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Voorwoord

De recent verschenen ‘Nationale Drugmonitor; jaarbericht 2002’ (NDM) – het 
vierde jaarbericht in de reeks – bevat voor het eerst een hoofdstuk met cijfers over 
de gevolgen van de drugproblematiek voor justitie. Dit hoofdstuk is gebaseerd op 
de samenvatting van onderliggende rapportage. Invulling van het Justitieonder-
deel was toegezegd aan de Tweede Kamer. Ook heeft het Ministerie van Justitie zelf 
behoefte aan deze informatie en zijn de gegevens in internationaal verband van 
belang. Voorafgaand aan de studie heeft het Ministerie van Justitie via het WODC 
een definitie- en ontwikkelingsstudie laten uitvoeren, gevolgd door een prak-
tijkstudie (Snippe e.a., 2000; Meijer e.a., 2002). Hieruit blijkt dat het haalbaar lijkt 
om op korte termijn met de momenteel beschikbare data een beeld te schetsen 
van de geregistreerde drugcriminaliteit en handhavingspraktijk in de strafrechts-
keten. Dit beeld zal echter noodgedwongen incompleet zijn. Diverse kengetallen 
kunnen namelijk niet worden ingevuld vanwege onvoldoende kwaliteit van de 
benodigde gegevens. Op de middellange en lange termijn zal dan ook door politie 
en justitie flink in de verbetering van de kwaliteit van de gevraagde informatie 
geïnvesteerd dienen te worden. Onderliggende rapportage is een eerste uitwer-
king van het korte termijn perspectief. Opdrachtgever is het Directoraat-Generaal 
voor Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken/Directie Interna-
tionale Strafrechtelijke Aangelegenheden & Drugbeleid (DGIAV/DISAD) van het 
Ministerie van Justitie. De studie is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid 
van het WODC in een samenwerkingsverband tussen het WODC en de groep 
Onderzoek en Analyse van de dienst Nationale Recherche Informatie van het 
Korps Landelijke Politie Diensten (O&A/dNRI/KLPD). De rapportage is in een 
opsommende stijl geschreven. Dit komt voort uit de aard van de studie, drugcrimi-
naliteit in cijfers, en het doel, namelijk het leveren van de input voor het 
Justitieonderdeel van de NDM.

Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de medewerking van velen. Een woord 
van dank is hier dan ook op zijn plaats. De begeleidingscommissie heeft commen-
taar geleverd op concept-versies. De WODC-leescommissie bestond uit Sjef Siero, 
Edward Kleemans en Peter-Paul Groen. Verder hebben ook Roberto Aidala en 
Menno Jacobs (beiden WODC) becommentariëerd. Marja ter Horst (WODC) heeft 
de tekst doorgenomen op consistentie van de gehanteerde begrippen en heeft de 
literatuurlijst en de lijst met afkortingen samengesteld. Leen Prins (dNRI/KLPD) 
heeft de analyses gemaakt die gebaseerd zijn op het Herkenningsdienstsysteem 
van de Politie.
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Samenvatting11

Het Ministerie van Justitie heeft, voorafgaand aan onderliggende studie, via het 
WODC een definitie- en ontwikkelingstraject laten uitvoeren als voorbereiding op 
het maken van een justitiebijdrage aan de Nationale Drugmonitor (Snippe e.a., 
2000). Deze voorstudie is gevolgd door een praktijkstudie (Meijer e.a., 2002). De 
voornaamste conclusie van deze eerste stappen op weg naar een invulling van een 
justitiebijdrage aan de Nationale Drugmonitor luidt:
– Het lijkt haalbaar om op korte termijn op basis van de momenteel beschikbare 

data een beeld te schetsen van de geregistreerde drugcriminaliteit en van de 
handhavingspraktijk in de strafrechtsketen. Dit beeld zal echter noodgedwon-
gen incompleet zijn. Diverse kengetallen waaraan, zoals blijkt uit het voor-
traject, behoefte is, kunnen nu niet worden ingevuld. De kwaliteit van de 
daartoe benodigde gegevens is daartoe onvoldoende gebleken.

– Op de middellange en lange termijn zal door politie en justitie flink in de 
verbetering van de kwaliteit van de gevraagde informatie geïnvesteerd dienen te 
worden.

Onderliggende studie is een eerste uitwerking van het hierboven genoemde korte 
termijn perspectief om te komen tot een justitiebijdrage aan de NDM. De studie 
heeft dan ook het karakter van een achtergrondstudie voor het justitieonderdeel 
van het jaarbericht 2002 van de Nationale Drugmonitor (NDM).
Opdrachtgever is het Directoraat-Generaal voor Internationale Aangelegenheden 
en Vreemdelingenzaken/Directie Internationale Strafrechtelijke Aangelegenhe-
den & Drugbeleid (DGIAV/DISAD) van het Ministerie van Justitie. De studie is tot 
stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het WODC in een samenwer-
kingsverband tussen het WODC en de groep Onderzoek en Analyse van het KLPD/
dNRI (O&A).

1 Inleiding

Binnen het Nederlandse drugbeleid staat de volksgezondheidsbenadering 
centraal; gezondheidsbescherming van het individu staat voorop. Het beleid richt 
zich op beperking van de vraag naar en het aanbod van drugs. Daarnaast is het 
gericht op beperking van de maatschappelijke schade die samengaat met het 
gebruik van drugs: overlast, criminaliteit en openbare orde problemen. De Minis-
ter van Justitie is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving en de 
reclassering. Door opsporing, vervolging en berechting van (internationale) 
handel, productie en bezit van drugs wordt het aanbod bestreden. Door inzet van 
verslavingsreclassering worden justitiabele drugverslaafden begeleid en naar de 
zorg toegeleid, met als doel verbetering van de situatie van de verslaafde en 
vermindering van druggerelateerde criminaliteit en -overlast. Het Ministerie van 
Justitie verricht dus een belangrijke taak in het Nederlandse drugbeleid.

1 Deze samenvatting is tevens gebruikt als input voor het Justitiehoofdstuk van de NDM.
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Geregistreerde drugcriminaliteit in cijfers10

Onderliggende studie geeft een cijfermatig overzicht van de inspanningen van 
politie, justitie en verslavingszorg. De vraag naar de aard en omvang van de gere-
gistreerde drugcriminaliteit en de strafrechtelijke reactie op die drugcriminaliteit 
staat hier centraal.

Drugcriminaliteit laat zich opsplitsen in twee (elkaar deels overlappende) 
componenten:
– drugwetcriminaliteit, als omschreven in de drugwetten (Opiumwet, Wet 

Voorkoming Misbruik Chemicaliën) of samenhangend met die drugwetten 
(georganiseerde criminaliteit, ‘witwassen’ e.d. in combinatie met de drugwet-
criminaliteit); en

– criminaliteit onder druggebruikers: de door druggebruikers of drugverslaafden 
gepleegde criminaliteit. Hierbij dient te worden opgemerkt dat er niet per se een 
causaal verband tussen verslaving en het plegen van misdrijven hoeft te zijn. 
Met andere woorden: verslaving hoeft niet noodzakelijkerwijze vooraf te gaan 
aan het plegen van delicten. Voorzover druggebruikers drugwetcriminaliteit 
plegen is er sprake van een overlap tussen beide componenten.

Alleen het gedeelte van de drugcriminaliteit dat opgehelderd is – er is een (poten-
tiële) dader gevonden – wordt hier beschreven. De hier gepresenteerde informatie 
weerspiegelt dan ook in belangrijke mate de inspanningen van politie en justitie. 
De vraag naar het aandeel van de drugcriminaliteit in de geregistreerde of de totale 
criminaliteit valt buiten de scope van dit hoofdstuk. De informatie kan derhalve 
niet zonder meer naar de totale (geregistreerde) criminaliteit worden doorgetrok-
ken. Hiertoe is meer benodigd: alleen middels modelmatig opgezette schattingen, 
op basis van een verbeterde informatievoorziening, kunnen hieromtrent indica-
ties worden gegeven.

2 Omvang geregistreerde drugcriminaliteit

De drugproblematiek, voorzover dit de vorm aanneemt van drugcriminaliteit, 
trekt onmiskenbaar een zware wissel op politie en justitie. Alle tekenen, zowel die 
van de geregistreerde drugwetcriminaliteit als de geregistreerde criminaliteit 
onder druggebruikers, wijzen in die richting.

– De opsporingsonderzoeken naar de meer ernstige vormen van georganiseerde 
criminaliteit blijken in meerderheid gericht te zijn op drugwetcriminaliteit.

– Eén op elke van de twintig misdrijfstrafzaken betreft een opiumwetdelict.
– Op basis van de gevangenisstatistiek van het CBS kan worden vastgesteld dat 

het aandeel van wegens een opiumwetdelict gedetineerde personen op het to-
taal aantal gedetineerden tussen 1997 en 2000 rond de 17% bedraagt (CBS, 
2001).

– Opiumwetzaken leggen een fors beslag op de gevangeniscapaciteit. Eén op elke 
acht jaarlijks onherroepelijk opgelegde (deels) onvoorwaardelijke vrijheids-
straffen betreft een opiumwetzaak. Gezamenlijk leggen deze een claim op ruw-
weg een kwart van alle jaarlijks onherroepelijk opgelegde detentiejaren.
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Samenvatting 11

– Recent is hier een stijging van het beslag op de gevangeniscapaciteit waarneem-
baar. Deze stijging lijkt deels veroorzaakt te worden door de toegenomen aan-
dacht voor drugkoeriers op Schiphol. Blijkens WODC-prognoseonderzoek is die 
toegenomen aandacht voor drugkoeriers op Schiphol duidelijk voelbaar voor 
het gevangeniswezen. Dit kan worden afgeleid uit het aantal in Haarlem opge-
legde detentiejaren voor opiumwetdelicten. Deze verdubbelt in de periode 
1994-2000, terwijl in de rest van Nederland een lichte daling optreedt. In 2001 is 
de stijging het grootst. In dat jaar wordt 10% van alle in Nederland uitgesproken 
detentiejaren opgelegd in Haarlem voor opiumwetdelicten (Moolenaar, 2002, 
p. 16-17).

– Verder blijkt dat een aanzienlijk gedeelte van de jaarlijks afgedane misdrijfstraf-
zaken toe te schrijven is aan druggebruikende verdachten. Naar schatting, zo 
blijkt uit doorrekening op basis van enkele eenvoudige aannamen, zou het fei-
telijke aandeel zaken waarin een druggebruikende (hard- of softdrugs) verdach-
te is betrokken uitkomen tussen de één op de zeven à acht zaken van de in totaal 
ruim 230.000 strafzaken die jaarlijks worden afgedaan. Deze resultaten hebben 
betrekking op een steekproef van enige jaren geleden en kunnen verouderd zijn.

– Op basis van dezelfde steekproef kan bij benadering worden vastgesteld dat 
ruwweg de helft van de jaarlijks onherroepelijk opgelegde (deels) onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraffen opgelegd wordt aan een druggebruiker.

3 Aard geregistreerde drugcriminaliteit

De bevindingen in deze studie maken een globale driedeling in hoofdtypen van 
daders van drugcriminaliteit, met hun delictprofiel, mogelijk.
Het eerste type betreft daders van (meer ernstige) vormen van georganiseerde 
criminaliteit. Dit type bestaat uit daders die zich in criminele samenwerkingsver-
banden richten op drugproductie, -transport en -handel. Deze op drugs gerichte 
activiteiten kunnen met andere criminele en (semi-)legale activiteiten gepaard 
gaan.
Het tweede hoofdtype daders bestaat eveneens uit opiumwetovertreders. Dit 
hoofdtype lijkt zich echter te onderscheiden van het eerstgenoemde type door de 
relatief geringe mate van betrokkenheid bij de georganiseerde drugwetcriminali-
teit. Het lijkt hier om een diffuse groep van meerdere typen te gaan: drugtoeristen, 
(kleine) drugsmokkelaars, -handelaren en -koeriers. Een substantieel deel van de 
opiumwetovertreders is zelf druggebruiker.
Het derde hoofdtype dader wordt gevormd door een groep frequent recidiverende 
langdurig druggebruikende daders. De groepsomvang bedraagt meerdere 
duizendtallen. Deze daders zijn crimineel hoog actief en plegen voornamelijk 
vermogensdelicten.

3.1 Georganiseerde criminaliteit

Georganiseerde criminaliteit wordt gevormd door daders die in (internationale) 
criminele samenwerkingsverbanden opereren en zich daarbinnen met (meer 
ernstige) vormen van georganiseerde criminaliteit bezig houden.
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Geregistreerde drugcriminaliteit in cijfers12

– De geregistreerde opsporingsonderzoeken naar meer ernstige2 vormen van ge-
organiseerde criminaliteit blijken in meerderheid gericht te zijn op 
drugwetcriminaliteit: productie, transport en handel van drugs.

– Op basis van dezelfde bron kan eveneens gesteld worden dat een minderheid 
van de onderzochte samenwerkingsverbanden drugs produceert. Productie van 
drugs lijkt in zekere mate afgescheiden van transport en handel. De synthe-
tische drugs vormen hierop een uitzondering.

– In 2001 zijn er 22 opsporingsonderzoeken verricht naar criminele samenwer-
kingsverbanden die zich richten op zowel hard- als softdrugs. Dit is één op de 
zes à zeven van alle 146 opsporingsonderzoeken naar meer ernstige vormen van 
georganiseerde criminaliteit in dat jaar en één op de vier van de 90 onderzoeken 
naar criminele samenwerkingsverbanden die zich met drugwetcriminaliteit be-
zig houden.

– Er worden nauwelijks zaken aangetroffen waarbij de criminele activiteit van in 
criminele samenwerkingsverbanden opererende daders beperkt blijft tot één 
categorie delicten. Drugwetcriminaliteit kan hier dan ook samen gaan met an-
dere criminele activiteiten (Kleemans e.a., 1998, pp. 55-56).

– Toch is er op het niveau van samenwerkingsverbanden sprake van een soort 
clustering van criminele activiteiten, vooral als het gaat om meer internationaal 
opererende samenwerkingsverbanden (Kleemans e.a., 2002). Bij dit algemene 
beeld van een zekere specialisering passen twee kanttekeningen. In de eerste 
plaats zijn er criminele groepen die ‘gespecialiseerd’ zijn in een specifieke regio. 
Zij pakken binnen het kader van deze regio de zich voordoende mogelijkheden 
op. Deze groepen zijn daarmee veelzijdig, maar voor het overige niet in staat 
hun armslag buiten de regio te verbreden. In de tweede plaats zijn er groepen 
die naast hun specialisme ook andere illegale activiteiten verrichten. Er is zowel 
in geografische zin als naar type illegale markt sprake van een verdere verbre-
ding van de activiteiten (Kleemans e.a., 2002).

– Jaarlijks worden meerdere tientallen mensen schuldig bevonden aan deelname 
aan een criminele organisatie in relatie tot opiumwetdelicten en hiervoor ver-
oordeeld tot forse vrijheidsstraffen.

– Een aanzienlijk deel (13%) van de moorden en doodslagen in Nederland heeft 
direct te maken met drughandel (Smit e.a., 2001).

3.2 Opiumwetovertreders: diffuse middengroep van drugtoeristen, 

(kleine) drugsmokkelaars, -handelaren, -koeriers en druggebruikers

Dit hoofdtype lijkt zich te onderscheiden van het eerstgenoemde type in criminele 
samenwerkingsverbanden opererende daders door de relatief geringe mate van 
betrokkenheid bij de georganiseerde drugwetcriminaliteit. Deze mate van betrok-
kenheid kan variëren van de levering van hand- en spandiensten aan criminele 
samenwerkingsverbanden tot die van afnemer als consument van illegale drugs. 

2 Voor het Nederlandse situatierapport komen opsporingsonderzoeken in aanmerking indien de strafbare feiten 

een strafbedreiging hebben van vier jaren of meer en indien het wederrechtelijk verkregen vermogen (in baar geld 

of investeringen) een bedrag van f  500.000 (€ 226.890) te boven gaat.
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Samenvatting 13

Er zijn verschillende aanwijzingen gevonden van het bestaan van meerdere 
subtypen onder de opiumwetovertreders. De beschikbare informatie levert een 
diffuus beeld op. Van enkele subtypen tekenen de, deels overlappende, contouren 
van een profiel zich enigszins af. De groep opiumwetovertreders lijkt een hetero-
geen geheel te vormen van onder meer drugtoeristen, (kleine) drugsmokkelaars, 
-handelaren, -koeriers en druggebruikende opiumwetovertreders. Verdachten van 
harddrugdelicten verschillen van verdachten van softdrugdelicten. Onder de 
recidiverende opiumwetovertreders lijkt het aandeel dat zich specialiseert in 
opiumwetdelicten, dus niet of weinig andersoortige delicten pleegt, niet erg groot. 
Door nader onderzoek dienen deze (onderdelen van) profielen verder te worden 
ingevuld.

Hard- versus softdrugverdachten

Verdachten van harddrugdelicten lijken zich op verscheidene kenmerken te 
onderscheiden van verdachten van softdrugdelicten.
– Harddrugverdachten zijn vooral geconcentreerd in de grote steden, softdrug-

verdachten in de middelgrote steden.
– Ongeveer 15% van alle softdrugverdachten is een vrouw, tegen 10% bij hard-

drugverdachten.
– Verdachten van softdrugdelicten zijn met 33 jaar gemiddeld drie jaren ouder 

dan verdachten van harddrugdelicten. Dit met uitzondering van de in het bui-
tenland wonende verdachten van softdrugdelicten. Zij zijn met een gemiddelde 
leeftijd van 25 jaar het jongst.

– Opvallend is dat 60% van de softdrugverdachten in Nederland geboren is, waar 
dit voor de harddrugverdachten beduidend lager ligt: 40%.

– Gemiddeld staan verdachten van harddrugdelicten geregistreerd met meer 
delicten in hun totale criminele voorgeschiedenis dan softdrugverdachten. Voor 
de opiumwetverdachten in 2001 bedroeg het gemiddeld aantal delicten in hun 
totale criminele voorgeschiedenis respectievelijk 14 en 10.

Generalist versus specialist

Er zijn aanwijzingen dat de mate van specialisme (dat wil zeggen de mate waarin 
de opiumwetovertreders of WVMC-overtreders binnen een bepaalde periode weer 
opnieuw voor een dergelijk delict met justitie in aanraking komen) onder opium-
wetovertreders een beperkte rol speelt.
– Binnen één jaar na de uitgangszaak is een kwart van alle opiumwetovertreders 

opnieuw met justitie in aanraking gekomen. Ruim 40% van de opiumwetover-
treders komt binnen vier jaar opnieuw in aanraking met justitie. Het percentage 
opiumwetovertreders dat binnen vier jaar weer een nieuwe opiumwetzaak heeft 
opgebouwd ligt daar duidelijk onder: 20%. Kennelijk is er geen sprake van een 
grote groep specialisten, daders die zich overwegend tot het plegen van opium-
wetdelicten beperken. Het aantal nieuwe opiumwetzaken komt gemiddeld uit 
op 0,7 binnen vier jaar.

– Een vijfde van alle recidivezaken betreft een opiumwetdelict, in de helft van de 
gevallen is er sprake van vermogenscriminaliteit.
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Geregistreerde drugcriminaliteit in cijfers14

Drugtoeristen, (kleine) drugsmokkelaars, -handelaren en -koeriers

Deze groep lijkt voor een deel te bestaan uit buiten Nederland woonachtige 
daders, die aan de grenzen van ons land wegens in- of uitvoer van drugs worden 
aangehouden. Mensen uit deze groep hebben, zo lijkt het, voor een aanzienlijk 
deel geen criminele achtergrond afgemeten aan hun antecedenten. In ieder geval 
zijn hun eventuele antecedenten niet bekend in Nederland. Hun voornaamste 
delicten betreffen dan ook opiumwetdelicten.
– Vier op de twintig opiumwetovertreders wonen officieel in het buitenland of 

hebben een onbekend woonadres. Ter vergelijking: voor alle verdachten in 2001 
geldt dat één op elke twintig in het buitenland woont.

– Een opvallend groot aandeel opiumwetovertreders heeft slechts één antece-
dent.

– Drugsmokkelaars onderscheiden zich op het kenmerk ‘recidive’ van de overige 
opiumwetovertreders. De kans dat drugsmokkelaars recidiveren is veel kleiner 
dan die van personen met delicten als drugbezit of drughandel in het uitgangs-
jaar (dat wil zeggen het jaar van selectie van de verdachten in de onderzoeks-
groep: 1997). Dit betekent nog niet dat zij minder crimineel zijn. Smokkelaars, 
of zij nu in Nederland geboren zijn of niet, zullen minder vaak in ons land woon-
achtig zijn en alleen al daarom is de kans dat zij voor of na de uitgangszaak in de 
justitiële systemen geregistreerd worden minder groot.

– Een deel van de drugwetovertreders betreft juist Nederlanders die in het buiten-
land worden aangehouden en gedetineerd worden. In 2001 gaat het om zo’n 
1.700 personen.

Aard opiumwetzaken naar productie, transport, handel en bezit voor eigen 

gebruik

– Een op de zeventien opiumwetzaken betreft productie van drugs, een op de vijf 
transport en twee op de vijf handel. Het resterende deel van de opiumwetzaken 
omvat bezit voor eigen gebruik.

– Strafzaken waarin verdachten voor drugtransport vervolgd worden betreffen in 
de eerste plaats softdrugs, gevolgd door cocaïne en, op de derde plaats, heroïne. 
Zaken waarin verdachten van drughandel vervolgd worden betreffen voor het 
grootste deel cocaïne en heroïne. Softdrugs maakt hier, in tegenstelling tot de si-
tuatie bij het drugtransport, nog maar een relatief klein deel uit van het totaal.

– Deze resultaten hebben betrekking op een steekproef van enige jaren geleden 
en kunnen verouderd zijn.

Druggebruikende opiumwetovertreders

Een aanzienlijk gedeelte van de jaarlijks gearresteerde opiumwetovertreders is zelf 
druggebruiker, voornamelijk van harddrugs.
– Bij benadering kan de helft van het jaarlijkse aantal opiumwetstrafzaken aan 

druggebruikers worden toegeschreven. De opgehelderde opiumwetcriminali-
teit lijkt dus voor een aanzienlijk deel tevens criminaliteit onder druggebruikers 
te zijn. Hieronder vallen ook druggebruikers die zelf handelen, bijvoorbeeld in 
heroïne en cocaïne. Maar mogelijk vallen hieronder ook druggebruikers die om 
lokale overlast terug te dringen worden opgepakt voor het bezit van (kleinere) 
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hoeveelheden drugs en zo tijdelijk van de straat worden gehaald: bij benadering 
wordt een op de drie opiumwetovertreders voor bezit van drugs geverbaliseerd. 
Deze resultaten hebben betrekking op een steekproef van enige jaren geleden 
en kunnen verouderd zijn.

– Hard- en softdrugverdachten lijken qua verdeling van criminele antecedenten 
opvallend veel op elkaar. Waarschijnlijk wordt het beeld hier vooral door een-
zelfde groep hoog actieve opiumwetovertreders bepaald, die in de loop van hun 
‘criminele carrière’, vooral voor vermogensdelicten worden opgepakt, maar zo 
nu en dan ook voor een opiumwetdelict. Met name deze groep opiumwetover-
treders overlapt met die van de hierna te behandelen recidiverende druggebrui-
kers.

– Een kwart van de verdachten van een harddrugdelict staat als druggebruiker 
geregistreerd, tegen minder dan één op de vijfentwintig softdrugverdachten.

– Naast de verdenking van het opiumwetdelict wordt een op de vijf opiumwet-
overtreders in het peiljaar ook nog van een vermogensmisdrijf verdacht.

3.3 Recidiverende druggebruikers

Een groep stelselmatig recidiverende langdurig druggebruikende daders bepaalt 
het beeld van de geregistreerde drugcriminaliteit.
– Negen op elke tien druggebruikende verdachten hebben al een eerdere straf-

zaak wegens enig misdrijf tegen zich gehad.
– Van de in 2001 voor een misdrijf gearresteerde druggebruikers heeft driekwart 

in totaal in hun hele criminele voorgeschiedenis 11 of meer processen-verbaal 
wegens een misdrijf oftewel ‘antecedent’ op zijn of haar naam staan. Eén op elke 
drie heeft tussen de 21 en 50 antecedenten (processen-verbaal wegens mis-
drijven).

– Het overgrote deel van de druggebruikende verdachten is harddruggebruiker; 
dit al of niet in combinatie met gebruik van andere middelen, als softdrugs, 
medicijnen of alcohol. Probleemgebruikers van softdrugs vormen een kleine 
minderheid op het totale aandeel van de druggebruikende verdachten. Hun 
aandeel op het totaal aantal verdachten is kleiner dan die van alcoholverslaafden.

– De precieze omvang van de groep frequent recidiverende druggebruikers is 
momenteel niet bekend. Op basis van de huidige beschikbare informatie kan 
ruw ingeschat worden dat het gaat om een groep van meerdere duizenden 
daders.

– Bijna de helft woont in één van de vier grote steden. In vergelijking tot de totale 
populatie zijn relatief veel druggebruikende verdachten buiten Nederland ge-
boren. Mogelijk verblijft een substantieel deel van hen hier als toerist of als ille-
gaal.

– De groep recidiverende druggebruikers lijkt verantwoordelijk te zijn voor de 
bulk van de opgehelderde drugcriminaliteit.

– Daders in deze groep worden verreweg het meest gearresteerd voor vermogens-
delicten, op afstand gevolgd door geweld tegen personen, vernieling en openba-
re orde delicten. Maar ook diefstal in combinatie met geweld c.q. afpersing komt 
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verhoudingsgewijs, in vergelijking tot hun aandeel in de totale populatie, vaak 
voor.

4 Strafrechtelijke reactie en justitiële verslavingszorg

Politie en justitie dragen zorg voor de opsporing en de vervolging en berechting 
van daders van delicten. Het algemene beeld van de strafrechtelijke reactie op 
drugcriminaliteit is dat vormen van georganiseerde drugcriminaliteit het zwaarst 
gestraft worden. De overige opiumwetcriminaliteit wordt gemiddeld wat minder 
zwaar gestraft maar toch ook zwaarder in vergelijking tot alle criminaliteit. Hier-
binnen worden vooral voor harddrugdelicten de zwaarste straffen opgelegd. 
Softdrugdelicten worden in vergelijking hiermee minder zwaar bestraft. De crimi-
naliteit onder druggebruikers mondt veelvuldig uit in vrijheidsstraffen. Door 
middel van een hulp- en zorgaanbod binnen de detentie, of de alternatieven daar-
voor, wordt getracht de situatie van de groep frequent recidiverende drug-
gebruikers, die het beeld hier domineren, te verbeteren en de criminaliteit en over-
last te verminderen.

4.1 Georganiseerde criminaliteit

Opsporing van meer ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit

– In 2000 is er een tijdelijke terugval van het aandeel op drugcriminaliteit gerichte 
onderzoeken op het totaal van de geregistreerde opsporingsonderzoeken naar 
meer ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit. In 2001 is het aandeel 
weer terug op het niveau van de voorgaande jaren.

– In de periode 1997-2001 neemt het aantal en aandeel geregistreerde 
opsporingsonderzoeken naar drugproducerende organisaties toe. Tegelijkertijd 
daalt het aantal en aandeel geregistreerde opsporingsonderzoeken waarin 
drugtransport of -handel wordt aangetroffen om in 2001 weer toe te nemen.

– De soorten drugs die eruit springen zijn cocaïne, synthetische drugs en hasjiesj. 
Vooral in 2001 nemen de synthetische drugs met 79 opsporingsonderzoeken 
een behoorlijke proportie voor hun rekening.

Opgerolde Amfetamine Type Stimulantia (ATS-) productieplaatsen

Productieplaatsen van synthetische drugs kunnen naar aard uiteenlopen. Zo kan 
er sprake zijn van een compleet ingericht laboratorium, een tabletteerinrichting, 
een laboratorium in of op een voertuig of een locatie waarvan aan de hand van 
achtergelaten inventaris of chemicaliën aangenomen moet worden dat het om 
een productieplaats ging.
– Tussen 1998 en 2000, zo blijkt uit de jaarverslagen van de Unit Synthetische 

Drugs (USD), worden jaarlijks rond de 35 ATS-productieplaatsen ontmanteld.

Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën

De Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën (WVMC) heeft als aangrijpingspunt 
de uitdrukking ‘geen drugs zonder chemicaliën’. Door controle op grondstoffen, 
de ‘precursoren’ wordt het tegengaan van productie van illegale drugs beoogd. 
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Kenmerkend voor precursoren is dat het gaat om legale producten. Waar de 
Opiumwet uitgaat van een lijst met verboden stoffen, beoogt de WVMC met een 
controlesysteem ‘de legale handel in precursoren in beeld te brengen en te volgen, 
zodat het illegale gebruik zichtbaar wordt en kan worden aangepakt’ (Ministerie 
van Justitie, mei 2001, p. 10).
– In de periode 1996 tot en met 2000 worden jaarlijks ruim 20 WVMC-zaken (elke 

zaak betreft één parketnummer met één enkele verdachte) afgedaan, met uit-
zondering van 1998 waarin minder dan 20 zaken zijn afgedaan. In 2001 stijgt het 
aantal afgedane WVMC zaken naar 39.

– Het overgrote deel van de verdachte personen wordt door het OM gedagvaard, 
met uitzondering van het jaar 1998 waarin de meeste zaken geseponeerd zijn. 
Op enkele uitzonderingen na leiden alle dagvaardingen tot een schuldigverkla-
ring met straf.

– Meest opgelegde straf is een (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. In absolu-
te zin maar ook relatief in vergelijking tot de opiumwetzaken worden forse vrij-
heidsstraffen opgelegd.

Deelname aan criminele organisatie: artikel 140 Wetboek van Strafrecht

Indien er sprake is van georganiseerde criminaliteit kan artikel 140 van het 
Wetboek van Strafrecht, waarin deelname aan een organisatie die het plegen van 
misdrijven tot oogmerk heeft strafbaar wordt gesteld, worden toegepast.
– In de periode 1997-2001 treedt een daling op van 450 onherroepelijk afgedane 

strafzaken Opiumwet in combinatie met artikel 140 Sr in 1997 naar 248 in 2001. 
Aan deze dalende trend lijkt een einde te komen. De gegevens over in eerste 
aanleg afgedane zaken Opiumwet in combinatie met artikel 140 Sr lijken aan te 
tonen dat de dalende trend aan het ombuigen is.

– Het aandeel door het OM gedagvaarde zaken op het totaal daalt van 77 naar 
66%. Deze daling kan grotendeels verklaard worden uit de toename van het aan-
deel beleidssepots. Deze stijgt van 7 naar 11%.

– Vrijwel alle gedagvaarde opiumwetzaken in combinatie met artikel 140 Sr leiden 
tot een schuldigverklaring: 98-100%.

