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VOORWOORD 

 

Betrouwbare en valide landelijke cijfers over hoeveelheden drugs die in Nederland in beslag worden 

genomen zijn niet voorhanden. Hoe komt dat en wat is er aan te doen? Dat is kort gezegd de vraag waar dit 

rapport over gaat. 

Met dit onderzoek zijn we diep in de wereld van het drugsbeslag gedoken. We hebben gezien dat het een 

complex gebied is waar veel, vaak tegenstrijdige belangen om prioriteit vragen en waarin steeds weer, in 

elke politie-eenheid, moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. 

Gelukkig hebben veel mensen ons te woord willen staan over dit vaak als lastig ervaren onderwerp. Graag 

bedanken we op deze plaats dan ook de respondenten, medewerkers van de politie en tal van andere 

instellingen die tijd hiervoor hebben willen inruimen. 

Verder zijn we dank verschuldigd aan de deelnemers van de begeleidingscommissie die onder kundig 

voorzitterschap van prof. dr. Toine Spapens het onderzoek op persoonlijke titel met grote betrokkenheid 

van commentaar hebben voorzien.  

Ook bedanken we de deelnemers aan de expertsessie, Guus Cruts, Toon van der Heijden, Dirk Korf, Sjaak 

van Mastrigt, Ronald Meijer en Debora Moolenaar, voor hun wijze bespiegelingen ten aanzien van de 

verzamelde gegevens.  

Dankzij al deze mensen is dit rapport er gekomen en kan het hopelijk bijdragen aan werkbare oplossingen 

voor een moeilijk gebleken kwestie.  

 

Den Haag, oktober 2016 

EMMA – Experts in Media en Maatschappij 
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SAMENVATTING 

Het WODC vraagt jaarlijks aan de Nationale Politie om landelijke cijfers aan te leveren over de totale 

hoeveelheden in beslag genomen drugs in Nederland, zowel voor de Nationale Drug Monitor als voor de 

rapportages aan het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) en het United 

Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Die cijfers kunnen echter niet goed opgeleverd worden. 

Sommige politie-eenheden leveren wel cijfers aan, andere niet. Een volledig landelijk beeld ontbreekt 

daardoor.  

Deze constatering vormde voor het WODC aanleiding om onderzoek te laten doen naar de achtergrond van 

dit probleem en vooral ook naar de vraag of er mogelijk praktische manieren zijn om toch tot landelijke 

cijfers te komen. EMMA – Experts in Media en Maatschappij voerde dit onderzoek uit. In deze samenvatting 

van het rapport worden de onderzoeksvragen beantwoord die ten grondslag lagen aan het onderzoek. Om 

die onderzoeksvragen te beantwoorden, is gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksopzet, waarbij 

interviewgesprekken zijn gevoerd met vertegenwoordigers van in totaal zeven politie-eenheden en vrijwel 

alle landelijke partijen die bij drugsbeslagen betrokken zijn, te weten de Dienst Landelijke Informatie 

Organisatie van de Landelijke Eenheid, het Beslag Interventie Team, de portefeuillehouders ‘drugs’, ‘beslag’ 

en ‘forensische opsporing’ van de Nationale Politie, Domeinen Roerende Zaken van het ministerie van 

Financiën, de Landelijke Beslag Autoriteit van het Openbaar Ministerie, het Parket-Generaal, de Douane en 

de Koninklijke Marechaussee.1  

1. Op welke punten in het logistieke traject van een in beslag (of in bewaring) genomen drug of partij 

drugs (van het moment van aantreffen tot het moment van feitelijke vernietiging, inclusief alle 

tussenliggende handelingen) wordt momenteel informatie over de hoeveelheid en de aard van de in 

beslag genomen drugs vastgelegd? 

Er wordt op veel verschillende manieren en momenten informatie over de hoeveelheid en de aard van in 

beslag genomen drugs vastgelegd. Dat gebeurt (uiteraard) in de Basisvoorziening Handhaving (BVH) van de 

politie, maar bijvoorbeeld ook in Summ-IT, als het beslag leidt tot of onderdeel wordt van een 

opsporingsonderzoek waar de recherche aan te pas komt. Verder kunnen we informatie vinden op de 

papieren Kennisgeving van Inbeslagname (KvI), in een PDF van het NFI, in het Landelijk Sporen Volgsysteem 

en in eigen lokale software- of opslagsystemen, zoals Excel. De informatie in deze systemen is echter zelden 

volledig. In het Beslagportaal wordt vooral logistieke informatie over het beslag opgeslagen, al houdt 

Domeinen Roerende Zaken daarin naar eigen zeggen wel bij hoeveel hennepkwekerijen zijn ontmanteld en 

wat daarbij in beslag is genomen. In de nationale hennepkwekerijenmonitor wordt landelijk bijgehouden 

hoeveel hennepplanten er bij ontmantelingen van hennepkwekerijen in beslag zijn genomen op basis van 

aparte registraties daarvan die bij de eenheden worden gevoerd.  

2. Welke informatie wordt op welk moment en door wie vastgelegd? Is er verschil in registratiewijzen 

tussen grote partijen drugs, kleine hoeveelheden drugs en hennepplanten/stekken/toppen? Zijn er 

verschillen per politie-eenheid? 

1 Het onderzoek is geen doorlichting van (het functioneren van) de politie op het vlak van drugsinbeslagnemingen. Alle 
feiten en constateringen die in het rapport zijn opgenomen, zijn afkomstig uit interviewgesprekken met individuele 
personen en vormen niet noodzakelijkerwijs een weerspiegeling van de werkwijze van de politie. 
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Veel verschillende personen leggen informatie over drugsbeslagen vast. Dat kan de opsporingsambtenaar 

zijn die als eerste de BVH-registratie opzet (en die als enige geautoriseerd is om onder een specifiek nummer 

informatie in later stadium te (laten) wijzigen), maar het kunnen ook andere politiemedewerkers zijn die op 

vaak nieuw aangemaakte goederenkaarten in BVH extra informatie toevoegen. Medewerkers van 

Forensische Opsporing maken soms geen mutaties in BVH, maar dan weer wel in Summ-IT en/of op de 

papieren KvI. Medewerkers van het beslaghuis muteren wel in BVH. 

De respondenten geven aan dat er – als het om de registratie gaat – verschillen zijn tussen de verwerking 

van grote en kleine hoeveelheden. Binnen een aantal eenheden in Nederland loopt een pilot om 

gebruikshoeveelheden met minder administratieve last te verwerken. 

Hennepkwekerijen worden door speciale teams in opdracht van Domeinen Roerende Zaken ontruimd. Zij 

tellen en/of wegen de planten, toppen en restbladeren en administreren dat ook. De opsporingsambtenaar 

maakt vervolgens een KvI aan in BVH.  

Er zijn veel verschillen tussen de eenheden, zo blijkt uit de interviews. Duidelijk is dat er geen 

praktijkstandaarden worden gehanteerd om BVH te voeden met informatie. Ook de eigen, aparte en dus los 

van BVH bijgehouden systemen en bestanden kennen een grote verscheidenheid. Soms treffen we een 

dergelijk systeem aan bij de afdeling Forensische Opsporing, soms ook bij het ketenbeslaghuis. 

3. Welke definities worden gebruikt? In welke drugseenheden wordt geregistreerd? Wordt rekening 

gehouden met de zuiverheid van een in beslag genomen drug of met vochtigheid (bij registratie van 

hoeveelheden in gewicht)? Zo ja, hoe? 

We stellen vast dat er goed en zuiver wordt gemeten als de in beslag genomen drugs (de hele partij) langs 

een afdeling Forensische Opsporing (FO) of het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zijn gegaan. Maar zelfs 

dan wordt de mate van versnijdingen en ‘sterktes’ van pillen niet (altijd) vastgesteld. Type drug en vaak ook 

de (aangetroffen) hoeveelheid worden dan wel altijd op een nauwkeurige, valide en betrouwbare manier 

vastgesteld. Gaan de drugs niet langs FO of het NFI, dan wordt volstaan met de determinatie en weging of 

telling zoals die door de opsporingsambtenaar zijn gedaan. Als die tenminste zijn gedaan. Want het komt 

ook voor dat veel kleine (gebruiks)hoeveelheden, of juist enkele (zeer) grote partijen helemaal niet worden 

geteld of gewogen. Daar zijn goede redenen voor, overigens, bijvoorbeeld als de veiligheid in het geding is 

en er geen verdachte in beeld is of vermoedelijk zal komen. De weging of telling door de 

opsporingsambtenaar is vrijwel altijd een bruto-weging of een grove telling, in die zin dat allerlei eenheden 

kunnen worden gebruikt, zoals bolletje, ponypack, reep, doos, blok, et cetera. Verpakkingsmateriaal wordt 

in die gevallen meestal meegewogen. Naar schatting de helft van de harddrugsbeslagen wordt in beginsel 

alleen door de opsporingsambtenaar geregistreerd, waarbij duidelijk is dat dit lang niet altijd even precies 

wordt gedaan.2 Het gaat dan om gebruikshoeveelheden of om beslagen die om diverse redenen geen 

aanleiding geven tot vervolging. 

Omdat het soortelijk gewicht van hennep sterk kan verschillen, wordt in de hennepkwekerijenmonitor 

gerekend met een standaard gemiddeld gewicht per plant. 

2 Bij softdrugs is de determinatie zelden een probleem. Ontruimingen van hennepkwekerijen doorlopen hoe dan ook 
een andere route qua proces en registratie en leiden veel vaker tot vervolging. 
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4. Wat is de validiteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de informatie in de verschillende 

systemen?  

Het blijkt dat rapportages uit BVH over hoeveelheden in beslag genomen drugs over het algemeen niet 

betrouwbaar zijn en niet (altijd) valide. De nauwkeurigheid is voor de doeleinden waarvoor de cijfers worden 

gebruikt, voldoende te noemen. De ‘vervuiling’ in de uitdraaien kan dermate groot zijn dat de resultaten 

geen goed landelijk beeld geven dat kan worden gebruikt voor monitoringsdoeleinden. Die vervuiling treedt 

op doordat niet volledig wordt geregistreerd, doordat onjuist wordt geregistreerd en doordat wijzigingen en 

correcties vaak niet juist worden aangebracht in het systeem. De politie-eenheden lijken overigens te 

verschillen in de mate waarin deze vervuiling optreedt. Met veel inspanning kunnen met BVH (en eventueel 

ook de papieren KvI’s) wel betrouwbare en valide gegevens worden verkregen voor het grootste deel van de 

beslagen, maar daar staat een grote hoeveelheid (handmatig) uitzoekwerk tegenover. 

We noemen de gegevens uit BVH voldoende nauwkeurig, omdat er bij het produceren van landelijke cijfers 

geen grote nauwkeurigheid vereist is. Of er nu 1 of 1,1 kilo in beslag wordt genomen, doet eigenlijk niet zo 

ter zake. Zolang de onnauwkeurigheid maar niet onvoorspelbaar fluctueert en de marges binnen een (nader 

te bepalen) bandbreedte blijven. Daarbij zien we geen redenen om aan te nemen dat de hoeveelheid 

meegewogen verpakkingsmateriaal, vocht en versnijding varieert. De registratie van hennep in de 

hennepkwekerijenmonitor wordt wel als betrouwbaar en valide benoemd, met dien verstande dat voor 

cijfers over ‘gewone’ inbeslagnemingen van hennep, dus als het niet om ontmantelingen van kwekerijen 

gaat, dezelfde beperkingen ten aanzien van de registratie gelden als voor andere drugs. 

5. Wie beheert de informatie? Is de informatie openbaar? Hoe lang blijft de informatie beschikbaar? 

De informatie bij de nationale politie wordt op het niveau van de eenheden beheerd door de diensten 

Regionale Informatie Organisatie (DRIO). Op landelijk niveau heeft de dienst Landelijke Informatie 

Organisatie deze functie. Verstaan we onder ‘beheren’ ook ‘muteren’, dan kunnen we zeggen dat alle 60 

duizend politiemensen de mogelijkheid hebben om informatie in BVH te zetten. Door het ontbreken van 

praktijkstandaarden daarbij ontstaat een ongewenste veelvormigheid van de opgeslagen informatie.  

Er zijn geen aanwijzingen dat van de wettelijke maximale bewaar- en verjaringstermijnen wordt afgeweken. 

Essentiële informatie, waaronder dus de KvI’s, blijven of in het systeem, en/of worden apart in mappen 

bewaard. De informatie is niet openbaar, tenzij er, bijvoorbeeld bij grote vangsten, in de media over wordt 

bericht. 

6. Is er een punt in het traject waarop het WODC informatie over totale hoeveelheden in beslag 

genomen drugs op landelijk niveau zou kunnen ‘aftappen’? Wat is de validiteit, nauwkeurigheid en 

betrouwbaarheid van deze informatie?  

Betrouwbare, nauwkeurige en vermoedelijk ook valide cijfers over drugsbeslag op regionaal niveau zijn te 

vinden op de afdelingen Forensische Opsporing van in elk geval een aantal eenheden. Mogelijk zal dit aantal 

toenemen als afdelingen FO in de nabije toekomst de beschikking krijgen over een gaschromatograaf met 

massaspectrometer (NFiDENT) om daarmee zelf te kunnen vaststellen welk type van de vier meest 

voorkomende drugs een in beslag genomen poeder of pil bevat. Valide, voldoende nauwkeurige en 

betrouwbare cijfers over drugsbeslag zijn ook te vinden bij de Douane en de Koninklijke Marechaussee 

(KMar). Het Hit and Run Cargo Team (het HARC-team) Rotterdam en het Drugs Team Schiphol van de KMar 

houden bij wat er via de belangrijkste zee- en luchthavens in Nederland wordt onderschept. Lijsten die 
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ketenbeslaghuizen bijhouden van wat er de kluis in- en uitgaat zijn soms bruikbaar als aftappunt, maar laten 

aan validiteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid meestal duidelijk te wensen over. Hennepruimingen 

worden apart geregistreerd en bijgehouden in Excel-overzichten en vervolgens in de landelijke 

hennepkwekerijenmonitor.  

7. Zou het WODC informatie uit meerdere ‘aftappunten’ kunnen verzamelen en extrapoleren om tot 

een landelijk overzicht te komen? Hoe zou deze methode er concreet uitzien?  

De zelf bijgehouden lijsten van afdelingen FO, Douane, KMar en eventueel ook ketenbeslaghuizen kunnen 

worden gebruikt om een landelijk beeld mee op te bouwen. Voorwaarde is wel dat er voldoende lijsten 

worden gevonden, verspreid over het land, die een voldoende betrouwbare schatting van ontbrekende 

gegevens mogelijk maken. Daarmee kan dan een landelijk overzicht van voldoende kwaliteit, ook 

internationaal gezien, worden gemaakt.  

8. Als het antwoord op vraag 6 en 7 negatief is, zijn er dan andere manieren om tot landelijke cijfers 

dan wel schattingen te komen (denk bijvoorbeeld aan text-mining in BVH)?  

Het antwoord op vraag 6 en 7 is niet negatief, maar text-mining in BVH lijkt volgens geïnterviewden 

vooralsnog geen geschikte methode te zijn om tot een kwalitatief volwaardig landelijk beeld te komen. 

Belangrijkste reden daarvoor is dat de bron (BVH) nog te zeer vervuild is om betrouwbare en valide 

gegevens uit te kunnen bemachtigen, al wisselt dat wel per eenheid. Daarbij is er veel kennis en ervaring 

vereist om met text-mining BVH goed te bevragen en lijkt de capaciteit bij de politie daarvoor op dit 

moment te ontbreken.  

9. Met welke knelpunten moet het WODC rekening houden als het over zou gaan tot een vorm van 

‘aftappen’ of schatten?  

Dit rapport laat zien dat het, gegeven de huidige situatie, beter is om uit te gaan van een onvolledig, maar 

wel redelijk juist beeld (de zelf bijgehouden lijsten) dan van een (meer) volledig, maar in de meeste 

eenheden onjuist beeld (BVH). Knelpunt daarbij is wel, dat als het WODC, als overheidsinstelling, kiest voor 

het onvolledige, maar wel juiste beeld, het zich moet richten op niet-geautoriseerde en feitelijk ook niet-

officiële bronnen. Dat lijkt voor zowel de leverende eenheden als de overheidsinstelling een onwenselijke, 

althans verre van ideale en in elk geval niet langdurig houdbare situatie. Om tot een landelijk beeld te 

komen moet het WODC dan bovendien de ontbrekende informatie bij-schatten. 

10. Gegeven de stand van de informatie op regionaal en landelijk niveau: in hoeverre kunnen de 

specificaties die de vragenlijsten van het EMCDDA en de VN vragen ingevuld worden? 

Met de huidige stand van (beschikbare en ontsloten) informatie kunnen de vragenlijsten van het EMCDDA 

en de VN niet (goed) worden ingevuld. Dat is feitelijk de aanleiding geweest voor onderhavig onderzoek. 

Kijken we naar wat met de niet-ontsloten maar wel opgeslagen informatie mogelijk zou zijn, dan kunnen we 

stellen dat het mogelijk zou moeten zijn om de vragenlijsten daarmee in te vullen voor zover het type drug 

en de hoeveelheid betreft, en met uitzondering van partijen waarvan die informatie niet wordt vastgelegd, 

zoals collo’s met gebruikshoeveelheden drugs. Wel zou daar een groot tijdsbeslag tegenover staan. Geen 

enkele eenheid lijkt op dit moment bereid die benodigde capaciteit te leveren. 

De gevraagde zaaksinformatie is bijzonder moeilijk te verkrijgen. Daarvoor zouden processen-verbaal 

handmatig moeten worden doorzocht. De gevraagde zaaksinformatie is ook bij het Openbaar Ministerie niet 
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op een geautomatiseerde en systematische wijze te verkrijgen. Dat geldt trouwens ook voor gegevens over 

type en hoeveelheid drugs aldaar. 

