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DRUGSGEBRUIK – DRUGSAANPAK – DRUGSGERELATEERDE CRIMINALITEIT
Drugsgebruik in Nederland1
1 Bron: Trimbos-instituut, diverse rapporten 2011-2015.

Drugsgebruik onder scholieren
· Van alle scholieren heeft 8% in de afgelopen maand cannabis gebruikt.
· Onder 17-18 jarigen is dit 26%.
· De meeste scholieren kopen hun cannabis bij een coffeeshop, hoewel dit is verboden:
39% van de 14-15 jarige mannelijke gebruikers doet dit.
Algemeen drugsgebruik
· Het aantal actuele cannabisgebruikers is 510.000.
· Het aantal actuele cocaïnegebruikers is 70.000.
· Het aantal actuele XTC-gebruikers is 80.000 (270.000 in 2014).
· Het aantal actuele amfetamine-gebruikers is 60.000. Cijfers drugsaanpak2
Taskforce Brabant Zeeland
· In 2014 is het Bibob-instrument 691 keer ingezet.
Wet Bibob: subsidies en vergunningen afpakken/weigeren die drugsgerelateerde
criminaliteit faciliteren.
· In 2014 pakte de overheid 31 miljoen euro af van drugscriminelen.
(2013: 15 miljoen euro afgepakt)
· In 2014 sloot de overheid op grond van de Opiumwet 118 drugspanden.
In 2014 ruimde de overheid 1.108 wietkwekerijen (= 312.884 planten).
(2013: 911 geruimde kwekerijen)
· Tot oktober 2014 pakte de overheid 34 drugslabs aan.
· In 2014 pakte de overheid 71 criminele samenwerkingsverbanden aan.
Integraal Appèl (= softdrugsonderzoek in regio Tilburg)
· Het aantal wietkwekerijen in Brabant bedraagt naar schatting 5.500-6.800.
Dat komt neer op 1.4 - 1.75 miljoen planten.
· De jaarproductie aan wiet in Brabant bedraagt naar schatting 343 ton.
· De productie van natte wiet in Tilburg e.o. bedraagt naar schatting 4.000 kilo per dag. Dat
komt neer op (permanent) 700.000 planten.
· Voor heel Brabant betekent dit een waarde van ruim 1 miljard euro, met een weekomzet
van 14 tot 17 miljoen euro in alleen al Tilburg.
· Naar schatting 80% van de wietproductie is bestemd voor export.
Overige cijfers
· Een derde van de woningbranden is hennepgerelateerd.
· Twee derde van de moordgevallen is drugsgerelateerd.

· In de jaren ‘70 bedroeg het THC-gehalte (= werkzame stof) in wiet 4-7%, tegenwoordig is
dat gemiddeld 16,5%.
· In de afgelopen maand gebruikte van het uitgaanspubliek:
o 32,8% cannabis;
o 12,7% cocaïne;
o 34% XTC;
o 19% amfetamine/speed.
Europese vergelijking
· Het gemiddelde aantal Nederlandse cannabisgebruikers in het afgelopen jaar (8%) is
hoger dan het gemiddelde aantal Europese cannabisgebruikers (5,7%).
In Frankrijk is het gemiddelde aantal cannabisgebruikers het hoogste: 11,1%.
· Het gemiddelde aantal Nederlandse cocaïnegebruikers in het afgelopen jaar (1,6%) is
hoger dan het gemiddelde aantal Europese cocaïnegebruikers (1%).
· Het gemiddelde aantal Nederlands XTC-gebruikers is het hoogste van Europa: 2,5%
tegen een Europees gemiddelde van 0,6%.
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