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Samenvatting

Het internet heeft over de afgelopen decennia een aanzienlijke impact gehad op een aantal sectoren in de
economie. E-commerce heeft de efficiëntie van productieketens verbeterd, de toegang tot internationale
markten vereenvoudigd en de transparantie voor consumenten verbeterd. Dat het internet ook een rol kan
spelen bij het faciliteren van drugshandel werd voor het eerst echt duidelijk door het succes van Silk Road:
de eerste grote online illegale marktplaats op het zogenaamde dark web. Silk Road werd door de FBI
neergehaald in oktober 2013, maar andere, zeer vergelijkbare, markten vulden die ruimte alweer binnen
enkele weken.
Vandaag de dag zijn er ongeveer 50 zogenoemde cryptomarkten en webshops die alleen toegankelijk zijn
met behulp van encryptiesoftware. We gebruiken de term ‘cryptomarkten’, maar er wordt ook wel
verwezen naar ‘dark net markten’ (DNMs). Cryptomarkten lijken qua uiterlijk veel op online
markplaatsen, zoals Marktplaats.nl of eBay, ook omdat het mogelijk is voor gebruikers om naar
advertenties te zoeken en deze vergelijken en om verkopers te beoordelen met feedback.
Cryptomarkten brengen verkopers en kopers samen, zodat ze onder pseudoniem illegale drugs, nieuwe
psychoactieve stoffen (NPS), medicijnen en andere, vaak illegale goederen en diensten kunnen
verhandelen. Het zijn echter niet alleen de donkere krochten van het internet waar drugs worden
aangeboden. Er zijn talloze webwinkels op het open internet (het zogenoemde clear net) die gemakkelijk te
vinden zijn met zoekmachines en die voornamelijk NPS, ook wel bekend als designer drugs, aanbieden die
(nog) niet officieel zijn verboden.
Buiten het internet, heeft Nederland een centrale positie in Europese illegale drugsmarkten. Volgens het
Europese Monitoring Centrum voor Drugs en Drugverslaving (EMCDDA) is Nederland de belangrijkste
producent van xtc en cannabis en een belangrijke doorvoerhaven voor de distributie van hasj en cocaïne.
Of die cruciale rol voor Nederland zich ook uitstrekt tot het handel via het internet is nog onduidelijk. Er
is voldoende media-aandacht voor internet-gefaciliteerde drugshandel, maar harde cijfers over de omvang,
aard en ontwikkeling zijn er nauwelijks.

Doelstelling en methodes
De studie beoogt de omvang en het bereik van de drugshandel gefaciliteerd door het internet te
onderzoeken (Sectie 1.1)

Dit rapport beoogt de rol van het internet bij het faciliteren van drugshandel te onderzoeken. Het is
opgesteld in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), het
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onafhankelijke onderzoekscentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Speciale aandacht gaat
hierbij uit naar de rol van Nederlandse actoren in het faciliteren van deze handel.
De algemene doelstellingen van dit onderzoek waren:
•

Het inschatten van de omvang en karakteriseren van de aard van drugshandel die door het
internet wordt gefaciliteerd;

•

Het vaststellen van de rol van Nederland in de drugshandel die door het internet wordt
gefaciliteerd; en

•

Het verkennen van de mogelijkheden voor de opsporing en interventie door rechtshandhaving.

De aandacht ging hierbij zowel uit naar drugshandel via cryptomarkten als drugshandel via het clear net.
Hieronder wordt toegelicht dat de nadruk van de kwantitatieve analyse zal liggen op cryptomarkten.
We gebruiken een mix van kwalitatieve en kwantitatieve methoden (Hoofdstuk 2)