– De sanctiekans in opiumwetstrafzaken waarbij artikel 140 Sr ten laste is gelegd 
daalt in de periode 1997 tot en met 2001 van 75 naar 66%.

– Het aandeel onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen op de schuldigverklaringen 
varieert tussen de 61 en de 79%. De gemiddelde duur van het onvoorwaardelijke 
gedeelte van de vrijheidsstraf ligt om en nabij de 1000 dagen, met als ondergrens 
840 in 2001.

– Het aantal opgelegde ontnemingen van wederrechtelijk verkregen voordeel 
daalt. De opgelegde ontnemingsbedragen variëren van € 454 tot € 816.804 
(f 1.000 tot f 1,8 mln).

4.2 Opiumwet

– Tussen 1997 en 2001 worden jaarlijks rond de 11.000 opiumwetzaken behan-
deld.
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– Het aandeel softdrugzaken neemt toe van ruim drie op elke tien naar vier op elke 
tien.

– Twee op elke drie opiumwetzaken komen voor de rechter. Ze worden ‘gedag-
vaard’. Softdrugzaken komen minder vaak voor de rechter (drie op de vijf) dan 
harddrugzaken (drie op de vier). Zaken waarin zowel hard- en softdrugs in het 
spel zijn worden het meest gedagvaard (vier op de vijf zaken). Dit kan voorna-
melijk verklaard worden uit het feit dat softdrugzaken vaker in een transactie 
eindigen dan harddrugzaken. Zaken met een combinatie van hard- en softdrugs 
worden het minst vaak afgesloten met een transactie.

– In het leeuwendeel van de gedagvaarde zaken, ongeacht het type drug dat in het 
spel is, beoordeelt de rechter de verdachte als schuldig aan de hem/haar ten las-
te gelegde feiten.

– De sanctiekans (gedefinieerd als het aandeel transacties plus schuldigverklarin-
gen met sanctie gedeeld door het totaal aantal afgedane zaken exclusief voegin-
gen en overdrachten) geeft een indicatie van de kans dat een bekend geworden 
dader ook daadwerkelijk gestraft wordt. Tussen 1997 en 2001 stijgt de sanctie-
kans in opiumwetzaken van 81 naar 86%. Met andere woorden: in 2001 krijgen 
86 van de 100 verdachten een sanctie. Van de rest van de verdachten wordt de 
zaak geseponeerd door het OM of volgt (in geringe mate) vrijspraak door de 
rechter. Mogelijk is de verhoging van de sanctiekans deels toe te schrijven aan 
een registratie-artefact. Strafzaken worden momenteel ‘gefilterd’, ze worden 
door het OM reeds bij de politie ter zijde gelegd op de politiebureaus vanwege 
de inschatting dat zij niet vervolgbaar zijn. Deze ‘gefilterde’ zaken komen niet 
altijd meer terecht in de registratie van het OM.

– Het aantal door de rechter opgelegde taakstraffen neemt toe van 1.500 in 1997 
tot 2.200 in 2000. Het aantal taakstraffen in het jaar 2001 (1.120) is hoogstwaar-
schijnlijk te laag. Dit wordt bevestigd door gegevens afkomstig van in eerste 
aanleg afgedane strafzaken. Op basis hiervan kan worden gesteld dat eerder een 
toename van taakstraffen verwacht kan worden in het jaar 2001 dan een afname.
Het gemiddeld aantal taakstrafdagen daalt gestaag in de beschouwde periode.

– Het aantal financiële transacties daalt van 1996 tot en met 2000 om in 2001 weer 
fors te stijgen. Het gemiddelde transactiebedrag lijkt na een aanvankelijke toe-
name in het begin van de beschouwde periode vanaf 1999 te dalen naar een be-
drag rond de € 444 (f  900).

– Jaarlijks worden er 1.400 à 1.500 geldboetes opgelegd. De hoogte van het boete-
bedrag lijkt constant te blijven.

– Het aantal ontnemingen van wederrechtelijk verkregen voordeel daalt. De 
hoogte van de ontnemingsbedragen varieert sterk.

– In ruwweg de helft van de door de rechter afgedane opiumwetzaken is een 
(deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd. Het gaat dan om jaarlijks 
rond de 3500 vrijheidsstraffen.

– Ruim vier op elke vijf daarvan betreffen harddrugzaken. Tussen 1997 en 2000 
neemt het belang van de in softdrugzaken opgelegde (deels) onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen toe van een op de negen naar een op de zeven, om in 2001 te 
dalen naar een op de twaalf.
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– De gemiddelde duur van het onvoorwaardelijke gedeelte van de vrijheidsstraf 
bedraagt ruwweg een jaar. Daders veroordeeld voor zowel hard- als softdrug-
delicten krijgen relatief de zwaarste straf, daders voor softdrugdelicten de licht-
ste. De gemiddelde duur van de vrijheidsstraf in softdrugzaken is de afgelopen 
jaren gedaald.

4.3 Criminaliteit onder druggebruikers

Strafrechtelijke interventie

– Een groep van bij benadering meerdere duizenden (overwegend) harddrug 
gebruikende verdachten, wordt geregeld opgepakt door de politie voor een 
breed scala aan delicten met als hoofdmoot vermogensmisdrijven.

– De strafzaken tegen deze druggebruikende verdachten komen veelal bij de rech-
ter. Deze gaat veelal over tot veroordeling van de dader tot een (deels) onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf.

– Bij benadering blijkt bijna de helft van de jaarlijks onherroepelijk opgelegde 
(deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen een veroordeelde druggebruiker te 
betreffen. Dit resultaat heeft betrekking op een steekproef van enige jaren gele-
den en kan enigszins verouderd zijn.

– De kans dat de veroordeelde druggebruiker na enige tijd recidiveert is hoog. 
Het overgrote deel van de druggebruikende verdachten is dan ook al eens eerder 
vervolgd.

– Criminele druggebruikers, in elk geval een deel onder hen, lijken regelmatig 
betrokken bij opiumwetdelicten. Dit blijkt uit de hoge mate van recidive die on-
der opiumwetovertreders is gevonden: een kwart van alle opiumwetovertreders 
komt binnen een jaar opnieuw met justitie in aanraking. Binnen vier jaar ligt het 
aandeel recidivisten op meer dan 40%.

Justitiële verslavingszorg

– Er is een gedifferentieerd aanbod van hulp en zorg beschikbaar voor de drugver-
slaafden in het justitiële traject en er wordt een aanzienlijke inspanning verricht 
om drugverslaafden in het justitiële traject de zorg in te loodsen, mede ter terug-
dringing van druggerelateerde criminaliteit en -overlast. Hierbij wordt in toene-
mende mate gebruik gemaakt van de (drang) mogelijkheden in het strafrecht.

– Naast de mogelijkheid voor verslaafden om geheel vrijwillig in te stromen, waar-
toe ze volop gestimuleerd worden door onder andere de vroeghulp, wordt sinds 
de jaren negentig in toenemende mate gebruik gemaakt van de mogelijkheden 
van het strafrechtssysteem om verslaafden in de richting van zorg te dringen 
(drang) of te dwingen (dwang). Deelname aan een zorgtraject vormt daarbij een 
alternatief voor sancties en detentie.

– Met ingang van 1 april 2001 is het wettelijk mogelijk geworden justitiabele 
verslaafden gedwongen te plaatsen in een intramuraal programma. Deze wet 
‘Strafrechtelijke Opvang Verslaafden’ (SOV) betreft een maatregel die voorlopig 
wordt doorgevoerd in de vorm van een experiment in speciaal daarvoor ontwik-
kelde voorzieningen. In het hele scala van mogelijkheden voor justitiabele 
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verslaafden in het justitiële traject is de SOV het zwaarste middel. De instroom 
in de SOV is op gang gekomen.

– Informatie over effecten van de SOV kan nog niet gegeven worden. In september 
2001 is de procesevaluatie van de SOV gestart. De resultaten hiervan komen in 
2004 beschikbaar. In juni 2002 is de effectevaluatie gestart; deze zal eind 2006 de 
definitieve resultaten opleveren.
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1 Inleiding

Het Ministerie van Justitie heeft via het WODC een definitie- en ontwikkelings-
traject laten uitvoeren als voorbereiding op het maken van een justitiebijdrage aan 
de Nationale DrugMonitor (Snippe e.a., 2000). Deze voorstudie is gevolgd door een 
praktijk-studie (Meijer e.a., 2002).
De voornaamste conclusie van deze eerste stappen op weg naar een invulling van 
een justitiebijdrage aan de Nationale DrugMonitor luidt als volgt:
– Het lijkt haalbaar om op korte termijn op basis van de momenteel beschikbare 

data een beeld te schetsen van de geregistreerde drugcriminaliteit en van de 
handhavingspraktijk in de strafrechtsketen. Dit beeld zal echter noodgedwon-
gen incompleet zijn. Diverse kengetallen waaraan, zoals blijkt uit het voortra-
ject, behoefte is, kunnen namelijk niet worden ingevuld. De kwaliteit van de 
daartoe benodigde gegevens is namelijk onvoldoende gebleken.

– Op de middellange en lange termijn zal door politie en justitie flink in de 
verbetering van de kwaliteit van de gevraagde informatie geïnvesteerd dienen te 
worden.

Probleemstelling en doelstelling

In onderliggende studie dient de volgende probleemstelling als leidraad: hoe 
zwaar wordt justitie belast door de drugproblematiek? De studie heeft als doel het 
bieden van een cijfermatig overzicht over drugcriminaliteit. Onderliggende studie 
is daarmee een eerste uitwerking van het hierboven genoemde korte termijn 
perspectief om te komen tot een justitiebijdrage aan de NDM. De studie heeft dan 
ook het karakter van een achtergrondstudie voor het justitiegedeelte van het jaar-
bericht 2002 van de Nationale DrugMonitor (NDM). Om het gebruik van de 
resultaten van deze achtergrondstudie te vereenvoudigen is een uitgebreide 
samenvatting van de studie gemaakt. Deze samenvatting is zodanig opgesteld dat 
het de basis kan vormen voor een hoofdstuk van de justitiebijdrage in het NDM 
Jaarbericht.

Nederlands drugbeleid3

Het Nederlandse drugbeleid heeft als centrale doelstelling het verminderen van de 
risico’s die voortvloeien uit het gebruik van drugs voor de gebruiker zelf, voor diens 
directe omgeving en voor de maatschappij. Met betrekking tot het individu staat 
gezondheidsbescherming voorop. Het beleid richt zich op beperking van de vraag 
naar en het aanbod van drugs, ‘demand reduction’ respectievelijk ’supply reduc-
tion’. Door middel van bestrijding van de (internationale) handel en productie 
wordt het aanbod van drugs tegengegaan. Daarnaast bestaat het beleid uit de 
inspanningen ter bestrijding van de overlast rond het gebruik van drugs en hand-
having van de openbare orde. De belangrijkste wet met betrekking tot illegale 
drugs is de Opiumwet.
Elk ministerie is verantwoordelijk voor zijn eigen taken; ook op het terrein van het 
drugbeleid. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is verantwoorde-

3 De volgende onderdelen tot aan het onderdeel over de opbouw van de studie zijn enigszins in bewerkte vorm 

overgenomen uit de interne notitie ‘De Justitiekant van het Nederlandse cannabisbeleid’ (Ministerie van Justitie, 

2001).

wodc.book  Page 21  Tuesday, March 11, 2003  4:12 PM



Geregistreerde drugcriminaliteit in cijfers22

lijk voor de aspecten betreffende de volksgezondheid, de Minister van Justitie voor 
de strafrechtelijke handhaving en (deels) de reclassering, de Minister van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden voor de beheersaspecten van de 
politie en openbare orde en veiligheid (waaronder overlast veroorzaakt door drug-
gebruik en -gebruikers kan worden gerekend) en de Minister van Buitenlandse 
Zaken voor de internationale betrekkingen. De Minister van Volksgezondheid 
heeft ten behoeve van een goede afstemming een coördinerende taak. Op lokaal 
niveau wordt tussen de verantwoordelijken, i.c. de burgemeester, het Hoofd van 
het Openbaar Ministerie en het Hoofd van politie, structureel samengewerkt 
waardoor de integrale benadering van de drugproblematiek zo goed mogelijk tot 
haar recht kan komen.

Internationale context

Nederland is wat betreft zijn wetgeving niet alleen gehouden aan VN-verdragen, 
maar ook aan afspraken die in Europees verband zijn gemaakt ten aanzien van de 
drughandel. Door de openstelling van de binnengrenzen van de Europese Unie 
werd een gezamenlijke aanpak van de grensoverschrijdende drughandel nog 
belangrijker. Zowel het Verdrag van Schengen als het Verdrag van Maastricht 
bevatten bepalingen op dit punt. In de Schengen Uitvoeringsovereenkomst, de 
overeenkomst ter uitvoering van het Verdrag van Schengen, zijn onder meer bepa-
lingen opgenomen met betrekking tot:
– de aanpak van illegale uitvoer, verkoop, verstrekking en aflevering van drugs en 

psychotrope stoffen;
– verscherpte controle aan de buitengrenzen op de invoer van drugs en psycho-

trope stoffen;
– het tegengaan en voorkomen van de illegale vraag naar drugs en psychotrope 

stoffen;
– de toepassing van gecontroleerde afleveringen.

Daarnaast is binnen de Europese Unie een Gemeenschappelijk Optreden aange-
nomen om onderling de wetgevingen en praktijken van de Lidstaten van de 
Europese Unie aan te passen ter bestrijding van drugverslaving en ter voorkoming 
en bestrijding van de illegale drughandel. In dit Optreden zijn bindende afspraken 
gemaakt over het nader op elkaar afstemmen van het nationale beleid en wetge-
ving van elk der Lidstaten. 
Enkele doelstellingen uit dit Optreden zijn:
– bestrijding van de drughandel en van het drugtoerisme;
– op ernstige delicten met betrekking tot de drughandel worden de zwaarste straf-

fen toegepast die gelden voor vergelijkbaar ernstige delicten;
– bestrijding van de illegale teelt van verdovende planten;
– bescherming van de buitengrenzen van de EU tegen de import van drugs;
– onderlinge afstemming van de werkwijze van politie en justitie;
– speciale actie ten aanzien van de synthetische drugs.
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Informatie-uitwisseling

Ook over de uitwisseling van informatie zijn in internationaal verband afspraken 
gemaakt. Het Ministerie van Justitie levert periodiek landelijke gegevens aan 
organisaties als Europol, het European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction (EMCDDA), Europol en het United Nations Drug Control Programme 
(UNDCP).

Opiumwet

In de Opiumwet van 1919 (gewijzigd in 1928 en 1976) zijn de regels vastgelegd voor 
de bestrijding van productie, distributie en het bezit van drugs. Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen drugs met een onaanvaardbaar risico (harddrugs 
zoals heroïne, cocaïne, amfetamine, LSD of XTC) en hennepproducten (softdrugs 
zoals hasj en marihuana: ook wel met de verzamelterm cannabis aangeduid). 
Bezit, handel en productie zijn voor alle drugs strafbaar gesteld, behalve voor 
medische, wetenschappelijke en instructieve doelen als daarvoor verlof is 
verleend. Naast de Opiumwet zijn ook regels vastgelegd in andere wetten o.a. de 
Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën en de Wet op Geneesmiddelen.

Harddrugdelicten worden in Nederland zwaarder bestraft dan softdrugdelicten 
(zie tabel 1.1). De maximale straffen voor harddrugdelicten bedragen 12 jaar vrij-
heidsstraf met een boete tot € 45.000 voor invoer of uitvoer. Bij verkoop, vervoer en 
vervaardiging kan de vrijheidstraf oplopen tot 8 jaar en een boete van € 45.000. De 
maximale straf voor bezit voor eigen gebruik bedraagt 1 jaar vrijheidsstraf en een 
boete van maximaal € 11.250.

Voor verschillende softdrugdelicten bestaat een gedifferentieerde strafmaat. De 
maximale straffen voor cannabis in de Opiumwet bedragen vier jaar vrijheidsstraf 
met een boete tot en met maximaal € 45.000 voor invoer, uitvoer en productie, 
inclusief bedrijfs- en beroepsmatige teelt, en voor verkoop, vervoer of opslag. Alle 
bedrijfsmatige teelt van cannabis, zowel in kassen als thuiskweek is verboden, 
tenzij een vergunning is verleend. Kweken in de open lucht is alleen toegestaan 
voor de kweek van henneptouwsoorten, met een overduidelijk landbouwkarakter. 
De maximale straf voor bezit tot en met 30 gram cannabis kan oplopen tot maxi-
maal één maand vrijheidsstraf en/of een boete tot en met € 2.250.

Drugs en georganiseerde criminaliteit

Indien er sprake is van georganiseerde criminaliteit kan artikel 140 van het 
Wetboek van Strafrecht, waarin deelname aan een organisatie die het plegen van 
misdrijven tot oogmerk heeft strafbaar wordt gesteld, worden toegepast. Artikel 
174 van het Wetboek van Strafrecht kan worden toegepast indien er sprake is van 
handel in middelen waarvan bekend is dat die schadelijk zijn voor de gezondheid. 
Ook de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties uit 1994 vergemakkelijkt de 
opsporing, het in beslag nemen en het voorkomen van witwassen van opbrengsten 
van drughandel. Voorts zijn Pluk-ze wetgeving, die het mogelijk maakt na veroor-
deling voor drugwet- of soortgelijke delicten wederrechtelijk verkregen voordeel 
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aan veroordeelden te ontnemen, en de sinds 1995 mogelijke controle op precurso-
ren (Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën) van belang.

Tabel 1.1: Strafbare feiten en maximumstraffen voor hard- en softdrugs

Richtlijnen voor opsporing en vervolging

In het Nederlandse strafrecht is het ‘opportuniteitsbeginsel’ opgenomen. Dit 
houdt in dat het OM de bevoegdheid heeft om af te zien van vervolging van straf-
bare feiten als hiermee het algemeen maatschappelijk belang gediend is. Op 
1 januari 2001 zijn de bijgestelde richtlijnen voor de opsporing en vervolging van 
opiumwetdelicten van kracht geworden. In deze richtlijnen zijn prioriteiten voor 
de opsporing en vervolging aangegeven. Gebruik is in de Opiumwet niet strafbaar 
gesteld. Strafbare feiten met betrekking tot harddrugs hebben de hoogste priori-
teit. Daarna volgen strafbare feiten met betrekking tot softdrugs. Opsporing en 
vervolging van het bezit van harddrugs voor eigen gebruik (in het algemeen 0,5 
gram) en ten hoogste 5 gram softdrugs hebben de laagste prioriteit. Indien eigena-

Maximale 

Vrijheidsstraf en/of

Maximale 

Boete (in €)

Harddrugs (Lijst I van de Opiumwet)

Invoer/uitvoer

Verkoop, vervoer, vervaardiging

Voorgenomen in-/uitvoer, verkoop, vervoer, vervaardiging

12 jaar

8 jaar

6 jaar

45.378

45.378

45.378

Voorbereiding van misdrijven

Witwassen van zwart geld

Bezit

Bezit voor eigen gebruik

6 jaar

6 jaar

4 jaar

1 jaar

45.378

45.378

45.378

11.345

Softdrugs (Lijst II van de Opiumwet)

Invoer/uitvoer

Bedrijfs-/beroepsmatige teelt, verkoop, vervoer, vervaardiging

Teelt, verkoop, vervoer, vervaardiging voor eigen gebruik

Bezit van meer dan 30 gram

Verkoop, vervaardiging, bezit tot 30 gram

4 jaar

4 jaar

2 jaar

2 jaar

1 maand

45.378

45.378

11.345

11.345

2.269

Vervaardigen en in de handel brengen van precursoren*
(Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën)

6 jaar 45.378

Deelneming aan een organisatie
met het doel het plegen van misdrijven
(art. 140 Wetboek van Strafrecht)

5 jaar 11.345

*  Precursoren zijn grondstoffen benodigd voor het maken van (synthetische) drugs.

Bron: Factsheet Drugbeleid: Justitie en Bestuur, 1998 (zie ook: http://www.trimbos.nl).
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ren/beheerders van coffeeshops zich aan de ‘AHOJ-G’-criteria4 houden wordt de 
verkoop van maximaal 5 gram hasj en marihuana per transactie niet gericht opge-
spoord mits dit gebeurt vanuit een door het ‘Driehoeksoverleg’ van burgemeester, 
Openbaar Ministerie en politiecommissaris gedoogde coffeeshop. De politie gaat 
bij het aantreffen van drugs in een coffeeshop wel over tot inbeslagneming. 
Coffeeshops die zich toeleggen op verkoop van handels- of gebruiksvoorraden 
voor de export hebben prioriteit bij opsporing en vervolging, hetzelfde geldt voor 
softdrugsverkoop via andere verkooppunten, zoals cafés, winkels, afhaalcentra, 
koeriers of taxi’s, internet, postorder e.d. (Factsheet Cannabisbeleid, 1998). 
De Minister van Justitie heeft medio 2000 besloten de handhaving van de verkoop 
in niet gedoogde verkooppunten te intensiveren alsook de grootschalige teelt van 
cannabis en de verkoop van cannabis aan jongeren. Daartoe werd 3 miljoen 
gulden extra ter beschikking gesteld aan het Openbaar Ministerie en 15 miljoen 
gulden aan de politie. De minister kwam met deze maatregelen mede als antwoord 
op een motie van de Tweede Kamer om een regeling te treffen voor het toelaten van 
de teelt van cannabis ten behoeve van de gedoogde coffeeshops en de levering van 
deze speciaal gekweekte cannabis aan deze coffeeshops. De minister verklaarde 
deze motie niet te kunnen uitvoeren gelet op de internationale verdragsverplich-
tingen van Nederland en de praktische onmogelijkheid om een gesloten systeem 
van teelt en levering te kunnen opzetten.

De nadruk in de handhaving ligt op het aanpakken van de grootschalige drughan-
del en de productie. De middelen voor de opsporing van productie en vervoer van 
drugs en het vervolgen van criminele druggebruikers is het laatste decennium 
geleidelijk aan uitgebreid en omvat nu een uitgebreide set wetten en andere wette-
lijke instrumenten. Politie, douane en andere opsporingsdiensten werken samen 
met diensten van andere landen. Dit heeft ertoe geleid dat regelmatig grote 
partijen drugs in beslag worden genomen en dat in internationaal verband wordt 
samengewerkt bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit.

Opbouw van de rapportage

In hoofdstuk 2 volgt, na enige opmerkingen vooraf (over het onderzoeksobject, de 
kwaliteit van de data, het begrip ‘druggebruiker’ en de uitvoeringsorganisatie), de 
presentatie van de onderzoeksvragen en de gebruikte bronnen en methoden.

De daarna volgende hoofdstukken hebben steeds dezelfde opbouw. Per onder-
werp wordt eerst de betreffende onderzoeksvraag herhaald. Direct daarna wordt 
een korte beschrijving van de bron met de voor de beantwoording relevante speci-
fieke kenmerken gegeven. Vervolgens worden per onderwerp een of meer tabellen 
of figuren gepresenteerd met telkens daaronder in kernachtige bewoordingen, de 

4 AHOJ-G-criteria staat voor: gedoogde coffeeshops mogen niet Afficheren (er mag geen reclame gemaakt wor-

den); in gedoogde coffeeshops mogen geen Harddrugs verkocht worden; coffeeshops mogen geen Overlast ver-

oorzaken; er mag geen verkoop plaatsvinden aan Jongeren onder de 18 jaar; en, ten slotte mogen geen Grote

hoeveelheden in voorraad worden gehouden of verkocht worden (er zijn maxima gesteld aan de handelsvoorraden 

en aan de hoeveelheden per transactie).
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kenmerkende, meest relevante of opvallende uitkomsten. Aan het eind van elk 
hoofdstuk volgt een korte opsomming van de voornaamste bevindingen.

Hoofdstuk 3 bijt de spits af. De – zoals zal blijken sterke – band tussen meer 
ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit en opiumwetcriminaliteit wordt 
getoond. Daarna wordt in twee afzonderlijke paragrafen ingegaan op de vraag 
naar de hoeveelheid Amfetamine Type Stimulantia (ATS-) productieplaatsen die 
er de afgelopen jaren ontmanteld zijn en de vraag naar de ontwikkeling van het 
aantal geregistreerde verdachten van overtreding van de Wet Voorkoming 
Misbruik Chemicaliën (de ‘precursorenwet’). In een volgend onderdeel van dit 
hoofdstuk komt de rol van artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht – deelname 
aan een criminele organisatie – bij de handhaving van de Opiumwet aan de orde. 
Als laatste komt de relatie van extreem geweld met opiumwetdelicten aan bod: te 
weten liquidaties in de context van de drughandel.

Hoofdstuk 4 bevat een kwantitatieve beschrijving van de handhaving van de 
Opiumwet in de strafrechtsketen. Achtereenvolgens komen aan de orde de opspo-
ring, vervolging en berechting en de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen. 
Daarbij komt ook de aard van de opiumwetdelicten in termen van productie, 
transport, handel en bezit voor eigen gebruik aan bod. Ook wordt een nadere 
verdeling naar type drug gegeven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een over-
zicht van het aantal wegens drugdelicten in het buitenland gedetineerde 
Nederlanders.

Hoofdstuk 5 volgt de verdachten van opiumwetdelicten. Er wordt een schets 
gemaakt van hun profiel met behulp van het ter beschikking staande palet van 
geregistreerde persoons- en delictkenmerken. Het beeld van de criminele carrière 
en recidive van opiumwetovertreders krijgt hierbij nadere invulling.

In hoofdstuk 6 komt de opsporing en vervolging en berechting van door 
druggebruikers of drugverslaafden gepleegde criminaliteit aan bod. De hierom-
trent beschikbare informatie is schaars. Desondanks kan een globale profielschets 
gemaakt worden van criminele druggebruikers. Hun criminele carrière en reci-
divefrequentie krijgt daarbij speciale aandacht. Daarna volgt een indicatie van de 
impact van criminele druggebruikers op de onderdelen van de strafrechtsketen. 
Een beschrijving van de opvang en zorg voor criminele druggebruikers en van het 
programma ‘Strafrechtelijke Opvang Verslaafden’ rondt het hoofdstuk af.

De studie wordt afgesloten met een concluderend hoofdstuk, hoofdstuk 7.
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2 Verantwoording

Onderhavige studie richt zich op de geregistreerde drugcriminaliteit.
Drugcriminaliteit laat zich opsplitsen in twee (elkaar deels overlappende) 
componenten:
– drugwetcriminaliteit, als omschreven in de drugwetten (Opiumwet, Wet Voor-

koming Misbruik Chemicaliën) of samenhangend met die drugwetten 
(georganiseerde criminaliteit, ‘witwassen’ e.d. in combinatie met de drugwet-
criminaliteit); en

– criminaliteit onder druggebruikers: de door druggebruikers of drugverslaafden 
gepleegde criminaliteit. Hierbij dient te worden opgemerkt dat er niet per se 
een causaal verband tussen verslaving en het plegen van misdrijven hoeft te 
zijn. Met andere woorden: verslaving hoeft niet noodzakelijkerwijze vooraf te 
gaan aan het plegen van delicten. Voorzover druggebruikers drugwetcrimina-
liteit plegen is sprake van een overlap tussen beide componenten.

2.1 Enkele opmerkingen vooraf

Onderzoeksobject

De studie beschrijft alleen dat gedeelte van de drugcriminaliteit dat opgehelderd  

is. De vraag naar het aandeel van de drugcriminaliteit in de geregistreerde of de 
totale criminaliteit valt namelijk buiten de scope van deze studie. De informatie 
nodig om deze vraag te beantwoorden is momenteel van onvoldoende kwaliteit. 
Het is dan ook niet haalbaar om met de beschikbare tijd die vraagstelling aan te 
pakken. Drugwetcriminaliteit, die voornamelijk uit opiumwetcriminaliteit 
bestaat, betreft zogenoemde ‘slachtofferloze delicten’. Dit zijn delicten waarvan 
het slachtoffer moeilijk is te bepalen, anoniem of collectief is (Rutenfrans, 1992, 
pp. 34-60). Er zijn dan ook geen individuele rechtspersonen die als slachtoffer 
dergelijke delicten kunnen melden of ervan aangifte kunnen doen (Ministerie van 
Justitie, 1996, pp. 13-14). Geregistreerde opiumwetcriminaliteit is dan ook vrijwel 
altijd opgehelderde criminaliteit. Ook de geregistreerde criminaliteit onder drug-
gebruikers bestaat per definitie uit opgehelderde criminaliteit. Om als zodanig 
geboekt te kunnen worden dient immers een dader bekend te zijn.
De studie beschrijft dus, zoals hierboven betoogd, de opgehelderde drugcrimina-
liteit alsmede de daarop volgende strafrechtelijke reactie. De resultaten weer-
spiegelen dan ook in belangrijke mate de inspanningen van politie en justitie. De 
resultaten kunnen derhalve niet zonder meer naar de totale (geregistreerde) crimi-
naliteit worden doorgetrokken. Alleen middels modelmatig opgezette schattingen 
kunnen hieromtrent indicaties worden gegeven. Dit geldt des te sterker voor het 
aandeel van de totale criminaliteit, dus het gedeelte van de criminaliteit dat ter 
kennis komt van politie en justitie plus het onbekende gedeelte, het ‘dark number’.

Kwaliteit beschikbare data

Voorafgaand aan onderliggende studie is in een definitie- en ontwikkelingstraject 
als voorbereiding op het maken van een justitiebijdrage aan de Nationale Drug-
Monitor, gevolgd door een praktijkstudie, vastgesteld dat de kwaliteit van de voor 
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bepaalde kengetallen benodigde data onder druk staat (Snippe e.a., 2000; Meijer 
e.a., 2002).
Bij twee kengetallen is over de kwaliteit van de data ten tijde van het maken van 
deze studie nog dermate veel onduidelijkheid dat het WODC heeft besloten 
momenteel niet tot publicatie ervan over te gaan. In de nabije toekomst zal nage-
gaan kunnen worden hoe hiervoor een oplossing te vinden. Het gaat hier met 
name om het buiten beschouwing laten van het kengetal ‘aantal ontmantelde 
marihuana-kwekerijen’ en het kengetal ‘in beslag genomen drugs’.5

Verder zijn er aanwijzingen dat de in de HerKenningsdienstSystemen van de 
politieregio’s (HKS) gehanteerde gevarenclassificatie ‘druggebruiker’ een onder-
schatting geeft van het werkelijke aantal. Hoe groot die onderschatting is, is 
momenteel niet aan te geven. In deze studie worden de HKS-gegevens aangaande 
druggebuikers dan ook overwegend gebruikt om een beeld te krijgen van hun 
persoons- en delictplegingskenmerken. De in deze studie gehanteerde gegevens 
worden niet te zeer in termen van absolute omvang gepresenteerd.6

Het tekort aan betrouwbare en valide gegevens heeft al met al als consequentie dat 
het zwaartepunt van de beantwoording van de in deze studie gestelde vragen bij 
de criminaliteit in de sfeer van de drugwetten, oftewel drugwetcriminaliteit, ligt. 
Zoveel mogelijk is de periode 1996-2001 in beeld gebracht. Verbreding tot de 
criminaliteit onder druggebruikers is beperkt gebleven tot het geven van 1) een 
profiel van druggebruikende verdachten en 2) voor de periode 1993-1995 van een 
beeld van de aard en een ruwe indicatie van de omvang van verslaving in de vervol-
gings- en berechtingsfase.