Alles overziend kunnen we stellen dat er ten aanzien van het verkrijgen van landelijke cijfers over 

hoeveelheden verdovende middelen hoofdzakelijk twee kwesties een rol spelen, te weten prioriteit en 

(benodigde) kwaliteit van de cijfers.  

Zou aan het verkrijgen van landelijke cijfers van hoge (of aanvaardbare) kwaliteit een hoge(re) prioriteit 

worden gegeven dan nu het geval is, dan is het met het systeem BVH mogelijk om die cijfers te leveren. 

Voorwaarde is wel dat BVH dan gestandaardiseerd en consequent wordt gevuld en ontsloten. Op het 

moment verschillen politie-eenheden in de mate waarin zij dit doen. In veel eenheden wordt naar eigen 

zeggen om uiteenlopende maar goede redenen soms afgeweken van het protocol “Afhandelen aangetroffen 

Verdovende Middelen.”  

De kwaliteit en ook de volledigheid van de cijfers die momenteel (kunnen) worden opgeleverd, wisselen 

sterk per eenheid en per verzamel- en/of bewaarplaats ervan. De kwaliteit bij afdelingen FO is hoog te 

noemen, maar de volledigheid niet. De kwaliteit van de informatie die bij sommige ketenbeslaghuizen 

ingewonnen zou kunnen worden, is over het algemeen lager. De kwaliteit van (geautomatiseerd 

ingewonnen) cijfers uit BVH is momenteel, landelijk gezien, laag te noemen, maar wisselt per eenheid, 

afhankelijk van de hoeveelheid tijd die erin gestoken wordt om ze te verkrijgen. 
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HOOFDSTUK EEN - ONDERZOEKSACHTERGROND EN -AANLEIDING 

Wie het Jaarbericht van de Nationale Drug Monitor (NDM) 2015 openslaat bij de paragraaf 

‘inbeslagnames van drugs’ komt al snel tot de teleurstellende constatering dat er al enkele jaren “geen 

valide landelijke registratiecijfers van de totale hoeveelheden van alle in beslag genomen drugs 

beschikbaar” zijn.3 

Dat is niet alleen ‘teleurstellend’, het betekent ook dat Nederland – in casu het WODC – deze landelijke 

cijfers niet volledig kan leveren aan het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 

(EMCDDA) en het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), die daar elk jaar om verzoeken. 

Hoe komt het nou precies dat Nederland niet in staat is te voldoen aan de vragen van het EMCDDA en het 

UNODC naar totale hoeveelheden drugs die in Nederland in beslag zijn genomen? En wat kunnen we daar 

aan doen? 

Deze vragen staan in dit onderzoeksrapport centraal. Over het waarom van het ontbreken van cijfers is op 

basis van literatuur al wel het een en ander te zeggen. Om te weten te komen wat er aan te doen is, zijn we 

‘het veld’ ingedoken. Dat veld bleek al snel een boeiend landschap van weerbarstigheden te zijn. 

1.1 Inleiding 

De Inspectie OOV (sinds 2012 Inspectie Veiligheid en Justitie) publiceerde in 2009 een rapport waarin de 

stand van zaken rondom inbeslagnames van drugs wordt geschetst. Het rapport meldt dat het drugsbeslag 

‘vrijblijvend wordt behandeld’. Dat geldt met name voor kleine partijen in beslag genomen drugs, de 

zogenoemde gebruikshoeveelheden en ‘kleine handelshoeveelheden’.4 Verder zou er sprake zijn van 

weegonnauwkeurigheden bij grotere partijen. De nauwkeurigheid waarmee een hoeveelheid drugs kan 

worden vastgesteld noemt de IOOV ‘beperkt’ (IOOV, 2009, p.19). De IOOV beveelt aan de protocollen te 

vereenvoudigen.  

In 2013 verschijnt het rapport ‘Goed beslagen’ (Vos c.s., 2013) dat onder meer ingaat op de administratieve 

lasten voor de politie die gepaard gaan met beslagprocedures. Het rapport stelt dat het probleem niet is dat 

er te veel regels zouden zijn, maar dat de regels in de praktijk niet goed worden geïnterpreteerd en 

toegepast.  

Toch mogen we vaststellen dat de procedure niet bepaald kort of eenvoudig is. Bij de inbeslagname wordt 

er een goedomschrijving gegeven, waarbij de drugs worden “beschreven, geteld of bruto gewogen” (Vos 

e.a., 2013). Vervolgens wordt er een mutatie in de BasisVoorziening Handhaving (BVH) gemaakt en indien 

nodig een proces-verbaal van bevindingen. In BVH wordt per soort verdovend middel een zogeheten 

goederenkaart aangemaakt en worden de omstandigheden en gronden voor inbeslagname geregistreerd. In 

navolging van artikel 94 van het Wetboek van Strafvordering wordt er ten behoeve van het Openbaar 

3 Van Laar & Van Ooyen-Houben, 2016, p. 301. Wel worden cijfers gerapporteerd over (pre-)precursoren voor de 
productie van synthetische drugs en inbeslaggenomen hennepplanten en –stekken bij ontruimingen van 
hennepkwekerijen. 

4 Het gaat bij gebruikshoeveelheden om: <0,5 gram harddrugs (max. 5 ml GHB) en <5 gram softdrugs. Sinds januari 2013 
staat ook qat op lijst II van de Opiumwet. Een ‘geringe hoeveelheid voor eigen gebruik’ is voor qat vastgesteld op één 
bundel, dat is circa 200 gram. 
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Ministerie ook een Kennisgeving van Inbeslagname (KvI) opgesteld en de beslagene krijgt een ‘bewijs van 

ontvangst’. Het rapport van Vos c.s. beschrijft verder de op dat moment geldende procedure voor 

vernietiging van gebruikshoeveelheden drugs. Gebruikshoeveelheden worden in een kluis bewaard, 

opgespaard en vervolgens als partij naar het ketenbeslaghuis overgebracht, begeleid door een 

transportbegeleidingsformulier. Na aankomst wordt de partij gecontroleerd en de controle wordt 

geregistreerd in BVH. Na vernietiging registreert een medewerker van het beslaghuis dit in BVH en 

archiveert vrachtbrief, weegbon, verklaring van het vernietigingsbedrijf, bewijs van ontvangst, het 

transportbegeleidingsformulier, de kennisgevingen van inbeslagname en de vernietigingslijst. Met de komst 

van het Beslagportaal is deze procedure overigens recent iets vereenvoudigd.  

De procedure wordt hoe dan ook als belastend ervaren. Het rapport van Vos e.a. spreekt in dit verband, net 

als dat van de IOOV, van ‘integriteitsrisico’s’ bij kleine hoeveelheden. Het zou voor de politie ‘verleidelijk’ 

zijn om de omslachtige procedures niet te volgen, niet te registreren en de in beslag genomen drugs ‘op een 

alternatieve wijze’ te vernietigen of te doen verdwijnen (Vos e.a., 2013, p.41).  

Uit het onderzoek blijkt verder dat het beslagproces niet gebruiksvriendelijk wordt ondersteund door ICT-

systemen, waaronder de Basisvoorziening Handhaving (BVH). Politiemensen moeten veel schermen door en 

het systeem heet traag te zijn. Ten aanzien van inbeslagnames van (gebruikshoeveelheden) drugs wordt de 

schriftelijke afstandsverklaring als een grote moeilijkheid ervaren, omdat de eigenaren daar vaak niet aan 

willen meewerken. Verder wordt er veel, soms heel veel, geadministreerd: voor transport, opslag en 

vernietiging, en de manier waarop verschilt per regio.  

Ook Kruize en Gruter (2014) constateren in hun onderzoek naar Opiumwetfeiten dat het met de registratie 

van hoeveelheden in beslag genomen drugs niet erg best gesteld lijkt te zijn. Bij nog geen kwart van de 

geregistreerde “F40-F45 feiten” (dat is de BVH-code voor een drugsgerelateerd ‘incident’) zou informatie 

bekend zijn over de hoeveelheid drugs. Bij het ontsluiten van BVH met behulp van de Basisvoorziening 

Informatie (BVI), zoals Kruize en Gruter hebben gedaan, bleek dat “bij de hoeveelheid drugs opvallend vaak 

weinig geloofwaardige getallen uit het systeem kwamen. Het heeft er daarmee alle schijn van dat dit wordt 

veroorzaakt door een systeemfout.” Het systeem dat de Koninklijke Marechaussee gebruikt om drugsfeiten 

te registreren (BPS) levert volgens de onderzoekers overigens wel ogenschijnlijk betrouwbare informatie 

over hoeveelheden (Kruize en Gruter, 2014, p. 34 e.v.). 

Het hoeft dus niet te verwonderen dat het lastig blijkt om betrouwbare cijfers over hoeveelheden in beslag 

genomen drugs5 te verkrijgen. Niet alleen is de informatie zelf moeilijk te traceren in de weinig transparante 

en gebruiksonvriendelijke ICT-systemen, ook is er een duidelijke ‘registratiemoeheid’ onder politiemensen 

die te maken hebben met inbeslagnames. Hier wreekt zich ook het fenomeen dat bedrijfsprocessystemen, 

zoals BVH, niet ontworpen zijn voor onderzoeksdoeleinden. De benodigde informatie zal in de meeste 

gevallen wel ergens te vinden zijn, maar niet in een gemakkelijk raadpleegbare vorm. Gecombineerd met de 

registratiemoeheid (en mogelijk de als ‘zwaar’ ervaren werkdruk) vertaalt dit zich in een geringe motivatie 

5 Feitelijk zouden we het moeten hebben over in beslag of in bewaring genomen drugs. In theorie is het namelijk 
mogelijk dat de politie de in beslag genomen drugs (of ‘goederen’: het zijn pas ‘drugs’ als dat wettelijk is vastgesteld) 
moet teruggeven als blijkt dat er geen sprake is geweest van een strafbaar feit of als het Openbaar Ministerie de zaak 
seponeert. Om die reden moet een verdachte ook een afstandsverklaring ondertekenen. In de praktijk echter worden er 
nooit drugs, of goederen die daar ontegenzeggelijk op lijken, teruggegeven. 



12 / 51

om via omslachtige en tijdrovende zoekslagen in de registratiesystemen nauwkeurige en betrouwbare 

volumecijfers aan te leveren. 

Voorgaande beschrijving maakt duidelijk dat informatie over hoeveelheden in beslag genomen drugs 

moeilijk te verkrijgen is en vermoedelijk vervuild en onvolledig zal zijn. 

Het is precies wat de Dienst Landelijke Informatie Organisatie (DLIO) jaarlijks vaststelt als zij de door haar 

uitgestuurde ‘inwinplannen’ bestudeert. Aan alle eenheden wordt daarmee gevraagd cijfers aan te leveren 

over de hoeveelheid en de soort in beslag genomen drugs in het afgelopen jaar. Sommige eenheden slagen 

daar ogenschijnlijk goed in. Althans, zij leveren betrouwbaar ogende cijfers aan. Andere eenheden leveren 

wel cijfers aan, maar aan de betrouwbaarheid en/of de validiteit moet worden getwijfeld. Ongeveer de helft 

van de eenheden levert helemaal geen cijfers aan.  

Samenvattend kunnen we stellen dat er vijf kwesties spelen bij de vraag naar hoeveelheden in beslag 

genomen drugs: 

1. Niet alles wordt geregistreerd; 

2. De nauwkeurigheid waarmee hoeveelheden kunnen worden vastgesteld, blijkt beperkt te zijn; 

3. De registraties zijn niet (erg) geschikt om op geautomatiseerde wijze tellingen mee uit te voeren; 

4. Er heerst ‘registratiemoeheid’ onder politiepersoneel vooral ten aanzien van kleine hoeveelheden 

in beslag genomen drugs; 

5. Er is een gebrekkige motivatie om cijfers aan te leveren, doordat de waarde van de cijfers niet 

wordt gezien. 

Om nu de vraag te beantwoorden ‘wat is hier aan te doen?‘ heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC) de volgende 

onderzoeksdoelstelling geformuleerd. 

1.2 Doelstelling van het onderzoek 

Het verkennen van een mogelijke methode om valide en betrouwbare landelijke cijfers over in beslag 

genomen drugs te verzamelen, om te kunnen voldoen aan de informatievragen van de EU en de VN en dit 

ook te kunnen melden in het Jaarbericht van de Nationale Drug Monitor. 

Deze doelstelling laat zich vertalen in de volgende vraagstelling, eveneens afkomstig van het WODC. 
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1.3 Vraagstelling 

1. Op welke punten in het logistieke traject van een in beslag (of in bewaring) genomen drug of partij 

drugs (van het moment van aantreffen tot het moment van feitelijke vernietiging, inclusief alle 

tussenliggende handelingen) wordt momenteel informatie over de hoeveelheid en de aard van de 

in beslag genomen drugs vastgelegd?  

2. Welke informatie wordt op welk moment en door wie vastgelegd? Is er verschil in registratiewijzen 

tussen grote partijen drugs, kleine hoeveelheden drugs en hennepplanten/stekken/toppen? Zijn er 

verschillen per politie-eenheid?  

3. Welke definities worden gebruikt? In welke drugseenheden wordt geregistreerd? Wordt rekening 

gehouden met de zuiverheid van een in beslag genomen drug of met vochtigheid (bij registratie van 

hoeveelheden in gewicht)? Zo ja, hoe?  

4. Wat is de validiteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de informatie in de verschillende 

systemen?  

5. Wie beheert de informatie? Is de informatie openbaar? Hoe lang blijft de informatie beschikbaar?  

6. Is er een punt in het traject waarop het WODC informatie over totale hoeveelheden in beslag 

genomen drugs op landelijk niveau zou kunnen ‘aftappen’? Wat is de validiteit, nauwkeurigheid en 

betrouwbaarheid van deze informatie?  

7. Zou het WODC informatie uit meerdere ‘aftappunten’ kunnen verzamelen en extrapoleren om tot 

een landelijk overzicht te komen? Hoe zou deze methode er concreet uitzien?  

8. Als het antwoord op vraag 6 en 7 negatief is, zijn er dan andere manieren om tot landelijke cijfers 

dan wel schattingen te komen (denk bijvoorbeeld aan text-mining in het BVH)?  

9. Met welke knelpunten moet het WODC rekening houden als het over zou gaan tot een vorm van 

‘aftappen’ of schatten?  

10. Gegeven de stand van de informatie op regionaal en landelijk niveau: in hoeverre kunnen de 

specificaties die de vragenlijsten van het EMCDDA en de VN vragen ingevuld worden?  

1.4 Politiek-bestuurlijke context 

Het is van belang om de doelstelling van het onderzoek, namelijk het benoemen, of vinden, of verkennen 

van een mogelijke methode om valide en betrouwbare landelijke cijfers over in beslag genomen drugs te 

verzamelen, te bezien binnen de huidige praktische context van wat mogelijk is, of lijkt. Want natuurlijk is er 

een methode om valide en betrouwbare cijfers te verkrijgen, namelijk door te zorgen dat alle beslagen goed 

worden geregistreerd en de hoeveelheden daarna goed worden opgeteld, desnoods handmatig. Het 

werkelijke probleem schuilt in de menskracht die daarvoor nodig is. En daarachter schuilt weer het belang 

dat betrokken partijen schenken aan het hebben of verkrijgen van valide, nauwkeurige en betrouwbare 

landelijke cijfers. 
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Uit interviewgesprekken met de portefeuillehouders drugs en beslag van de Nationale Politie blijkt dat dat 

belang ‘beperkt’ te noemen is. De politie zegt zelf niet veel te hebben aan landelijke cijfers, wel (soms) aan 

lokale, of regionale cijfers, maar die kunnen ter plekke worden gegenereerd als dat nodig is. Het gaat dan 

om ‘duiding’ van ‘grote partijen’: wat zijn de gevolgen voor de politie, in hoeverre is Nederland een 

‘doorvoerland’, is er sprake van ondermijning? Prioriteit heeft vooral integriteit. Een zorgvuldig proces staat 

voorop. En natuurlijk zou het mooi zijn als dat proces zo kon worden ingericht, met nieuwe ICT en/of 

bijvoorbeeld een barcodesysteem, dat het leveren van landelijke cijfers daarmee eenvoudig te realiseren 

zou zijn. Maar tegelijkertijd is er het besef bij de geïnterviewden dat zo’n ICT-reorganisatie veel tijd en 

kosten met zich brengt. 

Binnen het Openbaar Ministerie roept het onderwerp ‘beslag’ ook ambivalenties op. Die hebben vooral te 

maken met de haalbaarheid van het handhaven van de wet. De wet (artikel 94 e.v. WSv) schrijft voor dat 

elke aangetroffen XTC-pil in beginsel op dezelfde wijze moet worden geregistreerd en afgevoerd als elke 

andere (grote) partij. Maar hoe haalbaar is dat in de praktijk? 

Onderhavig rapport wil zich afzijdig houden van deze en andere politiek-bestuurlijke discussies. We gaan uit 

van de huidige staande praktijk, inclusief de ambivalenties, prioriteiten en tegenstrijdige belangen die 

erbinnen spelen. Maar toch zal blijken dat die discussies her en der onwillekeurig de kop opsteken. Want 

hoeveel extra inspanning, of capaciteitsinzet, is binnen die staande praktijk te billijken of te rechtvaardigen 

om landelijke cijfers te kunnen krijgen? Het antwoord op die vraag is en blijft een belangenafweging, maar 

hangt ook af van wat praktisch ‘haalbaar’ te noemen is. 

Naast de kwestie van het belang dat wordt gehecht aan valide, nauwkeurige en betrouwbare cijfers speelt 

de vraag hoe valide, nauwkeurig en betrouwbaar die cijfers dan moeten zijn. Welke kwaliteit is goed genoeg 

en voor welk doel? Hoe waarachtig of waarschijnlijk moeten ze zijn?   