Om deze doelstellingen te bereiken zijn verscheidene kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden
toegepast: een literatuuronderzoek, interviews met experts en vertegenwoordigers van rechtshandhaving;
verzameling en analyse van cryptomarketgegevens; en een onderzoek van politiedossiers.
De nadruk van dit onderzoek lag op drugshandel via cryptomarkten. De kwantitatieve analyse van de
omvang van dit fenomeen werd uitgevoerd door het scrapen en analyseren van gegevens van acht van de
grootste cryptomarkten. Deze methoden indexeren alle pagina’s op een webdomein en halen daar de
relevante informatie uit. Ironisch genoeg is het eenvoudiger om informatie te verkrijgen via web scrapingmethoden op cryptomarkten, dan op het clear net. Ten eerste, het aantal beschikbare cryptomarkten is
veel kleiner dan het aantal NPS webwinkels. Ten tweede, clear net gegevens bevatten enkel informatie over
de beschikbare producten en hun prijzen, maar niet over het aantal gemaakte transacties. Op
cryptomarkten kan het aantal gegeven feedbacks worden gebruikt als proxy voor het aantal transacties.
De kwantitatieve bevindingen zijn aangevuld en vergeleken met de bevindingen uit de literatuur,
interviews met experts en vertegenwoordigers van rechtshandhaving en een focusgroep met
vertegenwoordigers van rechtshandhaving. Verkoop van NPS via webshops op het clear net is
voornamelijk in kaart gebracht met behulp van literatuuronderzoek en interviews. Waar mogelijk, zijn
resultaten geïllustreerd met bevindingen uit de analyse van de Nederlandse politiedossiers over een
neergehaalde cryptomarkt.

De aard en omvang van drugshandel die gefaciliteerd wordt door het
internet
Het aantal NPS webshops is de afgelopen jaren sterk gegroeid, maar de omvang van de markt voor
NPS op het clear net is onduidelijk (Secties 4.2.2 en 5.1.4)

In vergelijking met de handel via cryptomarkten hebben we weinig informatie over de omvang van
drugshandel via het clear net verkregen. De onderzoeksliteratuur hierover is relatief beperkt (ondanks dat
deze webshops langer bestaan dan cryptomarkten). Desondanks concluderen wij uit onze analyse dat de
beschikbaarheid van NPS via webwinkels op het clear net snel is toegenomen in de afgelopen jaren. Een
studie uit 2008 telde 60 NPS webshops in de EU, in 2011 werden er 314 geteld en in 2013 wel 651. NPS
zijn niet strafbaar gesteld in internationale drugsverdragen, maar kunnen wel mogelijk een gevaar vormen
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voor de volksgezondheid. NPS mogen online verkocht worden, mits webshops expliciet aangeven dat ze
niet geschikt zijn voor consumptie. Uit eerder onderzoek bleek dat talloze dergelijke designer drugs (veelal
onder de noemer van ‘research chemicals’) te koop worden aangeboden, zoals synthetische cannabinoïden,
opioïden, tryptamines en benzodiazepines. Een precieze inschatting van het aantal gebruikers in
Nederland dat deze middelen via het Internet aanschaffen, is echter niet mogelijk gebleken.
Maar, volgens literatuur- en interviewgegevens lijkt de verkoop van NPS via clear net webshops minder
prominent in Nederland dan in andere Europese landen. De Europese studie I-TREND heeft 19
Nederlandse webwinkels gevonden, in vergelijking met 207 Britse en 72 Poolse. De omzet van deze
webshops blijft onduidelijk.
Het internet heeft geleid tot nieuwe business modellen voor drugshandel (Sectie 4.2)

Uit ons onderzoek blijkt dat, net als in vele andere legale markten, het internet tot nieuwe business
modellen voor drugshandel heeft geleid. Met de opkomst en ondergang van Silk Road 1.0 tussen 2011 en
2013 wonnen cryptomarkten snel aan populariteit. Een maand voordat Silk Road 1.0 werd neergehaald
door de FBI, schatten onderzoekers de maandelijkse omzet van drugshandel op meer dan $7 mln.
Sindsdien hebben we cryptomarkten zien verschijnen en weer verdwijnen, vaak na exit scams door de
eigenaars zelf of door het neerhalen door de politie. Als onderdeel van deze studie hebben we zo’n 50
actieve cryptomarkten en webshops geïdentificeerd op het dark web. Negentien daarvan hebben elk ten
minste 400 advertenties. De drie grootste markten, AlphaBay, Nucleus en Dreammarket, bevatten ongeveer
65 procent van alle advertenties voor alle producten en diensten tezamen. Voor deze studie hebben we
informatie van acht van de 50 markten gescrapet. Deze acht markten hadden in totaal 105.811
advertenties (voor zowel drugs als andere producten en diensten), wat neerkomt op ongeveer 80 procent
van de advertenties op alle 50 cryptomarkten en webshops.
Maandelijks wordt tussen de 14 tot 25 miljoen dollar aan drugs omgezet op cryptomarkten (Sectie 4.4)