Over (probleem) gebruik van drugs en verslaving

Op basis van de huidige beschikbare gegevens kan niet op exacte wijze het voorko-
men van verslaving bij justitiabelen in bestanden van politie en justitie worden 
vastgesteld. Over het algemeen wordt in deze studie de term ‘druggebruiker’ of 
‘probleemgebruiker van drugs’ gehanteerd om een mogelijke verslavingsproble-
matiek bij de betrokken personen aan te geven.

Uitvoering studie

De studie is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het WODC in een 
samenwerkingsverband tussen het WODC en de groep O&A van het KLPD/dNRI. 
De volgende taakverdeling was daarbij uitgangspunt. De groep O&A heeft zich 
gericht op de vragen die op de opsporingsfase betrekking hebben: met name de 
middels HKS-bestanden te beantwoorden vragen7 en die over georganiseerde 
criminaliteit en opgerolde Amfetamine Type Stimulantia (ATS-) productieplaat-

5 Voor het eerstgenoemde kengetal blijken enkele regiokorpsen niet in staat te zijn om het aantal ontmantelde 

kwekerijen vast te stellen en om tijdig en consequent de gevraagde gegevens te leveren. Ook de definitie van ‘kwe-

kerij’ dient te worden aangescherpt. Daarnaast zijn er problemen rond het tweede genoemde kengetal. Diverse 

korpsen dienen de in beslag genomen drugs handmatig te turven. Deze informatie kan namelijk niet uit de syste-

men worden gehaald. Een aantal regio’s levert niet op tijd of is niet in staat de gevraagde informatie te leveren. Aan 

de verbetering van de kengetallen wordt gewerkt.

6 Zie hoofdstuk 6 voor een nadere uitleg over de kwaliteit van de HKS-gegevens, met name aangaande de regi-

stratie van druggebruikers.

7 Met dank aan L. Prins voor de HKS-analyses (groep Onderzoek & Analyse dNRI/KLPD).
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sen. De overige vragen zijn door het WODC ter hand genomen. Eindredactie van 
het geheel is in handen van het WODC.

2.2 Onderzoeksvragen

De centrale vraag waar de studie een antwoord op zal trachten te formuleren is die 
naar de aard en omvang van de geregistreerde drugcriminaliteit, alsmede de 
daarop volgende strafrechtelijke reactie. Hieronder is de centrale vraag uitgewerkt 
in diverse subvragen. De vragen volgen de strafrechtketen van opsporing, via 
vervolging en berechting tot en met de executie van straffen.

Opsporing

1. Hoeveel Amfetamine Type Stimulantia (ATS-) productieplaatsen zijn er de 
afgelopen jaren ontmanteld?

2. Hoe ontwikkelt zich het aantal geregistreerde verdachten van opiumwetdelic-
ten naar hard- en softdrugs?

3. Hoe ontwikkelt zich het aantal geregistreerde verdachten van overtreding van 
de Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën (de ‘precursorenwet’)?

4. Wat is het profiel van verdachten van opiumwetdelicten in termen van 
persoonskenmerken en delictpleging in heden en verleden?

5. Wat is het profiel van als (hard-)druggebruiker geregistreerde verdachten in 
termen van persoonskenmerken en delictpleging in heden en verleden?

6. Wat is de aard van de aan als (hard-)druggebruiker geregistreerde verdachten 
toegeschreven criminaliteit?

7. Wat is het aandeel van de zaken met drugproductie, drugtransport of
-handelscomponent in de opsporingsonderzoeken naar georganiseerde crimi-
naliteit?

8. Hoe groot is het aandeel van de geregistreerde moorden en doodslagen in
Nederland dat kan worden toegeschreven aan drugverslaafden?

9. Hoe groot is het aandeel van de geregistreerde moorden en doodslagen (liqui-
daties) in de drughandelsfeer op het totaal?

Vervolging en berechting

10. Hoe ontwikkelt zich de instroom, afdoening OM en rechter, van opiumwet-
zaken, uitgesplitst naar hard- en softdrugs?

11. Hoe ziet de recidive van verdachten van opiumwetdelicten eruit?
12. Hoe is de verdeling van opiumwetzaken naar productie, transport (in- en uit-

voer, vervoer), handel en bezit voor eigen gebruik, naar soort drug (cannabis, 
xtc/amfetamine, cocaïne, heroïne, overig)?

13. Hoe ontwikkelt zich de instroom, afdoening OM en rechter, van zaken betref-
fende de wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën?

14. Wat is het aandeel van drugverslaafde verdachten bij de afdoening van zaken 
in eerste aanleg, uitgesplitst naar afdoening door het OM, de rechter; naar 
hard- en softdrugs en overige verslaving (o.m. alcohol)?

15. Wat is het aandeel van drugverslaafde verdachten in de in eerste aanleg opge-
legde (deels) onvoorwaardelijk vrijheidsstraffen?
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Ten uitvoerlegging sancties

16. Hoe groot is het aandeel van veroordeelden wegens overtreding van de 
Opiumwet op het totaal van de gedetineerde bevolking? Hoe is de ontwikkeling 
hiervan?

17. Hoe groot is naar schatting het beslag op de gevangeniscapaciteit door veroor-
deelden wegens overtreding van de Opiumwet?

18. Van welke hulp- en zorginterventies maken justitiabele drugverslaafden ge-
bruik? Hoeveel drugverslaafden maken gebruik van de justitiële verslavings-
zorg?

19. Hoe vaak is een maatregel ‘Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)’ opge-
legd?

20. Hoeveel Nederlanders zijn in het buitenland gedetineerd voor drugdelicten?

2.3 Bronnen en methode

Middels extractie uit en analyse op basis van de relevante gegevensbronnen 
aangevuld met in de relevante literatuur aangetroffen statistische overzichten is 
per vraag een antwoord geformuleerd. Per onderdeel van de strafrechtsketen zijn 
vragen geformuleerd. In de voorgaande paragraaf zijn de vragen genummerd 
weergegeven. In tabel 2.1 is in schema gezet voor elk cluster vragen met welke 
bron(nen) welke (delen van) vragen beantwoord zijn. Direct na de tabel volgt de 
bronbeschrijving. Daarin wordt tevens de verklaring van de in de tabel gegeven 
afkortingen gegeven.

HerKenningsdienstSysteem

De antwoorden op de vragen over de opsporingsfase zijn in de eerste plaats geba-
seerd op gegevens uit de HerKenningsdienstSystemen (HKS) van de politieregio’s. 
Het HKS bevat de processen-verbaal van aangiften en processen-verbaal opge-
maakt tegen verdachten. In deze studie wordt de op de bekende daders 
gebaseerde informatie uit het HKS gebruikt. Kenmerkend voor het HKS is dat van 
de verdachten hun criminele voorgeschiedenis wordt bijgehouden. De bestanden 
van de regio’s zijn aan elkaar gekoppeld tot een landelijk bestand. Daarbij worden 
tevens de nodige verwerkingsslagen uitgevoerd. Onder meer blijkt het noodzake-
lijk om het bestand te ‘ontdubbelen’. Verdachten kunnen namelijk in 
verschillende politieregio’s meermalen voorkomen. Het landelijke HKS-bestand is 
opgezet ten behoeve van het maken van een landelijke criminaliteitskaart en 
wordt beheerd door het KLPD/dNRI, groep Onderzoek&Analyse. Het WODC 
beheert een kopie van het landelijke HKS.
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Tabel 2.1: Gehanteerde bronnen per vraag, per cluster vragen*

Unit Synthetische Drugs

Verder worden de gegevens van de Unit Synthetische Drugs (USD) gebruikt. De 
USD is in 1997 tot stand gekomen en heeft als taak de grootschalige aanpak van 
synthetische drugs. Een van de doelstellingen van de USD is de verbetering van de 
nationale coördinatie en opschaling van informatie en operationalisering van 
informatie over synthetische drugs. De USD vervult die doelstelling onder andere 
door inzicht te krijgen in de aard en omvang van de problematiek rondom synthe-
tische drugs (USD, 2001) en vervult daarmee een coördinerende rol bij het 
verzamelen van informatie over synthetische drugs. De USD verzamelt de infor-
matie die afkomstig is van onder andere de regionale politiekorpsen. De USD 
stuurt hiertoe de korpsen aan en coördineert de informatievoorziening (Meijer 
e.a., 2002).

Opsporingsonderzoeken Georganiseerde Criminaliteit

Ten slotte is de database van het KLPD over opsporingsonderzoeken naar meer 
ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit gebruikt. Sinds een aantal jaren 
verzamelt het KLPD een selectie van opsporingsonderzoeken die de Nederlandse 
politie jaarlijks doet naar criminele samenwerkingsverbanden. Deze inventarisa-
tie vindt plaats ten behoeve van de Europese Unie. Sinds 1993 zijn de lidstaten 
verplicht jaarlijks een situatierapport over de georganiseerde criminaliteit samen 
te stellen. De groep O&A van de dNRI/KLPD is verantwoordelijk voor de vervaar-
diging van deze situatierapporten. De gegevens in deze studie zijn afgeleid uit de 
rapporten van 1998, 1999, 2000 en 2001 (zie ook noot 9).

Onderdeel strafrechtsketen Bronnen** Vragen

Opsporing (nrs. 1-9) USD

HKS

Opsporingsonderzoek Georg. Criminaliteit/MGC

MMD

OBJD

SRM

1

2, 4, 5, 6

7

8, 9

3

5, 6

Vervolging en berechting (nrs. 10-15) OBJD/OMDATA

OBJD

Recidive Monitor

SRM

10

13

11

12, 14, 15

Tenuitvoerlegging (nrs. 16-20) CBS-gevangenisstatistiek

OBJD/OMDATA

Nederlanders in buitenlandse gevangenis

LADIS, SVN, SOV

16

17

20

18, 19

* De nummers per bron wijzen naar de onderzoeksvragen in de voorgaande paragraaf.

** Zie navolgende tekst voor de afkortingen van de bronnen.
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WODC-Monitor Georganiseerde Criminaliteit

Het doel van de WODC-Monitor Georganiseerde Criminaliteit (MGC) is om de 
kennis die wordt opgedaan tijdens grootschalige opsporingsonderzoeken, zo goed 
mogelijk te benutten voor het verkrijgen van inzicht in de aard van de georgani-
seerde criminaliteit in Nederland. Daartoe worden periodiek grootschalige 
opsporingsonderzoeken geanalyseerd volgens een vast stramien. De eerste 
rapportage van de WODC-monitor verscheen in 1999 en was in hoofdzaak geba-
seerd op de beschrijvingen en analyses van 40 grootschalige opsporings-
onderzoeken, aangevuld met ruim honderd beknopte casusbeschrijvingen, 92 
vertrouwelijke rapportages en interviews met deskundigen (Kleemans e.a., 1998). 
Voor het samenstellen van het tweede rapport zijn opnieuw 40 opsporingsonder-
zoeken naar georganiseerde criminaliteit geselecteerd (Kleemans e.a., 2002). Ook 
zijn de rapportages van de strafrechtelijk financiële onderzoeken (SFO’s) van de 
eerste groep van 40 zaken geanalyseerd. Ten slotte is ook weer gebruik gemaakt 
van andere bronnen: interviews met experts en sleutelpersonen, informatie uit 
overige opsporingsonderzoeken, vertrouwelijke rapportages, fenomeenonder-
zoeken, misdaadanalyses en (wetenschappelijke) literatuur.

Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het 
Ministerie van Justitie beheert de Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Docu-
mentatie (OBJD). De OBJD is een geanonimiseerde kopie van het Justitiëel 
Documentatie Systeem (JDS). De OBJD-database heeft als doel het leveren van 
beleidsinformatie op het terrein van de strafrechtspleging. Het vormt tevens de 
basis van de recidivemonitor.

Openbaar Ministerie Data (OMDATA)

OMDATA is de landelijke database van het Parket Generaal met gegevens over 
vervolging en berechting in eerste aanleg. Het systeem is gebaseerd op een ander 
beleidsinformatiesysteem, RAPSODY Strafrechtketen, dat in alle 19 arrondisse-
menten wordt gebruikt. OMDATA bevat een selectie van gegevens uit RAPSODY. 
Doel van het systeem is om snel bestuurlijke informatie op centraal niveau te 
kunnen leveren en te beschikken over een basisbestand voor onderzoek en 
analyse. T.b.v. wetenschappelijk onderzoek is een kopie van de OMDATA-data-
base beschikbaar bij het WODC. OMDATA wordt in deze studie ingezet ter 
validatie van enkele OBJD-resultaten die trendbreuken tonen.

WODC-Recidivemonitor

De WODC-Recidivemonitor is een langlopend onderzoeksproject waarin 
gestandaardiseerde recidivemetingen worden verricht onder verschillende groe-
pen justitiabelen (daders of verdachten). Doel van dit project is een beter beeld te 
krijgen van de effecten van strafrechtelijke interventies en van het verloop van 
criminele carrières. De metingen binnen de Recidivemonitor worden gebaseerd 
op gegevens uit de OBJD. Deze metingen verlopen steeds op dezelfde manier. De 
uitkomsten van het onderzoek zijn hierdoor onderling vergelijkbaar.
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Strafrechtmonitor

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het 
Ministerie van Justitie beheert de Strafrechtmonitor (SRM). De SRM bestaat uit 
excerpten van strafdossiers betreffende misdrijfstrafzaken die door het Openbaar 
Ministerie en rechtbanken in eerste aanleg zijn afgedaan. Periodiek wordt een op 
delictniveau gestratificeerde steekproef getrokken van strafzaken. De strafdossiers 
van de geselecteerde zaken (inclusief de eventueel gevoegde) worden met behulp 
van een speciaal voor dit doel ontwikkeld instrument geanalyseerd. De SRM bevat 
gegevens over geweldsdelicten, zedendelicten, vermogensdelicten, valsheid in 
geschrifte, vernieling, openbare orde en gezag, gemeengevaarlijke misdrijven en 
drugdelicten. De Wegenverkeerswet, de Wet Economische Delicten en een groep 
delicten van de categorie overig Wetboek van Strafrecht en Militair strafrecht 
maken geen deel uit van de steekproef.
Momenteel zijn alleen de gegevens uit de jaren 1993 en 1995 beschikbaar. Het 
bestand wordt momenteel aangevuld met gegevens over het jaar 1999. De resulta-
ten hiervan komen naar verwachting volgend jaar beschikbaar. Alhoewel de hier 
gepresenteerde resultaten alweer enige jaren in het verleden liggen, zijn ze desal-
niettemin waardevol. Criminologische mechanismen veranderen namelijk over 
het algemeen langzaam in verloop van jaren.

CBS-gevangenisstatistiek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) brengt periodiek de publicatie 
Gevangenisstatistiek uit. Deze geeft inzicht in de toepassing van de voorlopige 
hechtenis en de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatrege-
len in Nederland. Het CBS baseert zich hierbij hoofdzakelijk op gegevens 
afkomstig uit het geautomatiseerde verblijfsregistratiesysteem TULP, ‘Ten 
UitvoerLegging van vrijheidsbenemende maatregelen in Penitentiaire inrichtin-
gen’ (CBS, 2001).

Nederlanders in buitenlandse gevangenissen

De directie Personenverkeer, Migratie en Consulair-Maatschappelijke Zaken 
(DPC/CM) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken verzamelt informatie over 
Nederlanders die in een buitenlandse gevangenis zitten. Deze afdeling geeft onder 
andere informatie over het rechtssysteem van het land van detentie en onder-
houdt contacten met het Nederlandse consulaat van het land van detentie en 
contactpersonen in Nederland. Het verzamelen van deze informatie loopt via de 
Nederlandse ambassades in de desbetreffende landen. Volgens artikel 36 van het 
Verdrag van Wenen verplichten de aangesloten landen zich om de in hun land 
aangehouden buitenlander, op zijn recht op hulp van het land van herkomst te 
wijzen. In sommige gevallen is het mogelijk dat een Nederlander op grond van de 
Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen (WOTS) een eventuele gevan-
genisstraf in Nederland uit kan zitten (Meijer e.a., 2002).

Monitor Moord en Doodslag

De Monitor Moord en Doodslag (MMD) wordt momenteel in een samenwerkings-
verband tussen WODC, dNRI/KLPD en de NSCR ontwikkeld. De MMD verzamelt 
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reeds bestaande globale gegevens en vult deze met detailinformatie aan met gege-
vens uit de opsporing en de vervolgings- en berechtingsfase. De MMD zal worden 
beheerd door het WODC. De groep O&A van de dNRI/KLPD en het NSCR krijgen 
steeds een kopie. Het is een bestand waarin, voor onderzoeks- en beleidsdoelein-
den, gedetailleerde informatie over alle moorden en doodslagen vanaf een 
bepaald jaar bijgehouden wordt (Smit e.a., 2001).

Landelijk Alcohol en Drugs InformatieSysteem

In opdracht van de Minister van VWS worden gegevens verzameld over de 
hulpverlening aan verslaafden in Nederland in LADIS (Landelijk Alcohol en Drugs 
Informatie Systeem). De Stichting Informatie Voorziening Zorg beheert het LADIS. 
Het systeem bestaat sinds 1986 en levert in toenemende mate een bijdrage aan de 
onderbouwing van de beleidsontwikkeling van de overheid. Alle ambulante instel-
lingen voor verslavingszorg leveren hun gegevens aan het landelijk systeem, 
waardoor inzicht ontstaat in de aard en omvang van het probleem van de 
probleemgebruikers van alcohol en drugs en problematische gokkers. Het infor-
matiesysteem LADIS bevat anonieme gegevens over cliënten die ambulante hulp 
ontvangen voor hun verslavingsproblematiek. Naast de Instellingen voor versla-
vingszorg (voorheen Consultatiebureaus voor Alcohol en Drugs) sturen laag-
drempelige hulpverleningsinstellingen hun geanonimiseerde gegevens naar het 
LADIS. Er is ook één GG&GD die sinds 2001 gegevens aanlevert, namelijk de 
GG&GD Amsterdam.

Productiecijfers Stichting Verslavingsreclassering Nederland

De Stichting Verslavingsreclassering Nederland (SVN) beschikt over productiecij-
fers van de verslavingsreclassering. Van deze Stichting zijn cijfers verkregen, die in 
een interview zijn toegelicht door haar directeur. Bij deze cijfers moet opgemerkt 
worden dat vanaf 2001 een Cliënt Volg Systeem (CVS) wordt geïmplementeerd, 
waaruit vanaf 2002 meer gespecificeerde informatie beschikbaar zal komen. Deze 
cijfers zullen ook gekoppeld worden aan het LADIS.

Strafrechtelijke Opvang Verslaving

Cijfers over opnames in de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) zijn afkom-
stig van de SOV-locaties en daar opgevraagd door de beleidsdirectie Sancties, 
Reclassering en Slachtofferzorg van het Ministerie van Justitie.
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Dit hoofdstuk bevat diverse aspecten van georganiseerde criminaliteit in relatie tot 
drugs. Eerst zal worden ingegaan op de samenhang tussen met name meer 
ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit en opiumwetcriminaliteit. 
Daarna wordt ingegaan op de vraag naar de hoeveelheid Amfetamine Type Stimu-
lantia (ATS-)8 productieplaatsen die er de afgelopen jaren ontmanteld zijn. 
Vervolgens komt de vraag naar de ontwikkeling van het aantal geregistreerde 
verdachten van overtreding van de Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën (de 
‘precursorenwet’) aan de orde. Daarna wordt de rol van artikel 140 van het 
Wetboek van Strafrecht – deelname aan een criminele organisatie – bij de handha-
ving van de Opiumwet belicht. Als laatste wordt de relatie van extreem geweld met 
opiumwetdelicten behandeld: te weten liquidaties in de context van de 
drughandel.

3.1 Opsporing georganiseerde drugcriminaliteit

– Wat is het aandeel van de zaken met drugproductie, drugtransport of -handels-
component in de opsporingsonderzoeken naar georganiseerde criminaliteit?

Er is momenteel, zo is in de studie gebleken, geen landelijke bron beschikbaar die 
alle in Nederland gehouden opsporingsonderzoeken naar georganiseerde crimi-
naliteit in kaart brengt. Daarmee blijkt de bovenstaande vraag niet zonder meer 
beantwoordbaar. Wel is een bron beschikbaar die een deel ervan, met name de 
meer ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit, dekt. Het gaat hier om de 
database van het KLPD met opsporingsonderzoeken naar georganiseerde crimi-
naliteit, waarover hierna meer. Bovenstaande onderzoeksvraag kan hier derhalve 
als volgt geherformuleerd worden:

– Wat is het aandeel van de zaken met drugproductie, drugtransport of -handels-
component in de opsporingsonderzoeken naar meer ernstige vormen van 
georganiseerde criminaliteit?

Sinds een aantal jaren brengt het KLPD een selectie van de opsporingsonderzoe-
ken in kaart die de Nederlandse politie jaarlijks doet naar criminele samen-
werkingsverbanden. Deze inventarisatie vindt plaats ten behoeve van de Europese 
Unie. Sinds 1993 zijn de lidstaten verplicht jaarlijks een situatierapport over de 
georganiseerde criminaliteit samen te stellen. De groep O&A van de dNRI/KLPD is 
verantwoordelijk voor de vervaardiging van deze situatierapporten.9

De hierna volgende tabellen 3.1 en 3.2 zijn hieruit afgeleid.
Over de definitie van wat georganiseerde criminaliteit of een crimineel samenwer-
kingsverband nu eigenlijk is, bestaat geen eenstemmigheid.

8 Een gebruikelijker benaming voor deze ATS-productieplaatsen is: productieplaatsen voor synthetische drugs.

9 De hier gebruikte gegevens over opsporingsonderzoeken zijn afgeleid uit de vertrouwelijke rapporten over de 

jaren 1998, 1999, 2000 en 2001 (De Vette, Landman en Van de Veen, 1999; De Vette, Landman, Van der Leest en 

Peeman, 2000; De Vette, Van Dijk en Landman, 2001; Landman, Van der Leest en Van der Werff, 2002). De gege-

vens van voor 1998 zijn op een zodanig afwijkende wijze verzameld, dat ze hier buiten beschouwing moeten wor-

den gelaten.

wodc.book  Page 35  Tuesday, March 11, 2003  4:12 PM



Geregistreerde drugcriminaliteit in cijfers36

Gegeven de opdrachtgever van de situatierapporten (de EU), wordt in deze studie 
de definitie gebruikt die door de EU terzake is geformuleerd. In feite gaat het niet 
zozeer om een definitie alswel om een aantal criteria. Er zijn vier basiscriteria en 
zeven ‘overige’ criteria. Wil een opsporingsonderzoek in aanmerking komen om 
opgenomen te worden in het situatierapport, dan dient het in ieder geval aan alle 
vier de basiscriteria te voldoen alsmede aan twee van de overige criteria. Voor het 
Nederlandse situatierapport komen opsporingsonderzoeken in aanmerking 
indien de strafbare feiten een strafbedreiging hebben van vier jaren of meer en 
indien het wederrechtelijk verkregen vermogen (in baar geld of investeringen) een 
bedrag van f  500.000 (€ 226.890)10 te boven gaat. Het gevolg van deze selectie is dat 
in de genoemde situatierapporten (en dus hier) alleen een deel van de opsporings-
onderzoeken, met het accent op de meer ernstige en meer winstgevende criminele 
samenwerkingsverbanden, in beeld worden gebracht. 11

Behalve de beperkingen die de criteria opleggen, is er ook sprake van politiële 
opsporingsprioriteiten. Opsporingsonderzoeken waarin bijvoorbeeld niet wordt 
‘doorgerechercheerd’ voldoen vaak niet aan de criteria en verschijnen derhalve 
niet in de inventarisatie. De situatierapporten dienen dus vooral gezien te worden 
als een ‘spiegel’ van de opsporingsinspanningen en niet zozeer als een weergave 
van de feitelijke omvang en activiteiten van de georganiseerde criminaliteit in 
Nederland.

In tabel 3.1 worden opsporingsonderzoeken en niet dadergroepen of criminele 

samenwerkingverbanden geteld. In tabel 3.2 zijn deze opsporingsonderzoeken 
vervolgens uitgesplitst naar de activiteiten productie, transport en handel.12 Bij elk 
opsporingsonderzoek kunnen meerdere dadergroepen betrokken zijn. De getallen 
in de tabellen kunnen niet zonder meer bij elkaar opgeteld worden omdat er 
binnen één onderzoek sprake kan zijn van verschillende soorten drugs en meer-
dere criminele samenwerkingsverbanden. Er bestaat een forse overlap tussen de 
categorieën.

10 De gegevens waarover hier gerapporteerd wordt, hebben alle betrekking op de periode van voor de invoering 

van de euro.

11 De vier basiscriteria zijn: a) Het opsporingsonderzoek heeft betrekking op een samenwerkingsverband dat 

bestaat uit meer dan twee personen; b) Het opsporingsonderzoek heeft betrekking op een samenwerkingsverband 

voor langdurige of onbepaalde duur; c) Het opsporingsonderzoek heeft betrekking op een samenwerkingsverband 

dat wordt verdacht van ernstige strafbare feiten; d) Het opsporingsonderzoek heeft betrekking op een samenwer-

kingsverband dat is gericht op streven naar winst. Met name de c- en d-criteria hebben een nadere operationalise-

ring gekregen.

12 Er is sprake van productie wanneer de organisatie zelf de middelen produceert, van transport wanneer de orga-

nisatie zich bezighoudt met import, transit en export van verdovende middelen en de categorie handel bestaat uit 

drie vormen: straat-, tussen- en groothandel.
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Tabel 3.1: Opsporingsonderzoeken naar meer ernstige vormen van 
georganiseerde criminaliteit: aandeel drugwetcriminaliteit per 
type drug (1998-2001)*

– Opsporingsonderzoeken in Nederland naar meer ernstige vormen van 
georganiseerde criminaliteit zijn in meerderheid gericht op drugwetcriminali-
teit (al of niet in combinatie met andere vormen van criminaliteit).

– In 2000 is er een tijdelijke terugval van het aandeel op drugcriminaliteit gerichte 
geregistreerde onderzoeken: in 2001 is het aandeel weer terug op het niveau van 
de voorgaande jaren.

– In 2001 zijn er 22 opsporingsonderzoeken naar criminele samenwerkingsver-
banden die zich richten op zowel hard- als softdrugs (niet in tabel weergege-
ven).13 Dit is één op de zes à zeven van alle 146 opsporingsonderzoeken in dat 
jaar naar meer ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit en één op de 
vier van de 90 onderzoeken naar criminele samenwerkingsverbanden die zich 
met drugwetcriminaliteit bezig houden.14

– Bevindingen van eerder kwalitatief onderzoek naar georganiseerde criminaliteit 
worden hiermee bevestigd. Er zijn nauwelijks zaken aangetroffen waarbij de 
criminele activiteit van daders beperkt blijft tot één categorie delicten. Zij lijken 
in de eerste plaats geïnteresseerd in de illegaal te behalen voordelen (Kleemans 
e.a., 1998, pp. 55-56). ‘Zo zien we dat de drughandel zeer generalistisch van aard 
is. Of het nu gaat om hasj, synthetische drugs, heroïne of cocaïne, voor de daders 
lijkt veeleer het te verkrijgen financiële voordeel voorop te staan dan het soort 
drugs waarmee zij dit voordeel behalen’ (Kleemans e.a., 1998, p. 56).

– Toch is er op het niveau van samenwerkingsverbanden sprake van een soort 
clustering van criminele activiteiten, vooral als het gaat om meer internationaal 
opererende samenwerkingsverbanden (Kleemans e.a., 2002). Bij dit algemene 
beeld van een zekere specialisering passen twee kanttekeningen. In de eerste 
plaats zijn er criminele groepen die ‘gespecialiseerd’ zijn in een specifieke regio. 
Zij pakken binnen het kader van deze regio de zich voordoende mogelijkheden 
op. Deze groepen zijn daarmee veelzijdig, maar voor het overige niet in staat 

N=totaal opsporingsonderzoeken

1998

(N=149)

1999

(N=118)

2000

(N=148)

2001

(N=146)

waarvan naar:

– harddrugs

– softdrugs

Totaal drugwetcriminaliteit (hard- en/of softdrugs)

77 (52%)

50 (34%)

98 (66%)

66 (56%)

51 (43%)

75 (64%)

64 (43%)

43 (29%)

78 (53%)

75 (51%)

37 (25%)

90 (62%)

* Bij elk opsporingsonderzoek kunnen meerdere dadergroepen betrokken zijn. De getallen kunnen hier niet zonder meer bij 

elkaar opgeteld worden omdat er binnen één onderzoek sprake kan zijn van verschillende soorten drugs en meerdere crimi-

nele samenwerkingsverbanden.

Bron: Situatierapporten Opsporingsonderzoeken Georganiseerde Criminaliteit; dNRI/KLPD (zie noot 9)

13 Zie noot 9.

14 Deze gegevens zijn momenteel niet voor eerdere jaren beschikbaar.
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hun armslag buiten de regio te verbreden. In de tweede plaats zijn er groepen die 
naast hun specialisme ook andere illegale activiteiten verrichten. Er is zowel in 
geografische zin als naar type illegale markt sprake van een verdere verbreding 
van de activiteiten (Kleemans e.a., 2002).

– De soorten drugs die eruit springen zijn cocaïne, synthetische drugs en hasjiesj. 
Vooral in 2001 nemen de synthetische drugs met 79 opsporingsonderzoeken 
een behoorlijke proportie voor hun rekening.15

– In opsporingsonderzoeken naar meer ernstige vormen van georganiseerde cri-
minaliteit komen softdrugs in één op de vier tot twee op de vijf gevallen voor.

Tabel 3.2: Opsporingsonderzoeken naar meer ernstige vormen van 
georganiseerde criminaliteit: drugwetcriminaliteit naar 
productie, transport en handel, per type drug (1998-2001)*

– Vele opgespoorde criminele samenwerkingsverbanden houden zich met meer 
dan één activiteit bezig. Een sterke overlap ervan is binnen de opsporingsonder-
zoeken waarneembaar.

– De productie van drugs lijkt echter in zekere mate afgescheiden van het trans-
port en de handel. De synthetische drugs vormen hierop een uitzondering.16

– Een minderheid van de onderzochte samenwerkingsverbanden houdt zich 
bezig met daadwerkelijke productie van de drugs.