1.5 Kwaliteit van cijfers 

In het rapport gaat het veelvuldig over ‘de kwaliteit van cijfers’ en in dat verband over betrouwbaarheid, 

nauwkeurigheid en validiteit. Voor een goed begrip van deze termen, leggen we hieronder uit wat we 

eronder verstaan. 

Betrouwbaar meten is meten zonder willekeurige meetfouten. Dat wil zeggen dat men bij meting en 

hermeting van hetzelfde object hetzelfde resultaat krijgt. We kunnen betrouwbaarheid opdelen in 

intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Bij de eerste vorm verwachten 

we hetzelfde meetresultaat als een beoordelaar een meting herhaalt. Bij de tweede vorm verwachten we 

hetzelfde meetresultaat als twee beoordelaars hetzelfde object meten. Betrouwbaarheid wordt doorgaans 

uitgedrukt in een correlatiecoëfficiënt zoals Cronbach’s alfa of met behulp van Cohen’s kappa. 

Er kan betrouwbaar en toch niet juist worden gemeten. Dat is bijvoorbeeld het geval als er systematische 

fouten worden gemaakt. In voorkomende gevallen kan voor de meetfout achteraf worden gecorrigeerd. Er 

kan ook betrouwbaar worden gemeten als metingen die ogenschijnlijk verschillend zijn tot elkaar kunnen 

worden herleid. Als we weten wat een bolletje cocaïne gemiddeld weegt, dan kunnen we de meting ‘x 

bolletjes’ herleiden tot een bepaald gewicht, mits de spreiding van het gemiddelde niet te hoog is. Waar het 
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bij betrouwbaar meten om gaat, is dat als de ene meting ‘x bolletjes’ oplevert, er bij een volgende meting 

ook ‘x bolletjes’ en niet ‘y bolletjes’ worden gemeten.  

De nauwkeurigheid van een meting kunnen we ook omschrijven als de precisie ervan. Een nauwkeurige 

meting wil niet zeggen dat die meting ook betrouwbaar is. Hoe fijngevoeliger de gebruikte weegschaal is, 

bijvoorbeeld, hoe groter de kans dat die weegschaal de ene keer (net) iets anders meet dan de volgende 

keer. Voor landelijke cijfers over hoeveelheden drugs die in beslag genomen zijn, is een hoge 

nauwkeurigheid over het algemeen niet van groot belang. De douane meet grote partijen onderschepte 

drugs meestal tot op de kilo nauwkeurig. Voor een strafzaak kan het echter van belang zijn om metingen tot 

op de gram nauwkeurig, of nog preciezer, te hebben.   

Als een meting valide is dan is gemeten wat er gemeten moest worden. Anders gezegd, een valide meting is 

een waarachtige meting. Dat dit ook bij drugsbeslagen niet altijd lukt, bewijst de ‘grootste vangst ooit’ van 

heroïne in Rotterdam in maart 2016. Wat aanvankelijk werd geraamd op 1200 kilo heroïne, en uiteindelijk 

werd vastgesteld op 1383 kilo, bleek niet om heroïne te gaan, maar om versnijdingsmiddel. Een treffend 

voorbeeld van een niet-valide en trouwens ook niet-betrouwbare (eerste) meting. Metingen zijn hoe dan 

ook valide (en betrouwbaar en nauwkeurig) te noemen als zij door een geaccrediteerd laboratorium, zoals 

het Nederlands Forensisch Instituut, zijn gedaan.  

Hoe is nu de kwaliteit van de cijfers aan te tonen? Daar zijn twee manieren voor te vinden. Men moet zich 

daarbij realiseren dat het verkrijgen van volmaakt valide, betrouwbare en nauwkeurige cijfers niet mogelijk 

is. Er worden nu eenmaal altijd meetfouten gemaakt. We kunnen de kwaliteit van opgeleverde cijfers 

vaststellen door die te leggen naast een bepaalde standaard. Die standaard kan bijvoorbeeld worden 

gevormd door de kwaliteit van cijfers die door een geaccrediteerd laboratorium kunnen worden opgeleverd 

volgens de voor die accreditatie vastgestelde criteria voor zorgvuldig meten. De mate van overeenkomst 

bepaalt dan de kwaliteit. Dit zou dan steekproefsgewijs voor elke mogelijke bron in alle politie-eenheden 

moeten gebeuren.  

De tweede manier om aan te tonen dat cijfers betrouwbaar, valide en nauwkeurig zijn, is om de bronnen 

waaruit die cijfers afkomstig zijn en het proces waarmee ze worden verwerkt heel precies te beschrijven. 

Feitelijk is dat, wat we met onderhavig onderzoek doen. We onthouden ons daarbij zoveel als mogelijk van 

waardeoordelen over de kwaliteit.  

1.6 Werkwijze 

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden hebben we, vanwege de verwachte complexiteit van het 

te onderzoeken veld, gekozen voor een kwalitatieve insteek. Er zijn uitgebreid gesprekken gevoerd met 

mensen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij drugsbeslag. We hebben getracht daarbij volledig te zijn, al 

zijn niet alle eenheden van de nationale politie bezocht. De reden daarvoor is dat het niet nodig bleek om 

alle eenheden te bezoeken, om toch een volledig beeld van het veld te kunnen krijgen en er daarmee geen 

onnodig beslag op de politiecapaciteit werd gelegd.  

Partijen met wie gesproken is, zijn de Dienst Landelijke Informatie Organisatie van de Landelijke Eenheid, 

het Beslag Interventie Team, de portefeuillehouders ‘drugs’, ‘beslag’ en ‘forensische opsporing’ van de 
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nationale politie, Domeinen Roerende Zaken, de Landelijke Beslag Autoriteit, het Parket Generaal, de 

Douane, de Koninklijke Marechaussee, het Trimbos-instituut en in totaal zeven eenheden, te weten Den 

Haag, Amsterdam, Rotterdam-Rijnmond, Zeeland-West-Brabant, Limburg, Oost-Nederland en Oost-Brabant. 

Daarnaast hebben we dankzij de bereidwillige medewerking van de eenheid Oost-Brabant een uitgebreide 

studie kunnen maken van de functionaliteiten en (on)mogelijkheden van de Basisvoorziening Handhaving 

(BVH) van de politie. De eenheid Den Haag bood ons door middel van diverse rondleidingen uitgebreid 

inzicht in de logistiek van het beslagproces in die regio. 

Nadat het veldwerk goeddeels was afgerond, is er een expertsessie gehouden om de opbrengst ervan te 

wegen en te bezien of en hoe het WODC daadwerkelijk tot een nieuwe vorm van (secundaire) 

informatiegaring zou kunnen overgaan. Deelnemende partijen aan de expertsessie waren het Trimbos-

instituut, Parket-Generaal, Universiteit van Amsterdam, Dienst Landelijke Informatie Organisatie van de 

Landelijke Eenheid van de politie en het WODC.  

In de rapportage hebben we ervoor gekozen om de geïnterviewde partijen niet te citeren. Over het 

algemeen laten we ook in het midden van wie welke informatie precies afkomstig is. Dat hebben we gedaan 

ten behoeve van de leesbaarheid, en omdat deze anonimiteit partijen de gelegenheid biedt om vrijuit te 

spreken. We willen immers toe naar een volledig beeld van logistiek en registratie, juist ook waar de 

voorgeschreven ‘theorie’ en de praktijk uit elkaar lopen. 
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HOOFDSTUK TWEE – HUIDIGE PROCES EN REGISTRATIE 

Dit hoofdstuk beschrijft het logistieke traject, en enkele varianten, van in beslag genomen verdovende 

middelen, van het moment van aantreffen tot het moment van vernietiging. We beschrijven welke 

partijen in dit traject zijn betrokken, wat hun rol is, en welke informatie zij vastleggen in welke 

registratiesystemen. 

Met dit hoofdstuk gaan we in op de eerste drie onderzoeksvragen. Deze komen aan het eind van het 

hoofdstuk één voor één aan bod. De eerste drie onderzoeksvragen gaan over de logistiek en over de opslag 

van informatie. We zullen zien dat er de nodige ruimte zit tussen hoe het theoretisch, dat wil zeggen volgens 

het protocol, zou moeten lopen en wat er in de praktijk gebeurt. Dat is overigens geen onkunde of onwil per 

se, maar in veel gevallen, zo blijkt uit de gevoerde gesprekken, een gevolg van goede redenen om van het 

protocol af te wijken.  

Voor de ontstaansgeschiedenis van het protocol waar we het hierover zullen hebben, gaan we terug naar 

het jaar 2007, toen bekend werd dat bij de politie ‘160 kilo heroïne’ zou zijn ‘kwijtgeraakt’. Het vormde de 

directe aanleiding voor brieven van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

aan de Tweede Kamer, op 3 oktober 20076, waarin een aantal verbeterpunten ten aanzien van 

inbeslagnames bekend werd gemaakt: 

1. Er wordt een verbeterde protocollering ontwikkeld zodat de handelingen met in beslag genomen 

verdovende middelen tijdens de afwikkeling beter kunnen worden herleid en de 

hoeveelheid/omvang tot aan de vernietiging steeds exact vaststaat en transparant te herleiden is.  

2. Er zal onderscheid worden gemaakt naar documenten voor het strafdossier en documenten die 

nodig zijn voor een transparante en betrouwbare bedrijfsvoering van in beslag genomen goederen 

bij de politie zoals de weegbrief.  

3. De standaardpassage in rapporten over monstername waarin wordt vermeld dat de rest van het 

bemonsterde materiaal is vernietigd, zal worden aangepast zodat geen misverstand meer kan 

bestaan over de status van dat materiaal. 

In 2009 publiceerde de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid een ‘normenkader drugsbeslag’. Daarmee 

werd een processchema drugsbeslag gepresenteerd met per processtap een aantal normen die een 

zorgvuldig proces moesten waarborgen. In het normenkader wordt onder meer ‘het vier-ogen principe’ 

geïntroduceerd. Alle handelingen met drugs moeten door minimaal twee opsporingsambtenaren worden 

verricht. De hulpofficier van justitie is hiervan overigens uitgezonderd. 

De praktijk blijkt weerbarstig en daarom richt de Raad van Korpschefs per 1 april 2011 het Beslag Interventie 

Team op om de inbeslagname van drugs bij de politiekorpsen op orde te krijgen. Het BIT ontwerpt een 

“protocol afhandelen aangetroffen Verdovende Middelen”, dat tot op heden van kracht is.  

 

6 Vergaderjaar 2007-2008, Kamerstuk 31200-VI nr. 5 
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2.1 Het beslagproces 

Zodra verdovende middelen worden aangetroffen treedt het Protocol afhandelen aangetroffen Verdovende 

Middelen in werking. Daarin staat beschreven welke handelingen worden verwacht van de 

opsporingsambtenaar/agent, hulpofficier van Justitie, (decentraal) beslagbeheerder, forensisch 

onderzoeker, medewerker regionaal beslaghuis en ‘elk ander personeel werkzaam bij of voor de 

Nederlandse politie, dat in aanraking komt met verdovende middelen.’ Uitgangspunt is dat door het 

zorgvuldig hanteren van dit protocol de inbeslagname van verdovende middelen bij de Nederlandse politie 

op een eenduidige en controleerbare wijze gebeurt. Het protocol geldt voor alle soorten verdovende 

middelen die staan vermeld op lijst I en/of II van de Opiumwet. Voor het ontmantelen van 

hennepkwekerijen en laboratoria voor synthetische drugsgelden andere, aparte procedures.  

In beginsel - zo beschrijft het protocol - worden alle aangetroffen verdovende middelen in beslag genomen. 

Dit gebeurt in veel gevallen door een politieagent op straat of bij bijvoorbeeld een huiszoeking. Belangrijk 

aspect van het protocol is het al benoemde ‘vier-ogen principe’. Om integriteitskwesties voor te zijn, worden 

handelingen met drugs altijd uitgevoerd door minimaal twee personen.  

Er kunnen in totaal vier belangrijke partijen betrokken zijn bij het beslagproces voordat een aangetroffen 

partij vernietigd wordt in een verbrandingsoven. Dat zijn de opsporingsambtenaar, de afdeling Forensische 

Opsporing, het Nederlands Forensisch Instituut en het ketenbeslaghuis. We beschrijven per partij wat 

volgens het protocol haar rol in het beslagproces is. 

1. Treft verdovende middelen aan (bij een persoon of in een locatie of voertuig). 

2. Legt beslag op alle aangetroffen verdovende middelen, ook kleine hoeveelheden (daaronder wordt 

verstaan: <0,5 gram harddrugs/<5 gram softdrugs). Daarna tekent de beslagene eventueel een 

officiële afstandsverklaring. 

3. Transporteert in beslag genomen middelen naar een tijdelijke opslaglocatie. Vaak is dat een kluis op 
het politiebureau. Als het een zeer grote hoeveelheid betreft, vindt - in verband met de veiligheid 
van de opsporingsambtenaar - monstername voor onderzoek door Forensische Opsporing en 
vernietiging zo snel mogelijk plaats al dan niet via het Beslaghuis. Dit gebeurt in deze ‘uitzonderlijke 
gevallen’ altijd in overleg met de Officier van Justitie. 

  
4. Telt en/of weegt en beschrijft het in beslag genomen goed en registreert dit per verdovend middel 

in BVH op een zogeheten goederenkaart. 

5. Verpakt het goed in sluitzakjes (per type) en sealbags (per verdachte) en vermeldt het BVH 

zaaknummer en goednummer hierop. 

6. Maakt een KvI (kennisgeving van inbeslagneming; één per verdachte) op uit de gegevens in BVH. 

Deze kan later worden opgenomen in het zaakdossier van het OM. 

7. Legt de KvI voor aan de hulpofficier van Justitie, die een besluit neemt over wat er met het in beslag 

genomen goed gebeurt. 
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◦ Indien verdachte bekend en vervolgbaar is en er sprake is van meer dan de hierboven 

beschreven ‘kleine hoeveelheid' kan het OM overgaan tot vervolging. In dat geval gaan de 

verdovende middelen naar Forensische Opsporing voor onderzoek. In het geval van een 

grote partij gaan - in het kader van veiligheid en integriteit - alleen monsters naar 

Forensische Opsporing en wordt de partij zo snel mogelijk via het Beslaghuis vernietigd.  

◦ In het geval van een (beleids)sepot (bij harddrugs < 0,5 gram of softdrugs < 5 gram) 

worden de middelen naar het Beslaghuis vervoerd en klaargemaakt voor vernietiging.  

1. Ontvangt (monsters van) in beslag genomen middelen (altijd met KvI erbij). Ontvangst wordt 

geregistreerd in BVH (actie H67) en het goed gaat in een kluis in afwachting van onderzoek door 

Forensische Opsporing (FO). 

2. Test type en meet hoeveelheid verdovend middel in geaccrediteerd lab. De uitslag van de test en 

de exacte weeg- en telgegevens worden op de KvI en de goederenkaart in BVH vermeld.  

3. Neemt eventueel monsters als het goed naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) of een ander 

geaccrediteerd lab moet. Overdracht aan NFI wordt vermeld met een specifieke code op de 

goederenkaart in BVH. Daarnaast wordt het middel ingevoerd als ‘spoor’ in de sporenmodule van 

het Landelijk Sporen Volgsysteem (LSV). Het monster krijgt dan een uniek Sporen Identificatie 

Nummer (SIN). Het NFI levert de rapportage in pdf-formaat aan. In BVH bestaat de mogelijkheid om 

(in een aparte subregistratie) het NFI rapportnummer te vermelden. 

1. Vervoert in beslag genomen verdovende middelen die (eventueel na monstername) zijn 

aangemerkt voor vernietiging. 

2. Registreert ontvangst van elk goed in het Beslagportaal en in BVH (middels specifieke code) en slaat 

verdovende middelen - zonder openen van sealbags - op in kluis.  

3. Legt KvI, inclusief FO-rapportage, voor aan het OM. OvJ bepaalt of overgegaan mag worden tot 

vernietiging. De status hiervan wordt vermeld in het Beslagportaal. 

4. Vervoert in beslag genomen verdovende middelen naar een verbrandingsoven. Daar wordt 

een weegbon opgemaakt op basis waarvan de financiële afrekening plaatsvindt. 

2.2 Registratie 

Hoewel een bruikbare registratie van hoeveelheden en soorten drugs door het protocol gewaarborgd lijkt, 

loopt die bruikbaarheid toch vaak averij op. De opsporingsambtenaar bepaalt, soms nog met de 

zogenoemde kleurentest, snel om welke drug het gaat en weegt de hoeveelheid. Dat gebeurt bruto (dus 

inclusief verpakking) en soms met een eenvoudige ‘keukenweegschaal’. Gaat het om stuks (bijvoorbeeld 

pillen, of bolletjes) dan worden die geteld, mits het om ‘telbare’, dat wil zeggen niet enorme, hoeveelheden 

gaat. Die gegevens worden ingevoerd in BVH onder een registratienummer dat door de 

opsporingsambtenaar wordt aangemaakt. Alleen die betreffende ambtenaar is gerechtigd (of kan iemand 

machtigen) om vervolgens onder datzelfde registratienummer wijzigingen aan te brengen. Sommige 
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afdelingen Forensische Opsporing binnen de betreffende eenheid onderzoeken het in beslag genomen goed 

(of een monster daarvan) vervolgens, alvorens het naar het Regionaal Beslaghuis wordt vervoerd om te 

worden vernietigd. In de regel stuurt FO een monster naar het NFI voor nader onderzoek. Het NFI stuurt een 

print met de uitslag naar het Openbaar Ministerie en een kopie daarvan terug naar de desbetreffende 

afdeling FO. Als dat aanleiding geeft tot nadere precisering van het type drug, wordt dat vaak schriftelijk 

vermeld op de (papieren) KvI. Als er ook een wijziging in BVH wordt aangebracht gebeurt dat meestal op een 

aparte goederenkaart, of in een ander nog vrij tekstveld, vanwege verschillende of niet-aansluitende 

bevoegdheden om te wijzigen. De verdovende middelen worden vervolgens overgebracht naar het 

ketenbeslaghuis om van daaruit naar een verbrandingsoven te worden getransporteerd. Daarvan wordt 

melding gemaakt in het Beslagportaal, een systeem dat door het beslaghuis en het OM wordt gebruikt om 

de status van een in beslag genomen goed te delen. Het Beslagportaal wordt vooral gebruikt om de logistiek 

van een goed te kunnen volgen en betrekt de bijbehorende inhoudelijke informatie uit BVH. Hoeveelheden 

worden daarin dus niet apart bijgehouden. Het OM kan in het Beslagportaal bepalen wat er wanneer met 

een in beslag genomen partij moet gebeuren.  