Uit ons onderzoek blijkt dat van alle advertenties op de acht geanalyseerde cryptomarkten, het in 57
procent van de advertenties om drugs gaat. Onze resultaten geven aan dat de totale maandelijkse omzet op
deze markten minimaal $14.2 mln (€12.6 mln) is. Wanneer medicijnen, alcohol en tabak worden
weggelaten is de omzet $12.0 mln (€10.6 mln). Vanwege de beperkingen in de methode (uitgelegd in
Sectie 2.3.2), verschaffen deze cijfers een ondergrens voor de schatting van de totale omzet. De maximum
schatting voor de maandelijkse drugsomzet op alle cryptomarkten komt uit op $25.0 mln (€22.1m), of
$21.1m (€18.7) zonder medicijnen, alcohol en tabak.
Ondanks verschillende interventies en verstoringen door de politie en verschillende exit scams, bestaan
cryptomarkten nog steeds. Het dark web vormt niettemin een nichemarkt voor drugs, want
cryptomarkten vertegenwoordigen slechts een fractie van de totale drugsmarkt. Terwijl de totale waarde
van de Europese drugsmarkt geschat wordt op ten minste €2 miljard per maand (ten minste €24 mld per
jaar in 2013), wijzen onze resultaten voor cryptomarkten wereldwijd slechts richting enkele tientallen
miljoenen dollars. Ook in Nederland lijkt de omzet door Nederlandse drugverkopers op cryptomarkten
een stuk lager dan de offline omzet.
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Cannabis, opwekkende middelen en xtc vormen 70 procent de omzet op cryptomarkten die in deze
studie zijn geanalyseerd (Sectie 4.4)

Onze bevindingen laten zien dat er enige continuïteit bestaat in de verhouding waarin verschillende typen
drugs worden verkocht op cryptomarkten (op basis van zowel transacties als omzet) sinds 2013. Cannabis
levert nog steeds de hoogste omzet op met 31 procent van de totale drugshandel, gevolgd door
opwekkende middelen (24 procent, waaronder cocaïne en amfetamine), xtc-achtige drugs (16 procent,
waaronder xtc en MDMA), psychedelica (8 procent) en opioïden (6 procent, inclusief heroïne). Het
marktaandeel van deze verschillende typen drugs op cryptomarkten is vergelijkbaar met dat in de offline
wereld, met name voor opwekkende middelen en cannabis. Wat xtc-achtige drugs betreft, lijken deze
echter veel populairder op cryptomarkten dan op straat, want het totale offline marktaandeel in Europa
voor xtc is slechts 2 procent. Voor heroïne geldt het omgekeerde. Dit heeft een marktaandeel van
ongeveer 28 procent in Europa, terwijl uit onze resultaten blijkt dat het marktaandeel van nietvoorgeschreven opioïden (voornamelijk heroïne) vrij gering is (6 procent). Samenvattend zijn het met
name de party drugs of recreatieve middelen (cannabis, xtc, psychedelica) die cryptomarkten domineren.
Een mogelijke verklaring voor de verschillen tussen de ‘online’ en ‘offline’ markten kan zijn dat dergelijke
aankopen via cryptomarkten doorgaans enige planning vereisen, hetgeen wellicht minder goed past bij het
patroon van dagelijks gebruik door bijvoorbeeld heroïneverslaafden.

Hoe verhoudt dit zich tot de begintijd van cryptomarkten?
Cryptomarkten zijn behoorlijk, maar niet explosief gegroeid in de afgelopen paar jaar (Sectie 4.8)
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handhavingsdiensten. Meteen na de ondergang van Silk Road 1.0 in 2013 zagen nieuwe marktplaatsen
het levenslicht en deze wonnen snel aan marktaandeel. Maar dit onderzoek laat zien dat drugshandel via
cryptomarket sindsdien niet explosief, maar geleidelijk is toegenomen. In vergelijking met analyse van Silk
Road data uit september 2013, blijkt dat het markaandeel van de verschillende typen drugs niet wezenlijk
is veranderd in 2016. De omzet is sindsdien verdubbeld en het totaal aantal transacties is verdrievoudigd.
Cryptomarkten bevatten 5.5 keer zoveel advertenties voor drugs.
Nog steeds niet alleen een eBay voor drugs (Sectie 4.5)

