
Verslag	  van	  het	  bezoek	  van	  Moedige	  Moeders	  Nederland	  en	  CDA	  
Eurocommissie	  Hart	  van	  Brabant,	  aan	  de	  Euro	  Parlementariers	  Lambert	  van	  
Nistelrooij	  en	  Jeroen	  Lenaers,	  lid	  EVP,	  in	  het	  Europees	  Parlement,	  Brussel,	  op	  
4	  december	  2014	  en	  vervolg	  afspraken.	  

Met	  start	  vanuit	  Ulvenhout	  reden	  we	  per	  VIP-‐bus,	  courtesy	  CDA,	  als	  	  groep	  van	  15	  personen	  op	  4	  
december	  soepel	  naar	  Brussel,	  via	  Boom,	  entree	  bij	  Laken	  in	  de	  stad,	  aankomst	  12.00	  uur,	  bij	  de	  
gebouwen	  van	  het	  Euro	  Parlement.	  

Bij	  het	  bezoekerspunt	  van	  EP,	  worden	  we	  door	  de	  beleidsmedewerker	  van	  Jeroen	  Lenaers	  opgehaald	  
voor	  de	  lunch	  en	  rondleiding	  in	  het	  gebouw.	  

Europese	  Unie:	  28	  landen;	  751	  parlementariers,	  ofwel	  750	  leden	  en	  de	  voorzitter,	  per	  lid	  een	  
vertegenwoordiging	  van	  1	  mln	  inwoners.	  Als	  er	  nieuwe	  leden	  komen	  [zoals	  nu	  mogelijk	  Ijsland]	  wordt	  
een	  nieuwe	  verdeelsleutel	  gehanteerd,	  zodat	  het	  aantal	  van	  750	  niet	  groter	  wordt.	  Er	  zitten	  op	  dit	  
moment	  zes	  fracties	  in	  het	  Europees	  Parlement	  [bijlage].	  Daarnaast	  is	  er	  nog	  een	  groep	  'niet-‐
ingeschrevenen',	  waar	  ook	  de	  PVV-‐delegatie	  toe	  behoort.	  

Van Nistelrooij [in zijn 3e termijn] en Lenaers [in zijn 1e termijn] maken deel uit van de 
Fractie van de Europese Volkspartij  
	  (EVP)	  

Tijdens	  de	  ontmoeting	  spreken	  achtereenvolgens:	  

• Strijd tegen drugs door CDA eurocommissie H.v.B (Jacques Groffen) 
• Inzicht in de landelijke organisatie Moedige Moeders (Ans van Zeeland) 
• Over ons Moedige Moeders in Volendam (Tiny Tol) 
• Ervaringen van een Moeder met jeugdige gebruikers (Corrie Dupon Goeree Overvlakkee) 
• De negatieve gevolgen van druggebruik (Alfred Lagerweij, EURAD, European Action on Drugs: 

a policy network for Prevention, Treatment and Recovery; www.eurad.net) 
	  

In	  de	  daarop	  volgende	  discussie	  worden	  de	  volgende	  punten	  genoemd,	  die	  via	  EURAD	  naar	  de	  
Europese	  Commissie	  moeten	  worden	  geleid:	  
-‐vroeg	  preventie	  in	  onderwijs	  in	  groep	  8;	  
-‐betere	  begeleiding	  van	  jonge	  kinderen	  12,	  13	  jarigen	  en	  hun	  ouders	  aangaande	  drugs	  en	  
alcoholproblematiek;	  
-‐meer	  inspraak	  van	  ouders	  van	  kinderen,	  inclusief	  asielzoekers,	  aangaande	  drugs	  en	  alcoholpreventie;	  
-‐aandacht	  voor	  het	  dealen	  van	  drugs	  bij	  scholen	  en	  op	  festivals;	  
-‐verplichte	  focus	  van	  scholen	  op	  drugs	  [waar	  nu	  nog	  vaak	  wordt	  weggekeken];	  	  
-‐voorlichting	  over	  drugs	  aan	  alle	  groepen	  in	  de	  maatschappij,	  dwz	  ook	  aan	  instromende	  asielzoekers	  
[die	  nu	  daarover	  niet	  worden	  voorgelicht];	  
Pleidooi	  voor	  herstel-‐georienteerde	  verslavingszorg,	  weg	  van	  de	  langjarige	  gehanteerde	  harm	  
reductie	  –	  pappen	  nathouden	  en	  waarmee	  grote	  groepen	  op	  methadon	  kwamen,	  met	  kostbare	  
dagbesteding	  en	  geen	  betaald	  werk;	  
-‐in	  de	  verslavingszorg,	  verplichte	  aansluitende	  nazorg	  als	  eis,	  na	  de	  herstel	  ondersteunende	  	  
behandeling;	  