De hoeveelheid blijkt veelal bepalend voor de route die een partij uiteindelijk aflegt. Gebruikshoeveelheden 

gaan meestal rechtstreeks naar het ketenbeslaghuis. We gaan daar verderop dieper op in. Kleine partijen 

gaan omwille van de vereiste snelheid in ZSM-zaken7 niet langs FO. Er wordt volstaan met ambtshalve 

vaststelling van het soort drug (hennep behoeft niet meer te worden getest), eventueel een kleurentest om 

de aard van het in beslag genomen ‘witte poeder’ vast te stellen. Die vaststelling wordt gebruikt in het 

eerste verhoor en kan dan leiden tot een bekennende verklaring van de verdachte. Grotere partijen kunnen 

in zijn geheel naar FO gaan, maar het komt vaker voor dat er alleen maar monsters naar FO worden 

gestuurd. Zeer grote partijen gaan na bemonstering op de plaats delict rechtstreeks naar het beslaghuis, of 

zelfs, als de veiligheid daarom vraagt, meteen naar de vernietigingsoven. Versnijdingen worden niet in 

procenten uitgedrukt. De gebruikte terminologie is ‘het monster bevat x en/of y’, waarbij x of y typen 

verdovende middelen zijn. 

Bij inbeslagnames zonder (kans op een) verdachte gaan de in beslag genomen drugs meestal ook meteen 

naar het beslaghuis. Er wordt dan volstaan met een beschrijving ‘op het eerste gezicht’ en er wordt soms 

zelfs helemaal niet gewogen. Met versnijdingen, vochtgehaltes, verpakkingen e.d. wordt alleen rekening 

gehouden als het goed langs FO of het NFI is geweest. 

Hennep, ten slotte, kent een eigen route. Strafrechtelijke ruimingen van kwekerijen worden door Domeinen 

Roerende Zaken verzorgd na een opdracht van het Openbaar Ministerie. DRZ zelf of een ontruimingsbedrijf 

telt de moederplanten, de toppen en/of de stekken en kan de boel desgewenst ter plekke vernietigen. Het 

resultaat wordt door de politie op de KVI vermeld. Referentiemonsters van hennep behoeven niet te 

worden bewaard. Vocht is speciaal bij hennep een probleem als het om het wegen van een partij gaat. De 

planten verdrogen en nemen al vrij snel sterk af in gewicht. Registreren in stuks is ook niet altijd eenduidig, 

omdat het kan gaan om volgroeide planten of stekken, toppen of losse bladen, etc.  

Registratie van in beslag genomen drugs vindt dus hoofdzakelijk plaats in BVH. Maar geregeld komen er ook 

andere systemen in beeld. Indien er aanleiding is om door te rechercheren op de in beslag 

7 ZSM (Zorgvuldig Snel Maatwerk) staat voor een relatief nieuwe werkwijze die het OM hanteert om zaken 
verhoudingsgewijs snel af te doen met een strafbeschikking. Bepaalde zaken die gaan over handel en bezit van drugs 
kunnen via deze versnelde methode worden afgedaan. 
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genomen middelen, bijvoorbeeld als een relatie wordt vermoed met een grote zaak, of met het opsporen en 

oprollen van grootschalige drugsnetwerken, dan wordt de zaak overgedragen aan de Recherche en 

geregistreerd in Summ-IT. Een directe koppeling tussen BVH en Summ-IT is er niet. Monsters worden 

geregistreerd in het Landelijk Sporen Volgsysteem. Door middel van een koppeling met BVH is daarin ook te 

vinden van welke partij het monster afkomstig was, maar meestal dus wel volgens de registratie en 

eventuele bruto weging die door de opsporingsambtenaar is gedaan. Ook zien we dat afdelingen FO en de 

beslaghuizen er eigen systemen op nahouden, waarin logistieke zaken, en ook hoeveelheden, worden 

bijgehouden. Zo maken de betrokken partijen in Amsterdam gebruik van Konfisk, een lokaal systeem waarin 

alle administratie wordt bijgehouden, van moment van beslagname tot vernietiging. Volgens 

geïnterviewden heeft zo’n lokaal systeem een groot voordeel ten opzichte van de situatie in de rest van het 

land: een eenduidige manier van registreren, en alle data op één centrale plek. 

Hieronder geven we het beslagtraject schematisch weer. 

 

Op dit moment werkt de politie aan een vereenvoudiging van het beslagproces door de invoering van 

NFiDENT. Dit houdt in dat afdelingen FO zelf een gaschromatograaf met massaspectrometer (GC-MS) tot 

hun beschikking krijgen om eigenstandig rechtsgeldige metingen te kunnen doen van partijen die de meest 

voorkomende typen drugs bevatten, te weten cocaïne, heroïne, amfetamine en MDMA (XTC). Om te 

bekijken of een in beslag genomen substantie inderdaad één (of meer) van deze drugs bevat, beveelt het NFI 

het gebruik van de kleurentest aan. Daarna kan speciaal door het NFI opgeleid politiepersoneel van FO de 
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GS-MS meting doen. Het NFI controleert vervolgens ‘de kwaliteit en betrouwbaarheid van de meting en 

interpreteert de ontvangen meetgegevens.’ 8   

Niet alle gevallen van drugsbeslag verlopen op de hierboven beschreven manier. Vaak doorlopen vooral de 

grotere partijen andere routes. Bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven en op Schiphol. 

In de Rotterdamse haven is een permanent samenwerkingsverband actief, samengesteld uit rechercheurs 

van de Douane, Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) en de zeehavenpolitie Rotterdam: het HARC 

(Hit and Run Cargo) Team. Het HARC-team is gespecialiseerd in onderzoeken naar de invoer, doorvoer en 

uitvoer van verdovende middelen en beschikt over eigen hulpofficieren van justitie, technische 

ondersteuning, speciale voertuigen, observatie- en aanhoudingsgroepen, speciale ruimtes om verdovende 

middelen te testen, te wegen en te bemonsteren, et cetera. Ook is het team - wanneer hun specialismen en 

bijzondere bevoegdheden vereist zijn - werkzaam in de havengebieden rond Vlissingen en Antwerpen. 

Het HARC-Team onderzoekt scheepsladingen op basis van (internationale) tips over vervoer van verdovende 

middelen en op basis van eigen onderzoek door middel van steekproeven met scanners en drugshonden. 

Ladingen waarin verdovende middelen worden aangetroffen, worden ofwel in zijn geheel in beslag 

genomen. Ofwel ontdaan van de verdovende middelen. Aangetroffen middelen worden gewogen, in de 

meeste gevallen op de kilogram nauwkeurig, en geregistreerd in een zelf ontwikkeld Excel overzicht met de 

maandelijkse vangsten. Daarin wordt genoteerd in welke vracht hoeveel van welk middel is aangetroffen, 

waar de lading vandaan kwam en - indien bekend - waar deze naar op weg was. Registratie van de vondst 

(zonder gedetailleerde informatie, maar sinds kort op aanvraag van het Beslaghuis wel inclusief hoeveelheid 

en type) wordt ook gedaan in Summ-IT, zodat het Beslaghuis de status van de vondst kan volgen in het 

Beslagportaal. Onbekend is in hoeverre deze gegevens (via andere lopende zaken waar de vondst in wordt 

opgenomen) daardoor ook dubbel in het systeem terechtkomen. Van de aangetroffen middelen worden 

monsters genomen die verder worden onderzocht in een geaccrediteerd laboratorium van de Douane. 

Ook de Koninklijke Marechaussee heeft een rol als het gaat om de inbeslagname van verdovende middelen. 

Op Schiphol is een speciale eenheid actief, het Drugs Team Schiphol, die alle daar binnengekomen illegale 

waar registreert, verwerkt en afhandelt. Het leeuwendeel betreft bolletjesslikkers of –‘duwers’ die met 

gemiddeld circa 700 gram cocaïne in hun lichaam het land binnenkomen. Deze zaken handelt het DTS geheel 

zelfstandig af. In totaal gaat het jaarlijks om ongeveer duizend kilo cocaïne die op deze manier onderschept 

wordt. Dat is landelijk gezien een kleine hoeveelheid te noemen. 

Alleen ingewikkelde partijen, zoals een met drugs geïmpregneerd tapijt, gaan naar het NFI om te worden 

gedetermineerd en gewogen. Registratie gebeurt op vergelijkbare wijze als in BVH in het 

Bedrijfsprocessysteem (BPS) van de KMar. Hoewel het BPS landelijk raadpleegbaar heet te zijn, vertrouwt 

het DTS dat zelf onvoldoende. Om redenen van transparantie en integriteit wordt alles wat het beslaghuis in 

en uit gaat gewogen en geregistreerd in een eigen Excel-systeem.  

 

8 Vakbijlage NFiDENT, een uitgave van het NFI, februari 2016 
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2.2 Logistiek 

In de praktijk zien we dus dat in beslag genomen drugs verschillende wegen kunnen doorlopen, afhankelijk 

van het type en de aangetroffen hoeveelheid en van het feit of er een verdachte in beeld is (en het beslag 

kan leiden tot een strafzaak). Daarnaast hanteren sommige eenheden een eigen procedure, zoals de 

eenheid Den Haag, die alle partijen drugs langs de afdeling Forensische Opsporing stuurt om ze te laten 

determineren en wegen. In het Excel-systeem dat daar wordt bijgehouden is zodoende een goede registratie 

te vinden van alle drugs die in de eenheid Den Haag in beslag zijn genomen. 

Dat kan in een eenheid als Den Haag, die betrekkelijk klein en overzichtelijk genoemd kan worden, zeker in 

vergelijking met eenheden als Oost- en Noord-Nederland, vrij gemakkelijk en zonder al te grote risico’s. In de 

grotere eenheden zouden hiervoor veel grotere afstanden moeten worden afgelegd met implicaties voor de 

veiligheid en coördinatie. Sommige eenheden noemen het Haagse model om die reden ‘niet haalbaar’. Vaak 

speelt er ook een capaciteitsprobleem.  

De spanning die er bestaat tussen capaciteit en zorgvuldige protocolafhandeling en dito registratie vinden 

we het meest duidelijk terug in de discussie over gebruikshoeveelheden. Het protocol schrijft voor dat elke 

hoeveelheid, hoe gering ook, op dezelfde manier wordt afgehandeld. Dat zou circa 20 minuten werk 

betekenen voor elke joint of pil die in beslag wordt genomen. Naast nog het daadwerkelijke verplaatsen en 

opbergen van de drugs in sealbags en in kluizen onder het ‘vier-ogen principe’. Voor gebruikshoeveelheden, 

die een substantieel deel, zo niet het grootste deel (in aantallen, niet in gewicht), van de beslagen betreft, is 

dit een frustrerende aangelegenheid. Om die reden loopt er nu officieel een pilot in Groningen en Limburg, 

maar ook, officieus, in enkele andere eenheden om gebruikshoeveelheden anders af te handelen. Ze 

worden eerst opgespaard in een apart kluisje op het bureau en dan, als collo, met één KvI naar het 

beslaghuis gebracht. In Den Haag gaat overigens ook dat collo via FO. Soms gaan de gebruikshoeveelheden 

die bij een festival worden opgehaald rechtstreeks in een meegebrachte ton, die daarna ook weer 

rechtstreeks de verbrandingsoven ingaat. Hetzelfde gebeurt regelmatig met zogenoemde ‘horecakluizen’, 

waarin portiers en beveiligers in beslag genomen drugs bewaren. 

We zien dus dat er tijdens het proces van verschillende partijen in beslag genomen drugs wel de logistiek, 

maar niet de hoeveelheid wordt geregistreerd. Verder zien we dat als hoeveelheden en typen drugs wel 

worden geregistreerd, het geregeld voorkomt dat wijzigingen in die hoeveelheden of ten aanzien van het 

type drug, die verderop in de procedure worden vastgesteld, niet eenduidig, of op de daarvoor bestemde 

plaatsen, worden geregistreerd. Soms gebeurt dat alleen schriftelijk, namelijk op de papieren KvI en meestal 

gebeurt dat ook wel in BVH, maar op moeilijk hervindbare en niet-logische plaatsen. Dat leidt bij het 

bevragen van het systeem tot onzuiverheden. Daarop gaan we in het volgende hoofdstuk dieper in.  
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2.3 Conclusie 

De eerste drie onderzoeksvragen kunnen we nu beantwoorden.  

1. Op welke punten in het logistieke traject van een in beslag (of in bewaring) genomen drug of partij 

drugs (van het moment van aantreffen tot het moment van feitelijke vernietiging, inclusief alle 

tussenliggende handelingen) wordt momenteel informatie over de hoeveelheid en de aard van de in 

beslag genomen drugs vastgelegd? 

Het antwoord staat in dit hoofdstuk uitgebreid beschreven. Het komt er kort gezegd op neer dat er op veel 

verschillende momenten informatie over de hoeveelheid en de aard van in beslag genomen drugs wordt 

vastgelegd. Dat gebeurt echter ook op veel verschillende plaatsen. In BVH, maar meestal versnipperd, in 

Summ-IT, als het beslag leidt tot of onderdeel wordt van een opsporingsonderzoek waar de recherche aan te 

pas komt, schriftelijk op de KvI, of in een PDF van het NFI, in het Landelijk Sporen Volgsysteem en in lokale 

softwaresystemen zoals Konfisk in Amsterdam en in zelfgemaakte Excel-overzichten. In het Beslagportaal 

wordt hoofdzakelijk logistieke informatie over het beslag opgeslagen. Wel houdt Domeinen Roerende Zaken 

daarin onder meer bij hoeveel hennepkwekerijen zijn ontmanteld en wat daarbij in beslag is genomen. In de 

nationale hennepkwekerijenmonitor wordt landelijk bijgehouden hoeveel hennepplanten er bij 

ontmantelingen van hennepkwekerijen in beslag zijn genomen op basis van aparte registraties daarvan die 

bij de eenheden worden gevoerd. 

2. Welke informatie wordt op welk moment en door wie vastgelegd? Is er verschil in registratiewijzen 

tussen grote partijen drugs, kleine hoeveelheden drugs en hennepplanten/stekken/toppen? Zijn er 

verschillen per politie-eenheid? 

Veel verschillende personen leggen informatie over drugsbeslagen vast. Dat kan de opsporingsambtenaar 

zijn die als eerste de BVH-registratie opzet (en die als enige geautoriseerd is om onder een specifiek nummer 

informatie in later stadium te (laten) wijzigen), maar het kunnen ook andere politiemedewerkers zijn die op 

vaak nieuw aangemaakte goederenkaarten in BVH extra informatie toevoegen. Medewerkers van FO maken 

soms geen mutaties in BVH. Wel in Summ-IT en op de (papieren) KvI. Medewerkers van het beslaghuis 

muteren wel in BVH. 

De respondenten geven aan dat er – als het om de registratie gaat – verschillen zijn tussen de verwerking 

van grote en kleine hoeveelheden. Binnen een aantal eenheden in Nederland loopt een pilot om 

gebruikshoeveelheden met minder administratieve last te verwerken. 

Hennepkwekerijen worden door speciale teams in opdracht van Domeinen Roerende Zaken ontruimd. Zij 

tellen en/of wegen de planten, toppen en restbladeren en administreren dat ook. De opsporingsambtenaar 

maakt vervolgens een KvI aan in BVH.  

Er zijn veel verschillen tussen de eenheden, zo blijkt uit de interviews. Duidelijk is dat er geen 

praktijkstandaarden worden gehanteerd om BVH te voeden met informatie. Ook de eigen systemen en 

bestanden kennen een grote verscheidenheid. Soms treffen we een dergelijk systeem aan bij de afdeling FO, 

soms ook bij het ketenbeslaghuis. 
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3. Welke definities worden gebruikt? In welke drugseenheden wordt geregistreerd? Wordt rekening 

gehouden met de zuiverheid van een in beslag genomen drug of met vochtigheid (bij registratie van 

hoeveelheden in gewicht)? Zo ja, hoe? 