Advertenties voor kleine hoeveelheden, onder de $100, vormen het grootste deel van de transacties op de
acht geanalyseerde cryptomarkten. Deze transacties dienen hoogstwaarschijnlijk alleen voor persoonlijk
gebruik. Deze retail-transacties leveren echter slechts 18 procent van de totale omzet. Dit onderzoek toont
aan dat transacties van groothandelhoeveelheden (boven de $1000) nog steeds belangrijk zijn op
cryptomarkten. Ze leverden zowel in september 2013 als in januari 2016 bijna een kwart van de totale
omzet. De veelgebruikte analogie “een eBay voor drugs” is daarom niet helemaal juist, aangezien eBay
bedoeld is als eCommerce platform voor business-to-consumer (B2C) verkoop. Dit is een belangrijke
bevinding. Handel op cryptomarkten faciliteert namelijk niet alleen gebruikers toegang tot een breed scala
aan middelen. Maar, op basis van het aantal transacties van groothandelhoeveelheden kan men
concluderen dat ook veel drugsdealers zich op cryptomarkten begeven om hun voorraad aan te vullen
bestemd voor de offline detailhandel. Zodoende kunnen cryptomarkten ook een rol spelen in het
verspreiden van een breed scala aan middelen naar lokale offline drugsmarkten.
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Volgens andere studies zijn er ook voor webshops op het clear net indicaties dat NPS online worden
gekocht in groothandelhoeveelheden, die vervolgens in kleine hoeveelheden worden doorverkocht of
verspreid als sociale distributie.
Er hebben zich de afgelopen jaren enkele ontwikkelingen voorgedaan op cryptomarkten (Sectie 3.2)

Wederzijds vertrouwen tussen verkopers, kopers en beheerders is van cruciaal belang voor het succes van
cryptomarkten. Maar dit vertrouwen heeft volgens waarnemers door een reeks lekken in de beveiliging
van markplaatsen, voorbeelden van oplichting (scams) en verstoringen en ingrijpen door de politie een
deuk opgelopen. Deze gebeurtenissen hebben hun weerslag gehad op de levensduur van individuele
cryptomarkten. Desalniettemin heeft dit gereduceerde vertrouwen niet geleid tot een daling van de
drugshandel via online marktplaatsen. Door nieuwe innovaties en technologische ontwikkelingen blijft de
online drugshandel zich gestaag uitbreiden.
Sommige van deze technische innovaties op cryptomarkten zijn gericht op het verminderen van het risico
van oplichting voor zowel verkopers als kopers. Hoewel het nog niet op grote schaal wordt gebruikt,
vereist het zogenoemde multi-signature escrow dat twee van de drie partijen een transactie goedkeuren. Dat
maakt het onmogelijk voor een partij om in zijn eentje met geld te verdwijnen. Verder zijn hier en daar
gedecentraliseerde markten ontstaan op basis van peer-to-peer systemen. Deze ontwikkeling staat ook nog
in de kinderschoenen, maar dergelijke markten kunnen het risico van exit scams en mogelijk ingrijpen
door de politie verminderen, aangezien het onmogelijk zal zijn om het hele systeem neer te halen. Tot
slot, het risico van exit scams en de angst dat politiediensten markten zullen neerhalen heeft sommige
verkopers ertoe gedreven hun eigen webshop op te zetten op het dark web. Ook bestaan er aanwijzingen
dat verkopers hun potentiële klanten benaderen via (versleutelde) email of directe berichten buiten de
cryptomarkten om.