– In de periode 1997-2001 neemt het aantal en aandeel geregistreerde 
opsporingsonderzoeken naar drugproducerende organisaties toe. Tegelijkertijd 

15 Zie noot 9.
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Hard-

drugs

15

(19%)

64

(83%)

54

(70%)

15

(23%)

47

(71%)

44

(67%)

17

(27%)

48

(75%)

44

(69%)

24

(32%)

52

(68%)

46

(61%)

Soft-

drugs

3

(6%)

37

(74%)

37

(74%)

3

(6%)

34

(67%)

32

(63%)

6

(14%)

32

(74%)

24

(56%)

8

(21%)

24

(65%)

19

(51%)

Hard- en/of 

softdrugs

18

(18%)

78

(80%)

71

(72%)

16

(21%)

59

(79%)

57

(76%)

21

(27%)

58

(74%)

51

(65%)

30

(33%)

63

(70%)

57

(63%)

* Bij elk opsporingsonderzoek kunnen meerdere dadergroepen betrokken zijn. De getallen kunnen hier niet zonder meer bij 

elkaar opgeteld worden omdat er binnen één onderzoek sprake kan zijn van verschillende soorten drugs en meerdere crimi-

nele samenwerkingsverbanden.

Bron: Situatierapporten Opsporingsonderzoeken Georganiseerde Criminaliteit; dNRI/KLPD

16 Zie noot 9.
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daalt het aantal en aandeel geregistreerde onderzoeken waarin drugtransport of 
-handel wordt aangetroffen om in 2001 weer toe te nemen.

3.2 Ontmantelde Amfetamine Type Stimulantia (ATS-) productieplaatsen

– Hoeveel Amfetamine Type Stimulantia (ATS-) productieplaatsen zijn er de 
afgelopen jaren ontmanteld?

In het kader van internationale verplichtingen wordt elk jaar door de groep O&A 
van de dNRI/KLPD een inventarisatie gemaakt van de hoeveelheid in Nederland 
inbeslaggenomen verdovende middelen (Bijkerk en Grapendaal, 1999, 2000, 2001; 
Bijkerk en Van der Werff, 2002). Onderdeel hiervan is het aantal ontmantelde ATS-
productieplaatsen. Deze productieplaatsen kunnen naar aard uiteenlopen. Zo kan 
er sprake zijn van een compleet ingericht laboratorium, een tabletteerinrichting, 
een laboratorium in of op een voertuig of een locatie waarvan aan de hand van 
achtergelaten inventaris of chemicaliën aangenomen moet worden dat het om 
een productieplaats ging.
Voor de bedoelde inventarisatie wordt, behalve van informatie uit de 25 regionale 
politiekorpsen, ook gebruik gemaakt van informatie die door de Unit Synthetische 
Drugs (USD) wordt geleverd. Sinds 1998 lijkt deze inventarisatie van productie-
plaatsen naar beste weten vrijwel compleet. De gegevens zijn eveneens 
gepubliceerd in de jaarverslagen van de USD.

Tabel 3.3: Aantal ontmantelde ATS-productieplaatsen (1998-2001)

– In de periode 1998 tot en met 2001 worden jaarlijks rond de 35 ATS-productie-
plaatsen ontmanteld.

– De overgrote meerderheid van dergelijke productieplaatsen wordt gevonden in 
de provincies Noord-Brabant en Limburg (niet in tabel weergegeven).

3.3 Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën

De Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën (WVMC) heeft als aangrijpingspunt de 
uitdrukking ‘geen drugs zonder chemicaliën’. Door controle op grondstoffen, de 
‘precursoren’ wordt het tegengaan van productie van illegale drugs beoogd. 
Kenmerkend voor precursoren is dat het gaat om legale producten. Waar de 
Opiumwet uitgaat van een lijst met verboden stoffen, beoogt de WVMC met een 
controlesysteem ‘de legale handel in precursoren in beeld te brengen en te volgen, 
zodat het illegale gebruik zichtbaar wordt en kan worden aangepakt’ (Samenspan-
nen tegen XTC, p. 10).

1998 1999 2000 2001

Aantal 35 36 37 35

Bron: USD
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– Hoe ontwikkelt zich het aantal geregistreerde verdachten van overtreding van 
de Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën (de ‘precursorenwet’)?

Bovenstaande vraag kan op basis van de beschikbare politiebestanden niet 
beantwoord worden.17 Een goed alternatief wordt geleverd met het antwoord 
op de volgende vraag.18 De instroom van strafzaken weerspiegelt immers die van 
het aantal verdachten.

– Hoe ontwikkelt zich de instroom, afdoening OM en rechter, van zaken betref-
fende de Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën?

– In de periode 1996 tot en met 2000 worden jaarlijks ruim 20 WVMC-strafzaken 
(elke zaak betreft één parketnummer met één enkele verdachte) afgedaan, met 
uitzondering van 1998 waarin minder dan 20 zaken zijn afgedaan. In 2001 stijgt 
het aantal afgedane WVMC-zaken naar 39.

– Het aandeel door het OM gedagvaarde zaken daalt van 74% in 1996 naar 62% 
in 2001. Het jaar 1998 wijkt af van dit patroon. In dit jaar komt het aandeel 
gedagvaarde zaken uit op 12%. De overige zaken zijn geseponeerd.

– Op een enkele uitzondering na leiden alle dagvaardingen tot een schuldig-
verklaring met straf.

– Meest opgelegde straf is een (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. In absolu-
te zin maar ook relatief in vergelijking tot de opiumwetzaken worden forse vrij-
heidsstraffen opgelegd.

– Door de relatief geringe aantallen is de impact op de totale te verwachten vrij-
heidsstrafcapaciteit gering (ruim onder de 1%).

3.4 Opiumwetzaken in combinatie met deelname aan een criminele 
organisatie (artikel 140 Wetboek van Strafrecht)

Indien er sprake is van georganiseerde criminaliteit kan artikel 140 Sr, waarin deel-
name aan een organisatie die het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft 
strafbaar wordt gesteld, worden toegepast.

17 In de informatie op delictniveau is de WVMC niet als apart delict geregistreerd in het HKS.

18 Daarbij zij aangetekend dat de WVMC in de opsporingsfase niet middels het HKS in beeld te brengen is. Hier 

wordt derhalve alleen de vervolgings- en berechtingsfase beschreven.
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Tabel 3.4: Opiumwetzaken in combinatie met deelname aan een criminele 
organisatie (art. 140 Sr); door OM en rechter onherroepelijk 
afgedaan (1997-2001)

– Gegevens omtrent onherroepelijk afgedane strafzaken Opiumwet tonen dat ar-
tikel 140 Sr minder vaak in combinatie met de Opiumwet in strafzaken voor-
komt: er treedt een daling op van 447 strafzaken Opiumwet in combinatie met 
artikel 140 Sr in 1997 naar 248 in 2001.19 Gegevens afkomstig uit OMDATA, het 
bestand van het Openbaar Ministerie, lijken aan te tonen dat de dalende trend 
aan het ombuigen is. In 2001 is voor het eerst een stijging waarneembaar van het 
aantal in eerste aanleg afgedane zaken Opiumwet in combinatie met artikel 140 
Sr.20

– Het aandeel van deze zaken dat door het OM gedagvaard wordt daalt van 77 naar 
66%. Deze daling kan grotendeels verklaard worden uit de toename van het aan-
deel beleidssepots. Deze stijgt van 7 naar 11%.

1997 1998 1999 2000 2001

Totaal OM 447 419 356 268 248

Dagvaarding

Transactie

Beleidssepot

Technisch sepot

Voeging

77%

0%

7%

16%

0%

74%

0%

8%

17%

1%

74%

3%

7%

14%

1%

71%

1%

11%

17%

0%

66%

0%

11%

23%

0%

1997 1998 1999 2000 2001

Totaal rechter

Schuldigverklaring

Vrijspraak

Overige niet-schuldigverklaring

98%

2%

0%

98%

2%

0%

99%

1%

0%

98%

2%

0%

100%

0%

0%

Sanctiekans* 75% 74% 78% 70% 66%

* De sanctiekans geeft een indicatie van de kans dat een bekend geworden dader, in dit geval van een dader van een 

opiumwetdelict daadwerkelijk gestraft wordt. De sanctiekans is hier gedefinieerd als het aandeel transacties plus de schul-

digverklaringen met sanctie, gedeeld door het totaal aantal afgedane zaken (exclusief de voegingen en de overdrachten).

Bron: WODC/OBJD

19 Vergelijking met cijfers over in eerste aanleg afgedane zaken op basis van OMDATA toont een beduidend groter 

aantal in de periode 1997-2001: respectievelijk 623, 571, 515, 366, 481 zaken zijn aangetroffen. Dit verschil lijkt ver-

klaard te kunnen worden door 1) het ontbreken in de OBJD van de zaken die eindigen in een technisch sepot 

wegens het ten onrechte aanmerken als verdachte en 2) het niet onherroepelijk worden van vonnissen.

20 Gegevens over in eerste aanleg afgedane zaken uit OMDATA geven, vooral voor meer complexe en zware 

zaken, waartoe ook opiumwetzaken in combinatie met artikel 140 horen, een recenter beeld dan die over onherroe-

pelijk afgedane zaken. In dergelijke zaken wordt relatief vaak een hoger beroep ingesteld, zodat het langer duurt 

voor een zaak onherroepelijk wordt en zichtbaar wordt in het OBJD.
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– Vrijwel alle gedagvaarde opiumwetzaken in combinatie met artikel 140 Sr leiden 
tot een schuldigverklaring: 98-100%.

Tabel 3.5: Onherroepelijk opgelegde sancties in opiumwetzaken in 
combinatie met deelname aan een criminele organisatie 
(art. 140 Sr); 1997-2001

– De sanctiekans in opiumwetstrafzaken waarbij artikel 140 Sr ten laste is gelegd 
daalt in de periode 1997 tot en met 2001 van 75 naar 66%.

– Het aandeel onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen op de schuldigverklaringen 
varieert tussen de 61 en de 79%. De gemiddelde duur van het onvoorwaardelijke 
gedeelte van de vrijheidsstraf ligt om en nabij de 1000 dagen, met als ondergrens 
840 in 2001.21

– Er wordt slechts zelden overgegaan tot een transactie. De aangetroffen trans-
actiebedragen variëren van € 454 tot € 11.345 (f  1.000 tot f  25.000).

– Het aandeel geldboetes op de schuldigverklaringen blijft nagenoeg constant. 
Het aantal daalt van ruim 30 naar 18 in 2001. De opgelegde boetebedragen kun-
nen oplopen tot € 453.780 (f  1.000.000).

– Het aantal opgelegde ontnemingen van wederrechtelijk verkregen voordeel 
daalt. De opgelegde ontnemingsbedragen variëren van € 454 tot € 816.804 
(f 1.000 tot f  1,8  mln).

3.5 Liquidaties in de drughandel

– Hoe groot is het aandeel van de geregistreerde moorden en doodslagen in de 
drughandelsfeer op het totaal?

1997 1998 1999 2000 2001

Aantal

Taakstraf

Onvoorwaardelijke vrijheidsstraf

Transactie financieel

Geldboete

Ontneming

55

249

0

31

11

40

241

2

21

13

44

180

12

22

6

44

113

2

15

5

15

127

1

18

4

Bron: WODC/OBJD

21 In de gehele periode wordt in een op de zeven gedagvaarde opiumwetzaken in combinatie met artikel 140 Sr, dit 

feit van de deelname aan een criminele organisatie, geseponeerd. De zaak komt dus voor de rechter als ‘pure’ 

opiumwetzaak. Indien alleen de dagvaardingen waarin beide typen delicten ten  laste gelegd worden in beschou-

wing worden genomen, blijkt de gemiddelde onvoorwaardelijke vrijheidsstraf nog hoger uit te komen. In de jaren 

1997-2001 bedraagt de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf voor álle opiumwetzaken in combinatie met artikel 140 Sr: 

961, 889, 1.041, 1.096 en 841. Bij die zaken waar artikel 140 Sr niet geseponeerd is, bedraagt deze straf 1.010, 918, 

1.159, 1.226 en 883 dagen.
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In de komende jaren zal bovenstaande vraag middels de Monitor Moord en Dood-
slag (MMD) beantwoord kunnen worden. Momenteel wordt daaraan gewerkt in 
een samenwerkingsverband tussen WODC, dNRI/KLPD en de NSCR. Hier is de 
bovenstaande vraag middels de voorloper van de MMD, het project Moord en 
Doodslag 1998 (Smit e.a., 2001) beantwoord.
– In 1998 is in Nederland van 13% van de moorden bekend dat ze direct te maken 

hebben met drughandel. Het gaat hier om liquidaties in de drughandelsfeer en 
om zogenaamde ‘ripdeals’.

– Aangezien van ongeveer 10% van de moorden de toedracht onbekend is en het 
mogelijk is dat hier ook een aantal ‘drugmoorden’ tussen zit, kan het totale aan-
tal ‘drugmoorden’ iets hoger zijn dan de genoemde 13%.

3.6 Voornaamste bevindingen

In dit hoofdstuk is ingegaan op diverse aspecten van georganiseerde criminaliteit 
in relatie tot drugs. De volgende conclusies kunnen getrokken worden:
– De opsporingsonderzoeken naar de meer ernstige vormen van georganiseerde 

criminaliteit blijken in meerderheid gericht te zijn op drugwetcriminaliteit.
– In 2001 zijn er 22 opsporingsonderzoeken verricht naar criminele samenwer-

kingsverbanden die zich richten op zowel hard- als softdrugs. Dit is één op de 
zes à zeven van alle 146 opsporingsonderzoeken naar meer ernstige vormen van 
georganiseerde criminaliteit in dat jaar en één op de vier van de 90 onderzoeken 
naar criminele samenwerkingsverbanden die zich met drugwetcriminaliteit be-
zig houden.

– Er worden nauwelijks zaken aangetroffen waarbij de criminele activiteit van in 
criminele samenwerkingsverbanden opererende daders beperkt blijft tot één 
categorie delicten. Drugwetcriminaliteit kan dan ook gecombineerd gaan met 
andere criminele activiteiten.

– In de periode 1997-2001 neemt het aantal en aandeel geregistreerde 
opsporingsonderzoeken naar drugproducerende organisaties toe. Tegelijkertijd 
daalt het aantal en aandeel geregistreerde opsporingsonderzoeken waarin 
drugtransport of -handel wordt aangetroffen om in 2001 weer toe te nemen.

– Tussen 1998 en 2000 worden jaarlijks rond de 35 ATS-productieplaatsen ont-
manteld.

– In de periode 1996 tot en met 2000 worden jaarlijks ruim 20 WVMC-zaken (elke 
zaak betreft één parketnummer met één enkele verdachte) afgedaan, met uit-
zondering van 1998 waarin minder dan 20 zaken zijn afgedaan. In 2001 stijgt het 
aantal afgedane WVMC-zaken naar 39.

– Er treedt een daling op van 450 strafzaken Opiumwet in combinatie met artikel 
140 Sr in 1997 naar 248 in 2001.

– De sanctiekans in opiumwetstrafzaken waarbij artikel 140 Sr ten laste is gelegd 
daalt in de periode 1997 tot en met 2001 van 75 naar 66%.

– In 1998 is van 13% van de moorden bekend dat ze direct te maken hebben met 
drughandel. Het gaat hier om liquidaties in de drughandelsfeer en om zoge-
naamde ‘ripdeals’.
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4 Opiumwet

In dit hoofdstuk staat de strafrechtelijke handhaving van de Opiumwet centraal. 22

Achtereenvolgens komen aan de orde de opsporing, vervolging en berechting en 
de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen. Daarbij komt ook de aard van de 
opiumwetdelicten in termen van productie, transport, handel en bezit voor eigen 
gebruik aan bod. Ook wordt een nadere verdeling naar type drug gegeven. Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van het aantal wegens drugdelicten 
in het buitenland gedetineerde Nederlanders.

4.1 Opsporing

In deze paragraaf ligt de nadruk op de opsporing van opiumwetmisdrijven. Zowel 
de lijst 1 (harddrugs) als de lijst 2 (softdrugs) middelen krijgen hierbij de nodige 
aandacht.

Verdachten van opiumwetdelicten 1996-2001

– Hoe ontwikkelt zich het aantal geregistreerde verdachten van opiumwetdelicten 
naar hard- en softdrugs?

Sinds enige jaren verzorgt de groep O&A van de dNRI/KLPD de Landelijke 
Criminaliteitskaart. Ten behoeve van deze kaart worden de Herkenningsdienst-
bestanden (HKS) van de regiokorpsen samengevoegd tot één groot bestand waarin 
zowel de processen-verbaal van aangifte zijn opgenomen als de bekend geworden 
verdachten met hun misdrijven. Zonder hier al te veel op details in te gaan, kan 
worden vastgesteld dat de volledigheid en betrouwbaarheid van de registratie van 
de processen-verbaal van aangifte veel te wensen overlaat, terwijl de verdachten-
registratie voldoende compleet is. 23 In deze paragraaf wordt gebruik gemaakt van 
deze HKS-verdachtenregistratie.

In figuur 4.1 zijn de aantallen verdachten van opiumwetdelicten over een aantal 
jaren weergegeven, waarbij onderscheid gemaakt wordt naar hard- en softdrug-
delicten.

22 In de analyse is tevens een beperkt aantal zaken betreffende de Wet Voorkoming Misdrijven Chemicaliën 

(WVMC) betrokken. Vanwege het relatief geringe aantal van dergelijke zaken (jaarlijks een twintigtal, waarvan het 

grootste deel in combinatie met opiumwetdelicten) is deze hier niet afzonderlijk in beeld gebracht. De WVMC is 

reeds beschreven in paragraaf 3.3.

23 Zie voor een uitgebreide beschrijving van de beperkingen en mogelijkheden van dit landelijke HKS-bestand 

Boerman, Van Tilburg en Grapendaal, 2002. 
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Figuur 4.1: Ontwikkeling aantal verdachten van opiumwetdelicten
(1996-2001)

– Het totaal aantal opiumwetverdachten daalt van 10.300 in 1997 naar 8.300 in 
2000, om in 2001 weer toe te nemen naar 9.200.24,25

– De categorie harddrugverdachten is over de jaren heen anderhalf tot tweemaal 
zo groot als de categorie softdrugverdachten.

– Het aantal verdachten van harddrugdelicten heeft enkele jaren achtereen een 
daling te zien gegeven.

– Het aantal verdachten van softdrugdelicten fluctueert.
– In 2001 vertoont het aantal verdachten van alle opiumwetdelicten een toename 

ten opzichte van het jaar daarvoor.

In figuur 4.2 zijn de verdachten van opiumwetdelicten weergegeven als percentage 
van het totaal aantal verdachten in de diverse jaren.

Bron: HKS; Bewerking KLPD/dNRI/groep O&A
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24 Ter vergelijking: de door het CBS verzamelde cijfers over gehoorde opiumwetverdachten (dus, in tegenstelling 

tot het HKS, ook de verdachten tegen wie geen proces-verbaal is opgemaakt) uit de bedrijfsprocessensystemen 

van de politieregio’s tonen 11.863 verdachten in 1998, 11.500 in 1999 en 11.600 in 2000. Het jaar 1997 toont 15.349 

gehoorde verdachten.

25 Het in figuur 4.1 weergegeven aantal opiumwetovertreders komt beduidend lager uit dan het aantal 

opiumwetstrafzaken weergegeven in tabel 4.3 in paragraaf 4.2.1 (11.100 in 2001). Twee elkaar aanvullende verkla-

ringen kunnen voor dit verschil gegeven worden. In de eerste plaats een verschil in teleenheden. In figuur 4.1 is het 

aantal unieke verdachten geteld. Een verdachte kan meerdere strafzaken in een jaar tegen zich krijgen. Ten tweede 

vullen niet alle politieregio’s het HKS even goed.
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Figuur 4.2: Relatieve aandeel van verdachten van opiumwetdelicten op het 
totale aantal verdachten (1996-2001)

– Het aandeel van harddrugverdachten op het totale aantal verdachten beweegt 
zich over de reeks jaren tussen de 3 en 4%.

– Het aandeel van softdrugverdachten op het totale aantal verdachten beweegt 
zich over de reeks jaren tussen de 2 en 3%.

– Hoewel het absolute aantal verdachten van opiumwetdelicten van jaar tot jaar 
enkele honderdtallen kan stijgen of dalen, beweegt het relatieve aandeel zich 
binnen een marge van minder dan 1%.

Aard van de opiumwetzaken

Een van de kernvragen betreffende de opiumwetzaken betreft die naar de aard van 
die zaken in termen van productie, handel, vervoer, bezit e.d. en soort drug. Voluit 
kan de vraag als volgt geformuleerd worden:

– Hoe is de verdeling van opiumwetzaken naar productie, transport (in- en uit-
voer, vervoer), handel en bezit voor eigen gebruik, naar soort drug (cannabis, 
xtc/amfetamine, cocaïne, heroïne, overig)?

Bovenstaande vraag kan met behulp van de Strafrechtmonitor (SRM) worden 
beantwoord.26

Op het moment zijn alleen de gegevens over een steekproef van ruim 1.600 straf-
zaken uit de jaren 1993 en 1995 beschikbaar. Momenteel wordt het bestand 
aangevuld met zaken uit het jaar 1999. De resultaten hiervan zijn naar verwachting 
in 2003 beschikbaar. Alhoewel de hieronder vermelde resultaten betrekking 

Bron: HKS; Bewerking KLPD/dNRI/groep O&A
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26 De in deze paragraaf weergegeven resultaten zijn een bewerking van de aan deze studie voorafgaande prak-

tijkstudie in het kader van de ontwikkeling van het justitiegedeelte van de NDM (Meijer e.a., 2002).
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hebben op enige jaren geleden, zijn ze niettemin waardevol. Er kan nu voor het 
eerst een antwoord geformuleerd worden op een vraag die al jaren speelt. Zo wordt 
een goede kwantitatieve indruk van de globale verdeling naar aard van de zaken 
gegeven. Die verdeling verandert naar verwachting slechts geleidelijk in verloop 
van jaren. Met de te verschijnen nieuwe analyseresultaten, te beginnen met het 
jaar 1999, kunnen ontwikkelingen in kaart worden gebracht ten opzichte van het 
eerste meetpunt.

De tabellen 4.1 en 4.2 zijn gebaseerd op een steekproef van misdrijfzaken die in 
1993 of in 1995 in eerste aanleg door het OM of de rechter zijn afgedaan. Onderlig-
gende teleenheid in de tabellen is een parketnummer. Elk parketnummer kent één 
verdachte. In totaal levert de steekproef 158 parketnummers op die, volgens het 
proces-verbaal opgemaakt door de politie, als zwaarste delict een opiumwetdelict 
bevatten.
Voorzichtigheid bij de interpretatie van de hierna volgende uitkomsten is gebo-
den. Ten eerste geldt dat de SRM-resultaten niet eventuele verbanden tussen

verdachten in strafzaken in beeld brengen. Bovendien is sprake van een relatief 
beperkte steekproef: met name de veelvoorkomende vormen van opiumwetcrimi-
naliteit kunnen beschreven worden. De informatie over de zwaardere uitingen 
ervan, al dan niet in georganiseerde vorm, ontbreekt hier. Dit is overigens wel 
uitgebreid aan de orde gesteld in hoofdstuk 3, ‘Georganiseerde drugcriminaliteit’. 
Verder geldt dat de tabellen inzicht geven in de verdeling van parketnummers

(verdachten) naar aard van de opiumwetzaak in termen van productie, transport, 
handel en bezit. De hoeveelheden drugs, verbonden met die zaken zijn echter niet 
bekend. Op basis van de gegevens kunnen dan ook geen uitspraken worden 
gedaan over de hoeveelheden drugs gemoeid met productie, in- en uitvoer, enz.
Ook kan druggebruik aan modeverschijnselen onderhevig zijn. Zo zijn synthe-
tische drugs (XTC) met name in de tweede helft van de jaren negentig opgekomen. 
Tenslotte kan de opsporingspraktijk veranderd zijn. Zo is in de tweede helft van de 
jaren negentig het aandeel strafzaken Opiumwet wegens softdrugdelicten op het 
totaal van de opiumwetstrafzaken beduidend toegenomen (zie tabel 4.3). Verder is 
de opsporing van ATS-productieplaatsen recent geïntensiveerd. Gegeven het feit 
dat de periode die in kaart is gebracht al weer meerdere jaren terug ligt is het dus 
niet ondenkbaar dat het beeld enigszins verouderd is.

Tabel 4.1 beschrijft de verdeling van de in 1993 en 1995 door OM of rechter afge-
dane opiumwetstrafzaken in termen van productie, transport, handel en bezit, 
zoals weergegeven in het proces-verbaal van de politie. Tabel 4.2 splitst dit nog 
verder uit naar soort drug.
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Tabel 4.1: Aard opiumwetzaken; indicatie van aandeel productie, 
transport, handel en bezit voor eigen gebruik (1993 en 1995)*

– Bij benadering betreft één op de zeventien opiumwetzaken productie van drugs.
– Ruwweg één op de vijf zaken betreft transport voornamelijk in- of uitvoer, van 

drugs.
– Zo’n twee op elke vijf zaken bestaan uit handel.
– Opvallend is het relatief grote aantal zaken, waarbij verdachten worden 

geverbaliseerd wegens bezit voor eigen gebruik.

Tabel 4.2: Aard opiumwetzaken; indicatie van aandeel productie, trans-
port, handel en bezit voor eigen gebruik; per soort drug (1993 
en 1995)*

Aandeel

Productie

Transport

Waarvan: – invoer

– uitvoer

– vervoer in NL

Handel

Bezit voor eigen gebruik

Onbekend

Totaal N=158

5,8 %

18,8 %

7,4 %

7,1 %

4,3 %

40,0 %

35,0 %

0,4 %

100,0 %

* in eerste aanleg afgedaan door OM of rechter; op basis steekproef misdrijfzaken die in 1993 of in 1995 

in eerste aanleg door het OM of de rechter zijn afgedaan

Bron: SRM/WODC

Productie Transport Handel Bezit voor eigen 

gebruik

Totaal

Cannabis

XTC/amfetamine

Cocaïne

Heroïne

Cocaïne+heroïne

Methadon

Overig

Onbekend

78%

22%

-

-

-

-

-

-

100%

38%

3%

31%

10%

3%

-

7%

7%

100%

11%

6%

13%

20%

44%

3%

2%

2%

100%

24%

2%

18%

27%

15%

2%

7%

6%

100%

24%

5%

17%

20%

23%

2%

4%

4%

100%

N 9 29 64 55 158

* in eerste aanleg afgedaan door OM of rechter; op basis steekproef misdrijfzaken die in 1993 of in 1995 

in eerste aanleg door het OM of de rechter zijn afgedaan 

Bron: SRM/WODC
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Verband tussen aard van de opiumwetzaak en type drug

– Bij ruwweg drie op elke vijf opiumwetzaken is sprake van harddrugs: met name 
cocaïne (bijna één op vijf), heroïne (één op vijf ) of beide (één op vier).

– Zo’n één op elke vier zaken heeft betrekking op cannabis.
– XTC/amfetamine komt relatief weinig voor: dit type speelt een rol in één op de 

twintig zaken. Naar verwachting is het beeld hier verouderd. Mogelijk zal het 
aandeel van XTC/amfetamine ten gevolge van de recente intensivering van de 
aanpak van XTC toenemen.

– Zaken rond bezit van drugs hebben ruwweg een met het totaalbeeld overeen-
komende verdeling over type drug. Er treedt eerst duidelijk differentiatie op bij 
transport en handel.

– Bij transport voert cannabis (twee op de vijf zaken; waarschijnlijk voornamelijk 
uitvoer) de boventoon, gevolgd door cocaïne (drie op de tien; waarschijnlijk 
vooral invoer). Heroïne neemt een derde plaats in.

– Handelszaken worden gedomineerd door cocaïne en heroïne: tussen de zeven à 
acht op de tien zaken. Cannabis maakt hier, in tegenstelling tot bij transport, nog 
maar een relatief klein deel uit van het totaal: bij benadering maximaal één op 
de zeven à acht zaken.

(Combinatie van) typen drugs in opiumwetzaken

– Op een restgroep na worden in opiumwetzaken alleen cocaïne en heroïne in 
combinatie aangetroffen. Andere drugcombinaties komen zelden voor. Trans-
port en handel verschillen hier sterk van elkaar: met name in de handel wordt de 
combinatie van heroïne en cocaïne aangetroffen, waar dit in de transport zelden 
voorkomt. Mogelijk is het beeld hier verouderd ten gevolge van de recente 
intensivering van de aanpak van XTC.

– Bij transport geldt in versterkte mate dat slechts één type drug wordt aangetrof-
fen. Hier is nauwelijks nog sprake van het aantreffen van cocaïne en heroïne, 
waar bij handel maar liefst twee op elke vijf zaken sporen van cocaïne en heroïne 
hebben.

– Productie heeft, als verwacht, alleen betrekking op cannabis en XTC/amfetamine.

4.2 Vervolging en berechting

Na de opsporingsfase volgt die van de vervolging en berechting. De tegen verdach-
ten opgemaakte processen-verbaal worden naar de parketten van het Openbaar 
Ministerie gezonden en als strafzaak ingeschreven. De Officier van Justitie beslist 
over de verdere afhandeling ervan. Centraal in deze paragraaf staat de volgende 
vraag:

– Hoe ontwikkelt zich de instroom, afdoening OM en rechter, van opiumwet-
zaken, uitgesplitst naar hard- en softdrugs?

De analyse is gebaseerd op gegevens uit de Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justi-
tiële Documentatie (OBJD). Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie-
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centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie beheert de OBJD. De OBJD 
betrekt haar gegevens direct uit het Justitiëel Documentatie Systeem (JDS).
Het is hier, in tegenstelling tot de vorige paragraaf niet mogelijk om nader naar 
aard van de opiumwetzaken uit te splitsen. De gegevens worden in het volgende 
wel naar hard- en softdrugzaken of combinaties ervan uitgesplitst. Het beeld van 
het laatste jaar is nog voorlopig. De datum waarop de gegevens uit het OBJD zijn 
gehaald, de ‘extractiedatum’ (april 2002), ligt namelijk nog relatief dicht op het 
verslagjaar 2001. Door werkvoorraden over in 2001 onherroepelijk geworden 
zaken zijn nog niet alle zaken in het OBJD ingevoerd. Bij de interpretatie dient er 
dan ook rekening mee te worden gehouden dat het beeld over met name 2001 nog 
kan veranderen.

Onderliggende teleenheid in de navolgende tabellen is een parketnummer. Elk 
parketnummer kent één verdachte. Voorzichtigheid bij de interpretatie van de 
hierna volgende uitkomsten is dan ook geboden. De OBJD-resultaten brengen niet 
eventuele verbanden tussen verdachten in strafzaken in beeld.