We stellen vast dat er goed en zuiver wordt gemeten als de in beslag genomen drugs (de hele partij) langs 

een afdeling Forensische Opsporing of het NFI zijn gegaan. Maar zelfs dan worden versnijdingen en ‘sterktes’ 

van pillen niet (altijd) vastgesteld.9 Type drug en vaak ook de (aangetroffen) hoeveelheid worden dan wel 

altijd op een nauwkeurige, valide en betrouwbare manier vastgesteld. Gaan de drugs niet langs FO of het 

NFI, dan wordt volstaan met de determinatie en weging of telling zoals die door de opsporingsambtenaar 

zijn gedaan. Als die tenminste zijn gedaan. Want het komt ook voor dat veel kleine (gebruiks)hoeveelheden, 

of juist enkele (zeer) grote partijen helemaal niet worden geteld of gewogen. Daar zijn goede redenen voor, 

overigens, bijvoorbeeld als de veiligheid in het geding is en er geen verdachte in beeld is of vermoedelijk zal 

komen. De weging of telling door de opsporingsambtenaar is vrijwel altijd een bruto-weging of een grove 

telling, in die zin dat allerlei eenheden kunnen worden gebruikt, zoals bolletje, ponypack, reep, doos, blok, et 

cetera, en dat verpakkingsmateriaal meestal wordt meegewogen. In het vierde hoofdstuk maken we een 

schatting van het aantal zaken dat langs FO en/of het NFI komt. Het gaat dan om het aantal incidenten dat 

uiteindelijk een misdrijfzaak wordt. We zullen zien dat naar schatting ongeveer de helft van het totaal aantal 

incidenten dat betrekking heeft op drugs uiteindelijk leidt tot een misdrijfzaak. Dat wil niet zeggen dat er 

ook een strafzaak van komt, maar wel dat de drugs zeer waarschijnlijk door FO en/of het NFI zijn 

gedetermineerd en soms ook geteld en gewogen. Naar schatting de helft van de harddrugsbeslagen wordt in 

beginsel dus alleen door de opsporingsambtenaar geregistreerd, waarbij duidelijk is dat dit lang niet altijd 

(goed) gebeurt. Het gaat dan om gebruikshoeveelheden of om beslagen die om diverse redenen geen 

aanleiding geven tot vervolging. 

9 De Opiumwet vereist geen bepaling van de zuiverheid van een stof. Overigens is het voorhanden hebben van 
versnijdingsmiddelen ´als men weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn voor het plegen van´ 
misdrijven in het kader van artikel 10 van de Opiumwet dan weer wel strafbaar gesteld onder artikel 10A van de 
Opiumwet.
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HOOFDSTUK DRIE – INFORMATIEBEHEER EN -ONTSLUITING 

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien hoe het proces van het drugsbeslag in theorie en in de praktijk 

verloopt. Ook hebben we gezien op welke momenten er informatie wordt vastgelegd. De Basisvoorziening 

Handhaving speelt daarin, als hét bedrijfsprocessysteem van de nationale politie, logischerwijs een 

essentiële rol. Voor veel doeleinden van de politie voldoet BVH zoals het is. Voor het verkrijgen van 

landelijke cijfers over drugsbeslag voldoet het, zoals blijkt uit de praktijk, op dit moment niet. Maar de 

vraag is wel of dat hoofdzakelijk komt door gebreken bij de invoer of door onoverkomelijke moeilijkheden 

bij de uitvoer. In dit hoofdstuk willen we ons vooral richten op de uitvoer ofwel de ontsluiting van de 

geregistreerde informatie.  

De reden om lang stil te staan bij BVH is dat BVH in beginsel alle informatie over drugsbeslag kan en zou 

moeten bevatten die voor het politiewerk van belang is. Het is niet voor niets dat tot op de dag van vandaag 

geprobeerd wordt om landelijke cijfers over drugsbeslag met behulp van BVH boven tafel te krijgen. Het 

verrassende is dat dat met wisselend succes gebeurt. Waarom lukt het de ene eenheid, in elk geval 

ogenschijnlijk, beter dan de andere? Is er een sleutel te vinden die alle eenheden zouden kunnen gebruiken 

om BVH goed te ontsluiten? En wat is dan de kwaliteit in termen van nauwkeurigheid, validiteit en 

betrouwbaarheid van de verkregen cijfers? En zijn er alternatieven voor het gebruik van BVH? We 

beantwoorden daarmee onderzoeksvragen 4, 5 (toegespitst op BVH) en 10 (eveneens toegespitst op BVH). 

Aan het eind van het hoofdstuk komen deze vragen net als in het vorige hoofdstuk één voor één aan bod. 

3.1 Beheer van en toegang tot informatie 

In het inrichtingsplan van de Nationale Politie uit 2012 worden de Diensten Regionale Informatieorganisatie 

(DRIO’s), samen met de Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO), aangewezen als verantwoordelijken 

voor de coördinatie, het beheer en de kwaliteit van informatie. Deze dienst is opgedeeld in verschillende 

afdelingen die elk verantwoordelijk zijn voor een bepaald type informatie. Zo zijn er afdelingen 

verantwoordelijk voor criminele inlichtingen, real time intelligence centers of rechtshulp. Elke eenheid 

beschikt over een DRIO.  

Onder deze dienst vallen vaak afdelingen, zoals de afdeling Business Intelligence en Kwaliteit (BI&K) of het 

Business Intelligence Competence Centre (BICC), die uiteindelijk de rapportages leveren over gegevens uit 

de verschillende registratiesystemen van de politie, waaronder BVH. Zij moeten toezien op de kwaliteit van 

de informatie die in de systemen staat en zijn verantwoordelijk voor het signaleren van eventuele 

knelpunten. Elk Business Intelligence en Kwaliteitscentrum heeft een eigen thema waarin men 

gespecialiseerd is, bijvoorbeeld High Impact Crimes. De inbeslagname van verdovende middelen is niet de 

expertise van een bepaalde BI&K; informatie hierover kan derhalve bij elke BI&K opgevraagd worden.  

Alle afdelingen BI&K beschikken over de Basisvoorziening Informatie (BVI). Dit systeem is bedoeld om op 

bovenregionaal niveau informatie te ontsluiten. Het wordt gevuld vanuit BVH, Summ-IT, en Amazone. Het is 

de bedoeling dat op den duur alle informatie uit BVH overgezet wordt in BVI, onder andere om rapportages 

te kunnen uitdraaien. Op dit moment kiest men voor die rapportages echter toch vaak nog voor BVH, 

vanwege verschillen in het indelen van informatie in BVI en BVH, waarbij BVH over functionaliteiten en 

tekstvakken beschikt die BVI (nog) niet heeft. Hierdoor gaat bij het overzetten informatie verloren. BVH is op 

dit moment een vollediger systeem dan BVI. 
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De bewaartermijn van de gegevens wordt bepaald in de Archiefwet uit 1995. Hierin zijn de bewaartermijnen 

opgesomd voor verschillende organen, zoals het Rijk, provincies en gemeentes. De politie valt onder het 

Ministerie van Veiligheid en Justitie en daarmee onder het Rijk. De artikelen 23 tot en met 26 van de 

Archiefwet (archiefbescheiden van het Rijk) zijn daarmee op de politie van toepassing. In de algemene 

bepalingen van de wet wordt een termijn van maximaal twintig jaar genoemd. Alleen bepaalde informatie 

die in aanmerking komt voor een langere bewaartermijn kan langer worden bewaard. Eenheden bewaren 

informatie zo lang als nodig binnen deze termijn. In Amsterdam bijvoorbeeld is het praktijk om 

laboratoriumrapporten te printen en aan de KvI’s/dossiers vast te maken. Er gaat dan een sticker op met het 

registratienummer. Vervolgens wordt het twee jaar bewaard in het eigen archief en daarna nog eens 10 jaar 

in het centrale archief. Daarna wordt het vernietigd. Het protocol Afhandelen aangetroffen Verdovende 

Middelen schrijft voor dat een monster voor eventuele contra-expertise 5 jaar moet worden bewaard. Bij 

ZSM-zaken gebeurt dit in de regel niet. 

Alleen daartoe geautoriseerde personen hebben de mogelijkheid om rapportages uit te draaien in BVH. Een 

veelgebruikte tool daarbij is Cognos, een programma van IBM. In Cognos is het mogelijk om query’s op te 

bouwen waarmee informatie kan worden gegenereerd. Voor een uitdraai uit BVH kan de 

rapportontwikkelaar zodoende zelf selecteren welke informatie meegenomen moet worden in het rapport. 

In BVI worden daarvoor vooraf gedefinieerde zoekopdrachten gebruikt. Het is onduidelijk welke invoercodes 

er precies gemoeid zijn met deze vooraf gedefinieerde opdrachten. Daardoor kan een ogenschijnlijk zelfde 

opdracht in BVH en BVI leiden tot verschillende resultaten, nog afgezien van de verschillen in volledigheid 

tussen beide systemen.10  

In beide systemen worden dus andere termen gehanteerd voor dezelfde informatie. Een eigenschap die BVI 

heeft, en BVH niet, is dat in BVI de vrije-tekstvelden automatisch geïndexeerd worden, waardoor het 

mogelijk is om met zoekopdrachten ook deze tekstvelden door te gaan. In de praktijk lijkt dit overigens niet 

veel te gebeuren. Een lijst uit BVH die onvolledige informatie bevat, wordt zelden aangevuld met informatie 

uit vrije-tekstvelden, per registratie. Dat zou namelijk erg veel handmatig werk vergen.  

Sommige rapportontwikkelaars vertrouwen de uitdraaien die met Cognos worden gemaakt onvoldoende. 

Daarom wordt in sommige eenheden ook wel gebruikgemaakt van een andere tool: DataDetective. Dat is 

een datamining softwarepakket van de firma Sentient. Het heeft als nadeel dat alleen op ‘hoofdincidenten’ 

kan worden gezocht. Inbeslagnames als ‘bijvangst’ bij andere zaken worden daarmee dus niet gevonden. 

Het Landelijk Sporen Volgsysteem leent zich volgens geïnterviewden slecht voor het genereren van 

managementinformatie en dus ook voor uitdraaien van soorten en hoeveelheden in beslag genomen drugs. 

Het kan wel een indicatie geven van aantallen beslagen die naar FO zijn gegaan, en die dus waarschijnlijk 

‘zaakwaardig’ zijn.  

10 Bij een werkbezoek aan een rapportontwikkelaar ten behoeve van dit onderzoek is de proef op de som genomen. Er is 
een uitdraai uit BVH over in beslag genomen verdovende middelen gemaakt over de periode van een week en deze is 
vergeleken met dezelfde opdracht in BVI. Er bleken verschillende resultaten uit te komen. Daarbij is het interessant om 
te vermelden dat er maar op één code een uitdraai gemaakt werd (DK29), terwijl er meerdere codes zijn om in beslag 
genomen verdovende middelen op te registreren. 
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BVH biedt veel vrijheid bij de registratie van in beslag genomen verdovende middelen. Het gevolg is dat het 

systeem omwille van snelheid of vanwege capaciteitsgebrek en ‘registratiemoeheid’ op veel verschillende 

manieren kan worden gevoed en gebruikt. Uit het veldonderzoek blijkt dat eenheden inderdaad heel 

verschillend omgaan met BVH. En uit de interviews blijkt dat ook individuen verschillend omgaan met BVH. 

Hoewel het systeem in beginsel in staat zou moeten zijn om eenduidige informatie op te slaan en weer te 

genereren, blijkt in de praktijk dat dit door de verschillende wijzen waarop BVH gevuld wordt niet haalbaar 

is. We noemen vijf oorzaken die zorgen voor versnipperde, onvolledige en/of onjuiste informatieopslag.  

1. De eenheid  

Het is mogelijk om in verschillende eenheden te registreren (kilo’s, grammen, liters), maar ook op ‘stuks’. 

Deze eenheid wordt vaak gebruikt. Vaak wordt dan apart vermeld om wat voor ‘stuks’ het gaat. In de vrije-

tekstvelden wordt dan een nadere omschrijving gegeven, soms ook met het gewicht. Deze vrije-tekstvelden 

komen in veel rapportages niet voor. Er wordt aan gewerkt om de ontsluiting van de vrije-tekstvelden met 

behulp van BVI te verbeteren, maar op dit moment kost het nog erg veel tijd om deze informatie zichtbaar 

te maken. 

2. De hoeveelheid 

Het invoeren van de hoeveelheid in beslag genomen verdovende middelen vraagt om de nodige 

oplettendheid. Zo is het niet mogelijk om een kommagetal, zoals 0,5 gram, in te voeren. Op het moment dat 

iemand dit toch probeert, verspringt de hoeveelheid automatisch naar 5 gram. Om 0,5 gram juist in BVH in 

te voeren moet namelijk gekozen worden voor 500 milligram. Dit leidt ertoe dat kleine 

(gebruiks)hoeveelheden niet altijd juist in het systeem terecht komen. Verder is de keuze voor het object 

geen ‘verplicht’ veld. Op het moment dat iemand dit veld niet invult, geeft het systeem geen waarschuwing 

dat de ingevoerde informatie incompleet is. In de rapportages wordt deze ‘categorie’ weergegeven met 

‘geen trefwoord’. 

3. Brutogewichten 

Wijzigingen op de goederenkaarten in BVH kunnen vaak niet op de oorspronkelijke goederenkaart/KvI 

worden gedaan. Er worden dan nieuwe goederenkaarten op andere plaatsen aan de oorspronkelijke 

goederenkaart ‘gehangen’. Het is bij het maken van een uitdraai dan ook maar zeer de vraag of de ‘juiste’ 

goederenkaart wordt gebruikt. Nogal eens zullen er brutogewichten uitrollen, waar dit nettogewichten 

hadden kunnen zijn en worden latere wijzigingen in de registratie over type drug en de hoeveelheid gemist.   

4. Registratiecode 

In beslag genomen hennepplanten kunnen onder twee codes worden geregistreerd in BVH: DK03 

(bloemen/planten/struiken) en DK29 (medicamenten/hulpmiddelen). De code DK03 is bedoeld voor de 

registratie van hennepplanten, terwijl de code DK29 een ‘verzamelcode’ is voor verdovende middelen, die 

hennep/wiet dus niet per se uitsluit. Wanneer we kijken naar de uitdraaien die met BVH en BVI gemaakt 

worden, dan zien we dat soms alleen code DK29 wordt gebruikt. Informatie die onder code DK03 is 

geregistreerd, wordt dan dus gemist.  
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5. Grote diversiteit 

Op de uitdraaien uit BVH vinden we een grote diversiteit aan soorten drugs. Natuurlijk staan de belangrijkste 

erop (cannabis, cocaïne, heroïne, amfetamine, XTC en GHB/GBL) maar ook veel, minder vaak voorkomende 

drugs, zoals ketamine, methamfetamine, mCPP, et cetera. Dit maakt de uitdraaien lang, bewerkelijk en 

onoverzichtelijk. Vaak ook staat dezelfde drug er met andere benamingen op. Het is in dat licht te 

overwegen om de lijst te beperken tot en af te stemmen op de systematiek van ‘Lissabon’ (EMCDDA). We 

gaan daar in de volgende paragraaf op in.  

Ten aanzien van hennep die bij ontmantelingen van kwekerijen in beslag wordt genomen geldt niet alleen 

een aparte route voor de invoer, ook de rapportages komen op een andere manier tot stand. Sinds twee jaar 

bestaat de landelijke hennepkwekerijenmonitor. De hennepkwekerijenmonitor verzamelt periodiek 

gegevens over de plantageruimingen. De hennepcoördinatoren (in alle eenheden aangesteld bij de invoering 

van Nationale Politie) wordt dan verzocht cijfers aan te leveren. Omdat de gegevens uit BVH op 

‘maatschappelijke klasse’-code F45 op dit moment nog ongeschikt worden geacht, is vanuit de landelijke 

hennepkwekerijenmonitor aan de hennepcoördinatoren verzocht om de registratie zelf apart in Excel bij te 

houden. Deze situatie bestaat nu twee jaar. Intussen wordt er door de Informatievoorzieningorganisatie van 

de politie (IV) gewerkt aan ICT-oplossingen om de gegevens toch geautomatiseerd uit BVH te kunnen halen. 

Tot nu toe blijken er nog (te) grote verschillen te zitten tussen wat de coördinatoren op basis van hun eigen 

systeem doorgeven en wat er uit BVH komt. De hennepkwekerijenmonitor geeft volgens geïnterviewden 

een betrouwbaar beeld. De validiteit van de cijfers kampt met het gegeven dat de grootte van de in beslag 

genomen planten niet altijd helemaal duidelijk is. De nauwkeurigheid lijdt onder het sterk wisselende 

vochtgehalte van de planten. Om deze redenen hanteert de hennepkwekerijenmonitor een standaard 

gemiddeld gewicht per plant van 28,2 gram ‘verkoopbare waar’.  

3.2 Rapporteren aan de EU en VN 

Op basis van de informatie uit de voorgaande paragrafen over de huidige stand van zaken op regionaal en 

landelijk niveau is het de vraag in hoeverre de specificaties ingevuld kunnen worden die in de vragenlijsten 

van het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) en het United Nations Office 

on Drugs and Crime (UNODC) worden genoemd.  