Gangbare routes en de rol van Nederland
Verkopers in Angelsaksische landen of West-Europa leveren de meeste omzet (Sectie 5.1)

We hebben de routes geanalyseerd van drugs verkocht via cryptomarkten en daarin hebben we in het
bijzonder naar de rol van Nederland gekeken. Drugsverkopers op cryptomarkten lijken vanuit tientallen
verschillende landen te opereren. Verkopers geven op hun advertenties aan van waaruit de producten
worden verstuurd. Deze informatie hebben we als proxy gebruikt voor het thuisland van verkopers.
Verkopers die aangeven dat ze de drugs vanuit Nederland verzenden, beschouwen we dus als ‘Nederlandse
verkopers’. Dit leidt mogelijk tot een onderschatting van het aantal Nederlandse verkopers, omdat er
aanwijzingen zijn dat sommige Nederlandse verkopers hun drugs vanuit het buitenland versturen.
Schijnbaar gaan verkopers in dit geval de grens over om vanuit Duitsland of België de pakketjes op de
post te doen.
Voor zover bekend hebben cryptomarkten zich voornamelijk gemanifesteerd in de Angelsaksische wereld
en West-Europa. De meeste verkopers geven aan te opereren vanuit de Verenigde Staten (890), gevolgd
door het Verenigd Koninkrijk (338) en Duitsland (225). Maar gezien hun rol in de productie van met
name NPS zouden Aziatische landen, zoals India en China, ook vruchtbare voedingsbodems voor deze
markten kunnen zijn.
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Verkopers die aangeven dat ze vanuit de Verenigde Staten drugs verzenden, genereren 36 procent van de
totale drugsomzet op de geanalyseerde cryptomarkten. Vergeleken met bevindingen uit 2013 is het
marktaandeel van verschillende landen niet veel veranderd, met uitzondering van Australië. Het aandeel
van Australische verkopers is namelijk in de afgelopen drie jaar flink gestegen. Andere Angelsaksische
(Canada en het Verenigd Koninkrijk) alsmede West-Europese landen (Nederland, Duitsland, Spanje,
Frankrijk) leveren ook een substantieel aandeel. Wanneer we verkopers met elkaar vergelijken, is de omzet
per verkoper het grootst in Australië. Dit is waarschijnlijk te verklaren doordat de prijzen van drugs in
Australië aanzienlijk hoger liggen dan in de overige landen, hetgeen zich waarschijnlijk vertaalt naar een
hogere omzet voor verkopers.
De ‘Nederlandse’ drugsomzet is verreweg het grootst per hoofd van de bevolking (Sectie 4.4)

Verkopers die aangeven dat ze vanuit Nederland handelen zijn verantwoordelijk voor 8 procent van de
totale drugsomzet op de acht geanalyseerde markten. Per hoofd van de bevolking is die omzet 2.4 keer zo
groot als de omzet uit het Verenigd Koninkrijk en 4.5 keer zo groot als die van de Verenigde Staten.
Dat is misschien niet verwonderlijk gezien de belangrijke rol van Nederland in de productie en doorvoer
van drugs in Europa. ‘Nederlandse verkopers’ lijken zich te specialiseren, aangezien driekwart van alle
inkomsten gegenereerd door twee typen drugs: xtc-achtige drugs (bijna de helft) en opwekkende middelen
(een kwart). Dit patroon lijkt een weerspiegeling van de rol van Nederland in de productie van deze typen
drugs. Online verkopers hebben redelijk eenvoudig toegang tot deze middelen en het is bovendien
winstgevend vanwege de korte afstand tot productie. Stoffen zoals MDMA kunnen goedkoop in eigen
land worden geproduceerd en vervolgens tegen hogere (internationale) prijzen worden doorverkocht.
Deze specialisatie is zelfs nog duidelijker als men enkel kijkt naar groothandelhoeveelheden. 82 procent
van alle opbrengsten voor ‘Nederlandse’ advertenties van meer dan $1,000 worden gegenereerd door xtcachtige drugs en opwekkende middelen.
‘Nederlandse verkopers’ spelen nauwelijks een rol in verkoop van cannabis op cryptomarkten (Sectie
4.4)

Onze resultaten tonen aan dat het aandeel van de ‘Nederlandse verkopers’ in de cannabisverkoop op de
acht cryptomarkten relatief klein is. In elk geval een stuk kleiner dan kan worden verwacht gezien de
internationaal prominente rol van Nederland in de wietteelt en in de doorvoer van hasj. Cannabis zorgt
slechts voor 10 procent van de totale Nederlandse drugsomzet via cryptomarkten. ‘Nederlandse verkopers’
verzenden ongeveer 11 kilo per maand, slechts 2 procent van de totale omzet voor cannabis die wij
hebben vastgesteld op cryptomarkten.
De meest gangbare routes voor drugs via cryptomarkten zijn intra-continentaal (Sectie 5.2)