Onherroepelijk afgedane opiumwetzaken

In tabel 4.3 wordt het aandeel onherroepelijk afgedane strafzaken Opiumwet naar 
lijst 1 (harddrugs) en lijst 2 (softdrugs) zaken of combinatie daarvan weergegeven.

Tabel 4.3: Strafzaken Opiumwet per type drug (1997-2001; onherroepelijk 
afgedaan)

– In de periode 1997 tot en met 2001 worden jaarlijks rond 11.000 strafzaken in het 
kader van de Opiumwet onherroepelijk afgedaan.

– In één op elke twintig onherroepelijk afgedane strafzaken rechtbanken (5%) is 
een opiumwetdelict ten laste gelegd.

– Het aandeel softdrugzaken neemt toe van ruim drie op elke tien opiumwetzaken 
naar twee op elke vijf.

In tabel 4.4 wordt voor het totaal aantal onherroepelijk afgedane strafzaken 
Opiumwet, uitgesplitst naar hard- en/of soft drugdelicten, de afdoeningswijze 
door het OM weergegeven.

1997 1998 1999 2000 2001

Harddrugs

Softdrugs

Hard- + softdrugs

Overig

Totaal

63%

31%

2%

3%

100%

59%

35%

3%

3%

100%

56%

40%

3%

1%

100%

57%

39%

3%

1%

100%

57%

39%

3%

1%

100%

N 10.761 11.611 11.132 10.546 11.143

Bron: OBJD/WODC
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Tabel 4.4: Strafzaken Opiumwet naar afdoening door OM; per type drug 
(1997-2001; onherroepelijk afgedaan)

– Het OM gaat over tot dagvaarding bij tussen de zeven à achtduizend strafzaken. 
Ruwweg twee op elke drie zaken komen dus voor de rechter.

– Bij zaken waarin harddrugs in het spel zijn beslist het OM in drie op de vier za-
ken tot dagvaarding, bij softdrugzaken in drie op de vijf zaken. Zaken waarbij 
een combinatie van hard- en softdrugs in het spel is worden relatief het meest 
gedagvaard: vier op elke vijf gevallen.

– In 2001 stijgt het percentage transacties sterk. Het gaat hier om financiële trans-
acties, vooral voor softdrugdelicten.

1997 1998 1999 2000 2001

Dagvaarding

Transactie

Beleidssepot

Technisch sepot

Voeging

Totaal

64%

13%

8%

10%

5%

100%

66%

12%

7%

9%

6%

100%

72%

9%

6%

8%

5%

100%

71%

9%

6%

9%

5%

100%

67%

16%

6%

7%

5%

100%

Harddrugs
Dagvaarding

Transactie

Beleidssepot

Technisch sepot

Voeging

Totaal

70%

5%

9%

11%

6%

100%

72%

5%

8%

10%

6%

100%

75%

4%

7%

9%

5%

100%

76%

4%

7%

9%

5%

100%

74%

7%

6%

8%

5%

100%

Softdrugs
Dagvaarding

Transactie

Beleidssepot

Technisch sepot

Voeging

Totaal

55%

22%

8%

10%

5%

100%

62%

18%

7%

8%

5%

100%

68%

16%

5%

7%

5%

100%

64%

17%

6%

8%

4%

100%

56%

29%

5%

6%

4%

100%

Hard- + softdrugs
Dagvaarding

Transactie

Beleidssepot

Technisch sepot

Voeging

Totaal

89%

0%

3%

5%

3%

100%

82%

1%

4%

9%

4%

100%

89%

2%

2%

4%

3%

100%

84%

3%

2%

8%

3%

100%

78%

3%

7%

9%

3%

100%

N 10.761 11.611 11.132 10.546 11.143

Bron: OBJD/WODC
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– In 2001 eindigen zaken beduidend minder vaak in een technisch- of beleids-
sepot dan in 1997. Deze daling houdt mogelijk deels verband met de zogenaam-
de ‘filtering’ van strafzaken op de politiebureaus (Huls e.a., 2001).27 Deze zaken 
komen niet meer terecht in de registratie van het OM. De geconstateerde daling 
van het aandeel sepots is dus (mogelijk) deels een registratie-effect.

Beslissingen door de rechter

Tabel 4.5 geeft voor alle gedagvaarde opiumwetzaken het type einduitspraak door 
de rechter weer.

Tabel 4.5: Strafzaken Opiumwet naar afdoening door rechter (1997-2001; 
onherroepelijk afgedaan)

– Het leeuwendeel van de dagvaardingen eindigt in een schuldigverklaring met
een sanctie: 99%. Dit ongeacht of nu een harddrug-, softdrugzaak of combinatie 
van deze twee aan de orde is (niet in tabel opgenomen).

Sancties

In tabel 4.6 zijn de sancties in het kader van opiumwetzaken naar soort in beeld 
gebracht. Eerder in deze studie, te weten in hoofdstuk 3, zijn die opiumwetzaken, 
waarin behalve het opiumwetdelict ook deelname aan een criminele organisatie 
ten laste wordt gelegd, nader in beeld gebracht.

27 Sommige zaken worden door het OM reeds bij de politie terzijde gelegd: de inschatting daarbij is dat zij niet ver-

volgbaar zijn. Deze aldus geseponeerde zaken worden niet consequent in de registratie van het OM opgenomen.

1997 1998 1999 2000 2001

Schuldigverklaring

Vrijspraak

Overige niet-schuldigverklaring

Totaal

99%

1%

0%

100%

99%

1%

0%

100%

99%

1%

0%

100%

99%

1%

0%

100%

99%

1%

0%

100%

N 6.847 7.687 8.013 7.509 7.447

Bron: OBJD/WODC
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Tabel 4.6: Onherroepelijke sancties in opiumwetzaken (1997-2001)28

– De sanctiekans in strafzaken waarbij de dader voor minimaal één opiumwet-
delict is vervolgd stijgt in de periode 1997 tot en met 2001 van 81 naar 86%. Deze 
stijging houdt mogelijk deels verband met de zogenaamde ‘filtering’ van straf-
zaken op de politiebureaus (Huls e.a., 2001).29 De op deze wijze geseponeerde 
zaken komen niet altijd meer terecht in de registratie van het OM.

– Jaarlijks worden in opiumwetzaken rond de 3.500 (deels) onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen opgelegd. Dit is steeds het geval in ruwweg de helft van de door 
de rechter afgedane zaken. De gemiddelde duur van het onvoorwaardelijke 
gedeelte van de vrijheidsstraf bedraagt ruwweg een jaar.

– Het aantal door de rechter opgelegde taakstraffen neemt toe van 1.500 in 1997 
tot 2.200 in 2000. Het genoemde aantal taakstraffen in het jaar 2001 is hoogst-
waarschijnlijk te laag. Dit wordt bevestigd door gegevens afkomstig van in eerste 
aanleg afgedane strafzaken. Op basis hiervan kan worden gesteld dat eerder een 

28 De bedragen in guldens bedragen 

Transactie financieel 575 722 1.027 962 976

Geldboete 5.810 3.368 3.736 3.370 2.252

Ontneming 37.532 26.472 22.240 15.373 23.289

1997 1998 1999 2000 2001

Sanctiekans* 81% 83% 86% 85% 86%

Aantal

Taakstraf

Onvrw. Vrijheidsstraf

Transactie financieel

Geldboete

Ontneming

1.441

3.522

1.101

1.287

90

1.853

3.676

1.157

1.476

91

2.129

3.578

911

1.634

74

2.138

3.341

838

1.350

73

1.120**

3.523

1.568

1.393

46

Gemiddelde duur in dagen

Taakstraf

Onvrw. Vrijheidsstraf

136

376

128

368

124

369

122

348

121

356

Gemiddeld bedrag (in €)28

Transactie financieel

Geldboete

Ontneming

261

2.636

17.031

328

1.528

12.012

466

1.695

10.092

437

1.529

6.976

443

1.022

10.568

* De sanctiekans geeft een indicatie van de kans dat een bekend geworden dader, in dit geval van een dader van een 

opiumwetdelict daadwerkelijk gestraft wordt. De sanctiekans is hier gedefinieerd als het aandeel transacties plus de schul-

digverklaringen met sanctie, gedeeld door het totaal aantal afgedane zaken (exclusief de voegingen en de overdrachten).

** De daling van het aantal taakstraffen in 2001 is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van een registratieprobleem. Het aantal in 

eerste aanleg door de rechter opgelegde taakstraffen (bron: OMDATA) blijkt alleen al voor meerderjarigen uit te komen op 

2308. In 2001 lijkt derhalve eerder een stijging dan een daling van de taakstraffen op te treden.

Bron: OBJD/WODC

29 Sommige zaken worden door het OM reeds bij de politie terzijde gelegd: de inschatting daarbij is dat zij niet ver-

volgbaar zijn. Deze aldus geseponeerde zaken worden niet in de registratie van het OM opgenomen.
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toename van taakstraffen verwacht kan worden in het jaar 2001 dan een afname.
Het gemiddeld aantal taakstrafdagen daalt gestaag in de beschouwde periode.

– Het aantal financiële transacties daalt van 1996 tot en met 2000 om in 2001 weer 
fors te stijgen. Het gemiddelde transactiebedrag lijkt na een aanvankelijke toe-
name in het begin van de beschouwde periode vanaf 1999 te dalen naar een be-
drag rond de € 444 (f  900).

– Jaarlijks worden er 1.400 à 1.500 geldboetes opgelegd.
– De daling van het gemiddelde boetebedrag wordt veroorzaakt door enkele ex-

treme waarden.30 De ‘mediaan’ (middelste waarneming in de reeks van naar 
hoogte van de boetebedragen gerangordende straffen) is niet gevoelig voor deze 
extreme waarden. De mediaan ligt in de hele periode bij € 454 (f 1000). Kennelijk 
blijft de hoogte van het boetebedrag constant.

– Het aantal ontnemingen van wederrechtelijk verkregen voordeel daalt. De hoog-
te van de ontnemingsbedragen varieert sterk.

Tabel 4.7 geeft het aandeel vrijheidsstraffen weer naar type drugdelict (hard- of 
softdrug) of combinatie van drugs (hard- en softdrugs) op het totaal van de onher-
roepelijk opgelegde vrijheidsstraffen voor opiumwetdelicten.

Tabel 4.7: (Deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf in opiumwetzaken; 
naar type drug; aandeel op totaal en gemiddelde duur
(1997-2001; onherroepelijk afgedaan)

– Ruim vier op elke vijf opgelegde (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen 
wegens overtreding van de Opiumwet betreffen harddrugzaken.

30 In 1997 is in vier zaken een onvoorwaardelijke geldboete van € 453.780 (f  1 mln.) aangetroffen. In 1998 is in één 

zaak een waarde van € 363.024 (f  800.000) gevonden. In alle vijf gevallen gaat het om harddrugdelicten. Daarnaast 

is in vier van deze zaken ook artikel 140 Sr gevonden.

1997 1998 1999 2000 2001

Aandeel

Harddrugs

Softdrugs

Hard- + softdrugs

85%

11%

3%

100%

83%

13%

4%

100%

82%

14%

4%

100%

82%

14%

5%

100%

88%

8%

5%

100%

Gemiddelde duur in dagen

Harddrugs

Softdrugs

Hard- + softdrugs

390

240

425

379

230

568

391

169

574

365

160

556

364

184

458

N 3.502 3.662 3.559 3.325 3.497

Bron: OBJD/WODC

wodc.book  Page 55  Tuesday, March 11, 2003  4:12 PM



Geregistreerde drugcriminaliteit in cijfers56

– Tussen 1997 en 2000 neemt het belang van de in softdrugzaken opgelegde 
(deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen toe van een op de negen naar een op 
de zeven. In 2001 daalt het aandeel in softdrugzaken opgelegde onvoorwaarde-
lijke vrijheidsstraffen: naar een op de twaalf.

– In opiumwetzaken waarin zowel hard- als softdrugs een rol spelen is de gemid-
delde duur beduidend hoger dan bij de overige onderscheiden typen.

– De gemiddelde duur in softdrugzaken daalt van 240 dagen in 1997 naar 160 in 
2000, om in 2001 op 180 uit te komen.

Tabel 4.8: (Deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen in opiumwetzaken; 
naar duurcategorie (1997-2001; onherroepelijk afgedaan)

– De verdeling van (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen blijft in de periode 
1997 tot en met 2001 redelijk constant. In de categorie tot en met twee weken 
onvoorwaardelijk stijgt het aandeel.

4.3 Tenuitvoerlegging van vrijheidsstraf

De volgende vragen komen in deze paragraaf aan bod:

– Hoe groot is het aandeel van veroordeelden wegens overtreding van de 
Opiumwet op het totaal van de gedetineerde bevolking? Hoe is de ontwikkeling 
hiervan? 31

– Hoe groot is naar schatting het beslag op de gevangeniscapaciteit door veroor-
deelden wegens overtreding van de Opiumwet?32

1997 1998 1999 2000 2001

t/m 2 weken

> 2 weken t/m 1 maand

> 1 maand t/m 3 maanden

> 3 t/m 6 maanden

> 6 t/m 9 maanden

> 9 maanden t/m 1 jaar

> 1 t/m 2 jaar

> 2 t/m 4 jaar

> 4 t/m 8 jaar

> 8 jaar

4%

8%

23%

18%

5%

10%

19%

10%

2%

0%

4%

8%

24%

16%

5%

10%

19%

10%

3%

0%

4%

9%

26%

16%

5%

10%

16%

11%

3%

0%

6%

10%

24%

15%

7%

9%

17%

10%

2%

0%

6%

7%

22%

19%

5%

11%

18%

11%

2%

0%

Bron: OBJD/WODC

31 Aanvankelijk is de vraag geformuleerd inclusief zaken betreffende overtreding van de Wet Voorkoming Misbruik 

Chemicaliën (WVMC). Aangezien het bij deze wet enkel om een naar verhouding klein aantal zaken bleek te gaan 

(20-40 op zo’n 11.000 in totaal) met een beperkt beslag op de gevangeniscapaciteit (1%) is de vraag voor presenta-

tie doeleinden geherformuleerd zonder de WVMC. De WVMC-zaken zelf zijn wel bij de selecties betrokken.

32 Identiek aan voorgaande noot.
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Tabel 4.9 beschrijft het beslag van de Opiumwet op het totaal aantal en de totale 
duur van onherroepelijk opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen.

Tabel 4.9: Capaciteitsbeslag vrijheidsstraffen Opiumwet; aantal en
detentiejaren op totaal (1997-2001; onherroepelijk)*

– Tussen 1997 en 2001 betreft één op de acht (deels) opgelegde onherroepelijke 
vrijheidsstraffen een opiumwetzaak.

– Sinds 1998 daalt het aandeel voor opiumwetzaken opgelegde detentiejaren op 
het totaal aan opgelegde detentiejaren van 27 naar 24%. In 2001 komt een einde 
aan deze daling: het aandeel van detentiejaren in opiumwetzaken neemt weer 
toe naar 27%.

– Deze stijging lijkt deels veroorzaakt te worden door de toegenomen aandacht 
voor drugkoeriers op Schiphol. Blijkens WODC-prognoseonderzoek is die toe-
genomen aandacht voor drugkoeriers op Schiphol duidelijk voelbaar voor het 
gevangeniswezen. Dit kan worden afgeleid uit het aantal in Haarlem opgelegde 
detentiejaren voor opiumwetdelicten. Deze verdubbelt in de periode 1994-2000, 
terwijl in de rest van Nederland een lichte daling optreedt. In 2001 is de stijging 
het grootst. In dat jaar wordt 10% van alle in Nederland uitgesproken detentie-
jaren voor opiumwetdelicten opgelegd in Haarlem (Moolenaar 2002, p. 16-17).33

– Op basis van de gevangenisstatistiek van het CBS kan worden vastgesteld dat het 
aandeel van wegens een opiumwetdelict gedetineerde personen op het totaal 
aantal gedetineerden tussen 1997 en 2000 rond de 17% bedraagt (CBS, 2001).

1997 1998 1999 2000 2001

Aantal

Opiumwet totaal

Overige strafzaken

Totaal

N

13%

87%

100%

27.719

13%

87%

100%

27.303

12%

88%

100%

29.838

11%

89%

100%

29.945

13%

87%

100%

27.867

Duur met VI-aftrek*

Opiumwet totaal

Overige strafzaken

Totaal

N in jaren

25%

75%

100%

10.318

27%

73%

100%

9.696

26%

74%

100%

9.997

24%

76%

100%

9.444

27%

73%

100%

9.150

* Het aantal detentiejaren wordt berekend door per vonnis eerst de vervroegde invrijheidstelling (V.I.) af 

te trekken van het totale aantal opgelegde dagen onvoorwaardelijke gevangenisstraf en de resterende 

strafduur als ‘ten uitvoer te leggen detentiejaren’ te beschouwen. Het aantal opgelegde strafjaren dat 

niet uitgezeten hoeft te worden vanwege de V.I.-regeling is jaarlijks zo’n 3.500. Het is dus niet onbelang-

rijk voor deze

V.I.-component te corrigeren (Molenaar e.a., 2002).

Bron: OBJD/WODC
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4.4 Nederlanders in het buitenland gedetineerd voor drugdelicten

– Hoeveel Nederlanders zijn in het buitenland gedetineerd voor drugdelicten?

Een van de kengetallen waaraan, blijkens het voortraject van onderliggende 
studie, behoefte is betreft in het buitenland voor drugdelicten gedetineerde 
Nederlanders (Snippe e.a., 2000). De directie Personenverkeer, Migratie en Consu-
lair-Maatschappelijke Zaken (DPC/CM) van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken verzamelt informatie over Nederlanders die in een buitenlandse gevangenis 
zitten. Deze afdeling geeft onder andere informatie over het rechtssysteem van het 
land van detentie en onderhoudt contacten met het Nederlandse consulaat van 
het land van detentie en contactpersonen in Nederland. Het verzamelen van deze 
informatie loopt via de Nederlandse ambassades in desbetreffende landen. 
Volgens artikel 36 van het Verdrag van Wenen verplichten de aangesloten landen 
zich om de in hun land aangehouden buitenlander, op zijn recht op hulp van het 
land van herkomst te wijzen. Nederlandse gevangenen dienen zelf34 kenbaar te 
maken of de Nederlandse ambassade van hun gevangenschap op de hoogte dient 
te worden gebracht (Meijer e.a., 2002).

Tabel 4.10 beschrijft het aantal mensen dat daadwerkelijk contact heeft met de 
Nederlandse ambassade in het land van detentie.35

Tabel 4.10: Nederlanders in het buitenland gedetineerd voor drugdelicten; 
aantal en aandeel op totaal van in buitenland gedetineerde 
Nederlanders (1997-2001)*

33 Deze gegevens zijn op basis van OMDATA berekend. Berekening op basis van de OBJD levert eveneens 10% 

op. Het aandeel van de in Haarlem in opiumwetzaken onherroepelijk opgelegde detentiejaren op het totaal van de 

in opiumwetzaken opgelegde detentiejaren stijgt van 27% in 1997 naar 36% in 2001 (bron: OBJD/WODC).

34 Personen met een Nederlandse nationaliteit, personen met een verblijfsvergunning of degene die een dubbele 

nationaliteit hebben (waarvan een de Nederlandse is) en personen afkomstig van de Nederlandse Antillen.

35 Zij zijn hiertoe niet verplicht. Het aantal gedetineerden dat geen contact onderhoudt met de Nederlandse consul 

is onbekend en daarmee geen onderdeel van de hier weergegeven aantallen.

Aantal % op totaal

1997

1998

1999

2000

2001

1.263

1.303

1.297

1.548

1.697

78

81

79

82

79

* Geregistreerd zijn de gedetineerde personen die contact hebben met de Nederlandse ambassades in 

het buitenland.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken; peilmaand juli; voor 2001 is de peilmaand oktober.
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– Het aantal Nederlanders in het buitenland gedetineerd voor een drugdelict36

stijgt tussen 1997 en 2001 van 1.300 naar 1.700.
– Het overgrote deel (zo’n 80%) van de Nederlanders in buitenlandse gevangen-

schap wordt verdacht van het plegen van een drugdelict.

4.5 Voornaamste bevindingen

In dit hoofdstuk is de strafrechtelijke handhaving van de Opiumwet centraal 
gesteld. De volgende conclusies kunnen worden getrokken.
– In de periode 1997 tot en met 2001 worden jaarlijks rond 11.000 strafzaken in het 

kader van de Opiumwet onherroepelijk afgedaan.
– Eén op elke twintig misdrijfstrafzaken betreft een opiumwetdelict.
– Het aandeel softdrugzaken neemt toe van ruim drie op elke tien naar twee op 

elke vijf.
– Een op de zeventien opiumwetzaken betreft productie van drugs, een op de vijf 

transport en twee op de vijf handel. Het resterende deel van de opiumwetzaken 
omvat bezit voor eigen gebruik.

– Softdrugzaken komen minder vaak voor de rechter (drie op de vijf) dan hard-
drugzaken (drie op de vier). Zaken waarin zowel hard- en softdrugs in het spel 
zijn worden het meest gedagvaard (vier op de vijf zaken).

– Dit kan voornamelijk verklaard worden uit het feit dat softdrugzaken vaker in 
een transactie eindigen dan harddrugzaken. Zaken met een combinatie van 
hard- en softdrugs worden het minst vaak afgesloten met een transactie.

– Tussen 1997 en 2001 stijgt de sanctiekans in opiumwetzaken van 81 naar 86%.
– In ruwweg de helft van de door de rechter afgedane opiumwetzaken wordt een 

(deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd. Het gaat dan om jaarlijks 
rond de 3.500 vrijheidsstraffen.

– Ruim vier op elke vijf daarvan betreft een harddrugzaak. Tussen 1997 en 2000 
neemt het belang van de in softdrugzaken opgelegde (deels) onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen toe van een op de negen naar een op de zeven, om in 2001 te 
dalen naar een op de twaalf.

– De gemiddelde duur van het onvoorwaardelijke gedeelte van de vrijheidsstraf 
bedraagt ruwweg een jaar. Daders veroordeeld voor zowel hard- als softdrug-
delicten krijgen relatief de zwaarste straf, daders voor softdrugdelicten de licht-
ste. De gemiddelde duur van de vrijheidsstraf in softdrugzaken is de afgelopen 
jaren gedaald.

– Opiumwetzaken leggen een fors beslag op de gevangeniscapaciteit. Eén op elke 
acht jaarlijks onherroepelijk opgelegde (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf-
fen betreft een opiumwetzaak. Gezamenlijk leggen deze een claim van ruwweg 
een kwart van alle jaarlijks onherroepelijk opgelegde detentiejaren.

– Het aantal Nederlanders in het buitenland gedetineerd voor een drugdelict stijgt 
tussen 1997 en 2001 van 1.300 naar 1.700.

36 Het is niet mogelijk een nader onderscheid te maken tussen hard- en softdrugs. Ook kan niet altijd vastgesteld 

worden of het gaat om aangehoudenen of veroordeelden.
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5 Profiel van opiumwetovertreders

Waar in hoofdstuk 4 de opsporing en vervolging plus berechting van opiumwet-
zaken centraal staat, staat in het nu volgende hoofdstuk de persoon van de 
verdachte voorop.

5.1 Profiel

– Wat is het profiel van verdachten van opiumwetdelicten in termen van 
persoonskenmerken en delictpleging in heden en verleden?

In tabel 5.1 zijn de kerngegevens van de verdachten van opiumwetmisdrijven 
samengevat. Tezamen vormen deze kerngegevens een verdachtenprofiel. Het gaat 
hier om de verdachten die in 2001 een proces-verbaal, een ‘antecedent’, hebben 
gekregen wegens verdenking van een opiumwetmisdrijf. De gegevens worden 
telkens voor het totaal van de opiumwetverdachten en naar hard- of softdrugver-
dachten weergegeven. In de tabel zijn enkele opvallende zaken gecursiveerd 
aangegeven.

Tabel 5.1: Profiel van verdachten van opiumwetdelicten; naar hard- en 
softdrugdelicten (2001)

Totaal Softdrugs Harddrugs

Verdachten (N)
Man

Vrouw

Totaal

9.164

88%

12%

100%

3.717

85%

15%
100%

5.447

90%

10%

100%

Woongemeente naar aantal inwoners**
minder dan 10.000

10.000 tot 20.000

20.000 tot 50.000

50.000 tot 100.000

100.000 tot 150.000

150.000  tot 250.000

250.000 en meer (G4)

Buitenland

Onbekend

Gevarenclassificatie*

Alcohol

Drugs

Anders

Geen

1%

5%

16%

19%

10%

9%

22%

17%
2%

100%

1%

16%

4%

84%

1%

7%

18%

23%
10%

9%

13%
19%

1%

100%

1%

4%
2%

96%

1%

4%

15%

16%
10%

8%

28%
17%

2%

100%

2%

24%
6%

76%
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Tabel 5.1: vervolg

– Ongeveer 15% van alle softdrugverdachten is een vrouw, tegen 10% bij hard- 
drugverdachten.

– Ruim éénderde van de verdachten is bij het plegen van het meest recente delict 
tussen de 25 en 34 jaar oud.

– Verdachten van softdrugdelicten zijn gemiddeld enkele jaren ouder dan 
verdachten van harddrugdelicten. Dit met uitzondering van de in het buiten-
land wonende verdachten van softdrugdelicten. Zij zijn met een gemiddelde 
leeftijd van 25 jaar het jongst.

Totaal Softdrugs Harddrugs

Type misdrijf onder verdachten van opiumwet-
delicten met daarnaast een of meer andere
delicten in 2001; per type delict*
Verkrachting, aanranding

Overige seksuele misdrijven

Geweld tegen personen

Vermogen met geweld

Vermogen zonder geweld

Vernieling, openbare orde/gezag

Verkeersmisdrijven

Opiumwet

Overige misdrijven

0%

0%

7%

2%

19%
9%

4%

100%

11%

0%

0%

5%

1%

20%
6%

4%

100%

11%

0%

0%

8%

4%

18%
10%

4%

100%

11%

Herkomst
Nederland

Niet Nederland

49%

51%

100%

61%
39%

100%

41%
59%

100%

Gemiddelde leeftijd in 2001 31 33 30

Leeftijdsverdeling
12-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

4%

29%

35%

22%

8%

2%

1%

100%

3%

24%

34%
25%

11%

3%

1%

100%

4%

32%

35%
20%

7%

1%

0%

100%

* Verdachten kunnen in meer dan een categorie voorkomen; de percentages mogen dan ook niet zonder 

meer bij elkaar worden opgeteld.

** Laatst bekende woon- of verblijfplaats.

Bron: HKS; Bewerking KLPD/dNRI/groep O&A
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– Vier op de twintig verdachten wonen in het buitenland of hebben een onbekend 
woonadres. Ter vergelijking: voor alle verdachten in 2001 geldt dat één op elke 
twintig in het buitenland woont.

– Harddrugverdachten zijn vooral geconcentreerd in de grote steden, softdrug-
verdachten in de middelgrote steden.

– Opvallend is dat 60% van de softdrugverdachten in Nederland geboren is, waar 
dit voor de harddrugverdachten beduidend lager ligt: 40%.

– Een kwart van de harddrugverdachten staat als druggebruiker geregistreerd, 
tegen minder dan één op de vijfentwintig softdrugverdachten.

– Naast de verdenking van het opiumwetmisdrijf is een op de vijf opiumwet-
verdachten in het peiljaar ook nog van een vermogensmisdrijf verdacht.37

– Ruim een kwart van alle opiumwetverdachten heeft het eerste delict al voor het 
18de levensjaar gepleegd.

– De kenmerken van de verdachtenpopulaties in de jaren voor 2001 (1996-2000)38

komen aardig overeen met die van het jaar 2001. De belangrijkste verschillen 
betreffen de verdachten van softdrugdelicten. De gemiddelde leeftijd van 
verdachten van softdrugdelicten loopt op van 31 jaar in 1996 tot 34 in 2000, om 
in 2001 weer iets af te nemen. Het percentage vermogensdelicten onder ver-
dachten van softdrugdelicten blijkt te zijn toegenomen: van 16% in 1996, naar 
24% in 2000.

5.2 Criminele carrière

In het nu volgende wordt geanalyseerd hoe de criminele carrière van de opium-
wetovertreders er uit ziet in termen van aantallen en soorten delicten die zij 
gepleegd hebben.
In de figuren 5.1 en 5.2 wordt het aantal antecedenten weergegeven dat de twee 
groepen verdachten uit 2001 in hun gehele criminele carrière hebben opgedaan.

37 Negen delictgroepen worden hier onderscheiden: (1) opiumwetdelicten, (2) vermogensdelicten zonder geweld 

(valsheidsmisdrijven, eenvoudige diefstal, diefstal met braak, overige gekwalificeerde diefstal, verduistering, 

bedrog, heling, schuldheling), (3) overige delicten (milieu-, economische misdrijven, Wet wapens en munitie en 

misdrijven tegen andere wetten), (4) verkeersmisdrijven (rijden onder invloed, doorrijden na ongeval, overige mis-

drijven WVW), (5) geweldsdelicten tegen personen (bedreiging, misdrijven tegen het leven, mishandeling, dood en 

lichamelijk letsel door schuld), (6) vernieling-, openbare orde- en gezagdelicten (openbare orde en openbaar 

gezag, discriminatie, gemeengevaarlijke misdrijven, brandstichting en vernieling), (7) vermogen met geweld (dief-

stal met geweld en afpersing), (8) verkrachting en aanranding, (9) overige seksuele misdrijven (schennis der eer-

baarheid en overige seksuele misdrijven).

38 Niet in tabellen weergegeven.
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Figuur 5.1: Verdachten van softdrugmisdrijven Opiumwet in 2001 met al 
hun criminele antecedenten

Figuur 5.2: Verdachten van harddrugmisdrijven Opiumwet in 2001 met al 
hun criminele antecedenten

– 63% van de harddrugverdachten en 57% van de softdrugverdachten heeft meer 
dan één antecedent.

– Er zijn opvallend veel verdachten met slechts één antecedent onder de opium-
wetverdachten.

– Hard- en softdrugverdachten lijken qua verdeling van criminele antecedenten 
opvallend veel op elkaar. Waarschijnlijk wordt het beeld hier vooral door een 
zelfde groep hoog actieve verdachten bepaald, die in de loop van hun ‘criminele 
carrière’, vooral voor vermogensdelicten wordt opgepakt, maar zo nu en dan ook 
voor een opiumwetdelict wordt opgepakt.

De tabellen 5.2 en 5.3 beschrijven per jaar de verdeling (‘dwarsdoorsnede’) van 
delicten in de gehele criminele carrière van de groep in de periode 1996 en 2001 
wegens een opiumwetdelict geverbaliseerde verdachten. Tabel 5.2 beschrijft de 
delicten van harddrugovertreders en tabel 5.3 die van softdrugovertreders. 
Eenzelfde verdachte, met zijn of haar criminele voorgeschiedenis, kan in meerdere 

Bron: HKS; Bewerking KLPD/dNRI/groep O&A
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jaren voorkomen. De aantallen verdachten met hun delicten mogen dus niet over 
de jaren heen bij elkaar worden opgeteld.