In verdragen met de Europese Unie en de Verenigde Naties is vastgelegd dat Nederland de verplichting op 

zich neemt om cijfers aan te leveren over de inbeslagname van verdovende middelen. Dit gebeurt aan de 

hand van vragenlijsten. Zowel de EMCDDA (EU) als het UNODC (VN) hanteren hiervoor uitgebreide 

vragenlijsten. In onderstaande tabel is de gevraagde informatie uit de lijsten van het EMCDDA en het 

UNODC samengevoegd tot een beknopt overzicht.  
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Totale hoeveelheid in beslag genomen 

verdovende middelen (in grammen, liters of 

stuks) 

Illegale verdovende middelen 

Medicinale goederen 

Alcohol en tabak 

Onderscheid in hoeveelheden Wholesale market size (‘groothandel’) 

Market size (hoeveelheden die omgaan op de 

‘markt’) 

Gebruikershoeveelheden 

Typen in beslag genomen verdovende middelen Onder andere: 

Cannabis (uitgesplitst in hasj en wiet) 

Heroïne 

Cocaïne 

Amfetamine 

Kalmeringsmiddelen (onder andere GHB) 

Hallucinogenen (onder andere LSD) 

Restcategorie 

Zuiverheid  Alle drugs 

Gebruikershoeveelheden 

Percentage versnijdingsmiddel 

Welke versnijdingsmiddelen worden per welk type 

drugs gebruikt 

Productie van verdovende middelen Hoe en met welke middelen 

Grootte van de velden/gebieden waarop verdovende 

middelen ‘verbouwd’ worden (in hectares) 

Drugslaboratoria 
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Beslagleggingen Het totaal aantal beslagleggingen 

Beslagleggingen uitgesplitst per land van herkomst 

Hoeveel is er per beslaglegging in beslag genomen 

(één of meerdere goederen) 

Plekken waar verdovende middelen in beslag 

genomen worden 

Landelijk 

Regionaal 

Lokaal  

Transport Land van herkomst 

Landen waar middelen doorheen vervoerd worden 

Land van bestemming 

Via: 

 Land 

 Lucht 

 Zee  

 Post 

Prijzen waarvoor drugs verkocht worden Alles 

Gebruikershoeveelheden  

Plekken via waar verdovende middelen gekocht 

worden 

Diefstal 

Handelaren 

Et cetera 

Aantal personen dat door drugsmisdrijven of 

drugssmokkel met de politie in aanraking komt 

Onder de 18 jaar 

Boven de 18 jaar 

 

De vragenlijsten gaan niet alleen over hoeveelheden en typen drugs, maar ook over zaakskenmerken. Het 

valt buiten het bereik van dit onderzoek om daar en detail op in te gaan. Wel kunnen we stellen dat de 

gevraagde gegevens met nog meer moeite en ook nog onvollediger en vervuilder uit BVH te halen zullen zijn 

dan het geval is met type en hoeveelheid drugs alleen. ‘Land van herkomst’ bijvoorbeeld zal in een aantal 

gevallen ‘onbekend’ zijn, of er kan naar worden gegist, maar onbekend is in ieder geval van hoeveel 

binnengekomen en in beslag genomen drugs er geen gegevens over zijn. 
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Een voordeel van de lijst is de overzichtelijke indeling van typen drugs. Hiermee zijn veruit de meeste 

inbeslagnames te classificeren. Daarmee kan zicht worden verkregen op de belangrijkste trends en 

ontwikkelingen. 

3.4 Conclusie 

We hebben nu goed inzicht in de momenten waarop informatie over inbeslagnemingen wordt bewaard, 

waar en door wie. Dat betekent dat we onderzoeksvragen 4 en 5 kunnen beantwoorden. 

4. Wat is de validiteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de informatie in de verschillende 

systemen?  

We beperken het antwoord op deze vraag vooralsnog even tot BVH en BPS. BVH is het aangewezen systeem 

om informatie over drugsbeslag te leveren. Geen enkel ander officieel systeem dat bij de politie in gebruik is, 

is even volledig. Bij de KMar wordt BPS gebruikt. BPS is in veel opzichten vergelijkbaar met BVH. Later zullen 

we de validiteit, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van metingen in andere systemen bespreken. 

Het blijkt dat rapportages uit BVH over hoeveelheden in beslag genomen drugs over het algemeen niet 

betrouwbaar zijn en niet (altijd) valide. De nauwkeurigheid is voor de doeleinden waarvoor de cijfers worden 

gebruikt, voldoende te noemen. De ‘vervuiling’ in de uitdraaien kan dermate groot zijn dat de resultaten 

geen goed landelijk beeld geven dat kan worden gebruikt voor monitoringsdoeleinden. Die vervuiling treedt 

op doordat niet volledig wordt geregistreerd, doordat onjuist wordt geregistreerd en doordat wijzigingen en 

correcties vaak niet juist worden aangebracht in het systeem. De politie-eenheden lijken overigens te 

verschillen in de mate waarin deze vervuiling optreedt. Met veel inspanning kunnen met BVH (en eventueel 

ook de papieren KvI’s) wel betrouwbare en valide gegevens worden verkregen voor het grootste deel van de 

beslagen, maar daar staat een grote hoeveelheid (handmatig) uitzoekwerk tegenover. 

We noemen de gegevens uit BVH voldoende nauwkeurig, omdat er bij het produceren van landelijke cijfers 

geen grote nauwkeurigheid vereist is. Of er nu 1 of 1,1 kilo in beslag wordt genomen, doet eigenlijk niet zo 

ter zake. Zolang de onnauwkeurigheid maar niet onvoorspelbaar fluctueert. Daarbij zien we geen redenen 

om aan te nemen dat de hoeveelheid meegewogen verpakkingsmateriaal, vocht en versnijding binnen 

Nederland varieert.11 De registratie van hennep in de hennepkwekerijenmonitor wordt wel als betrouwbaar 

en valide benoemd, met dien verstande dat voor cijfers over ‘gewone’ inbeslagnemingen van hennep, dus 

als het niet om ontmantelingen van kwekerijen gaat, dezelfde beperkingen gelden als voor andere drugs. 

5. Wie beheert de informatie? Is de informatie openbaar? Hoe lang blijft de informatie beschikbaar? 

De informatie bij de nationale politie wordt op het niveau van de eenheden beheerd door de diensten 

Regionale Informatie Organisatie (DRIO). Op landelijk niveau heeft de dienst Landelijke Informatie 

Organisatie deze functie. Verstaan we onder ‘beheren’ ook ‘muteren’, dan kunnen we zeggen dat alle 60 

duizend politiemensen de mogelijkheid hebben om informatie in BVH te zetten. Dat is meteen ook de 

11 Uit een criminaliteitsbeeldanalyse van de politie uit 2012 blijkt dat de puurheid van eindgebruikershoeveelheden 
cocaïne in Nederland schommelt rond de 50%. Ter vergelijking, in Engeland wordt deze puurheid geschat op circa 10% 
(KLPD, 2012). 
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oorzaak van een van de moeilijkheden van het systeem. Door het ontbreken van praktijkstandaarden daarbij 

ontstaat een ongewenste veelvormigheid van de opgeslagen informatie. 

Er zijn geen aanwijzingen dat van de wettelijke maximale bewaar- en verjaringstermijnen wordt afgeweken. 

Essentiële informatie, waaronder dus de KvI’s, blijven of in het systeem, of apart in mappen bewaard. De 

informatie is niet openbaar, tenzij er, bijvoorbeeld bij grote vangsten, in de media over wordt bericht. 

Tot slot van dit hoofdstuk beantwoorden we de onderzoeksvraag naar de vragenlijsten van de EU en de VN. 

10.  Gegeven de stand van de informatie op regionaal en landelijk niveau: in hoeverre kunnen de 

specificaties die de vragenlijsten van het EMCDDA en de VN vragen ingevuld worden? 

Met de huidige stand van (beschikbare en ontsloten) informatie kunnen de vragenlijsten van het EMCDDA 

en de VN niet (goed) worden ingevuld. Dat is feitelijk de aanleiding geweest voor onderhavig onderzoek. 

Kijken we naar wat met de niet-ontsloten maar wel opgeslagen informatie mogelijk zou zijn, dan kunnen we 

stellen dat het mogelijk zou moeten zijn om de vragenlijsten daarmee in te vullen voor zover het type drug 

en de hoeveelheid betreft, en met uitzondering van partijen waarvan die informatie niet wordt vastgelegd, 

zoals collo’s met gebruikshoeveelheden drugs. Wel zou daar een groot tijdsbeslag tegenover staan. Geen 

enkele eenheid lijkt op dit moment bereid die benodigde capaciteit te leveren. 

De gevraagde zaaksinformatie is bijzonder moeilijk te verkrijgen. Daarvoor zouden processen-verbaal 

handmatig moeten worden doorzocht. De gevraagde zaaksinformatie is ook bij het Openbaar Ministerie niet 

op een geautomatiseerde en systematische wijze te verkrijgen. Dat geldt trouwens ook voor gegevens over 

type en hoeveelheid drugs aldaar.
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HOOFDSTUK VIER – DE BESCHIKBAARHEID VAN CIJFERS 

Nu we weten wat er waar wordt geregistreerd, hoe dat gebeurt en ook op welke manier die informatie 

centraal verzameld kan worden, gaan we kijken naar de geschiktheid van die informatie voor landelijke 

rapportages. Op welke plaatsen kan betrouwbare, valide en nauwkeurige informatie worden gevonden? 

We dienen ons daarbij de vraag te stellen wat daarbij ‘voldoende’ is. Maar voordat we daarop in het 

laatste hoofdstuk ingaan, bekijken we de aard van de beschikbare aftappunten. 

Het blijkt dat de geschiktheid van een aftappunt sterk samenhangt met de mate waarin de informatie die 

daar wordt bewaard gebruikt kan worden voor het oplossen van zaken en het opstellen van een goed 

proces-verbaal. Dat is ook niet verwonderlijk. ‘Daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde’ is de primaire 

taak van de politie.12 Daar hoort onder meer bij het onttrekken aan het verkeer van middelen die op lijst I en 

II van de Opiumwet staan, het opsporen van verdachten die bij die middelen betrokken zijn geweest en hen 

aanbrengen bij de eindverantwoordelijke officier van justitie. Het bijhouden van hoeveelheden in beslag 

genomen drugs behoort daar strikt genomen niet toe.  

Betrouwbare, nauwkeurige en valide gegevens over in beslag genomen drugs zijn derhalve vooral daar te 

vinden waar die informatie nodig is voor het uitoefenen van de primaire taak van de politie. Bijvoorbeeld als 

er een verdachte is, of als die in beeld zou kunnen komen, doet het er voor de politie toe precies te 

beschrijven waarvan die persoon verdacht wordt en dus ook, als het om drugshandel, -bezit, of -

vervaardiging gaat, met hoeveel en wat voor verdovende middelen hij of zij in verband wordt gebracht. 

Komt er een strafzaak13 van de inbeslagname dan wordt dat precies, met hulp van Forensische Opsporing 

en/of het Nederlands Forensisch Instituut, vastgesteld. 

In dit hoofdstuk zullen we laten zien hoe we dit gegeven kunnen benutten voor het doel van ons onderzoek, 

namelijk het vinden van geschikte aftappunten voor cijfers van voldoende kwaliteit over drugsbeslagen in 

Nederland.  

4.1 Registreren of vernietigen 

Als al snel, of meteen, helemaal duidelijk is dat er geen straf- of misdrijfzaak van een inbeslagname komt of 

zal komen en dat de gevonden partij geen ander opsporingsdoel zal dienen, dan gaat het erom de 

verdovende middelen zo snel mogelijk te vernietigen, zodat zij geen strafbare feiten meer kunnen uitlokken. 

Het doet er in de praktijk dan weinig toe of de drugs versneden zijn of niet en of ze nog verpakt zijn of niet. 

Zolang maar duidelijk is dat dezelfde hoeveelheid als die aangetroffen en in beslag genomen is ook 

daadwerkelijk de verbrandingsoven ingaat. Het kan zelfs beter, want veiliger zijn om bijvoorbeeld een op het 

strand aangespoeld pakket wit poeder maar meteen naar de vernietigingsoven te brengen dan om het eerst 

naar een ketenbeslaghuis te vervoeren, te administreren, op te slaan en er dan opnieuw mee op pad te 

gaan.  

12 Politiewet, 2012 

13 We bedoelen hiermee dat de politie een proces-verbaal inzendt aan het Openbaar Ministerie. Dit wordt ook wel 
‘misdrijfzaak’ genoemd. Als de officier van justitie vervolgens besluit de zaak te seponeren of te transigeren dan leidt dat 
strikt genomen niet tot een strafzaak. 
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BVH is niets meer of minder dan een hulpmiddel bij het primaire proces van beslag, bewijsvoering en 

vernietiging. De systematicus kan zich beklagen dat het zoveel ‘vrije tekst’-velden bevat, waardoor er allerlei 

beschrijvingen van soorten en hoeveelheden verdovende middelen in kunnen worden gezet en de 

registratie dus niet eenduidig is, maar die vrije-tekstvelden kunnen voor het opstellen van een goed proces-

verbaal juist heel nuttig zijn. Elke zaak is uiteindelijk uniek en dus maatwerk. Het kan ertoe doen om een 

partij drugs (ook) te beschrijven in termen van aantallen ‘ponypacks’ in plaats van in (kilo)grammen, om 

zodoende de mate van professionaliteit van de aangetroffen partij te kunnen duiden. 

We hebben vastgesteld dat het gebruik van BVH in de huidige praktijk het verkrijgen van landelijke cijfers 

van voldoende kwaliteit – wat dat dan ook is - over drugsbeslag ernstig bemoeilijkt. Sommige eenheden 

komen met geavanceerde query’s en dagen van ‘opschonen’ en verbeteren van de door BVH geproduceerde 

cijfers ogenschijnlijk een heel eind, maar een systeem dat onvolledig en niet systematisch wordt gevuld met 

feiten en gegevens over de drugsbeslagen, zal nooit in staat zijn (volledig) betrouwbare en valide informatie 

te leveren over aantallen en hoeveelheden in beslag genomen drugs. 

Als een beslag leidt tot een misdrijfzaak dan kunnen we er zeker van zijn dat er door Forensische Opsporing 

al dan niet in samenwerking met het NFI precies wordt vastgesteld om wat voor verdovende middelen het 

gaat en bij kleinere partijen ook om exact hoeveel. Dit wordt meestal wel ergens in BVH vastgelegd, soms op 

de oorspronkelijke goederenkaart, soms alleen op de (papieren) KvI. Sommige FO-afdelingen houden in een 

eigen bestand bij wat er langskomt. Een voorbeeld is Den Haag, waar alle in beslag genomen partijen 

verdovende middelen naar FO worden gebracht om te worden gedetermineerd en gewogen. FO doet dat 

waar mogelijk zelf, maar als er een strafzaak van komt, gaat er meestal ook een monster naar het NFI. Een 

ander voorbeeld is Amsterdam, waar FO met een lokaal softwarepakket bijhoudt wat ze determineren en 

wegen. 

We hebben gezien dat ook sommige ketenbeslaghuizen zelf lijsten bijhouden van wat er de kluis in- en 

uitgaat. Deze registraties zijn minder nauwkeurig en betrouwbaar dan wat afdelingen FO registreren. 

4.2 Aftappunten 

Bij het zoeken naar geschikte aftappunten, kijken we allereerst naar thans beschikbare data van relatief 

hoogstaande kwaliteit. Als eerste noemen we in dat verband de nationale hennepkwekerijenmonitor die 

betrouwbare gegevens levert over ontruimingen van hennepkwekerijen, hetgeen toch het leeuwendeel van 

de in Nederland aanwezige hennep behelst.  

Als tweede bron noemen we het HARC-team (samenwerking Douane, FIOD en politie) in Rotterdam. Zij 

houden in een eigen systeem bij wat ze in beslag hebben genomen. Verder is de KMar naar eigen zeggen in 

staat om betrouwbare landelijke cijfers aan te leveren met behulp van hun Bedrijfsprocessysteem, BPS. 

Maar het Drug Team Schiphol houdt ook zelf een lijst bij van inbeslagnemingen. 

De ‘eigen systemen’ van afdelingen Forensische Opsporing lijken ook geschikte aftappunten te zijn om te 

weten wat er in een eenheid naar Forensische Opsporing is gestuurd. In Den Haag zijn dat alle in beslag 

genomen harddrugs. In andere gevallen zal het gaan om inbeslagnames die leiden tot een proces-verbaal 

dat wordt ingezonden aan het Openbaar Ministerie. 

Bij de meeste afdelingen FO komen alleen monsters of partijen binnen van inbeslagnames die ‘zaakwaardig’ 

zijn. Dat wil zeggen dat er een verdachte in beeld is, of zou kunnen komen. Volgens een berekening 
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weergegeven in bijlage 1 van dit rapport, schatten we het aantal drugsbeslagen dat leidt tot een misdrijfzaak 

op ongeveer de helft. Als we afdelingen FO willen betrekken in onze metingen die alleen partijen 

determineren en wegen die zaakwaardig zijn, dan moet er dus voor de andere helft een schatting worden 

gemaakt. We mogen veronderstellen dat het deel niet-zaakwaardige beslagen - waarvan we dus niet exact 

weten hoe groot het is - in omvang door de jaren heen gelijke tred houdt met het deel zaakwaardige 

beslagen. Er is geen reden om aan te nemen dat er een trend waar te nemen zou zijn in de grootte van de 

beslagzaak (i.e. de hoeveelheid in beslag genomen drugs) en het al of niet kunnen identificeren van een 

verdachte daarbij. Dat geldt wel ten aanzien van de ‘sepotbeslissing’ door de politie bij kleine 

(gebruiks)hoeveelheden drugs. Het is mogelijk dat impliciete normen daarvoor geleidelijk aan verschuiven. 

Maar die trends gaan per definitie om kleine hoeveelheden, die een landelijk beeld niet sterk kunnen 

beïnvloeden.  

Tot slot zijn er ketenbeslaghuizen die lijsten bijhouden van alle drugs die de kluis in- en uitgaan. De 

oorspronkelijke KvI is daarvoor meestal de bron. Daarop staan soms gecorrigeerde gegevens, maar soms ook 

betreft het brutogewichten en/of grove tellingen die de opsporingsambtenaar op de KvI vermeldde. 

De bijgewerkte (papieren) KvI is in veel gevallen een geschikte bron voor het verkrijgen van informatie over 

inbeslagnemingen van verdovende middelen. De moeilijkheid is alleen die KvI’s te vinden. Het is veel werk 

om die handmatig in BVH of in papieren dossiermappen te moeten zoeken. Digitale toepassingen, zoals 

datamining, zouden hiervoor volgens de geïnterviewden geen oplossing bieden doordat de tekstvelden in 

BVH niet op een gestandaardiseerde wijze worden ingevuld. Er zou kunnen worden volstaan met een 

steekproef van KvI’s om daarmee een schatting te maken van de populatie. Aangezien politie-eenheden 

sterk kunnen verschillen als het gaat om type en hoeveelheden drugs die zij in beslag nemen, zijn 

steekproeven per eenheid wenselijk. Hoe groot die steekproeven zouden moeten worden, is onder meer 

afhankelijk van het gewenste nauwkeurigheids- en betrouwbaarheidsniveau, maar gedacht moet worden 

aan enkele honderden KvI’s per eenheid per jaar. Gelet op de hoeveelheid werk die hiermee gemoeid is, 

beschouwen we deze wijze van informatiegaring slechts als een theoretische mogelijkheid. In het nawoord 

gaan we dieper op deze kwestie in. 