Onze resultaten tonen dat de Verenigde Staten en Oceanië (Australië en Nieuw Zeeland) de twee meest
populaire bestemmingen zijn voor drugs op cryptomarkten. Dat wil zeggen, het verkopers zijn graag
bereid om drugs daar naartoe te verzenden. Europa komt op de derde plaats met ongeveer $800.000 in
omzet van drugs. Het was echter een uitdaging voor deze studie om de populaire routes goed in kaart te
brengen. Meer dan de helft van alle drugsomzet heeft een onbekende bestemming. De meest gangbare
routes voor drugs zijn die binnen de Verenigde Staten, binnen Europa en binnen Oceanië. Het aandeel
van verschillende landen in de drugsroutes valt moeilijk nauwkeurig in te schatten.
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Er is weinig informatie over de vraagkant van online gekochte drugs (Sectie 5.2)

Met betrekking tot de vraagkant van online gekochte drugs in Nederland bevat de literatuur weinig
informatie. Er zijn slechts enkele studies naar de herkomst van geconsumeerde drugs en die leveren weinig
tot geen bewijs over de aanschaf van drugs via internet door Nederlandse consumenten. De verzamelde
data voor deze studie hebben evenmin veel nieuwe inzichten opgeleverd. De gescrapete
cryptomarktgegevens bevatten geen informatie over de locatie van kopers, enkel over de landen of
continenten waarnaar verkopers bereid zijn hun producten te verzenden. Er waren nauwelijks advertenties
door ‘Nederlandse verkopers’ die enkel binnen Nederland wilden verzenden. Inlichtingen van de
handhavingsdiensten lijken te bevestigen dat Nederlandse online drugsverkopers voornamelijk aan klanten
in het buitenland leveren. Nederlandse cryptomarktconsumenten daarentegen lijken volgens deze
inlichtingen voornamelijk drugs uit eigen land kopen.
Er worden ook andere drug-gerelateerde producten en diensten aangeboden, maar de omzet daarvan
is relatief laag (Sectie 4.7)

Cryptomarkten worden gedomineerd door drugs. Er zijn ook advertenties voor andere producten en
diensten, bijvoorbeeld die ter ondersteuning van de productie, levering of gebruik van drugs kunnen
dienen. Hierbij kan gedacht worden aan vervalste identiteitsbewijzen, financiële producten en diensten, of
apparatuur voor productie. Maar ze brengen relatief weinig geld op. De totale omzet van deze drugsgerelateerde producten en diensten in januari 2016 was ongeveer 0.2 procent van de totale drugsverkoop.
Slechts één op de drie verkopers bood andere producten aan dan drugs en over het algemeen verkochten
ze niet ook drugs daarnaast. Nederlandse verkopers op cryptomarkten, daarentegen, verkopen vrijwel
altijd drugs.

Actoren en hun modus operandi
De belangrijkste actoren zijn administrators, moderators, ontwikkelaars, verkopers en kopers (Sectie
6.1)

Naast het inschatten van de omvang van cryptomarkten geeft dit rapport ook een karakterisering van de
verschillende actoren die betrokken zijn bij deze markten. Er zijn verschillende actoren die (bewust of
onbewust) betrokken zijn bij internet-gefaciliteerde drugshandel. Op cryptomarkten zijn de volgende
actoren te onderscheiden: administrators (uitvoerend management en penningmeester), ontwikkelaars
(web design en onderhoud), moderators (medewerkers op de markt), verkopers en kopers. Andere actoren
die een ondersteunende rol kunnen spelen (en zich mogelijk niet bewust zijn van hun betrokkenheid) zijn
bitcoin wisselaars, Internet Service Providers, leveranciers van legale producten en postdiensten. In dit
onderzoek zijn twee actoren (verkopers en kopers) verder uitgelicht. Deze analyse is gebaseerd op
literatuuronderzoek, interviews en gegevens uit de Nederlandse politiedossiers.
Hoewel gebaseerd op beperkt bewijs is het aannemelijk dat verkopers jonge mannen zijn uit Engels
sprekende of West-Europese landen (Sectie 6.2)