Tabel 5.2: Delicten in gehele geregistreerde criminele carrière van 
opiumwetovertreders (harddrugs) in 1996-2001;
aandeel per delicttype

Tabel 5.3: Delicten in gehele geregistreerde criminele carrière van 
opiumwetovertreders (softdrugs) in 1996-2001;
aandeel per delicttype

– Gemiddeld staan harddrugverdachten geregistreerd als crimineel actiever dan 
softdrugverdachten. De 3.700 verdachten van softdrugdelicten in 2001 en de 
5.400 harddrugverdachten in hetzelfde jaar, staan over hun hele criminele voor-

Jaar van registratie 1996

(N=101.196)

1997

(N=100.190)

1998

(N=100.033)

1999

(N=88.608)

2000

(N=75.371)

2001

(N=76.255)

Verkrachting, aanranding

Overige seksuele misdrijven

Geweld tegen personen

Vermogen met geweld

Vermogen zonder geweld

Vernieling, openbare orde/gezag

Verkeersmisdrijven

Opiumwet

Overige misdrijven

Totaal

0,3%

0,2%

5,0 %

3,6%

59,4%

7,6%

3,1%

17,2%

3,7%

100%

0,3%

0,1%

5,3%

3,7%

57,5%

8,3%

3,5%

17,5%

3,8%

100%

0,3 %

0,1 %

5,3 %

4,2 %

57,2%

8,3%

3,2%

17,7%

3,6%

100%

0,3 %

0,1 %

5,6 %

4,2 %

56,0%

8,6%

3,1%

18,2%

3,9%

100%

0,3%

0,1 %

6,3%

4,2%

54,8%

8,9%

3,5%

17,6%

4,1%

100%

0,3%

0,2 %

6,6 %

4,4 %

53,9%

9,5%

3,8%

17,5%

3,9%

100%

Bron: HKS; Bewerking KLPD/dNRI/groep O&A

Jaar van registratie 1996

(N=30.492)

1997

(N=39.071)

1998

(N=44.465)

1999

(N=36.750)

2000

(N=36.510)

2001

(N=37.236)

Verkrachting, aanranding

Overige seksuele misdrijven

Geweld tegen personen

Vermogen met geweld

Vermogen zonder geweld

Vernieling, openbare orde/gezag

Verkeersmisdrijven

Opiumwet

overige misdrijven

Totaal

0,3%

0,3%

7,0%

2,1%

46,5%

10,0%

7,0%

21,2%

5,6%

100%

0,3%

0,2%

6,8%

1,9%

49,3%

9,8%

7,0%

19,4%

5,3%

100%

0,3%

0,2%

7,6%

2,2%

48,3%

10,3%

6,9%

19,0%

5,3%

100%

0,3%

0,3%

7,6%

2,2%

46,4%

11,0%

7,8%

18,6%

5,8%

100%

0,3%

0,2%

7,9%

2,1%

49,3%

9,7%

7,8%

16,8%

5,8%

100%

0,3%

0,2%

8,3%

2,1%

46,8%

11,1%

7,5%

18,3%

5,4%

100%

Bron: HKS; Bewerking KLPD/dNRI/groep O&A
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geschiedenis, inclusief het jaar waarin zij opgepakt zijn, gemiddeld respectieve-
lijk voor 10 en 14 delicten te boek.39

– In hun verleden blijken de opiumwetverdachten gemiddeld vooral verdacht van 
het plegen van vermogensdelicten en in veel mindere mate van opiumwetdelic-
ten.

– Bij verdachten van softdrugmisdrijven ligt het aandeel vermogensmisdrijven in 
het verleden lager dan bij verdachten van harddrugmisdrijven. Voor opiumwet-
misdrijven geldt het omgekeerde.

– Beide groepen, zowel softdrug- als harddrugverdachten lijken iets gewelddadi-
ger geworden te zijn: het aandeel geweldsdelicten waarvan zij verdacht worden 
stijgt van rond de 9% in 1996 tot een kleine 11% in 2001. Het aandeel vermogens-
delicten van de harddrugverdachten neemt over de jaren heen iets af.

5.3 Recidive40

– Hoe ziet de recidive van verdachten van opiumwetdelicten of Wet Voorkoming 
Misbruik Chemicaliën-delicten eruit?

De gegevens voor het recidive-onderzoek zijn geput uit de OBJD. Dit bestand bevat 
informatie over de justitiecontacten41 van alle personen die sinds 1996 in Neder-
land verdachte waren in een strafzaak. Voor deze studie is een onderzoeksgroep 
geformeerd door een selectie te maken van alle verdachten die in 1997 een straf-
zaak hadden naar aanleiding van een overtreding van de Opiumwet (OW) of de 
Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën (WVMC). Dit leverde een groep op van 
8.708 ‘opiumwetovertreders’.

Kenmerken onderzoeksgroep

– Bijna 90 procent van de daders is van het mannelijk geslacht. De gemiddelde 
leeftijd ten tijde van het uitgangsdelict was 30 jaar.

– Afgaand op het geboorteland van de daders komen er onder opiumwetovertre-
ders veel buitenlanders voor. Gerekend over de gehele daderpopulatie over 1997 
is 70,2 procent geboren in Nederland, bij de opiumwetovertreders is dit 47,6 
procent.

– Met name Frankrijk, onze buurlanden en de categorie ‘overig Zuid- en Midden- 
Amerika’ (met landen als Colombia, Jamaica en de Dominicaanse republiek) 
zijn sterk oververtegenwoordigd. Maar ook personen geboren in Suriname,
Marokko of de Nederlandse Antillen/Aruba komen relatief vaak voor. Dit geldt 
niet voor de Turken.

– Daders die in Nederland geboren zijn maakten zich relatief vaak schuldig aan 
het bereiden van en de handel in softdrugs. Marokkaanse daders bezondigden 
zich vooral aan harddrugsbezit en -handel, Surinaamse en Antilliaanse daders 

39 Als alle antecedenten en de daarin geregistreerde feiten opgeteld worden, dan blijkt dat de opiumwetverdach-

ten in hun totale geregistreerde verleden respectievelijk 37.236 en 76.255 feiten opgetekend hebben gekregen in 

22.193 en 49.449 antecedenten.

40 Deze paragraaf is gebaseerd op de publicatie Wartna e.a., 2002.

41 Onder justitiecontacten wordt verstaan een strafzaak wegens een of meerdere delicten.
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aan harddrughandel en -smokkel en daders geboren in de overige Zuid- en 
Midden-Amerikaanse landen relatief vaak aan harddrugsmokkel. Fransen en 
Belgen werden opvallend vaak veroordeeld voor ‘openbaarmaking’ om de ver-
koop, aflevering of verstrekking van drugs te bevorderen (art. 3b Opiumwet).42

Bij dit delict is het onduidelijk of het om hard- of softdrugs gaat.

Aard en frequentie van recidive

Om de recidive van de opiumwetovertreders vast te stellen is per persoon nage-
gaan of zich na de uitgangszaak in 1997 een nieuw justitiecontact heeft 
voorgedaan. Daarbij werden drie definities gehanteerd. Om de algemene recidive 
te berekenen werden alle nieuwe justitiecontacten geteld, behalve de zaken die 
eindigden in een vrijspraak of een technisch sepot. Bij de ernstige recidive gaat het 
alleen zaken waarin delicten zijn opgenomen met een wettelijke strafdreiging van 
vier jaar of meer en bij de speciale recidive om alleen nieuwe overtredingen van de 
Opiumwet en de Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën.

In tabel 5.4 staan voor deze drie vormen van recidive voor verschillende termijnen 
sedert de uitgangszaak het percentage recidivisten vermeld.

Tabel 5.4: Recidive na overtreding van de Opiumwet en de Wet Voor-
koming Misbruik Chemicaliën (WVMC; cumulatief)*

– Uit de tabel blijkt dat binnen één jaar na de uitgangszaak een kwart van alle 
opiumwetovertreders opnieuw met justitie in aanraking gekomen is. Binnen 
vier jaar ligt het aandeel recidivisten op meer dan 40%. Gemiddeld hebben de 
recidivisten dan 3,5 nieuwe justitiecontacten opgebouwd.

– Het percentage ernstige recidive is stelselmatig lager dan het percentage alge-
mene recidive. Er wordt dus niet altijd even ernstig gerecidiveerd. Gemiddeld 
bedraagt het aantal nieuwe contacten naar aanleiding van ernstige criminaliteit 
2,1 binnen vier jaar.

42 Hieronder wordt verstaan: ‘Elke openbaarmaking, welke er kennelijk op is gericht de verkoop, aflevering of ver-

strekking van een middel als bedoeld in artikel 2 of artikel 3 te bevorderen, is verboden.’ Artikel 2 verwijst naar lijst 

I (harddrugs) en artikel 2 naar lijst II (softdrugs) van de Opiumwet.

Nieuw delict binnen…

Type recidive Omschrijving … 1 jaar … 2 jaar … 3 jaar … 4 jaar

Algemeen

Ernstig

Speciaal

Alle nieuwe justitiecontacten

Justitiecontacten n.a.v. delicten met een 

strafdreiging van 4 jaar of meer

Justitiecontacten n.a.v. een nieuw 

Opiumwet- of WVMC-delict

25,5%

14,8%

9,8%

34,4%

20,9%

14,7%

39,9%

24,7%

17,7%

43,4%

27,7%

19,9%

* N=8.708

Bron: WODC Recidivemonitor
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– De percentages speciale recidive liggen weer lager dan de percentages ernstige 
recidive. Binnen vier jaar heeft één op de vijf opiumwetovertreders weer een 
nieuwe opiumwetzaak opgebouwd. Kennelijk is er geen sprake van een grote 
groep specialisten, daders die zich overwegend tot het plegen van opiumwet-
delicten beperken. Het aantal nieuwe opiumwetzaken komt uit op 0,7 binnen 
vier jaar.

– Een vijfde van alle recidivezaken betreft een opiumwetdelict, in de helft van de 
gevallen is er sprake van vermogenscriminaliteit.

– Van de recidivezaken worden de opiumwetzaken vaker met zwaardere straffen 
afgedaan: in 40% volgt een vrijheidsstraf, waar dit voor alle recidivecontacten in 
28% het geval is.

Kans op recidive

– Mannelijke opiumwetovertreders recidiveren over het algemeen vaker dan 
vrouwelijke opiumwetovertreders.

– Verder speelt het strafrechtelijk verleden een belangrijke rol. Als men al eerder 
voor ernstige (opiumwet)delicten in aanraking is gekomen met justitie is de 
kans dat men na de uitgangszaak recidiveert groter.

– Bovendien, hoe jonger de dader bij het eerste justitiecontact, hoe groter de kans 
op latere recidive.

– In Suriname, Marokko en vooral op de Antillen geboren daders recidiveren vaker 
dan opiumwetovertreders die in Nederland zijn geboren.

– Daders geboren in Frankrijk, België en Duitsland en daders uit de overige Zuid- 
en Midden-Amerikaanse landen komen na de uitgangszaak in 1997 juist minder 
vaak dan in Nederland geboren daders opnieuw in de OBJD voor, maar dat komt 
natuurlijk ook omdat velen van hen niet in Nederland wonen.

– Dit laatste effect doet zich overigens voor bij degenen waarvan de uitgangszaak 
bestaat uit het smokkelen van soft- of harddrugs.

– De kans dat drugsmokkelaars recidiveren is veel kleiner dan die van personen 
met uitgangsdelicten43 als drugbezit of drughandel. Ook voorafgaand aan de 
uitgangszaak in 1997 komen smokkelaars minder vaak in de OBJD voor. Dit be-
tekent nog niet dat zij minder crimineel zijn. Smokkelaars, of zij nu in Nederland 
geboren zijn of niet, zullen minder vaak in ons land woonachtig zijn en alleen al 
daarom is de kans dat zij voor of na de uitgangszaak in de OBJD voorkomen min-
der groot.

5.4 Voornaamste bevindingen

In dit hoofdstuk is het profiel van de opiumwetovertreder aan de orde gesteld. De 
volgende conclusies kunnen getrokken worden:

43 Uitgangsdelicten: de delicten aangetroffen bij de verdachten in het jaar van selectie van de verdachten in de 

onderzoeksgroep (1997) van opiumwetovertreders.
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– De groep opiumwetovertreders lijkt een heterogeen geheel te vormen. Er zijn 
verschillende aanwijzingen gevonden van het bestaan van meerdere subtypen 
onder hen.

– De beschikbare informatie levert slechts een diffuus beeld op. Van enkele sub-
typen tekenen de, deels overlappende, contouren van een profiel zich enigszins 
af. Door nader onderzoek dienen deze profielen verder te worden ingevuld.

– Verdachten van harddrugdelicten lijken zich op verschillende kenmerken te on-
derscheiden van verdachten van softdrugdelicten.

– Harddrugverdachten zijn vooral geconcentreerd in de grote steden, softdrug-
verdachten in de middelgrote steden.

– Opvallend is dat 60% van de softdrugverdachten in Nederland geboren is, waar 
dit voor de harddrugverdachten beduidend lager ligt: 40%.

– Ruim 40% van de opiumwetovertreders komt binnen vier jaar opnieuw in aanra-
king met justitie.

– Er lijkt geen sprake te zijn van een grote groep specialisten, daders die zich over-
wegend tot het plegen van opiumwetdelicten beperken.

– Een aanzienlijk gedeelte van de jaarlijks gearresteerde opiumwetovertreders is 
zelf druggebruiker, voornamelijk van harddrugs.

– Vier op de twintig verdachten wonen officieel in het buitenland of heeft een 
onbekend woonadres. Ter vergelijking: voor alle verdachten in 2001 geldt dat 
één op elke twintig in het buitenland woont.
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6 Criminaliteit onder druggebruikers

In het volgende hoofdstuk staat de geregistreerde criminaliteit onder druggebrui-
kers centraal. Het gaat hier met name om de opgehelderde criminaliteit die aan 
druggebruikers of drugverslaafden kan worden toegeschreven. Op basis van de 
beschikbare gegevens kan het voorkomen van verslaving niet exact worden vastge-
steld. In deze rapportage wordt dan ook de term ‘druggebruiker’ of ‘probleem-
gebruiker van drugs’ gehanteerd om een mogelijke verslavingsproblematiek bij de 
betrokken personen aan te geven. Hierbij dient te worden opgemerkt dat er niet 
per se een causaal verband tussen probleemgebruik van drugs c.q. verslaving en 
het plegen van misdrijven hoeft te zijn. Met andere woorden: probleemgebruik of 
verslaving hoeven niet noodzakelijkerwijze vooraf te gaan aan het plegen van 
delicten.

6.1 Indicatie druggebruik of -verslaving

Informatie over criminaliteit onder druggebruikers is schaars. Dit is het gevolg van 
het ontbreken van een (goede) registratie van verslavingskenmerken van verdach-
ten in bestanden van politie en justitie. Alleen middels de landelijke HKS-
bestanden, en middels de SRM kan een beeld van deze groep verkregen worden.

In het HKS wordt verslaving of druggebruik als zodanig niet vastgelegd. Niettemin 
kan de groep van een of meer misdrijven verdachte druggebruikers benaderd 
worden door gebruik te maken van de zogenaamde ‘gevarenclassificatie’. Deze 
classificatie wordt aan een verdachte toegekend wanneer er aanwijzingen zijn dat 
de verdachte in verband met druggebruik een gevaar voor de verbalisant kan ople-
veren. Een dergelijke verdachte hoeft dus niet per definitie verslaafd te zijn. Over 
de volledigheid van de registratie van druggebruik onder verdachten in het HKS 
bestaan twijfels (Snippe e.a., 2001; ABRIO, 1999; Burger e.a., 2001). Waarschijnlijk 
zijn er op dit punt ook verschillen in registratiewijze tussen de politieregio’s.44

Veelal wordt dan ook aangenomen dat het aantal middels de gevarenclassificatie 
getelde druggebruikers een minimumindicatie oplevert. In welke mate de registra-
tie landelijk een onderschatting oplevert is echter niet bekend. In het hierna 
volgende dienen de absolute getallen en het aandeel druggebruikende verdachten 
op het totaal dan ook niet te zeer in absolute termen geïnterpreteerd te worden. 
Het HKS lijkt echter over een desondanks grote groep druggebruikers (N=8.700 
alleen al in het jaar 2001) voldoende informatie te bevatten om een redelijk beeld 
van de verdelingen op de persoonskenmerken en delictkenmerken te kunnen 
verkrijgen. Mogelijke selectie-effecten zijn daarbij niet uit te sluiten.45 Nader 

44 Zo concluderen Burger e.a. (Burger e.a., 2001, p. 78) dat de politie in Den Haag ten minste één op de vier hard-

druggebruikers niet als zodanig herkent. Snippe e.a. (2001) melden dat van een lijst met 25 grootste overlastveroor-

zakende druggebruikers in Groningen 15 personen in het HKS niet bekend is als harddruggebruiker, terwijl alle 15 

wel als verdachte voorkomen in het HKS.

45 In het onderzoek van Burger e.a. (2001, p. 78) wordt geconcludeerd dat de groep Haagse druggebruikers die 

niet (tijdig) door de politie als zodanig herkend worden, bestaat uit relatief (ten opzichte van de wel als harddrug-

gebruiker bekend staande groep) veel cocaïnegebruikers met weinig eerdere politiecontacten en jongere delin-

quenten.
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onderzoek zal meer duidelijkheid kunnen geven over de totale omvang van de 
groep criminele druggebruikers en hun kenmerken.

Verslavingsproblematiek is in de SRM vastgesteld als er in het strafdossier expliciet 
naar een verslaving verwezen wordt. In aanvulling op een schriftelijke aanwijzing 
bij de strafdossier analyse zijn er ook mondelinge aanwijzingen: dit om te bena-
drukken dat alleen de serieuze verwijzingen richting verslaving als zodanig 
genoteerd worden.46 Om het aantal combinaties van verslavingen te beperken zijn 
de harddrugverwijzingen uitgangspunt geweest bij de indeling. Alle combinaties 
met harddrugs zijn derhalve bij harddrugs geteld, dus ongeacht welke andere 
verslaving (alcohol of softdrugs of beide enz.).

6.2 Profiel van ‘(hard)druggebruikende’ verdachten

– Wat is het profiel van als (hard)druggebruiker geregistreerde verdachten in ter-
men van persoonskenmerken en delictpleging in heden en verleden?

– Wat is de aard van de aan als (hard)druggebruiker geregistreerde verdachten 
toegeschreven criminaliteit?

Tabel 6.1 geeft een overzicht van de kenmerken van als harddruggebruiker bekend 
staande verdachten op basis van de landelijke HKS-bestanden.47

– De gemiddelde leeftijd voor alle verdachten is tamelijk hoog, namelijk 36 jaar; 
voor de totale landelijke populatie verdachten ligt de gemiddelde leeftijd op 32 
jaar.

– Vrouwen maken 9% uit van alle harddruggebruikende verdachten. Ter vergelij-
king: van de totale populatie verdachten maken vrouwen rond de 14% uit.

– Bijna de helft van alle verdachten woont in één van de grote steden; voor de to-
tale populatie verdachten is dit bijna een kwart (24%).

– Bijna 75% van de verdachten heeft in het jaar van registratie (2001) een proces-
verbaal wegens een vermogensmisdrijf (met- en zonder geweld) gekregen (tota-
le verdachtenpopulatie: 37%). Daarnaast komen geweld tegen personen en 
opiumwetmisdrijven voor.

– Drie op elke zes verdachten komt uit Nederland, tegen vier op de zes in de totale 
verdachtenpopulatie.

– Ruim 37% van de verdachten heeft het eerste delict al voor het 17de levensjaar 
begaan.

– Ruim 40% van de verdachten was tussen de 35 en 44 jaar toen zij in 2001 het hui-
dige proces-verbaal kregen.

46 De verdachte die bijvoorbeeld ergens in het strafdossier verklaart af en toe een joint te roken of een biertje te 

drinken is voor de SRM niet tot de groep verslaafden gerekend.

47 De in tabel 5.1 beschreven, als druggebruiker geregistreerde, opiumwetovertreders maken 16% uit van het 

totaal aantal opiumwetovertreders. Deze 16% druggebruikende opiumwetovertreders vormen binnen de populatie 

druggebruikende verdachten, hier in tabel 6.1 beschreven, een groep van 17%.
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Tabel 6.1: Profiel van verdachten die in het HKS de gevarenclassificatie 
‘druggebruiker’ toegekend hebben gekregen (2001)

Verdachten (N)
Man

Vrouw

Woongemeente naar aantal inwoners***
Minder dan 10.000

10.000 tot 20.000

20.000 tot 50.000

50.000 tot 100.000

100.000 tot 150.000

150.000  tot 250.000

250.000 en meer (G4)

Buitenland

Onbekend

Totaal

Gevarenclassificatie*
Alcohol

Drugs

Anders

Geen

Type misdrijf onder druggebruikende verdachten 
in 2001*
Verkrachting, aanranding

Overige seksuele misdrijven

Geweld tegen personen

Vermogen met geweld

Vermogen zonder geweld

Vernieling, openbare orde/gezag

Verkeersmisdrijven

Opiumwet

Overige misdrijven

Herkomst
Nederland

Niet-Nederland

Totaal

8.730

91%

9%

100%

1%

3%

11%

13%

10%

9%

47%

5%

2%

100%

11%

100%

20%

0%

1%

0%

19%

11%

63%

19%

10%

17%

19%

53%

47%

100%
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– In de periode 1996-2001 blijven de verdachtenprofielen redelijk constant met 
uitzondering van de gemiddelde leeftijd van de verdachten en de registratie van 
geweldsdelicten. De gemiddelde leeftijd stijgt van 32 jaar in 1996 naar 36 in 2001. 
Mogelijk duidt dit erop dat deze jaarlijkse subpopulatie verdachten voor een 
aanzienlijk deel uit dezelfde personen bestaat. Het percentage gevallen van ge-
weld tegen personen stijgt van 15 tot 19%.

– In 2000 is 6% van de unieke verdachten geregistreerd als druggebruiker. Het aan-
tal processen-verbaal wat in dat jaar kan worden toegeschreven aan deze drug-
gebruikers (niet in tabel weergegeven) maakt 11% uit van het totaal. Op basis 
van literatuur kan worden gesteld dat dit een minimumindicatie is van het wer-
kelijke aandeel druggebruikers.

Tabel 6.1: vervolg

Leeftijd tijdens eerste proces-verbaal**
12-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Totaal

Gemiddelde leeftijd in 2001
Leeftijdsverdeling
12-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Totaal

37%

37%

19%

5%

1%

0%

0%

100%

36

0%

7%

38%

41%

12%

1%

0%

100%

* Verdachten kunnen in meer dan een categorie voorkomen; de percentages mogen dan ook niet zonder 

meer bij elkaar worden opgeteld.

** Van 15% van de druggebruikende verdachten is de leeftijd tijdens het eerste PV onbekend; deze zijn bij 

de percentering buiten beschouwing gelaten.

*** Laatst bekende woon- of verblijfplaats.

Bron: HKS; Bewerking KLPD/dNRI/groep O&A
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– Geregistreerde druggebruikers worden het meest voor vermogensdelicten 
geverbaliseerd, gevolgd door geweldsdelicten tegen personen, vernieling en 
openbare orde en gezagsdelicten en overige misdrijven en opiumwetdelicten.48

– Druggebruikende verdachten worden relatief vaak voor opiumwetdelicten 
geverbaliseerd: bijna drie maal vaker dan verwacht kan worden op basis van 
hun aandeel in de totale groep verdachten.

6.3 Criminele carrière en recidive

Antecedenten

In figuur 6.1 zijn wederom op basis van het HKS de aantallen antecedenten uit de 
gehele geregistreerde criminele carrière van druggebruikende verdachten weer-
gegeven (peiljaar 2001).

Figuur 6.1: Aantallen druggebruikende verdachten in 2001 met al hun 
criminele antecedenten

– De als verdachten geregistreerde druggebruikers komen met een hoge frequen-
tie in contact met de politie: op een klein deel (4%; 1998) na hebben allen in hun 
hele geregistreerde criminele voorgeschiedenis meer dan één proces-verbaal 
(antecedent); drie kwart heeft 11 of meer antecedenten; één op elke drie heeft 
tussen de 21 en 50 antecedenten (peiljaar 2001).

– De geregistreerde druggebruikers uit het peiljaar 2001 (N=8.700) hebben in hun 
hele criminele carrière 289.000 antecedenten (processen-verbaal) met daarin in 
totaal 453.000 delicten. Gemiddeld staat elke verdachte in deze groep met 33 

48 Zie ook voetnoot 37 voor de omschrijving van de 9 onderscheiden delicttypen.

Bron: HKS; Bewerking KLPD/dNRI/groep O&A
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antecedenten, en 52 delicten in hun hele geregistreerde criminele voorgeschie-
denis te boek.

Voorkomen in Justitiële documentatiesysteem

Tabel 6.2 beschrijft, op basis van de SRM, de verdeling van zaken naar verslavings-
problematiek van de verdachten met of zonder justitiële documentatie: dus naar 
het al eerder of niet vervolgd zijn van de verdachten.49

Tabel 6.2: Indicatie van recidive in misdrijfzaken; naar voorkomen 
verslaving verdachte; per type verslaving (1993 en 1995)*/**

– Zaken met harddruggebruikende verdachten betreffen verdachten die in negen 
van de tien gevallen al ooit eerder vervolgd zijn. Dit beeld is sterk gelijkend op de 
HKS-resultaten: in 2001 had 96% al een eerder proces-verbaal wegens misdrijf. 
Ter vergelijking: in zaken waarbij, zo blijkt op basis van de SRM, de verdachten 
geen verslavingsproblematiek kennen zijn twee op de vier eerder vervolgd ge-
weest.

– In gevallen met verdachten die met probleemgebruik van softdrugs te kampen 
hebben is minder dan drie op de vier eerder vervolgd.

– Ook bij andere typen verslaving blijkt dat het aandeel eerder vervolgden hoog is: 
acht op de tien verdachten zijn hier eerder vervolgd.

49 De in deze paragraaf weergegeven SRM-resultaten zijn een bewerking van de aan deze studie voorafgaande 

praktijkstudie in het kader van de ontwikkeling van het justitiegedeelte van de NDM (Meijer e.a., 2002).

Aanwezigheid eerdere justitiële documentatie

Ja Nee Onbekend Totaal N

harddrugs

softdrugs

anders

geen

totaal

89,4%

70,4%

82,5%

46,4%

59,7%

9,1%

25,9%

17,5%

51,8%

38,3%

1,6%

3,7%

-

-

2,0%

100%

100%

100%

100%

100%

254

27

63

1.264

1.683

* in eerste aanleg afgedaan door OM of rechter; op basis steekproef misdrijfzaken die in 1993 of in 1995 in eerste aanleg door 

het OM of de rechter zijn afgedaan

** misdrijfzaken excl. WED, wegenverkeerswet en overige misdrijven Sr

Bron: SRM/WODC

wodc.book  Page 76  Tuesday, March 11, 2003  4:12 PM



Criminaliteit onder druggebruikers 77

Geregistreerde delictpleging in gehele criminele carrière

Tabel 6.3 beschrijft op basis van het HKS de geregistreerde delicten van (hard)-
druggebruikers in hun gehele criminele carrière, dus het verslagjaar inclusief hun 
hele voorgeschiedenis.50

Tabel 6.3: Delicten in gehele criminele carrière van druggebruikende 
verdachten in 2001 

– Bijna vijftien op de twintig van de in de gehele criminele carrière van harddrug-
gebruikende verdachten geregistreerde delicten wordt gevormd door vermo-
gensdelicten zonder geweld. Eén op de twintig delicten is een opiumwetdelict. 
Eén op de vijfentwintig delicten is een delict in de categorie vermogen met ge-
weld.

– Verder blijkt bijna één op de twintig delicten een geweldsdelict tegen personen. 
Meestal is dit bedreiging of mishandeling. In enkele gevallen komt ook extreem 
geweld voor uitmondend in moord en/of doodslag.

– Recent is onderzoek uitgevoerd naar alle in 1998 opgehelderde moorden en 
doodslagen in Nederland (Smit e.a., 2002). Uit dit onderzoek blijkt dat in 1998 
19% van de daders van een opgehelderde moord en/of doodslag een drugge-
bruiker is.51 Uit hetzelfde onderzoek blijkt alcohol overigens een grotere rol te 

50 Negen delictgroepen worden hier onderscheiden: (1) opiumwetdelicten, (2) vermogensdelicten zonder geweld 

(valsheidsmisdrijven, eenvoudige diefstal, diefstal met braak, overige gekwalificeerde diefstal, verduistering, 

bedrog, heling, schuldheling), (3) overige delicten (milieu-, economische misdrijven, Wet wapens en munitie en 

misdrijven tegen andere wetten), (4) verkeersmisdrijven (rijden onder invloed, doorrijden na ongeval, overige mis-

drijven WVW), (5) geweldsdelicten tegen personen (bedreiging, misdrijven tegen het leven, mishandeling, dood en 

lichamelijk letsel door schuld), (6) vernieling-, openbare orde- en gezagdelicten (openbare orde en openbaar 

gezag, discriminatie, gemeengevaarlijke misdrijven, brandstichting en vernieling), (7) vermogen met geweld (dief-

stal met geweld en afpersing), (8) verkrachting en aanranding, (9) overige seksuele misdrijven (schennis der eer-

baarheid en overige seksuele misdrijven).

Jaar van registratie 2001

(N=453.342)

Verkrachting, aanranding

Overige seksuele misdrijven

Geweld tegen personen

Vermogen met geweld

Vermogen zonder geweld

Vernieling, openbare orde/gezag

Verkeersmisdrijven

Opiumwet

Overige misdrijven

Totaal

0,2%

0,1%

4,8%

4,0%

73,7%

7,2%

2,7%

5,2%

2,2%

100%

Bron: HKS; Bewerking KLPD/dNRI/groep O&A

51 Ter vergelijking: 7% van de daders is aan alcohol verslaafd. Ook bij de aangetroffen slachtoffers is nagegaan of 

zij verslaafd zijn: 7% blijkt aan drugs en 5% aan alcohol verslaafd te zijn.
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spelen ten tijde van de moord: bij de daders was 6% onder invloed van drugs en 
19% onder invloed van alcohol tijdens de moord.52

Geregistreerde delictpleging in peiljaar

Tabel 6.4 beschrijft op basis van de SRM de verdeling van verdachten naar hun 
verslavingsproblematiek per delictgroep. De tabel is gebaseerd op een steekproef 
van misdrijfzaken die in 1993 of in 1995 in eerste aanleg door het OM of de rechter 
zijn afgedaan. De in de tabel weergegeven aantallen zijn gewogen, ten einde een 
representatief beeld te verkrijgen.

