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SAMENVATTING 

Cocaïnehandel in Nederland - Impressies van deelnemers aan drugsdistributienetwerken 

 
Dit onderzoek probeert een beeld te schetsen van de cocaïnedistributieketens in Nederland 
zoals deze gezien worden door de deelnemers aan de handel. De centrale vraag is: Welke 
structuren en werkwijzen zijn kenmerkend voor de distributieketen van cocaïnehandel in 
Nederland, gezien vanuit het perspectief van de actoren op de verschillende handelsniveaus. 
En, welke achtergrondfactoren verklaren de deelname van deze personen aan de 
cocaïnehandel? 
 
In dit kader komen 37 deelnemers aan de Rotterdamse cocaïnedetailhandel en 24 gedetineerde 
deelnemers aan de cocaïnetussenhandel en cocaïne-import aan het woord. In totaal zijn 75 
semi-gestructureerde interviews met hen gehouden tussen het voorjaar van 2002 en het najaar 
van 2004. Gezamenlijk geven de gesprekken een beeld van de cocaïnehandel vanaf het midden 
van de jaren negentig tot 2004.  De wervingsmethode bij de Rotterdamse cocaine detail 
handelaren - via twee basecocaïne dealende tussenpersonen - heeft er mede toe geleid dat 
ruim driekwart van de cocaïnedetailhandelaren in ons onderzoek moet worden bestempeld als 
deelnemer aan het basecokecircuit. De overige detailhandelaren kunnen worden omschreven 
als snuifcokedealers die zich vooral bezighouden met leveranties aan recreatieve 
cocaïnegebruikers.  De gedetineerde deelnemers aan de cocaïne tussenhandel en cocaïne-
import zijn benaderd op basis van de administratie van de negentien Arrondissementsparketten 
in Nederland waarbij het criterium is geweest, dat hen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf is 
opgelegd van vier jaren of meer voor overtreding van de opiumwetartikelen 2 en/of 10. Ruim de 
helft van deze groep van 24 respondenten heeft een Nederlandse achtergrond en blijkt naast de 
handel in cocaïne, in veel gevallen ook op enigerlei wijze betrokken te zijn geweest bij de handel 
in ecstasy. 
 
Uit de gesprekken blijkt dat de structuur en werkwijze binnen de cocaïnedistributieketen in 
Nederland voor een belangrijk deel samenhangt met de wijze waarop de cocaïne wordt 
geïmporteerd. In deze rapportage is daarom een onderscheid gemaakt tussen grootschalige 
cocaïne-importen die voornamelijk plaatsvinden via de zeehavens (en in sommige gevallen via 
het wegtransport) versus kleinschalige importen die voor het grootste deel plaatsvinden via de 
luchthaven Schiphol.  De grootschalige cocaïne-import en de daaruit voortvloeiende 
tussenhandel blijken op basis van de gevoerde gesprekken vooral het domein te zijn van 
mensen die ook op tal van andere terreinen al illegale handel c.q. criminele activiteiten hebben 
ontplooid. De betrokkenheid bij de cocaïnehandel blijkt echter voor elk van de respondenten op 
enig moment een lucratieve bezigheid, waarbij hun rol in de deelname aan deze handel zeer 
uiteenlopende activiteiten omvat. Zo zijn er onder de respondenten leveranciers aan 
binnenlandse (en buitenlandse) detailhandel / tussenhandel; drugrelatiemakelaars; 
medefinanciers van transporten; transporteurs buitenland; managers (agenten) voor importen, 
doorvoer en financiële afhandeling; verleners van hand-en-spandiensten ten bate van de export 
(bedenker smokkelmethodes, aanbieder van opslagplaats, geldophalers in binnen- en 
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buitenland).  Voor het met succes uitvoeren van een grootschalig cocaïne zeetransport is in veel 
gevallen kennis van de expeditiesector van groot belang. Deze kennis blijkt bij veel van de 
respondenten aanwezig. Grootschalige cocaïnetransporten (ook als deze over de weg 
Nederland bereiken) blijken slechts zelden hun weg te vinden naar de Nederlandse lokale 
markt. In de vele voorbeelden die worden gegeven tijdens deze gesprekken gaat het in de regel 
om cocaïne die bestemd is voor doorvoor naar andere landen in Europa. Opvallend vaak gaat 
het dan niet alleen meer om cocaïne, maar worden de zendingen in Nederland gecombineerd 
met andere harddrugs (vooral ecstasy en amfetamine), maar ook softdrugs (hasj of nederwiet). 
Het vinden van contacten van wie de verschillende drugs kunnen worden bemachtigd, schijnt de 
betreffende deelnemers aan de cocaïnedistributieketen over het algemeen weinig moeite te 
kosten. De handel in heroïne lijkt op dit niveau een apart circuit te vormen. Deze drug wordt in 
elk geval zelden aangeboden in combinatie met cocaïne.  Een veelvoorkomende rol in de 
drugstussenhandel en import/export is die van de drugsrelatiemakelaar. Veel van de 
respondenten geven voorbeelden  van de verdiensten in de drugshandel louter op basis van het 
feit  dat ze ’goede contacten’ hebben die hen in staat stellen drugsvragers en  aanbieders aan 
elkaar te koppelen. 
 