Uit beperkt bewijs blijkt dat drugsverkopers op cryptomarkten vaak relatief jonge (onder de 40),
opgeleide, IT-vaardige en ondernemingsgezinde mannen zijn afkomstig uit Angelsaksische en WestEuropese landen. Engels is de meest gebruikte taal op cryptomarkten, al communiceren sommige
verkopers ook in andere talen. Op online drugsmarkten handelen zowel professionele drugsdealers die
nauwe banden hebben met de productieketen en de online verkoop van drugs als een extra
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inkomstenbron zien als newbies die tot dusver alleen drugs aan vrienden verkochten. Financiële, libertijnse
en veiligheidsmotieven liggen ten grondslag aan het besluit om drugs online te verkopen. We hebben geen
studies gevonden die informatie bieden over de karakteristieken van verkopers die betrokken zijn bij
drugshandel op het clear net.
Kopers worden aangetrokken tot cryptomarkten vanwege een gevoel van verhoogde veiligheid,
verbeterde kwaliteit van en diversiteit aan drugs en gemak en snelheid van bezorging (Sectie 6.3)

Uit beperkt bewijs blijkt dat kopers op cryptomarkten ook vaak relatief jonge (onder de 40), opgeleide en
IT-vaardige mannen uit Angelsaksische en (andere) Europese landen zijn. De meerderheid lijkt te bestaan
uit recreatieve drugsgebruikers - sommige beschouwen zichzelf als ‘psychonauten’ - die eerder drugs
hebben gebruikt. Kopers lijken verschillende motieven te hebben voor de aanschaf van drugs op online
marktplaatsen: een gevoel van verhoogde veiligheid ten aanzien van offline aankopen, verbeterde kwaliteit
van en diversiteit aan drugs, anonimiteit, en het gemak en de snelheid van levering. Uit eerder onderzoek
blijkt dat kopers tevens de transparantie en volledigheid van productinformatie op cryptomarkten
waarderen. Kopers hebben de neiging hun aankopen te baseren op prijs, beschikbare tripverslagen,
productdetails, reputatie van verkopers en feedback van andere kopers.
Er is momenteel onvoldoende bewijs om definitieve conclusies te trekken over de vraag of de
aanwezigheid van online drugsmarkten leidt tot nieuwe actoren die voorheen geen drugs offline kochten
of verkochten. Er is tevens onvoldoende bewijs om definitieve conclusies te trekken over de vraag of
online drugsmarkten de offline drugsmarkten vervangen.

Wijzen van opsporing en interventie
Er zijn vier brede categorieën van opsporing en interventie (Hoofdstuk 7)

Naast preventie en schadebeperking is rechtshandhaving een van de drie pijlers van het Nederlandse
drugsbeleid. Anekdotisch bewijs uit de literatuur en interviews geeft aan dat rechtshandhaving een impact
heeft gehad op het vertrouwen binnen cryptomarkten. Over het algemeen is de omvang van drugshandel
op deze markten echter gegroeid. Eerder onderzoek toont aan dat het verplaatsen van verkopers en kopers
naar andere, bestaande cryptomarkten het voornaamste gevolg was van het neerhalen van cryptomarkten.
Er wordt verondersteld dat de negatieve impact van scams op het vertrouwen binnen deze online markten
misschien wel groter is dan wat rechtshandhaving zou kunnen bereiken. In een aantal artikelen en
interviews wordt gewezen op de potentiële voordelen van internet-gefaciliteerde drugshandel in het
verminderen van schade geassocieerd met drugsmarkten.
Op basis van gegevens uit de interviews en literatuur hebben wij vier brede categorieën op het gebied van
opsporing en interventie van internet-gefaciliteerde drugshandel geïdentificeerd:
1. Traditionele onderzoekstechnieken die toegepast worden op de drugsketen (bijv. observaties,
undercover operaties);
2. Het opsporen en onderscheppen van post (bijv. samenwerking tussen wetshandhavingsinstanties
en postdiensten);
3. Online detectie (bijv. big data technieken, het monitoren van online marktplaatsen, het volgen
van geldstromen); en
4. Online verstoring (bijv. neerhalen van online marktplaatsen).
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Internationale samenwerking en coördinatie (en de bijbehorende juridische vraagstukken), capaciteit en
middelen, en (technische) mogelijkheden kunnen een faciliterende rol spelen bij het implementeren van
bovenstaande strategieën.
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