Tabel 6.4: Indicatie aandeel verslaafde verdachten in misdrijfzaken; naar 
soort verslaving; per delictgroep (1993 en 1995)**

– Verdachten van opiumwetzaken zijn in vergelijking tot de overige delictgroepen 
het meest druggebruiker. Bij ongeveer de helft van de opiumwetzaken blijkt 
sprake te zijn van druggebruik.53,54

– Het overgrote deel van de druggebruikende verdachten gebruikt harddrugs. Dit 
al of niet in combinatie met verslaving aan andere middelen, als softdrugs, 
medicijnen of alcohol. Probleemgebruikers van softdrugs vormen een kleine 
minderheid op het totale aandeel van de druggebruikende verdachten. Hun 
aandeel op het totaal aantal verdachten is kleiner dan die van alcoholverslaafden.

– Bij diefstal door middel van geweld blijkt de verdachte in ongeveer één op de 
drie zaken druggebruiker te zijn.

– Bij overige diefstalvormen (eenvoudige diefstal, diefstal door middel van braak) 
wordt in ongeveer één op elke vijf zaken een druggebruikende verdachte 
aangetroffen.

52 Hiermee is een antwoord geformuleerd op onderzoeksvraag 8 in deze studie, te weten: Hoe groot is het aandeel 

van de geregistreerde moorden en doodslagen in Nederland dat kan worden toegeschreven aan drugverslaafden? 

Bij de slachtoffers zijn de hier genoemde percentages 4% (drugs) en 15% (alcohol).

Harddrugs Softdrugs Overig* Geen Onbekend Totaal N

Opiumwet

Diefstal geweld/afpersing

Overig diefstal

Overig geweld

Valsheid in geschrifte

Openbare orde gezag totaal

45,9%

30,5%

18,1%

5,6%

4,9%

5,2%

5,5%

3,4%

1,6%

0,9%

0,5%

1,1%

-

6,8%

3,0%

6,0%

4,4%

4,4%

34,9%

54,2%

73,3%

84,1%

87,9%

85,2%

13,8%

5,1%

4,0%

3,4%

2,2%

4,1%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

109

59

829

232

182

270

* alcohol-, gok-, medicijnverslaafd

** in eerste aanleg afgedaan door OM of rechter; op basis steekproef misdrijfzaken die in 1993 of in 1995 in eerste aanleg door het OM 

of de rechter zijn afgedaan

Bron: SRM/WODC

53 Ter vergelijking: in het HKS is 16% van de opiumwetovertreders als druggebruiker geregistreerd, veel lager dus 

als de hier op basis van de SRM gevonden waarde.

54 Het aandeel onbekende scores is hier echter in vergelijking tot bij de overige onderscheiden delicttypen hoog: 

14%. Mogelijk is het aandeel verslaafde opiumwetovertreders nog hoger dan hier uit de tabel blijkt.
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– Bij de overige onderscheiden delictgroepen (geweld, valsheid in geschrifte en 
openbare orde en gezag) speelt drugverslaving bij de verdachten een beduidend 
geringere rol: circa een op de twintig zaken.

– Indien de delictverdeling binnen de categorie druggebruikers in ogenschouw 
wordt genomen (niet in tabel weergegeven) blijken zij steeds het meest voor 
vermogensdelicten, op enige afstand gevolgd door, opiumwetdelicten vervolgd 
te worden.55

6.4 Vervolging en berechting

– Wat is het aandeel van drugverslaafde verdachten bij de afdoening van zaken in 
eerste aanleg, uitgesplitst naar afdoening door het OM, de rechter; naar hard- 
c.q. softdrugs en overige verslaving (o.m. alcohol)?

– Wat is het aandeel van drugverslaafde verdachten in de in eerste aanleg opgeleg-
de (deels) onvoorwaardelijk vrijheidsstraffen?

Aandeel drugverslaafden

Tabel 6.5 geeft de verdeling van misdrijfzaken naar type (drug)gebruik van de 
verdachten betrokken in die zaken, op basis van de SRM. 56 De SRM-steekproef 
neemt niet de strafzaken in het kader van de Wegenverkeerswet (WVW) en de Wet 
Economische Delicten (WED) mee. Ook wordt een kleine restgroep overige 
misdrijven Wetboek van Strafrecht niet meegenomen.57 Gezamenlijk vormen deze 
in de SRM buiten beschouwing gelaten zaken ruwweg een derde van het totaal 
aantal rechtbankzaken.58

Zoals hiervoor reeds is gebleken (zie tabel 6.4), varieert het aandeel van drugge-
bruikende verdachten op het totaal aantal verdachten per delict. Hierdoor worden 
de resultaten in tabel 6.5 vertekend.

55 Zowel HKS als SRM laten hier, ten aanzien van vermogensdelicten en opiumwetdelicten eenzelfde beeld zien. 

Bij de overige onderscheiden categorieën treedt verschil op in rangordening naar voorkomen van delicten binnen 

de categorie drugverslaafden.

56 De in deze paragraaf weergegeven resultaten zijn een bewerking van de aan deze studie voorafgaande prak-

tijkstudie in het kader van de ontwikkeling van het justitiegedeelte van de NDM (Meijer e.a., 2002).

57 De restgroep overige misdrijven Sr bestaat onder meer uit misdrijven tegen de veiligheid van de staat (art. 92-

107a), tweegevecht (art. 152-156), meineed (art. 207-207a), misdrijven tegen de burgerlijke staat (art. 208-215), 

ambtsmisdrijven (art. 355-380),en scheep- en luchtvaartmisdrijven (art. 381-415).

58 In de jaren 1994 en 1995 vormen de zaken met de delictcategorieën WED, WVW en overig Sr 32%.
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Tabel 6.5: Indicatie aandeel verslaafde verdachten in misdrijfzaken; naar 
soort verslaving (1993 en 1995)**/***

– Exclusief de misdrijven tegen de Wegenverkeerswet (WVW), de Wet Economi-
sche delicten (WED) en een restcategorie van misdrijven uit het Wetboek van 
Strafrecht (overig Sr) blijkt bij benadering bij maximaal één op de zes à zeven
zaken een druggebruikende verdachte betrokken te zijn.59 Het overgrote deel 
hiervan betreft harddrugs gebruikende verdachten. Bij maximaal één op de
zestig verdachten is een probleemgebruiker van softdrugs betrokken.

– Het hierboven genoemde aandeel druggebruikers in de misdrijfstrafzaken is 
naar boven toe vertekend door het ontbreken van WED-, WVW- en een 
restgroep van strafzaken Sr: naar verwachting ligt het aandeel druggebruikers in 
dergelijke strafzaken namelijk ruim onder die in overige misdrijfzaken.60 Het 
‘overall’-gemiddelde, zou dus hoogstwaarschijnlijk lager uitkomen.

– Naar ruwe schatting, zo blijkt uit doorrekening op basis van enkele eenvoudige 
aannamen, zou het feitelijke aandeel zaken waarin een druggebruikende (hard- 
of softdrugs) verdachte is betrokken uitkomen tussen de één op de zeven à acht 
zaken.61

– Resultaten hebben betrekking op een steekproef van enige jaren geleden en 
kunnen dus 1) verouderd zijn, en 2) met de nodige onzekerheid omgeven zijn.

Harddrugs

Softdrugs

Anders*

Geen

Onbekend

Totaal

N

15,1%

1,6%

3,7%

75,1%

4,4%

100%

1.683

* voornamelijk alcoholverslaving, verder medicijn- en gokverslaving.

** in eerste aanleg afgedaan door OM of rechter; op basis steekproef misdrijfzaken die in 1993 of in 1995 

in eerste aanleg door het OM of de rechter zijn afgedaan

*** misdrijfzaken excl. WED, wegenverkeerswet en overige misdrijven Sr

Bron: SRM/WODC

59 Ter vergelijking: in 2000 is in het HKS 6% van de unieke verdachten geregistreerd als druggebruiker. Het aantal 

processen-verbaal in dat jaar wat kan worden toegeschreven aan deze druggebruikers, ruwweg vergelijkbaar met 

het aantal strafzaken, maakt 11% uit van het totaal. Hiermee wordt nog eens bevestigd dat het HKS een minimum-

indicatie geeft van het werkelijke aantal druggebruikers.

60 Op basis van het HKS kan berekend worden dat 2% van de in het peiljaar voor een WVW-delict verdachte 

personen als druggebruiker geregistreerd staat. Dit is 5% bij de categorie overige delicten (milieu-, economische 

misdrijven, Wet wapens en munitie en misdrijven tegen andere wetten).

61 Twee ‘scenario’s’ zijn hier toegepast: 1) onder de aanname dat in het resterende gedeelte van strafzaken recht-

banken (WVW, WED, Sr) geen enkele drugverslaafde voorkomt kan een percentage van 11,8 worden berekend; 2) 

onder de aanname dat het percentage verslaafden overeenkomt met dat van de laagste aandelen per delictgroep in 

tabel 6.4 in deze studie wordt een percentage van 13,7 gevonden.
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Selectieproces

Hoe zwaarder de strafzaak, in termen van de criminele voorgeschiedenis van de 
verdachte en/of de ernst van de delicten waarvan deze wordt beschuldigd, des te 
groter de kans dat die zaak verder doordringt in de strafrechtsketen.62

Tabel 6.6 beschrijft de verdeling van zaken naar verslavingsproblematiek van de 
verdachten, op het niveau van het OM, de rechter en opgelegde (deels) onvoor-
waardelijke vrijheidsstraffen. Ook hier geldt weer dat hoogstwaarschijnlijk een 
bovenwaartse vertekening van de rol van verslaving in strafzaken op kan treden 
ten gevolge van het ontbreken van de strafzaken in het kader van de WVW, de WED, 
alsmede de restgroep Sr. Voor het aandeel strafzaken dat heeft geleid tot een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf geldt de vertekening in mindere mate. Immers, 
waar de groep strafzaken WVW en WED, plus de restgroep samen genomen in 
totaal ruwweg een derde van alle strafzaken vormt, is deze groep slechts verant-
woordelijk voor maar één op de drieëndertig (3%) opgelegde onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen.63

Tabel 6.6: Indicatie aandeel verslaafden in zaken bij afdoening door 
a) OM, b) rechter en c) bij de opgelegde onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen (1993 en 1995)**/***

– Exclusief de misdrijven tegen de Wegenverkeerswet (WVW), de Wet Economi-
sche Delicten (WED) en een restcategorie van misdrijven in het Wetboek van 
Strafrecht64 blijkt bij benadering dat bij maximaal één op de tien door het OM 
afgedane zaken een druggebruiker betrokken is.

– Ook geldt dan dat bij door de rechter afgedane strafzaken het aandeel strafzaken 
met een veroordeelde druggebruiker hoog is, in vergelijking tot dat bij het OM: 
namelijk maximaal één op de vijf à vier strafzaken.

– Het hierboven genoemde aandeel druggebruikers in misdrijfzaken is hoogst-
waarschijnlijk in bovenwaartse richting vertekend door het ontbreken van 

62 Zie ook Huls e.a., 2001, pp. 223-225; voor een beschrijving van het selectieproces in de diverse fasen van de 

strafrechtelijke verwerking van misdrijven.

63 Zo blijkt uit Huls e.a., 2001, dat in 1995 1.054 (WVW), plus 186 (WED), plus 359 overig Sr onvoorwaardelijke vrij-

heidsstraffen zijn opgelegd. Gezamenlijk staan deze delictsoorten voor respectievelijk 20.976, 26.885 en 4.044 straf-

zaken rechtbanken.

Harddrugs Softdrugs Anders* Geen Onbekend Totaal N

a) OM

b) Rechter

c) (deels) onv. vrijheidsstraf

9,8%

20,5%

45,6%

1,3%

1,9%

2,3%

0,9%

6,6%

6,9%

83,7%

66,3%

42,1%

4,2%

4,7%

3,1%

100%

100%

100%

848

835

259

* voornamelijk alcoholverslaving, maar ook medicijn-, gokverslaving plus restgroep

** in eerste aanleg afgedaan door OM of rechter; op basis steekproef misdrijfzaken die in 1993 of in 1995 in eerste aanleg door het OM 

of de rechter zijn afgedaan

*** misdrijfzaken excl. WED, wegenverkeerswet en overige misdrijven Sr

Bron: SRM/WODC

64 Zie noot 57 voor definitie.
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WED-, WVW- en een restgroep strafzaken Sr. Het ‘overall’-gemiddelde zou lager 
uitkomen.

– Bij benadering blijkt bijna de helft van de opgelegde (deels) onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen een veroordeelde druggebruiker te betreffen.

– Resultaten hebben betrekking op een steekproef van enige jaren geleden (1993, 
1995) kunnen verouderd zijn en zijn met de nodige onzekerheid omgeven.

6.5 Strafrechtelijke interventies en justitiële verslavingszorg

Opvang en zorg als alternatief voor sancties voor druggebruikers

In het voorgaande is duidelijk geworden dat druggebruikers een aanzienlijk deel 
uitmaken van de populatie in de strafrechtsketen. Bovendien komt criminele reci-
dive bij deze groep met regelmaat voor. De volgende vraag komt in deze paragraaf 
aan de orde:
– Van welke hulp- en zorginterventies maken justitiabele drugverslaafden 

gebruik?
– Hoeveel drugverslaafden maken gebruik van de justitiële verslavingszorg?

In Nederland bestaan voor verslaafden in het gehele justitiële traject, vanaf de 
arrestatie tot de ten uitvoerlegging van sancties, vele instroommogelijkheden naar 
de verslavingshulpverlening en -zorg. Deze mogelijkheden worden geboden met 
het oog op verbetering van de situatie van de verslaafde, met als achterliggende 
gedachte dat daarmee ook de druggerelateerde criminaliteit en -overlast en 
recidive teruggedrongen zullen worden.
Naast de mogelijkheid voor verslaafden om geheel vrijwillig in te stromen, waartoe 
ze volop gestimuleerd worden door onder andere de vroeghulp, wordt sinds de 
jaren negentig in toenemende mate gebruik gemaakt van de mogelijkheden van 
het strafrechtssysteem om verslaafden in de richting van zorg te dringen (drang) of 
te dwingen (dwang). Deelname aan een zorgtraject vormt daarbij een alternatief 
voor sancties en detentie. Tabel 6.7 geeft een overzicht van de mogelijkheden.
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Tabel 6.7: Mogelijkheden voor instroom in hulp- en zorgtrajecten voor 
drugverslaafden in het justitiële traject, naar fase in het traject

Het aanbod is gedifferentieerd. Het varieert van het bezoeken van een verslaafde 
arrestant in de politiecel door een medewerker van de vroeghulp, tot opname in 
een Intramuraal Motivatie Centrum als alternatief voor een verblijf in een (poli-
tie)cel, verblijf in een Verslavings Begeleidings Afdeling in een penitentiaire 
inrichting, opname in een Forensische Verslavings Kliniek of verblijf in een inrich-
ting voor strafrechtelijke opvang van verslaafden.
Aan de hand van beschikbare cijfers over bemoeienis van de verslavingsreclasse-
ring kan een indruk worden verkregen van het aantal verslaafden dat op enig 
moment in het traject in meer of mindere mate in contact komt met het aanbod.65

De verslavingsreclassering vormt de brug tussen justitie en zorg. Ze vervult gedu-
rende het gehele traject taken ten aanzien van justitiabele verslaafden en biedt 
verschillende vormen van hulp en begeleiding. Vroeghulpbezoek (dit is het eerste 
bezoek aan een verslaafde arrestant of een in verzekering of in bewaring gestelde 
verdachte) en vroeghulpinterventie(met rapport aan de RM waarin een aanbeve-
ling wordt gedaan over het al dan niet voortduren van de voorlopige hechtenis en 

Fase in justitieel traject Mogelijk aanbod aan verslaafde

Politiefase en tijdens  inverzekeringstelling • Vrijwillig aanbod via vroeghulp 

Bij voorgeleiding en zitting Drang:

• Schorsing voorlopige hechtenis ten behoeve van   

behandeling/zorg (onder bijzondere voorwaarden) via 

vroeghulpinterventie door rechter-commissaris

• Aanhouden van de zitting voor een bepaalde tijd om 

betrokkene in de gelegenheid te stellen aan behandeling/

zorgtraject deel te nemen

• Opleggen van (gedeeltelijk) voorwaardelijke straf met als 

voorwaarde een ter zitting voorgesteld hulpverleningstraject

Dwang:

• Opleggen maatregel Strafrechtelijke Opvang Verslaafden

Tijdens detentie Drang:

• Plaatsing in Verslaafden Begeleidings Afdeling 

• Plaatsing (in kliniek) in het kader van art. 43 PBW

• Deelname aan Penitentiair Programma 

Na afloop van detentie • Vrijwillig hulp- en zorgaanbod

65 Het aantal verslaafden in het justitiële traject dat gebruik maakt van de verschillende specifieke vormen van 

aangeboden begeleiding, hulp en zorg is momenteel op landelijk niveau niet exact bekend. Evenmin zijn landelijke 

(registratie)gegevens beschikbaar over kenmerken van verslaafden in de verschillende hulpvormen, over het ver-

loop van de hulp of over de uitstroom.
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de wijze waarop) vormen een belangrijke activiteit in het begin van het justitiële 
traject. Daarnaast verzorgt de verslavingsreclassering trajectbegeleiding, reïnte-
gratieprogramma’s en toeleiding naar de zorg. Ook houdt ze toezicht op cliënten in 
het kader van een justitiële beslissing en in het kader van werk- of leerstraffen. Het 
opstellen van rapportages, zowel ten behoeve van een aanbeveling voor het al dan 
niet voortduren van de voorlopige hechtenis als met het oog op beslissingen over 
vervolging, berechting of tenuitvoerlegging van sancties, behoort eveneens tot de 
taken (Outputsturing Reclassering, 2002). De verslavingsreclassering in Nederland 
wordt uitgevoerd vanuit circa 50 vestigingen door 15 instellingen voor verslavings-
zorg met een reclasseringserkenning (Verslavingsreclassering, 2002). Deze vormen 
een landelijk dekkend netwerk. De verslavingsreclassering is ingebed in de regu-
liere verslavingszorg.

Voor dit hoofdstuk zijn cijfers verzameld uit drie bronnen:
– Het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS). In dit systeem 

wordt elke cliënt die zich laat inschrijven in de verslavingszorg geregistreerd, 
ook alle cliënten van de verslavingsreclassering. Tevens wordt een aantal ken-
merken van deze cliënten en van de geboden zorg in het systeem opgenomen. 
Het LADIS is een casusregister; het wordt beheerd door de Stichting Informatie 
Voorziening Zorg (IVZ). Uit het LADIS zijn op verzoek van het WODC enkele se-
cundaire analyses uitgevoerd op de groep drugverslaafden in het justitiële tra-
ject in de periode 1994-2000 (Mol, 2002).

– Van de Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland zijn productiecijfers 
van de verslavingsreclassering verkregen. Bij deze cijfers moet opgemerkt wor-
den dat vanaf 2001 een Cliëntvolgsysteem (CVS) wordt geïmplementeerd, waar-
uit vanaf 2002 gespecificeerde informatie beschikbaar zal komen. Deze cijfers 
zullen ook gekoppeld worden aan het LADIS. De cijfers over 2001 zijn op dit mo-
ment (juni 2002) nog in bewerking.

– Cijfers over opnames in de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) zijn 
afkomstig van de SOV-locaties en verkregen via de beleidsdirectie Sancties, 
Reclassering en Slachtofferzorg van het Ministerie van Justitie.

In tabel 6.8 zijn cijfers opgenomen over het aantal in de verslavingsreclassering 
ingeschreven cliënten met primaire drugproblematiek (softdruggebruik, 
opiaatgebruik en gebruik van opwekkende middelen inclusief cocaïne). Zoals 
opgemerkt, geven de cijfers van de verslavingsreclassering een indruk het aantal 
justitiabele verslaafden dat meer of minder intensief wordt bereikt door een 
reclasseringswerker.
Het aandeel drugverslaafden vormt rond de 60% van het totale aantal cliënten van 
de verslavingsreclassering; een tweede grote categorie wordt gevormd door cliën-
ten met alcoholproblematiek. Laatstgenoemde categorie wordt hier niet 
meegeteld.
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Tabel 6.8: Totaal aantal in verslavingsreclassering ingeschreven cliënten 
met primaire softdrug-, opiaat-, of opwekkende-middelen-
problematiek en totaal aantal contacten met deze cliënten, 
1994-2000

– Het aantal cliënten met drugproblematiek varieerde van ruim 6.500 tot 9.800 per 
jaar. Het aantal nam toe tot in 1997, daarna nam het af.

– Het aantal (individuele) contacten met de cliënten bedraagt 70.000 tot ruim 
90.000 per jaar. Het nam toe tot in 1997. De laatste jaren is er een dalende lijn.

– De rol van justitie als aanmelder van drugcliënten bij de verslavingsreclassering 
is tussen 1994 en 2000 fors toegenomen (namelijk van 46% naar 61% van de aan-
meldingen (niet in tabel weergegeven).

Het gaat vooral om cliënten met primaire harddrugproblematiek; probleem-
gebruikers van softdrugs zijn in de minderheid (zie tabel 6.9).

– Probleemgebruikers van softdrugs vormen duidelijk een minderheid van 2 tot 
5% in de verslavingsreclassering.

– De meerderheid bestaat uit opiaatgebruikers. Dit aandeel daalt; in 2000 vormen 
de opiaatverslaafden een derde van de totale populatie.

– Het aandeel van gebruikers van opwekkende middelen (waaronder cocaïne en 
XTC) is kleiner maar is de laatste jaren duidelijk toegenomen. In 2000 vormen 
deze verslaafden een vijfde van het totaal.

– Bij de meeste van deze cliënten (50% in 2000) is naast de primaire problematiek 
ook sprake van secundaire problematiek, dat wil zeggen: ze hebben ook proble-
men met een tweede drug. Het gaat bij die tweede drug vooral om opwekkende 
middelen (niet in tabel weergegeven).

– Ook het aandeel van polydruggebruikers (dit kunnen verschillende combinaties 
zijn) is in de loop van de tijd fors gegroeid. In 2000 vormt deze groep een vijfde 
van het totaal.

– De cliëntenpopulatie bestaat voor een groot deel uit verslaafden van wie bekend 
is dat ze al langer dan vijf jaar verslaafd zijn (niet in tabel weergegeven).

Jaar Aantal cliënten Aantal contacten

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

6.926

7.304

8.323

9.784

9.604

7.263

6.549

71.920

71.130

90.420

90.500

89.840

85.330

69.610

Bron: LADIS
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Tabel 6.9: Aandeel (in % van het totale cliëntenbestand) van primair aan 
drugs verslaafden in verslavingsreclassering; naar type drug en 
aandeel drugcliënten met polydruggebruik* 1994-2000

Over het aantal bezoeken aan verslaafden in het kader van vroeghulpinterventie 
geeft tabel 6.10 informatie. Het gaat hier om bezoeken aan verslaafde arrestanten 
of verdachten en de rapportages die naar aanleiding daarvan worden opgesteld 
voor de rechterlijke macht met een aanbeveling over het al dan niet voortduren 
van de voorlopige hechtenis. Het gaat om interventies in het begin van de straf-
rechtelijke keten.
Ook is in de tabel opgenomen het aantal voorlichtingsrapportages dat is opgesteld 
ten behoeve van de rechterlijke macht met het oog op de beslissing over vervol-
ging, berechting of tenuitvoerlegging van straf(fen) en/of (straf)maatregelen. Deze 
rapportages betreffen de gehele strafrechtelijke keten; zij bevatten een advies over 
de reïntegratie en een strafadvies en kunnen leiden tot instroom in een zorgtraject 
als alternatief voor detentie.

– Het aantal vroeghulp(interventie)bezoeken ligt grofweg tussen 3100 en 5900. 
Het neemt de laatste jaren af. Dit heeft te maken met het feit dat sinds die tijd 
een striktere selectie wordt toegepast, waardoor de vroeghulpinterventie zich 
niet meer richt op álle arrestanten, maar op die verslaafden bij wie daadwerke-
lijke instroom naar de zorg wordt verwacht. Evaluatie-onderzoek wees namelijk 
uit dat de effectiviteit van de vroeghulp in termen van instroom van verslaafden 
in zorgtrajecten zeer laag was (Korf e.a., 2000). Vanaf 1997/98 is er ook minder 
geld beschikbaar voor vroeghulp.

– Het aantal voorlichtingsrapportages bedraagt rond de 4000 en neemt af vanaf 
1999.

Jaar Softdrugs Opiaten Opwekkende 

middelen

(incl. cocaïne)

Polydrugge-

bruik

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2,3%

3,2%

4,3%

4,6%

4,7%

4,7%

5,1%

44,4%

44,2%

44,7%

44,2%

42,2%

37,0%

34,7%

8,7%

11,2%

12,3%

13,5%

15,2%

18,3%

20,1%

5,3%

16,9%

22,4%

22,4%

22,8%

21,1%

21,9%

* Hier kan ook alcohol of een ander middel (mede) in het spel zijn.

Bron: LADIS
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Tabel 6.10: Aantal bezoeken aan cliënten in het kader van vroeghulp/vroeg-
hulpinterventie en aantal voorlichtingsrapportages 1995-2001

Tijdens detentie kunnen verslaafden gebruik maken van het aanbod aan opvang 
in een drugvrije omgeving met begeleiding vanuit de verslavingsreclassering: een 
verslaafden begeleidings afdeling (VBA). De VBA’s zijn bedoeld voor verslaafden 
die gemotiveerd zijn tot staken van hun druggebruik en die daarom in aanmerking 
komen voor toeleiding naar behandeling buiten detentie. In 1999 maakten 1.415 
en in 2000 1.394 verslaafde gedetineerden gebruik van plaatsing in een VBA.
Detentievervangende behandeling is mogelijk met een beroep op artikel 47 GM/
artikel 43 PBW.66 Tussen de 77 en 168 verslaafde gedetineerden maakten hier in de 
afgelopen jaren gebruik van. Het percentage voortijdige beëindigingen van deze 
plaatsingen is de loop der jaren aanzienlijk afgenomen (Justitiële verslavingszorg, 
2001). Deelname aan een Penitentiair Programma behoort in principe tot de 
mogelijkheden; verslaafden nemen hier zelden aan deel (in totaal 60 tot 2000; 
Justitiële Verslavingszorg, 2001; Gezondheidsraad, 2002).

De Strafrechtelijke Opvang Verslaafden

– Hoe vaak is een maatregel ‘Strafrechtelijke Opvang Verslaafden’ (SOV) 
opgelegd?

Met ingang van 1 april 2001 is het wettelijk mogelijk geworden justitiabele verslaaf-
den gedwongen te plaatsen in een intramuraal programma. Deze wet ‘Strafrechte-
lijke Opvang Verslaafden’ (SOV) betreft een maatregel die voorlopig wordt doorge-
voerd in de vorm van een experiment in speciaal daarvoor ontwikkelde 
voorzieningen. In het hele scala van mogelijkheden voor justitiabele verslaafden in 
het justitiële traject is de SOV het zwaarste middel.
De maatregel SOV wordt opgelegd door de meervoudige kamer van de rechtbank 
op eis van het OM als de verdachte een misdrijf heeft gepleegd waarvoor voor-

Jaar Aantal bezoeken aan 

cliënten*

Aantal 

voorlichtingsrapportages*

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001**

5.894

4.891

5.229

4.955

5.489

4.986

3.163

4.024

4.382

4.335

4.369

4.427

4.113

3.728**

* zowel drugs- als alcohol verslaafden evenals overige middelen

** prestaties 2001 ondervonden volgens SVN invloed van implementatietrajecten CVS (Cliëntvolgsysteem) 

en OPS (outputsturing)

Bron: Stichting Verslavingsreclassering Nederland, 2002

66 GM staat voor Gevangenismaatregel, PWB voor Penitentiaire Beginselenwet.
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lopige hechtenis is toegestaan, drugverslaafd is, in de vijf jaar voorafgaand aan het 
huidige misdrijf ten minste drie maal wegens een misdrijf onherroepelijk tot een 
vrijheidsbenemende of beperkende straf is veroordeeld, in het verleden zonder 
succes heeft deelgenomen aan een drangaanbod, en niet lijdt aan een ernstige 
psychiatrische aandoening. De SOV is alleen voor Nederlandse mannen bedoeld.
De SOV heeft een looptijd van twee jaar en kent een gefaseerde opbouw: een geslo-
ten fase van een half jaar, een halfopen fase van zes tot negen maanden, en een 
laatste open fase buiten de inrichting. De SOV is in 2001 gestart als experiment op 
vier locaties: Rotterdam (gestart 1 april 2001, eerste instroom vanaf 1 juli 2001, 96 
cellen), Amsterdam (gestart vanaf september 2001, 96 cellen), Utrecht (gestart in 
oktober 2001, capaciteit 48 cellen) en Zuid (Arnhem, Nijmegen, Den Bosch, Eind-
hoven, Maastricht en Heerlen; gestart in oktober 2001, capaciteit 48 cellen).

Tabel 6.11: Aantal deelnemers in SOV, naar status en locatie per 26 maart 
2002, 21 mei 2002 en 31 augustus 2002

– De totale capaciteit bedraagt 288 cellen.
– Na een jaar (eind maart 2002) bedroeg het aantal deelnemers 58, terwijl er 59 in 

de toeleiding waren. In mei en augustus 2002 is het aantal deelnemers met 
maatregel toegenomen.

– Er bevinden zich nu minder personen in de SOV die nog in de toeleiding zitten; 
deze verblijven meerendeels elders.

– Per eind augustus 2002 bevinden zich in totaal 95 deelnemers in fase 1 en 25 in 
fase 2. Er bevindt zich nog geen deelnemer in fase 3.

– Informatie over effecten van de SOV kan nog niet gegeven worden. In september 
2001 is de procesevaluatie van de SOV gestart. De resultaten hiervan komen in 
2004 beschikbaar. In juni 2002 is de effectevaluatie gestart; deze zal eind 2006 de 
definitieve resultaten opleveren.

Amsterdam* Rotterdam* Utrecht** Zuid** Totaal

maart mei aug. maart mei aug. maart mei aug. maart mei aug. maart mei aug.

Met maatregel

In toeleiding

Totaal

27

9

36

46

0

46

54

0

54

19***

23

42

25

0

25

33

5

38

9

12

21

15

0

15

20

0

20****

3****

15

18

6

0

6

14

0

14

58

59

117

92

0

92

121

5

126

* capaciteit bedraagt 96 cellen: 48 voor gesloten fase, 24 voor de halfopen en de open fase

** capaciteit bedraagt 48 cellen: 24 voor de gesloten fase en telkens 12 voor de halfopen en de open fase

*** 2 in hoger beroep, 1 in cassatie

****1 in Arnhem, 2 in Maastricht

Bron: SOV
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6.6 Voornaamste bevindingen

De geregistreerde criminaliteit onder druggebruikers staat in dit hoofdstuk 
centraal. Dit is de opgehelderde criminaliteit die aan druggebruikers of drug-
verslaafden kan worden toegeschreven.
– Gesteld kan worden dat de aanwezigheid van een groep stelselmatig recidive-

rende langdurig druggebruikende daders, met een groepsomvang van meerdere 
duizenden, kenmerkend is voor de geregistreerde drugcriminaliteit.