In tegenstelling tot de grootschalige invoer van cocaïne die bijna uitsluitend  wordt beschreven 
als bestemd voor het buitenland, lijkt de lokale  Nederlandse markt bijna louter te worden 
voorzien door de kleinschalige  cocaïne-invoer via de luchthaven Schiphol, waarbij op basis van 
de cijfers  rond in beslagname en binnenlandse consumptiebehoefte moet worden  aangenomen 
dat van deze kleinschalige import eveneens een deel  bestemd moet zijn voor transithandel. 
Geen van de 37 Rotterdamse detailhandelaren zegt cocaïne af te nemen afkomstig van 
grootschalige importen. Ruim de helft van deze groep respondenten heeft zelf ervaring met het 
op kleine schaal smokkelen van cocaïne. Het gaat hierbij om een of meerdere reizen die ze - 
bijna altijd in opdracht van anderen - gemaakt hebben als bolletjesslikker, bodypacker of 
kofferdrager. De lijn waarlangs de cocaïne de lokale detailhandel bereikt, blijkt bijzonder kort. 
Slechts zelden valt hier meer dan de bemoeienis van hooguit één tussenhandelaar te noteren. 
 
Op het niveau van de cocaïnedetailhandel wordt in veel gevallen door de deelnemers in kwestie 
zowel gehandeld in cocaïne als heroïne. Dit geldt echter vooral voor de handelaren die actief zijn 
in het basecokecircuit. De snuifcokehandelaren zeggen daarentegen zelden heroïne te 
verkopen in combinatie met cocaïne. De verkoop van andere drugs wordt door de groep 
respondenten op detailhandelniveau nauwelijks actief ter hand genomen. 
 
Ten aanzien van de factoren die verklaren waarom de respondenten op enig moment in hun 
leven betrokken zijn geraakt bij de handel in cocaïne, kunnen we stellen dat we hier te maken 
hebben met twee categorieën deelnemers aan de cocaïnedistributieketen. Het belangrijkste 
onderscheidend criterium daarbij is het al dan niet zelf verslaafd zijn aan harddrugs.  Het feit dat 
driekwart van de geïnterviewde detailhandelaren zelf frequent gebruiker is van de eigen 
handelswaar (en het andere kwart dat tot voor kort was) bepaalt in hoge mate hun positie binnen 
de cocaïnedistributieketen. Hun eigen cocaïnegebruik blijkt in praktisch alle gevallen de 
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belangrijkste drijfveer te zijn geweest bij het besluit te gaan handelen in deze drug. Echter, 
eveneens door hun eigen druggebruik blijven de financiële omstandigheden waaronder deze 
detailhandelaren verkeren meestal bijzonder schamel. 
 
De deelnemers aan het niveau van cocaïnetussenhandel en cocaïneimport/ export lijken echter 
zelden direct gestuurd te worden door hun eigen harddrugverslaving. Hoewel deze groep zeker 
niet uit geheelonthouders bestaat (hoewel er wel enkele onder hen zijn), gaat het hier, waar het 
harddruggebruik betreft, bijna uitsluitend om de meer recreatieve harddruggebruikers. Op basis 
van hun persoonlijke geschiedenissen zijn  er grofweg drie hoofdwegen te onderscheiden 
waarlangs deze groep  respondenten uiteindelijk in de cocaïnehandel terecht komt, te weten: via  
familieleden (min of meer ’in het milieu’ grootgebracht), via eigen initiatief  (op jonge leeftijd 
mogelijkheden grijpen die illegale handel biedt) of  via de uitoefening van hun beroep (met name 
goederentransport-, taxi en  horecabranche), waarbij het in sommige gevallen gaat om een 
combinatie  van deze factoren. 
 
Waar het de motieven voor de cocaïnehandel betreft, gaat het bij alle respondenten natuurlijk 
uiteindelijk om het financiële voordeel dat te is behalen.Voor de groep respondenten in het 
hogere echelon van de  cocaïnedistributieketen lijkt echter ‘het handelen’ op zich zelf veel  
belangrijker dan het soort goederen waarin wordt gehandeld. Het verklaart wellicht ook waarom 
velen onder hen zich in de loop van de jaren met een heel scala van illegale handelspraktijken 
hebben bezig gehouden.  De handel die op een bepaald moment het meest profijtelijk lijkt en 
waar persoonlijke contacten goede mogelijkheden bieden, worden dan aangegrepen. 
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