	  -‐voor	  langdurige	  verslaafden	  een	  herstelgerichte	  klinische	  behandeling	  van	  voldoende	  tijd,	  van	  meer	  
dan	  6	  maanden,	  waarop	  per	  1.1.15	  een	  klinische	  behandeling	  is	  gemaximeerd,	  om	  tot	  succesvolle	  
behandeling	  te	  komen;	  
-‐stoppen	  van	  het	  gedogen	  van	  drugs	  in	  Nederland;	  dus	  het	  sluiten	  van	  de	  coffeeshops;	  daarmee	  
streven	  naar	  een	  uniform	  Europees	  drugsbeleid	  
Drie	  in	  een>>>	  
-‐het	  houden	  van	  een	  internationaal	  vergelijkend	  onderzoek	  van	  de	  kosten	  van	  een	  verslaving;	  
-‐internationaal	  vergelijkend	  onderzoek	  naar	  de	  kosten	  van	  herstelondersteunende	  verslavingszorg,	  -‐
behandeling,	  a	  ….400…	  euro	  per	  dag,	  bij	  succes,	  daarbij	  de	  maatschappelijke	  baten	  (van	  geen	  kosten	  
meer	  van	  politie,	  justitie,	  dagbesteding,	  ziekenhuisopnames,	  afbreukkosten	  van	  het	  systeem,	  vader,	  
moeder,	  broers	  zusters	  van	  de	  verslaafde;	  en	  de	  dan	  belasting	  betalende	  ex-‐verslaafde.	  
-‐internationaal	  vergelijkend	  onderzoek	  naar	  de	  kosten	  van	  	  een	  verslaafde	  op	  methadon,	  inclusief	  
maatschappelijke	  kosten	  van	  politie,	  justitie,	  dagbesteding,	  ziekenhuisopnames,	  enz.	  
-‐internationaal	  vergelijkend	  onderzoek	  naar	  de	  resultaten	  van	  herstelondersteunende	  penitentiare	  
verslavingsbehandeling.	  
	  
Van	  Nistelrooij	  en	  Lenaers	  benadrukken	  dat	  er	  ook	  in	  landen	  buiten	  Nederland	  problemen	  met	  drugs	  
zijn,	  zodat	  het	  eenzijdig	  stoppen	  met	  gedogen	  drugs	  niet	  de	  allesbepalende	  oplossing	  is.[breder	  in	  EU	  
kijken	  naar	  	  het	  probleem]	  
	  
Belangrijk	  is	  het	  openbreken,	  het	  doorbreken	  van	  het	  taboe/de	  schaamte	  van	  drugs,	  om	  de	  
onderliggende	  elementen	  te	  benoemen	  en	  daardoor	  druggebruik	  te	  verminderen.	  
	  
Nu	  wordt	  gewerkt	  met	  de	  	  EU	  drugsstrategie	  2012-‐2015,	  met	  meetbare	  reductie	  van	  druggebruik.	  
Wij	  zullen	  trachten	  zo	  mogelijk	  alle	  genoemde	  knelpunten	  te	  benoemen	  in	  de	  strategie	  2015-‐2020.	  
Van	  belang	  is	  de	  multi-‐disciplinaire	  aanpak	  
En	  voorbereiding	  via	  het	  verhikel	  van	  EURAD	  
In	  2016	  is	  Nederland	  voorzitter	  van	  de	  EP.	  Het	  is	  zaak	  dan	  een	  programma	  met	  vragen	  te	  formuleren	  	  
zoals	  bovenstaand,	  via	  het	  vehikel	  	  van	  EURAD;	  agenda	  en	  vraagpunten	  die	  in	  2015	  moeten	  worden	  
voorbereid.	  
	  
Vier	  afspraken	  en	  acties	  
1.	  Jaarlijks	  Drugsforum	  via	  EURAD,	  met	  andere	  landen	  
2.	  Ikv	  de	  Drugsstrategie	  2013-‐2020,	  in	  2015	  de	  Europese	  Commissie	  een	  aantal	  vragen	  te	  stellen	  ,	  
zoals	  de	  monitoring	  van	  ……,	  zodat	  bijvoorbeeld	  Nederland	  leert	  van	  Zweden….	  
3.	  De	  Europese	  Commissie	  verdere	  vragen	  te	  stellen,	  zoals	  tijdens	  de	  discussie	  genoemd.	  
4.Contactpersonen	  naar	  Europees	  Parlement:	  Jacques	  Groffen	  en	  Ans	  van	  Zeeland.	  
	  
Aanbieding	  van	  het	  Manifest	  van	  CDA	  Eurocomissie	  Hart	  van	  Brabant	  en	  van	  Moedige	  Moeders	  
Nederland	  (bijlage)	  
-‐Voorzitter	  van	  MMNL	  Ans	  van	  Zeeland	  biedt	  het	  Manifest	  aan,	  aan	  de	  beide	  Euro	  Parlementariers	  –	  
zie	  de	  bijlage.	  
-‐Daarna	  overhandigt	  Tini	  Tol	  het	  Boek	  	  ‘’Dagboek	  van	  een	  drugsdode’’,	  ter	  gelegenheid	  van	  10	  jaar	  
Moedige	  Moeders	  Volendam	  aan	  de	  heren	  Van	  Nistelrooij	  en	  Lenaers.	  
	  