– Het overgrote deel van de druggebruikende verdachten gebruikt harddrugs. Dit 
al of niet in combinatie met gebruik van andere middelen, als softdrugs, medi-
cijnen of alcohol. Probleemgebruikers van softdrugs vormen een kleine minder-
heid op het totale aandeel van de druggebruikende verdachten. Hun aandeel op 
het totaal aantal verdachten is kleiner dan die van alcoholverslaafden.

– Naar ruwe schatting betreft een op elke zeven à acht van de in totaal ruim 
230.000 strafzaken die jaarlijks worden afgedaan een druggebruiker.

– De strafzaken tegen deze gebruikende verdachten komen veelal bij de rechter. 
Deze gaat veelal over tot veroordeling van de dader tot een (deels) onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraf.

– Naar ruwe schatting wordt de helft van alle opgelegde (deels) onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen opgelegd aan een druggebruiker.

– Een aanzienlijk gedeelte van de jaarlijks gearresteerde opiumwetovertreders is 
zelf druggebruiker, voornamelijk van harddrugs.

– Er is een gedifferentieerd aanbod van begeleiding, hulp en zorg beschikbaar 
voor de drugverslaafden in het justitiële traject.

– Bij de inspanningen om drugverslaafden in het justitiële traject de zorg in te 
loodsen, mede ter terugdringing van criminaliteit onder druggebruikers en 
-overlast, wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van de (drang) mogelijk-
heden in het strafrecht.

– De instroom in de SOV is op gang gekomen.
– Informatie over effecten van de SOV kan nog niet gegeven worden. In september 

2001 is de procesevaluatie van de SOV gestart. De resultaten hiervan komen in 
2004 beschikbaar. In juni 2002 is de effectevaluatie gestart; deze zal eind 2006 de 
definitieve resultaten opleveren.
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7 Conclusie

In deze studie staat de vraag centraal naar de aard en omvang van de geregi-
streerde drugcriminaliteit en naar de strafrechtelijke reactie op die drug-
criminaliteit.

Drugcriminaliteit laat zich opsplitsen in twee (elkaar deels overlappende) 
componenten:
– drugwetcriminaliteit, als omschreven in de drugwetten (Opiumwet, Wet

Voorkoming Misbruik Chemicaliën) of samenhangend met die drugwetten
(georganiseerde criminaliteit, ‘witwassen’ e.d. in combinatie met de drugwet-
criminaliteit); en

– criminaliteit onder druggebruikers: de door druggebruikers of drugverslaafden 
gepleegde criminaliteit. Hierbij dient te worden opgemerkt dat er niet per se een 
causaal verband tussen verslaving en het plegen van misdrijven hoeft te zijn. 
Met andere woorden: verslaving hoeft niet noodzakelijkerwijze vooraf te gaan 
aan het plegen van delicten. Voorzover druggebruikers drugwetcriminaliteit 
plegen is sprake van een overlap tussen beide componenten.

De studie beschrijft het gedeelte van de drugcriminaliteit dat opgehelderd is. De 
vraag naar het aandeel van de drugcriminaliteit in de geregistreerde of de totale 
criminaliteit valt buiten de scope van deze studie. De resultaten van de studie 
kunnen derhalve niet zonder meer naar de totale (geregistreerde) criminaliteit 
worden doorgetrokken. Alleen middels modelmatig opgezette schattingen, op 
basis van een verbeterde informatievoorziening, kunnen hieromtrent indicaties 
worden gegeven.

7.1 Omvang drugcriminaliteit

De algemene conclusie van deze studie luidt dat de drugproblematiek, voorzover 
dit de vorm aanneemt van drugcriminaliteit, onmiskenbaar een zware wissel trekt 
op politie en justitie. Alle tekenen wijzen in die richting:
– De opsporingsonderzoeken naar de meer ernstige vormen van georganiseerde 

criminaliteit blijken in meerderheid gericht te zijn op drugwetcriminaliteit.
– Eén op elke twintig misdrijfstrafzaken betreft een opiumwetdelict.
– Opiumwetzaken leggen een fors beslag op de gevangeniscapaciteit. Eén op elke 

acht jaarlijks onherroepelijk opgelegde (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf-
fen betreft een opiumwetzaak. Gezamenlijk leggen deze een claim van ruwweg 
een kwart van alle jaarlijks onherroepelijk opgelegde detentiejaren.

– Naar ruwe schatting betreft een op elke zeven à acht van de in totaal ruim 
230.000 strafzaken die jaarlijks worden afgedaan een druggebruiker.

– Naar ruwe schatting wordt de helft van alle opgelegde (deels) onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen opgelegd aan een druggebruiker.

7.2 Aard drugcriminaliteit

De bevindingen in deze studie ten aanzien van de aard en de omvang van de 
drugcriminaliteit maken een globale driedeling in hoofdtypen van daders van 
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drugcriminaliteit, met hun delictprofiel mogelijk. Het eerste type betreft daders 
van (meer ernstige) vormen van georganiseerde criminaliteit. Dit type bestaat uit 
daders die zich in criminele samenwerkingsverbanden richten op drugproductie, 
-transport en -handel. Deze op drugs gerichte activiteiten kunnen met andere 
criminele en (semi-) legale activiteiten gepaard gaan.
Het tweede hoofdtype daders bestaat eveneens uit opiumwetovertreders. Dit 
hoofdtype lijkt zich echter te onderscheiden van het eerstgenoemde type door de 
relatief geringe mate van betrokkenheid bij de georganiseerde drugwetcriminali-
teit. Het lijkt hier om een diffuse groep van meerdere typen te gaan: drugtoeristen, 
(kleine) drugsmokkelaars, -handelaren en -koeriers. Een substantieel deel van de 
opiumwetovertreders is zelf druggebruiker.
Het derde hoofdtype dader wordt gevormd door een groep frequent recidiverende 
langdurig druggebruikende daders. De groepsomvang bedraagt meerdere 
duizendtallen. Deze daders zijn crimineel hoog actief en plegen voornamelijk 
vermogensdelicten.

Georganiseerde criminaliteit

Georganiseerde criminaliteit wordt gevormd door daders die in (internationale) 
criminele samenwerkingsverbanden opereren en zich daarbinnen met (meer 
ernstige) vormen van georganiseerde criminaliteit bezig houden.
– De opsporingsonderzoeken naar de meer ernstige vormen van georganiseerde 

criminaliteit blijken in meerderheid gericht te zijn op drugwetcriminaliteit: pro-
ductie, transport en handel van drugs.

– Een minderheid van de onderzochte samenwerkingsverbanden produceert 
drugs. Productie van drugs lijkt in zekere mate afgescheiden van transport en 
handel. De synthetische drugs vormen hierop een uitzondering.

– Een aanzienlijk deel van de criminele samenwerkingsverbanden die zich met 
meer ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit bezig houden richt zijn 
activiteiten op zowel hard- als softdrugs.

– Drugwetcriminaliteit kan ook gecombineerd gaan met andere criminele 
activiteiten.

– Jaarlijks worden meerdere tientallen mensen schuldig bevonden aan deelname 
aan een criminele organisatie in relatie tot opiumwetdelicten en hiervoor ver-
oordeeld tot forse vrijheidsstraffen.

– Een aanzienlijk deel van de moorden en doodslagen in Nederland heeft direct te 
maken met drughandel.

Opiumwetovertreders

Dit hoofdtype lijkt zich te onderscheiden van het eerstgenoemde type in criminele 
samenwerkingsverbanden opererende daders door de relatief geringe mate van 
betrokkenheid bij de drugwetcriminaliteit. Deze mate van betrokkenheid kan 
variëren van de levering van hand- en spandiensten aan criminele samenwer-
kingsverbanden tot die van afnemer als consument van illegale drugs. Er zijn 
verschillende aanwijzingen gevonden van het bestaan van meerdere subtypen 
onder de opiumwetover-treders. De beschikbare informatie levert slechts een 
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diffuus beeld op. Van enkele subtypen tekenen de, deels overlappende, contouren 
van een profiel zich enigszins af.
De groep opiumwetovertreders lijkt een heterogeen geheel te vormen van onder 
meer drugtoeristen, (kleine) drugsmokkelaars, -handelaren, -koeriers en drugge-
bruikers. Verdachten van harddrugdelicten verschillen van verdachten van 
softdrugdelicten. Onder de recidiverende opiumwetovertreders lijkt het aandeel 
dat zich specialiseert in opiumwetdelicten, dus niet of weinig andersoortige delic-
ten pleegt, niet erg groot. Door nader onderzoek dienen deze (onderdelen van) 
profielen verder te worden ingevuld.
– Hard- versus softdrugverdachten. Op verscheidene kenmerken lijken verdach-

ten van harddrugdelicten zich te onderscheiden van verdachten van softdrug-
delicten. Zo zijn harddrugverdachten vooral geconcentreerd in de grote steden, 
softdrugverdachten in de middelgrote steden. Softdrugverdachten zijn vaker 
vrouw en zijn gemiddeld enkele jaren ouder dan verdachten van harddrugdelic-
ten. Dit met uitzondering van de in het buitenland wonende verdachten van 
softdrugdelicten die juist het jongst zijn. Verder zijn softdrugverdachten vaker 
in het buitenland geboren. Ten slotte staan verdachten van harddrugdelicten, 
afgemeten aan het aantal delicten in hun totale geregistreerde criminele voor-
geschiedenis, geregistreerd als crimineel actiever dan softdrugverdachten.

– Generalist versus specialist. Ruim 40% van de opiumwetovertreders komt bin-
nen vier jaar opnieuw in aanraking met justitie. Het percentage opiumwetover-
treders dat binnen vier jaar weer een nieuwe opiumwetzaak heeft opgebouwd 
ligt daar echter duidelijk onder: 20%. Kennelijk is er geen sprake van een grote 
groep specialisten, daders die zich overwegend tot het plegen van opiumwet-
delicten beperken.

– Drugtoeristen, (kleine) drugsmokkelaars, -handelaren en -koeriers. Deze groep 
verdachten lijkt voor een deel te bestaan uit buiten Nederland woonachtige 
daders, die aan de grenzen van ons land wegens in- of uitvoer van drugs worden 
aangehouden. Mensen uit deze groep hebben, zo lijkt het, voor een aanzienlijk 
deel geen criminele achtergrond afgemeten aan het voorkomen van anteceden-
ten. In ieder geval zijn eventuele antecedenten niet bekend in Nederland. Hun 
voornaamste delicten betreffen dan ook opiumwetdelicten. Een deel van deze 
groep betreft juist Nederlanders die in het buitenland wegens een drugwetdelict 
gedetineerd zijn.

– Productie, transport, handel en bezit voor eigen gebruik. Een op de zeventien 
opiumwetzaken betreft productie van drugs, een op de vijf transport en twee op 
de vijf handel. Het resterende deel van de opiumwetzaken omvat bezit voor 
eigen gebruik. Zaken waarin verdachten voor drugtransport vervolgd worden 
betreffen vooral softdrugs. Zaken waarin verdachten van drughandel vervolgd 
worden betreffen vooral harddrugs.

– Druggebruikende opiumwetovertreders. Een aanzienlijk gedeelte van de jaarlijks 
gearresteerde opiumwetovertreders is zelf druggebruiker, voornamelijk van 
harddrugs.
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Recidiverende druggebruikers

Een groep stelselmatig recidiverende druggebruikende daders bepaalt het beeld 
van de geregistreerde drugcriminaliteit.
– Het overgrote deel van de druggebruikende verdachten gebruikt harddrugs. Dit 

al of niet in combinatie met andere middelen, als softdrugs, medicijnen of alco-
hol. Probleemgebruikers van softdrugs vormen een kleine minderheid op het 
totale aandeel van de druggebruikende verdachten. Hun aandeel op het totaal 
aantal verdachten is kleiner dan die van alcoholverslaafden.

– Het gaat om een groep van enkele duizenden daders.
– Deze groep is verantwoordelijk voor de bulk van de drugcriminaliteit en schijn-

baar ook voor een, in vergelijking tot hun aandeel in de populatie verdachten, 
meer dan evenredig deel van de totale geregistreerde criminaliteit.

7.3 Strafrechtelijke reactie op drugcriminaliteit

Het algemene beeld over de strafrechtelijke reactie op drugcriminaliteit is dat 
vormen van georganiseerde drugcriminaliteit het zwaarst gestraft worden. De 
overige opiumwetcriminaliteit wordt gemiddeld wat minder zwaar gestraft maar 
toch ook zwaarder in vergelijking tot alle criminaliteit. Hierbinnen worden vooral 
voor harddrugdelicten de zwaarste straffen opgelegd. Softdrugdelicten worden in 
vergelijking hiermee minder zwaar bestraft. De criminaliteit onder druggebruikers 
mondt veelvuldig uit in vrijheidsstraffen. Door middel van een hulp- en zorgaan-
bod binnen de detentie, of de alternatieven daarvoor, wordt getracht de situatie 
van de groep frequent recidiverende druggebruikers, die het beeld hier domine-
ren, te verbeteren en de criminaliteit en overlast te verminderen.

Georganiseerde criminaliteit

– In de periode 1997-2001 neemt het aantal en aandeel geregistreerde 
opsporingsonderzoeken naar drugproducerende organisaties toe. Tegelijkertijd 
daalt het aantal en aandeel geregistreerde opsporingsonderzoeken waarin 
drugtransport of -handel wordt aangetroffen om in 2001 weer toe te nemen.

– Tussen 1998 en 2000 worden jaarlijks rond de 35 ATS-productieplaatsen ont-
manteld.

– In de periode 1996 tot en met 2000 worden jaarlijks ruim 20 WVMC-zaken (elke 
zaak betreft één parketnummer met één enkele verdachte) afgedaan, met uit-
zondering van 1998 waarin minder dan 20 zaken zijn afgedaan. In 2001 stijgt het 
aantal afgedane WVMC-zaken naar 39.

– Er treedt een daling op van 450 strafzaken opiumwet in combinatie met artikel 
140 Sr in 1997 naar 248 in 2001. Deze daling lijkt recent te zijn omgebogen naar 
een stijging.

– De sanctiekans in opiumwetstrafzaken waarbij artikel 140 Sr ten laste is gelegd 
daalt in de periode 1997 tot en met 2001 van 75 naar 66%.

– Het aandeel onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen op de schuldigverklaringen 
varieert tussen de 61 en de 79%. De gemiddelde duur van het onvoorwaardelijke 
gedeelte van de vrijheidsstraf ligt om en nabij de 1.000 dagen, met als onder-
grens 840 in 2001.
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Handhaving Opiumwet

– Eén op elke twintig misdrijfstrafzaken betreft een opiumwetdelict.
– Het aandeel softdrugzaken neemt toe van ruim drie op elke tien naar twee op 

elke vijf.
– Softdrugzaken komen minder vaak voor de rechter dan harddrugzaken. Zaken 

waarin zowel hard- en softdrugs in het spel zijn worden het meest gedagvaard.
– Softdrugzaken eindigen vaker in een transactie dan harddrugzaken. Zaken met 

een combinatie van hard- en softdrugs worden het minst vaak afgesloten met 
een transactie.

– In ruwweg de helft van de door de rechter afgedane opiumwetzaken wordt een 
(deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd. Het gaat dan om jaarlijks 
rond de 3.500 vrijheidsstraffen.

– Ruim vier op elke vijf daarvan betreft een harddrugzaak. Tussen 1997 en 2000 
neemt het belang van de in softdrugzaken opgelegde (deels) onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen toe van een op de negen naar een op de zeven, om in 2001 te 
dalen naar een op de twaalf.

– De gemiddelde duur van het onvoorwaardelijke gedeelte van de vrijheidsstraf 
bedraagt ruwweg een jaar. Daders veroordeeld voor zowel hard- als softdrug-
delicten krijgen relatief de zwaarste straf, daders voor softdrugdelicten de licht-
ste. De gemiddelde duur van de vrijheidsstraf in softdrugzaken is de afgelopen 
jaren gedaald.

Criminaliteit onder druggebruikers

– Een groep van bij benadering enkele duizenden verdachten, overwegend hard-
drugsgebruikers, wordt geregeld opgepakt door de politie voor een breed scala 
aan delicten met als hoofdmoot vermogensmisdrijven.

– De strafzaken tegen deze druggebruikers komen veelal bij de rechter. Deze gaat 
veelal over tot veroordeling van de dader tot een (deels) onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraf.

– De kans dat de veroordeelde druggebruiker na enige tijd recidiveert is hoog. 
Het overgrote deel van de druggebruikende verdachten is dan ook al eens eerder 
vervolgd.

– Ook bij opiumwetovertreders is sprake van een hoge mate van recidive. Een 
groep druggebruikende daders lijkt hier het beeld te bepalen.

– Er is een gedifferentieerd aanbod van hulp en zorg beschikbaar voor de drugver-
slaafden in alle fasen van het justitiële traject, waarbij in toenemende mate ge-
bruik  wordt gemaakt van de strafrechtelijke mogelijkheden.

– Er wordt een aanzienlijke inspanning verricht om drugverslaafden in het justi-
tiële traject de zorg in te loodsen, mede ter terugdringing van druggerelateerde 
criminaliteit en -overlast.

– De instroom van de SOV is op gang gekomen.
– Het is nog te vroeg om informatie over effecten van de SOV te geven.
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Summary
Facts and figures about registered drug-related crime; Background study to 

the justice section of the National Drug Monitor: Annual Report 2002

The central issue addressed in this study is the nature and scale of registered 
drugrelated crime and the response of the criminal justice system to that crime in 
the Netherlands. A summary was recently published in the National Drugs 
Monitor’s fourth annual report; the report for 2002. For the first time this annual 
report contains a justice section. The details were promised to the lower chamber 
of parliament. ‘Facts and figures about registered drug-related crime’ provides an 
extensive statistical survey of the efforts of the police, the justice system and the 
judicial care and treatment of addicts.

The report was commissioned by the Directorate General for International Affairs 
and Immigration / International Criminal Law Affairs & Drugs Policy Department 
(DGIAV/DISAD) of the Ministry of Justice. The study was written by the Research 
and Documentation Centre (WODC) of the Ministry of Justice and the Research 
and Analysis Group of the National Criminal Intelligence Service of the National 
Police Agency (O&A/dNRI/KLPD).

Drug-related crime can be divided into two (partly overlapping) components:
– Drug crimes, as defined in the drug laws (the Opium Act, Abuse of Chemical 

Substances Prevention Act) or relating to those drug laws (organised crime, 
‘money laundering’ etc. in combination with drug crimes); and

– Crimes by drug users: the crimes committed by drug users and addicts. It should 
be noted that there is not necessarily any causal link between addiction and the 
commission of crimes. In other words, addiction does not necessarily precede 
the commission of crimes. In so far as drug users commit drug crimes there is an 
overlap between the two components.

This study covers only the drug-related crime that has been solved. Identifying the 
share of drug-related crime in registered or overall crime is beyond the scope of 
this study. The results of the study cannot therefore be extrapolated to total 
(registered) crime. It would only be possible to provide an indication of this with 
estimates produced by models on the basis of better information.

1 Scale of drug-related crime

The general conclusion of this study is that the drug problem, in as far as it takes 
the form of drug-related crime, unmistakably imposes a heavy strain on the 
resources of the police and justice. All the signs point in that direction:
– The majority of investigations into the more serious forms of organised crime 

focus on drug crime.
– One in twenty criminal cases involves an offence against the Opium Act.
– Persons convicted under the Opium Act place a severe strain on prison capacity. 

One in eight of the (partially) unconditional custodial sentences by irrevocable 
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judgment involves an offence against the Opium Act. Together, they account for 
roughly a quarter of the total number of years of imprisonment unconditionally 
imposed each year.

– At a rough estimate one in seven to eight of the slightly more than 230,000 
criminal cases dealt with each year involves a drug user.

– At a rough estimate half of all unconditional custodial sentences are imposed on 
drug users.

2 Nature of drug-related crime

The findings of this study concerning the nature and scale of drug-related crime 
make it possible to broadly distinguish between three main types of drug criminals 
and the profiles of their crimes. The first type are offenders who commit (more 
serious) forms of organised crime. This category consists of offenders who belong 
to criminal organisations involved in the production, transport and trade in drugs. 
These drug-related activities may be accompanied by other criminal and (semi-) 
legal activities.

The second main category of criminals also consists of offenders against the 
Opium Act. However, this category seems to differ from the first in its relative lack 
of involvement in organised drug crime. This category appears to consist of a 
diverse group of different types of offenders: drug tourists and smugglers, dealers 
and couriers of small quantities of drugs. A substantial number of those guilty of 
offences against the Opium Act are themselves drug users.

The third main category of offenders is a group of long-term drug users who are 
frequent recidivists. There are several thousands of offenders in this group. They 
are highly active criminals and primarily commit crimes against property.

2.1 Organised crime

– Organised crime involves offenders who operate in (international) criminal 
organisations and are engaged within these organisations in (more serious) 
forms of organised crime.

– The majority of investigations into more serious forms of organised crime are 
targeted at drug-related crime: production, transport and trade in drugs.

– A minority of the organisations investigated produce drugs. To a certain extent, 
the production of drugs seems to be separate from their transport and trade. An 
exception to this is synthetic drugs.

– A substantial number of the criminal organisations that engage in more serious 
forms of organised crime are engaged in activities involving both hard drugs and 
soft drugs.

– Drug-related organised crime can also be observed in combination with other 
criminal activities.
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– Dozens of people are convicted each year for participation in a criminal 
organisation in connection with offences against the Opium Act and sentenced 
to lengthy custodial sentences.

– A significant number of the murders and other homicides in the Netherlands are 
directly linked to the drug trade.

2.2 Offenders against the Opium Act

The difference between this category of offenders and the offenders who operate 
in criminal organisations seems to be the relatively low level of involvement in 
organised drug crimes. The degree of involvement can range from providing 
practical assistance for criminal organisations to buying illegal drugs as 
consumers. There are various indications of the existence of a number of sub-
categories among offenders against the Opium Act. The available information 
produces a mixed picture but for some sub-categories the contours, partly 
overlapping, of a profile are emerging to a certain extent.

Offenders against the Opium Act appear to form a heterogeneous group that 
includes drug tourists and (small scale) smugglers, dealers, couriers and drug 
users . Suspects of offences involving hard drugs differ from suspects involved with 
soft drugs. The share of recidivist offenders against the Opium Act who specialise 
in offences against that act, in other words who commit few if any other offences, 
does not seem to be very large. These (partial) profiles should be worked out in 
more detail through further research.
– Hard versus soft drug suspects. Suspects of offences involving hard drugs seem to 

differ in various respects from suspects of offences involving soft drugs. For 
example, suspected hard drug offenders are concentrated mainly in the large 
cities, soft drug suspects in the medium-sized cities. Suspected soft drug 
offenders are more often female and are on average some years older than 
suspects of hard drug offences. An exception to this is suspects of soft drug 
offences who live abroad, who are the youngest of all. Suspected soft drug 
offenders are more often born abroad. Finally, measured in terms of the number 
of offences in their prior registered criminal history, suspects of hard drug 
offences are more active criminals than soft drug suspects.

– Generalist versus specialist. More than 40% of offenders against the Opium Act 
come in contact with the authorities again within four years. However, the 
percentage of offenders against the Opium Act that are charged with a similar 
offence within four years is significantly lower at 20%. Apparently there is no 
such thing as a large group of specialists, offenders that confine themselves 
mainly to offences against the Opium Act.

– Drug tourists and small-scale drug smugglers, dealers and couriers. This group of 
suspects appears to consist in part of offenders who live outside the Netherlands 
and who are arrested at the borders of this country for importing or exporting 
drugs. A significant number of people in this group, it appears, have no criminal 
background judging by the criminal records. In any case, they have no known 
criminal record in the Netherlands. Their principal offences are therefore 
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offences against the Opium Act. But some of this group are Dutch people who 
were imprisoned abroad for a drug crime.

– Production, transport, trade and possession for personal use. One in seventeen 
cases brought under the Opium Act concerns the production of drugs, one in 
five concerns transport and two in five concern trade. The remainder concern 
possession for personal use. Cases in which suspects are prosecuted for 
transporting drugs mainly involve soft drugs. Prosecutions for drug dealing 
mainly involve hard drugs.

– Offenders against the Opium Act who use drugs. A significant share of the people 
arrested each year for offences against the Opium Act are themselves drug users, 
primarily of hard drugs.

2.3 Recidivism among drug users

The picture with respect to registered drug-related crime is dominated by a group 
of recidivist offenders who use drugs.
– The vast majority of suspects who use drugs take hard drugs, sometimes in 

combination with other substances such as soft drugs, medicinal drugs or 
alcohol. Problem users of soft drugs form a small minority of the total number 
of drug-using suspects. They account for a smaller share of the total number of 
suspects than alcoholics.

– The group consists of several thousands of offenders.
– This group is responsible for the bulk of solved drug-related crime and also 

apparently for a disproportionate share of total registered crime in relation to 
their share in the suspect population.

3 Response of criminal justice system to drug-related crime

The overall picture of the response of the criminal justice system to drug-related 
crime is that forms of organised drug-related crime is punished most severely. The 
other crimes against the Opium Act are on average punished slightly less severely, 
although still heavily in relation to crime in general. The heaviest sentences are 
generally imposed for offences involving hard drugs. Offences involving soft drugs 
are relatively speaking less heavily punished. Crime among drug users frequently 
results in custodial sentences. By offering treatment and care during detention, or 
the alternatives for it, an effort is made to improve the situation for the group of 
frequent repeat offenders among drug users who dominate the picture, and to 
reduce the crime and nuisance.

3.1 Organised crime

– In the period 1997-2001 the number and share of registered investigations into 
organisations that produce drugs increased. At the same time, the number and 
share of registered investigations in which the transport or trade in drugs was 
discovered declined, before starting to rise again in 2001.
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– Between 1998 and 2000 around 35 Amphetamine Type Drug (ATS) production 
locations were dismantled each year.

– In the period 1996 to 2000 more than 20 cases were dealt with each year under 
the Abuse of Chemical Substances Prevention Act (each case involves one 
cause-list number with a single defendant), except in 1998 when fewer than 20 
cases were dealt with. In 2001 the number of cases brought under that act rose 
to 39.

– The number of cases involving offences against the Opium Act in combination 
with Section 140 of the Criminal Code declined from 450 in 1997 to 248 in 2001. 
This decline seems to have reversed recently and the number of cases is 
increasing.

– The chance of punishment in cases involving the Opium Act where an offence 
under Section 140 of the Criminal Code was charged declined in the period 1997 
to 2001 from 75 to 66%.

– The share of unconditional custodial sentences following convictions ranged 
from 61 to 79%. The average length of the unconditional part of the custodial 
sentence was around 1000 days, with 840 being the lowest in 2001.

3.2 Enforcement of Opium Act

– One in twenty criminal cases involves an offence against the Opium Act.
– The share of cases involving soft drugs has increased from three in ten to two in 

five.
– Soft drug cases come before the court less often than hard drug cases. Most 

summonses were issued for cases involving both soft and hard drugs.
– Soft drug cases end more often in a transaction (discharge of liability to 

conviction by payment of a fixed penalty) than hard drug cases. Cases involving 
a combination of hard and soft drugs are concluded least often with a 
transaction.

– In roughly half of the cases involving the Opium Act dealt with by the courts a 
(partially) unconditional prison sentence was imposed. This involves around 
3,500 custodial sentences each year.

– More than four in five of these cases involve hard drugs. Between 1997 and 2000 
the number of unconditional custodial sentences imposed in soft drug cases 
increased from one in nine to one in seven, before declining in 2001 to one in 
twelve.

– The average length of the unconditional part of the custodial sentence was 
roughly one year. Offenders convicted for both hard and soft drug offences are 
given the heaviest sentences in relative terms, offenders convicted for soft drug 
offences the lightest. The average length of the custodial sentence in soft drug 
cases has declined in recent years.
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3.3 Crime among drug users

– A group estimated at several thousands of suspects, overwhelmingly hard drug 
users, are regularly arrested by the police for a wide range of offences, primarily 
involving crimes against property.

– The cases against these drug users usually come before a criminal court, which 
usually sentences the offender to a (partially) unconditional custodial sentence.

– The chance that the convicted drug user will offend again after a while is high. 
The vast majority of the suspects who use drugs have been prosecuted 
previously.

– There is also a high recidivism rate among offenders against the Opium Act. This 
situation seems to be dictated by a group of drug using offenders.

– There is a range of treatment and care available for drug addicts in all phases of 
the legal process, with increasing use being made of the possibilities afforded by 
criminal law.

– A considerable effort is made to put drug addicts into care and treatment during 
the judicial process, partly to reduce drug-related crime and nuisance.

– The courts have started ordering defendants to receive drug treatment under 
the Judicial Treatment of Addicts,’Strafrechtelijke Opvang Verslaafden’ (SOV), 
Programme.

– It is still too early to provide any information about the effects of the SOV.
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Directie Internationale Strafrechtelijke Aangelegenheden & 
Drugbeleid
Directie Personenverkeer, Migratie en Consulair – 
Maatschappelijke Zaken
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
Europese Unie
de vier grote steden
Gemeentelijke Geneeskundige & Gezondheidsdienst
Geestelijke gezondheidszorg
Gevangenismaatregel
Herkenningsdienst systeem van de politieregio’s
Informatie Voorziening Zorg
Justitieel Documentatie Systeem
Korps Landelijke Politie Diensten
Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem
WODC-Monitor Georganiseerde Criminaliteit
Monitor Moord en Doodslag
Nationale Drugmonitor
dienst Nationale Recherche Informatie
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en 
Rechtshandhaving
groep Onderzoek & Analyse van de dienst Nationale
Recherche Informatie
Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie
Openbaar Ministerie
Openbaar Ministerie Data 
Outputsturing
Opiumwet
Penitentiaire Beginselenwet
Proces-verbaal
Stichting Informatievoorziening Zorg
Strafrechtelijke Opvang Verslaafden
Wetboek van Strafrecht
WODC-Strafrechtmonitor
Stichting Verslavingsreclassering Nederland
Ten UitvoerLegging van vrijheidsbenemende maatregelen in 
Penitentiaire inrichtingen

wodc.book  Page 108  Tuesday, March 11, 2003  4:12 PM



109

UNDCP
USD
VBA
VI
VN
WED
WODC
WOTS
WVMC
WVW

United Nations Drug Control Programme
Unit Synthetische Drugs
Verslaafden Begeleidings Afdeling
Vervroegde invrijheidstelling
Verenigde Naties
Wet op de Economische Delicten
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen
Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën
Wegenverkeerswet
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