisatie, HKS, OMDATA/RACmin WODC, Kalidien en De Heer-de Lange, 2015.  
V. Ontwikkeling 2015 en 2016 ingeschat op basis van CBS cijfers over geregistreerde verdachten; voorlopig beeld.

Tabel 1b Kerncijfers drugscriminaliteit: Opiumwetdelicten in de  
strafrechtsketen in de periode 2007-2016

0.7
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