Het	  was	  een	  nuttig	  bestede	  dag,	  die	  voor	  sommigen	  laat	  eindigde.	  



	  

In	  het	  midden	  Euro-‐parlementarier	  Jeroen	  Lenaers,	  uiterst	  rechts	  EP-‐er	  Lambert	  van	  Nistelrooij	  



VEILIGHEIDS	  MANIFEST!	  
	  
Van	  de	  CDA	  Eurocommissie	  Hart	  van	  Brabant	  en	  de	  Moedige	  Moeders	  
Nederland	  	  
	  

Aangeboden	  aan	  de	  delegatie	  van	  de	  Christen	  Democraten	  uit	  Nederland	  op	  4	  december	  
2014,	  met	  het	  verzoek	  dit	  manifest	  door	  te	  geleiden	  voor	  behandeling	  in	  het	  Europees	  
Parlement	  en	  afschriften	  door	  te	  sturen	  naar	  de	  Commissarissen	  van	  Binnenlandse	  zaken	  en	  
van	  Justitie,	  Vrijheid	  en	  Veiligheid	  van	  de	  Europese	  Commissie.	  

	  

Het	  Europees	  Parlement	  en	  de	  Europese	  Commissie	  dienen	  maximale	  aandacht	  te	  besteden	  
aan	  de	  veiligheid	  in	  Europa!	  	  

Daarom	   is	   het	   noodzakelijk	   dat	   de	   volgende	   punten	   de	   politieke	   agenda	   in	   het	   Europees	  
Parlement	  de	  komende	  jaren	  mede	  zullen	  bepalen:	  

• Cannabis	   is	   een	   verslavend	   genotsmiddel.	   De	   voorlichting	   en	   preventie	   moeten	  
daarop	  worden	  afgestemd.	  	  

• De	  werkzame	  stof	  THC	  in	  cannabis	  was	  in	  de	  jaren	  zeventig	  laag.	  In	  de	  loop	  der	  jaren	  
is	   de	   THC	  waarde	   gestegen	   naar	   het	   harddrugs	   niveau.	   Daarom	  moet	   cannabis	   als	  
hard	  drugs	  worden	  aangemerkt.	  	  

• De	   productie	   en	   handel	   van	   alle	   soorten	   drugs,	   dus	   ook	   van	   de	   chemische	   drugs,	  
dient	  daadkrachtig	   te	  worden	  aangepakt	   in	   geheel	   Europa.	  Want	  de	   criminaliteit	   is	  
voor	  een	  zeer	  groot	  deel	  aan	  drugs	  gerelateerd.	  

• De	  handel	   in	  drugs,	   in	  het	  bijzonder	  de	  straatverkoop,	  de	   illegale	  verkooppunten	   in	  
de	   buurt	   van	   scholen,	   jongerencentra,	   sportcentra,	   kindvriendelijke	   wijken	   en	   in	  
horecagelegenheden	  dient	  daadkrachtiger	  aangepakt	  te	  worden.	  

• Legalisatie	  en	  of	  regulering	  van	  alle	  drugs	  moet	  worden	  tegengegaan.	  
• Gedogen	  van	  de	  verkoop	  van	  drugs	  in	  welke	  vorm	  dan	  ook	  zoals	  via	  de	  coffeeshops	  

(drugswinkels)	  in	  Nederland	  is	  onwettelijk	  en	  dient	  daarom	  te	  worden	  verboden.	  
• Binnen	  Europa	  moet	  de	  grensoverschrijdende	  samenwerking	  met	  betrekking	   tot	  de	  

strijd	  tegen	  de	  productie,	  de	  handel	  en	  de	  verkoop	  van	  drugs	  worden	  bevorderd.	  
• Aandacht	  voor	  het	  systeem	  –ouders,	  kinderen,	  rond	  de	  verslaafde.	  

	  

	  

De	   kwaliteit	   van	   onze	   samenleving	   laat	   het	   gebruik	   van	  
drugs	  op	  geen	  enkele	  wijze	  toe.	  

	  



	  
  Fracties in het Europees Parlement Europese politieke partij(en) 

1 Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) Europese Volkspartij (EVP) 

2 Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en 
Democraten in het EP (Sociaaldemocraten) Partij van Europese Socialisten (PES) 

3 Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (Liberalen 
en sociaal-liberalen) 

Alliantie van Liberalen en Democraten voor 
Europa (ALDE) 

Europese Democratische Partij  (EDP) 

4 De Groenen/Europese Vrije Alliantie 

Europese Groene Partij (EGP) 

Europese Vrije Alliantie (EVA) 

5 Europese Conservatieven en Hervormers 

Alliantie van Europese Conservatieven en 
Hervormers (AECR) 

Europese Christelijke Politieke 
Beweging (ECPM) 

6 Europees Unitair Links/Noords Groen Links 

Europees Links (EL) 

EU Democraten  

7 Niet-ingeschrevenen 

Beweging voor een Europa van vrijheden 
en democratie (MELD) 

Europese Alliantie voor Vrijheid (EAF) 

Alliantie van Europese Nationale 
Bewegingen (AEMN) 

EU Democraten  
	  