Aangezien eenheden verschillen in de mate waarin BVH vervuild is, valt te overwegen om in sommige 

gevallen toch BVH te gebruiken om de KvI´s op geautomatiseerde wijze te kunnen raadplegen. Op de vraag 

bij welke eenheid dat wel zou kunnen en bij welke niet, kunnen de mensen die dagelijks werken met 

Cognos, datadetective, BVI of welk query-programma ook maar, vermoedelijk het beste antwoord geven. Zij 

weten vaak precies de waarde en de kwaliteit van de door hen geproduceerde cijfers te benoemen. In 

Nederland hebben we gezien dat eenheden die wel cijfers aanleveren met behulp van BVH dat met 

wisselend succes doen. Sommigen leveren wel cijfers aan, maar staan daar niet achter. Anderen leveren 

cijfers aan met een (meer) gerust geweten, bijvoorbeeld omdat zij vanuit de eenheidsleiding meer tijd 

krijgen om de cijfers te produceren. 

Overigens is het van belang zich te realiseren dat ook als we wel exact zouden weten hoeveel drugs de 

politie jaarlijks in beslag neemt, we dan nog geen goed zicht hebben op de hoeveelheid drugs die er in 

Nederland, al dan niet als ‘doorvoerland’, omgaat. De hoeveelheid in beslag genomen drugs wordt in grote 

mate bepaald door de inspanning die de politie erop pleegt en is geen exacte weergave van wat er 

daadwerkelijk in Nederland vervoerd, verhandeld en gebruikt wordt. Het is mede afhankelijk van, zoals de 

EMCDDA het noemt, ‘de mate waarin wetshandhaving plaatsvindt’ (EMCDDA, 2015). 
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Maar zodra we een vast en goed gedefinieerd startpunt hebben over de met zekerheid gemeten en 

gedetermineerde hoeveelheden drugs in Nederland, dan kunnen we, met een ceteris paribus clausule 

omtrent het ‘dark number’ met redelijke trefzekerheid trends en ontwikkelingen in het Nederlandse 

drugslandschap detecteren. 

4.3 Kwaliteit aftappunten 

Wat kunnen we zeggen over de validiteit, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de cijfers die bij 

afdelingen FO, de ketenbeslaghuizen, de Douane en de KMar zouden kunnen worden opgehaald? Allereerst 

is het van belang vast te stellen dat we op dit moment niet weten hoeveel ‘lijstjes’ er her en der worden 

bijgehouden. We weten het van een aantal eenheden. Het NFI is geen geschikt aftappunt omdat daar vrijwel 

alleen wordt gewerkt met monsters. Alleen als de drugs zijn opgelost of verwerkt in andere waar kan een 

hele partij bij het NFI terechtkomen, waarvan uiteindelijk de netto ´opbrengst´ ook door het NFI wordt 

vastgesteld. Maar dat betreft maar een heel klein deel van de in beslag genomen drugs. 

We kunnen vaststellen dat de informatie die bij de afdelingen FO zou kunnen worden opgehaald van de 

beste kwaliteit is: de informatie is betrouwbaar en nauwkeurig (gebruikmakend van geaccrediteerde 

meetmethoden). Ook de informatie die de Douane en de KMar opslaat is betrouwbaar te noemen, omdat 

het op een gestandaardiseerde manier gebeurt. Over de validiteit ervan valt te twisten. We kennen de 

volledigheid van de bijgehouden lijsten namelijk niet. Ook daarop staan immers geen ‘verplichte 

invoervelden’. Het kan zijn dat dingen worden ‘vergeten’, dat er bepaald plaatselijk ‘beleid’ wordt gevoerd 

om bepaalde typen of hoeveelheden (bijvoorbeeld versnijdingen) niet of juist wel op de lijsten bij te houden. 

Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor lijsten bij de ketenbeslaghuizen. Wegingen daar zijn vaak minder 

nauwkeurig dan bij FO, en ook de betrouwbaarheid en de validiteit is navenant minder te noemen. 

Belangrijk is te vermelden dat het werken met aparte lokale software en/of het bijhouden van zelf 

ontwikkelde schema’s en lijsten geen wenselijke situatie is. Veel eenheden vinden het ‘vervelend’ dat ze 

‘nog steeds’ met Excel-schema’s moeten werken om bijvoorbeeld te kunnen zien wat ‘de omzet’ van een 

unit of (FO-)afdeling per jaar, of per kwartaal, is. Men ziet dat als een smet op het aanzien van (het 

functioneren van) de politie die mogelijk afbreuk doet aan de gevoelde noodzaak om te zorgen voor andere 

en betere ICT-oplossingen. Van één eenheid werd duidelijk dat er wel een eigen lijstje werd bijgehouden, 

maar ook dat die gegevens niet werden verstrekt aan DLIO omdat men van mening is dat het landelijk goed 

geregeld zou moeten worden. Bijvoorbeeld, zo werd gesuggereerd, door een daarvoor noodzakelijke 

verandering aan te brengen in de ICT-omgeving. Belangrijk is dus ook de vraag of je je als overheid moet 

willen verlaten op het bestaan van deze vaak uit nood geboren ‘lijstjes’. 

4.4 Conclusie 

We lopen de onderzoeksvragen 6, 7, 8 en 9 langs. 

6. Is er een punt in het traject waarop het WODC informatie over totale hoeveelheden in beslag 

genomen drugs op landelijk niveau zou kunnen ‘aftappen’? Wat is de validiteit, nauwkeurigheid en 

betrouwbaarheid van deze informatie?  

Betrouwbare, nauwkeurige en vermoedelijk ook valide cijfers over drugsbeslag zijn te vinden op de 

afdelingen Forensische Opsporing van in elk geval een aantal eenheden. Valide, voldoende nauwkeurige en 

betrouwbare cijfers over drugsbeslag bij de Douane en de KMar zijn bij de betreffende organisaties te 
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vinden. Het HARC-team Rotterdam en het DTS van de KMar houden bij wat er via de belangrijkste zee- en 

luchthavens in Nederland wordt onderschept. Lijsten die ketenbeslaghuizen bijhouden van wat er de kluis 

in- en uitgaat, zijn soms bruikbaar als aftappunt, maar laten aan validiteit, nauwkeurigheid en 

betrouwbaarheid meestal duidelijk te wensen over. Hennepruimingen worden apart geregistreerd en 

bijgehouden in Exceloverzichten en vervolgens in de landelijke hennepkwekerijenmonitor.  

7. Zou het WODC informatie uit meerdere ‘aftappunten’ kunnen verzamelen en extrapoleren om tot 

een landelijk overzicht te komen? Hoe zou deze methode er concreet uitzien?  

De zelf bijgehouden lijsten van afdelingen FO, Douane, KMar en eventueel ook ketenbeslaghuizen kunnen 

worden gebruikt om een landelijk beeld mee op te bouwen. Voorwaarde is wel dat er voldoende lijsten 

worden gevonden, verspreid over het land, die een voldoende betrouwbare schatting van ontbrekende 

gegevens mogelijk maken. Daarmee kan dan een landelijk overzicht van voldoende kwaliteit, ook 

internationaal gezien, worden gemaakt.  

8. Als het antwoord op vraag 6 en 7 negatief is, zijn er dan andere manieren om tot landelijke cijfers 

dan wel schattingen te komen (denk bijvoorbeeld aan text-mining in BVH)?  

Het antwoord op vraag 6 en 7 is niet negatief, maar text-mining in BVH lijkt volgens geïnterviewden 

vooralsnog geen geschikte methode te zijn om tot een kwalitatief volwaardig landelijk beeld te komen. 

Belangrijkste reden daarvoor is dat de bron (BVH) nog te zeer vervuild is om betrouwbare en valide 

gegevens uit te kunnen bemachtigen, al wisselt dat wel per eenheid. Daarbij is er veel kennis en ervaring 

vereist om met text-mining BVH goed te bevragen en lijkt de capaciteit bij de politie daarvoor op dit 

moment te ontbreken.  

9. Met welke knelpunten moet het WODC rekening houden als het over zou gaan tot een vorm van 

‘aftappen’ of schatten?  

Alles is te schatten met een nauwkeurigheid die ook weer te schatten is, luidde een van de stellingen van het 

proefschrift van R.H.M. Goossens van de Erasmus Universiteit Rotterdam in 1994. Een ware stelling die de 

vinger legt op een grote moeilijkheid als het gaat om cijfers over drugsbeslag, namelijk, hoe ‘hard’ moeten 

de op te leveren cijfers zijn om een bruikbaar beeld neer te kunnen zetten? Dit rapport laat zien dat je in dit 

geval beter kunt uitgaan van een onvolledig, maar wel redelijk juist beeld (de zelf bijgehouden lijsten) dan 

van een (meer) volledig, maar in de meeste eenheden onjuist beeld (BVH). Knelpunt daarbij is wel, dat als 

het WODC, als overheidsinstelling, kiest voor het onvolledige, maar wel juiste beeld, het zich moet richten 

op niet-geautoriseerde en feitelijk ook niet-officiële bronnen. Dat lijkt voor zowel de leverende eenheden als 

de overheidsinstelling een onwenselijke, althans verre van ideale en in elk geval niet langdurig houdbare 

situatie.
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HOOFDSTUK VIJF - ALLES OVERZIEND 

Wat kan het WODC nu precies doen om zo volledig en zo betrouwbaar mogelijke cijfers over de 

drugsbeslagen in Nederland te verkrijgen? We formuleren daarvoor een stappenplan. Allereerst is het zinvol 

om vast te stellen dat het leveren van cijfers over hennep, dankzij de hennepkwekerijenmonitor, niet als een 

probleem behoeft te worden gezien. Weliswaar gaat het alleen over het ruimen van kwekerijen, maar 

daarmee is, aldus de Dienst Landelijke Informatie Organisatie, het leeuwendeel van de in beslag genomen 

hennep wel gedekt.  

Ten aanzien van het verkrijgen van landelijke cijfers over hoeveelheden andere verboden verdovende 

middelen spelen hoofdzakelijk twee kwesties een rol, te weten prioriteit en kwaliteit.  

Zou aan het verkrijgen van landelijke cijfers van hoge (of aanvaardbare) kwaliteit een hoge(re) prioriteit 

worden gegeven dan nu het geval is, dan is het met het systeem BVH mogelijk om die cijfers te leveren. 

Voorwaarde is wel dat BVH dan goed en zorgvuldig wordt gevuld en ontsloten. Op het moment verschillen 

politie-eenheden in de mate waarin zij dit doen. In veel eenheden wordt naar eigen zeggen om 

uiteenlopende maar goede redenen soms afgeweken van het protocol “Afhandelen aangetroffen 

Verdovende Middelen.” 

De kwaliteit van de cijfers die momenteel (kunnen) worden opgeleverd, wisselt sterk per eenheid en 

verzamel- en/of bewaarplaats ervan. De kwaliteit bij afdelingen FO is hoog te noemen, evenals bij de 

Douane en de Koninklijke Marechaussee. De informatie die bij sommige ketenbeslaghuizen ingewonnen zou 

kunnen worden, is over het algemeen lager. De kwaliteit van de cijfers uit BVH is momenteel, landelijk 

gezien, laag te noemen, maar wisselt per eenheid, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die erin gestoken 

wordt om ze te verkrijgen. BVH hanteert bovendien verschillende teleenheden. 

De Kennisgeving van Inbeslagname (KvI) zou de meest volledige informatiebron over drugsbeslag moeten 

zijn. De (bijgewerkte) KvI is echter niet altijd, en ook niet altijd op de juiste plaats, in het 

bedrijfsprocessysteem van de politie (BVH) te vinden. Exacte informatie over de aangetroffen drugs in een 

zaakwaardig beslag (een inbeslagname waarbij een verdachte in beeld is of zou kunnen komen en die niet 

vrijwel zeker leidt tot een technisch- of een beleidssepot) is vrijwel altijd aanwezig, doordat afdelingen FO 

dan (laten) vaststellen om wat voor drugs het gaat en vaak ook een exacte weging verrichten. Zaakwaardige 

beslagen vertegenwoordigen naar schatting echter maar circa de helft van het totaal aantal drugsbeslagen.  
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Bij het vergaren van landelijke informatie over de hoeveelheid in beslag genomen drugs in Nederland staan 

in beginsel de volgende bronnen ter beschikking: 

1. Informatie over hennep kan redelijk volledig en van goede kwaliteit14 worden verkregen uit de 

nationale hennepkwekerijenmonitor. Deze gebruikt het WODC al. 

2. Informatie over onderschepte drugs kan worden verkregen bij de Douane (het zogeheten HARC-

team) en de KMar. 

3. Voor het overige kan volledige informatie worden verkregen van goede kwaliteit van afdelingen 

Forensische Opsporing die zelf lijsten bijhouden van soorten en hoeveelheden drugs die er in hun 

eenheid in beslag zijn genomen. 

4. Voor het overige kan informatie worden verkregen van afdelingen BI&K, BICC of andere informatie-

afdelingen die werken met BVH, voor zover zij zelf aangeven dat de cijfers die zij leveren van 

voldoende of aanvaardbare kwaliteit zijn. Wel zou de Dienst Landelijke Informatie Organisatie 

daarop nog een toets kunnen uitvoeren. 

5. Bij eenheden waarvan dan nog steeds geen informatie kan worden verkregen, kan informatie van 

sterk wisselende kwaliteit worden gevonden bij ketenbeslaghuizen die, bij voorkeur op basis van de 

KvI’s, zelf lijsten bijhouden van wat en hoeveel er de kluis in- en uitgaat. Ook hierop zou door DLIO 

een toets kunnen worden uitgevoerd. 

6. Voor het overige kan informatie worden verkregen die onvolledig maar van goede kwaliteit is bij 

afdelingen Forensische Opsporing die zelf lijsten bijhouden van wat en hoeveel er van 

zaakwaardige beslagen in beslag is genomen. Van de hoeveelheid drugs die in niet-zaakwaardige 

beslagen in beslag is genomen (beslagen dus die niet worden ingestuurd aan het Openbaar 

Ministerie en die om die reden dan ook niet ‘langs FO’ zijn geweest) moet dan een schatting 

worden gemaakt. Dat kan op basis van vermoede en geëxpliciteerde parallellie tussen beslagen die 

door FO zijn bemeten en die waarbij dat niet is gebeurd. 

7. Is dan nog niet van alle eenheden informatie verkregen, dan moet voor de ontbrekende eenheden 

een schatting worden gemaakt. Bijvoorbeeld door van een aantal vergelijkbare eenheden, waarvan 

wel bekend is hoeveel verdovende middelen er in beslag zijn genomen, te berekenen hoeveel 

verdovende middelen van welk type er per beslag in beslag zijn genomen. Als bekend is hoeveel 

beslagen er in de ontbrekende eenheden hebben plaatsgevonden dan kan het resultaat van die 

som daarmee worden vermenigvuldigd. Lastig hierbij is natuurlijk wat ‘vergelijkbaar’ is en ook bij 

hoeveel ontbrekende eenheden deze methode nog redelijkerwijs toepasbaar is. Indien er één 

eenheid ontbreekt zal dat geen onoverkomelijk bezwaar zijn (zoals is gebleken bij de 

hennepkwekerijenmonitor), maar bij vijf is dat zeker problematisch te noemen.  

14 We gebruiken hier kwalificeringen die op een kwalitatieve leest zijn geschoeid. Om dat in kwantitatieve termen te 
kunnen doen, zou – zoals ook in paragraaf 1.5 is opgemerkt - een omvangrijke steekproefsgewijze vergelijking moeten 
worden gemaakt van de opbrengst met een vooraf bepaalde standaard. 
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Nader onderzoek zal moeten uitwijzen wat waar te vinden en te verkrijgen is en wat dan de opbrengst 

precies is. Ligt er voldoende om ontbrekende gegevens te kunnen bijschatten en welke onzekerheidsmarges 

zijn daarvan het gevolg? Als dat duidelijk is, kan op een alternatief inwinplan worden overgeschakeld.  
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NAWOORD 

Onderhavig onderzoek werpt licht op mogelijkheden voor het WODC om met behulp van de bestaande 

middelen en infrastructuur bij de politie landelijke cijfers te kunnen verkrijgen over inbeslagnemingen van 

drugs in Nederland. Het onderzoek maakt duidelijk dat ‘het model Den Haag’, waarbij alle in de regionale 

eenheid in beslag genomen verdovende middelen langs de afdeling Forensische Opsporing gaan om te 

worden gedetermineerd en gewogen, in feite de ideale situatie is om valide, betrouwbare en nauwkeurige 

landelijke cijfers te kunnen krijgen. Zeker als afdelingen FO straks worden toegerust met eigen 

gaschromatografie annex massaspectrometers (NFiDENT). Maar voor landelijke cijfers zouden alle andere 

eenheden die lijn dan wel moeten volgen. 

Dat vraagt om een herverdeling van personele inzet en dat is ten principale een politiek-bestuurlijke 

kwestie. Wat zou kunnen bijdragen aan het creëren van meer bestuurlijk draagvlak voor de verkrijging van 

landelijke cijfers is nader te onderzoeken wat de politie zelf met die landelijke (en natuurlijk ook regionale) 

cijfers zou kunnen doen. Het kan gaan om forensische informatie, tactische informatie én strategische 

informatie. Veel is daarover op dit moment onduidelijk. Er bestaat behoefte aan ‘duiding’ van grote partijen. 

Aan inzicht in de mate waarin Nederland een doorvoerland is. Maar een bereidheid om daarvoor op 

systematische wijze de benodigde informatie bijeen te brengen, lijkt te ontbreken. Nader onderzoek kan 

duidelijk maken welke vraag het aanbod zou kunnen creëren. Hoe kan het rechercheurs helpen? Hoe kan 

het teams helpen de juiste prioriteiten te stellen?  

Een tweede punt van aandacht is het nader onderzoeken van wat er mogelijk zou kunnen zijn met text-

mining. In deze rapportage wordt text-mining niet als optie gezien, omdat geïnterviewden dat kenbaar 

maken, maar ook vanwege het garbage in – garbage out-principe. Ook ‘intelligente software’ is per definitie 

niet in staat om van ‘rommel’ (onvolledige of foutieve input) zinnige informatie te maken. Echter, 

technieken in het kader van artificiële intelligentie hebben een hoge vlucht genomen. Zo kan met 

zogenoemde Ontology-based structuring from data-rich unstructured documents redelijk gestructureerde 

informatie worden verkregen uit zuiver tekstuele en niet of nauwelijks geordende bronnen. De techniek 

vraagt om vergevorderde kennis van diverse programmeertalen om teksten te ontleden en geautomatiseerd 

te ‘duiden.’ Door (semantische) relaties te leggen tussen typen drugs, soorten omschrijvingen en 

beschikbare wegingen is wellicht meer mogelijk dan de politie in dit rapport zelf heeft aangegeven (cf. 

Wang, Zeng & Zhong, 2011). Nader onderzoek door specialisten zou kunnen uitwijzen of BVH in zijn huidige 

vorm als bron daarvoor misschien toch voldoende bruikbaar is. 

Tot slot willen we nog even paragraaf 4.2 in herinnering brengen. Daar schrijven we dat het mogelijk zou 

moeten zijn om met behulp van de KvI’s een momentopname van de inbeslagnemingen in Nederland in een 

bepaald jaar te maken. We noemen dat echter ‘een theoretische mogelijkheid’, vanwege grote kosten en 

beperkte bereidwilligheid van de politie die daarmee gemoeid zouden zijn. Zo zouden er in elke politie-

eenheid steekproeven van KvI’s van aanzienlijke omvang genomen moeten worden (denk aan ettelijke 

honderden per eenheid), waarna, op basis van die steekproeven, dus ook grote hoeveelheden KvI’s deels 

geautomatiseerd, deels handmatig zouden moeten worden doorgenomen en in een nieuwe database 

ondergebracht. Ook dan zal een gedeelte worden gemist (gebruikshoeveelheden, partijen die om 

veiligheidsredenen niet zijn gewogen of geteld, of die alleen met hun uiterlijke verschijningsvorm zijn 

geregistreerd (doos, bolletje, ponypack, etc.)), maar voor het overige worden zodoende wel de meest 

betrouwbare, valide en nauwkeurige landelijke cijfers verkregen die met de bestaande middelen en 

infrastructuur mogelijk zijn. Dat biedt een soort 0-meting, een standaard per eenheid waaraan latere maar 
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ook eerdere metingen en schattingen kunnen worden gerelateerd. Dat geeft een indruk van de mate van de 

vervuiling, per eenheid, wat uiteindelijk kan bijdragen aan meer gerichte verbetering van de standaard 

invulpraktijk van BVH. 
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SUMMARY - ILLICIT DRUGS IN FIGURES 

The Research and Documentation Centre of the Ministry of Safety and Justice (WODC) yearly asks the 

national police to deliver national figures about the total amounts of confiscated illicit drugs in the 

Netherlands, for the National Drug Monitor as well as for the reports for the European Monitoring Centre for 

Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) and the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). These 

figures however cannot be accurately delivered. Some police units do deliver figures, others do not. Hence, 

there is no complete national overview. 

This finding motivated the WODC to investigate the background of this problem, and especially the question 

if there are practical ways to collect national figures. This investigation was done by EMMA – Experts in 

Media en Maatschappij (Experts in media and society). This summary offers an answer to the research 

questions shaping this investigation.  

To answer the research questions, we have chosen a qualitative study design. We interviewed 

representatives of in total seven police units and almost all national parties involved in drug seizures. These 

are the National information and Organisation service of the National Police (Dienst Landelijke Informatie 

Organisatie, DLIO), the Seizure Intervention Team (Beslag Interventie Team, BIT), members of the National 

Police Board responsible for ‘drugs’, ‘seizure’ and ‘forensic investigation’, State owned Moveable Property 

from the ministry of Finance (Domeinen Roerende Zaken, DRZ), the National Seizure Authority of the Public 

Prosecution Service (Landelijke Beslag Autoriteit, LBA), the Public Prosecutor’s National Office (Parket-

Generaal), Customs and the Royal Military Police (KMar).15 

1. In the logistical process of confiscating or taking into custody a drug or batch of drugs, (from the 

moment of encounter until the moment of actual destruction, including all intermediate 

proceedings), at which moments is information about the amount and nature of the drug currently 

registered? 

Information about the amount and nature of confiscated drugs is registered in different ways and at 

different moments. This (naturally) is done in the police force’s system for process registration, the 

Basisvoorziening Handhaving (BVH), but also for instance in Summ-IT, if confiscation leads to or becomes 

part of an investigation where the Criminal Investigation Department is involved. We can also find 

information on the paper Notification of Seizure (Kennisgeving van Inbeslagname, KvI), on pdf’s from the 

Dutch Forensic Institute (NFI), in the National Trace Tracking System (Landelijk Sporen Volgsysteem, LSV) and 

in local software or data management systems, such as Excel, of the police units. The information these 

systems hold is, however, usually incomplete. In the ICT-system of the State Owned Moveable Property 

(Beslagportaal), it is mostly logistical information that is registered, even though DRZ claims to keep track of 

how many cannabis cultivation sites are dismantled and what has been confiscated in the process. How 

much cannabis has been confiscated in the dismantlement of cannabis cultivation sites is nationally 

registered in the national cannabis monitor. This monitor is based on separate registrations of these 

dismantlements, maintained by the units.  

15 This research is not a screening of the (functioning of the) police force in terms of drug seizures. All facts and findings 
incorporated in this report, come from interviews with individuals and do not necessarily constitute a reflection of the 
police force procedures. 
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2. Which information is registered, when and by whom? Is there a difference in the way large amounts 

of drugs, small amounts of drugs and cannabis plants/cuttings/tops are registered? Are there 

differences between police units? 

Many different individuals register information on drug seizures. It can be the police officer who first sets up 

the BVH-registration (and is the only one authorized to change the original record in a later stadium). It can 

also be other police force employees who add information to newly created records of goods 

(goederenkaart) in BVH. Employees of the Forensic Department do not always process mutations in BVH, 

but they do process them in Summ-IT and, usually, on the paper KvI. Employees of the drug storage 

locations do make mutations in BVH.  

Respondents note that, when it comes to registration, there are differences between processing large and 

small amounts. Several police units in the Netherlands are running a pilot to process amounts for personal 

use with less administrative burden. 

Cannabis cultivation sites are cleared by special teams that are commissioned by Domeinen Roerende Zaken. 

They count and/or weigh the plants, tops and remaining leaves and register that information. The police 

officer then makes a KvI in BVH. 

There are many differences between the police units, as becomes clear from the interviews. It is clear that 

there are no standards of practice being used to enter information in BVH. The separate systems that are 

used by police units themselves, and are thus not connected to BVH, also differ greatly. We have found such 

systems at the Forensic Department, and at drug storage locations. 

3. Which definitions are used? In which measuring units is registered? Are the purity of a confiscated 

drug and/or moisture taken into account (in registering the weight of a confiscated amount of 

drugs)? If so, how? 

We establish that, if the confiscated drugs (the complete amount) go through a Forensic Department or the 

Dutch Forensic Institute (NFI), the measurement is done correctly and properly. But even then, the cutting 

and the ‘strength’ of the pills is not (always) established. However, in that case, type of drug and often also 

the (encountered) amount are always established in a precise, valid and reliable manner. If the drugs do not 

pass the Forensic Department or the NFI, then the identification and weighing or counting is done by the 

police officer only. If, indeed, they were done. Because it also happens that many small amounts for 

personal use, or, in fact, very large amounts are not counted or weighed at all. If this is the case, it is with 

good reason, for instance if safety is at stake and there is no (possible) suspect. The weighing or counting by 

the police officer is almost always a gross weighing or a rough count, in the sense that any kind of unit can 

be found in the registration system, such as pellets, ponypacks, bars, boxes, blocks, et cetera. In those cases, 

the weight of packing material is usually included. An estimate of half the confiscated hard drugs is in 

principle only registered by the police officer, in which case it is clear that this is quite often not done very 

precisely.16 It usually concerns amounts for personal use or seizures that for some reason do not lead to 

prosecution. 

16 In case of soft drugs, identification is seldom a problem. Dismantlements of cannabis cultivation sites in any case 
follow a different route in terms of process and registration, and lead to prosecution much more often.  
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Because the volumetric mass density of cannabis can differ strongly, in the national cannabis monitor a 

standard average weight per plant is used. 

4. What is the validity, accuracy and reliability of the information in the different systems? 

As it turns out, reports from BVH about amounts of confiscated drugs are, in general, not reliable and not 

(always) valid. For the purposes for which the figures are used, the accuracy can be labelled adequate. The 

‘contamination’ in the printouts can be so severe however, that the results do not reflect an accurate 

national view that can be used for monitoring purposes. This contamination is a consequence of incomplete 

or incorrect registrations, and of often incorrectly processed mutations in the registrations. Moreover, there 

seems to be a difference between police units when it comes to the extent to which this contamination 

takes place. With a lot of effort, reliable and valid data can be obtained from BVH (and potentially, also the 

paper KvI’s), but this requires a large amount of manual work. 

We label the data from BVH as sufficiently accurate, because in producing national figures, a high degree of 

accuracy is not required. It is quite irrelevant whether it is 1 or 1,1 kilo’s that is confiscated. As long as the 

inaccuracy does not fluctuate unpredictably, and remains within certain margins (that are to be 

determined). We see no reason to assume that the moistness varies, nor the cutting or the amount of 

packing material that is included in the weighing. The registration of cannabis in the national cannabis 

monitor is labelled reliable and valid, albeit that for figures about ‘regular’ seizures of cannabis, (in other 

words, when it does not concern the dismantlement of cultivation sites) the same limitations in terms of 

registration apply as to other drugs.  

5. Who controls the information? Is the information public? How long does the information remain 

available? 

The information at the national police is controlled at the level of police units by the Regional Information 

Organisation Services (Diensten Regionale Informatie Organisatie. DRIO). At the national level, this is done 

by the aforementioned Dienst Landelijke Informatie Organisatie. If by controlling we also mean processing 

mutations, we can say that all 60 thousand police officers have the ability to enter information into BVH. 

Due to a lack of standardised procedures, this results in an unwanted multiplicity of registered information. 

There are no indications that the legal maximum retention and limitation periods are exceeded. Essential 

information, including the KvI’s, remains in the system, and/or are preserved separately in folders. This 

information is not public, unless there is media coverage, in case of for instance a big catch. 

6. Is there a point in the process from which the WODC could derive information on confiscated drugs 

on a national level? What is the validity, accuracy and reliability of this information? 

Reliable, accurate and probably also valid figures on drug seizures at a regional level are available from the 

Forensic Departments from, in any case, a couple of police units. Possibly, this number will increase if the 

Forensic Departments get access to a gas chromatograph with a mass spectrometer (NFIDENT) so that they 

themselves can determine which of the four most common drugs are present in the confiscated powder or 

pill. Valid, sufficiently precise and reliable figures on drug seizures can also be found at Customs and KMar. 

The Hit and Run Cargo Team (the HARC-team) Rotterdam and KMar’s Drugs Team Schiphol keep track of 

what is intercepted at the most important sea- and airports in the Netherlands. Lists maintained by drug 

storage locations of what goes into, and comes out of the vaults are sometimes useful for deriving 

information, but do seldom suffice when it comes to validity, accuracy and reliability. Cannabis 
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dismantlement’s are registered in separate excel overviews, and subsequently registered in the national 

cannabis monitor. 

7. Could the WODC collect information at different points and extrapolate it in order to create a 

national overview? What would this method look like? 

The unofficial, selfmade lists that are kept by Customs, KMar and at least some Forensic Departments, and 

drug storage locations, can be used to draw up a national view. Prerequisite is that enough lists are found, 

from various locations well spread around the country, that make possible a sufficiently reliable estimate of 

missing data. In that case, a national overview of sufficient quality can be constructed. 

8. If the answers to questions 6 and 7 are negative, are there other ways to come to national 

figures/data or estimates (think for instance of text-mining in BVH)? 

The answers to questions 6 and 7 are not negative, but according to respondents text-mining currently does 

not seem to be a suitable method to achieve a national view of sufficient quality. The most important reason 

for this that the source (BVH) is too contaminated right now to be able to obtain reliable and valid data from 

it, although this differs among police units. Moreover, a lot of knowledge and experience is needed to use 

text-mining to access the needed data in BVH. The police force currently seems to lack the capacity to do 

this. 

9. Which bottlenecks does the WODC currently need to take into account if it would move towards a 

form of ‘derivation’ or estimation? 

This report shows that, given the current situation, it would be better to assume an incomplete, but fairly 

correct view (the unofficial, self-made lists) than a more complete, but in most police units inaccurate view 

(BVH). This however presents a bottleneck: should the WODC, as a governmental institution, choose to 

assume the incomplete but correct view, this means it should rely on unauthorized and, in fact, unofficial 

sources. For the supplying police units as well as for the WODC this seems to be an unwanted, or at least far 

from ideal situation that is by all means not sustainable. Moreover, to create a national view the WODC than 

has to estimate the lacking information. 

10. Given the current state of the information available on a regional and national level: to what extent 

can the specifications that the questionnaires from the EMDCCA and the UN ask for be completed? 

Given the current nature of the (available and released) information, questionnaires from the EMCDDA and 

the UN cannot be completed. That, in fact, was the motivation for this investigation. If we look at what is 

possible with the unreleased but registered information, we can state that it should be possible to complete 

the questionnaires concerning the type of drug and the amount, with the exception of batches for which 

that information is not registered such as seal bags containing multiple amounts of drugs for personal use. 

This would however take a lot of time. Not one police unit seems to be prepared right now to invest the 

necessary capacity. 

The requested case information is specifically hard to obtain. For that, police reports should be manually 

examined. The requested information (including type and amount of drugs) cannot be obtained in an 

authorized and systematic way from the Public Prosecution Service.  

All in all, we can state that when it comes to obtaining national data on amounts of drugs, two issues play a 

significant role. These are priority, and (needed) quality of the data. 
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If high(er) priority would be given to the acquirement of national figures of high (or acceptable) quality, it is 

in fact possible to derive those figures from the ICT-system BVH. Prerequisite would then be that BVH is 

standardised and consistently filled and analysed. Currently, police units differ in the way they handle this. 

According to respondents, in many police units the protocol for registration of confiscated illicit drugs is 

sometimes discarded for different, but legitimate, reasons. 

The quality, as well as the completeness of figures currently produced, differ strongly among police units 

and among drug storage locations. The quality at Forensic Departments can be deemed high, but the 

completeness cannot. The information that could be obtained from some of the drug storage locations is 

generally of lower quality. The quality of (automatically obtained) data from BVH is currently, nationally 

speaking, low, but differs per police unit and depends on the amount of time that is spent obtaining it.  
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BIJLAGE 1 – HOEVEEL BESLAGEN LEIDEN TOT EEN MISDRIJFZAAK? 

Het is niet bekend hoeveel incidentregistraties bij de politie leiden tot een bij het Openbaar Ministerie 

ingeschreven proces-verbaal. We zullen daarvan dus een schatting moeten maken. 

We weten uit de jaarlijkse monitor Criminaliteit en Rechtshandhaving (Kalidien & De Heer-De Lange, 2015) 

dat er in 2012 in totaal 16.588 bij het Openbaar Ministerie ingeschreven misdrijfzaken zijn geweest die de 

Opiumwet betroffen. Bij circa 8.000 daarvan ging het om harddrugs. Onderstaande grafiek laat, ter 

illustratie, de ontwikkeling over de afgelopen vijf jaren zien (Ibid.). 

 

Volgens Kruize en Gruter (2013) heeft de politie in 2012 bijna 38.000 incidentregistraties opgemaakt in BVH 

die betrekking hebben op een (vermeend) drugsdelict. Dertig procent van de incidenten heeft betrekking op 

hennepteelt. Dat wil niet zeggen dat het allemaal ontruimingen van een plantage zijn, het kan ook gaan om 

een telefoontje van een verontruste buurtbewoner over een vreemde geur. Bij lang niet alle 

incidentregistraties wordt er een persoon als verdachte aangemerkt. Bij ongeveer een derde van de politie-

incidenten is in BVH geen verdachte in beeld. Kruize en Gruter berekenen dat in ‘ongeveer de helft’ van de 

incidenten die betrekking hebben op handel of het vervaardigen van soft- of harddrugs er een verdachte in 

beeld is. Bij ‘bezit’ is dit percentage aanzienlijk hoger, namelijk circa 87%. Gaan we uit van 67% 

incidentregistraties waarbij er wel een verdachte in beeld is, dan komen we voor harddrugs uit op 17.800 

incidenten. 

We mogen aannemen dat meer drugshandel- en -vervaardigingszaken bij het Openbaar Ministerie terecht 

zullen komen dan zaken waar het alleen gaat om ‘bezit’. Zeker gebruikshoeveelheden komen niet voor een 

vervolgingsbeslissing in aanmerking. ‘Handel’ is soms echter moeilijk aan te tonen, en zo kan het voorkomen 

dat grote hoeveelheden aangetroffen drugs toch kunnen vallen onder ‘bezit’.  
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In 2012 waren er zoals gezegd circa 8.000 strafzaken betreffende harddrugs bij het OM ingeschreven. 

Volgens Kruize en Gruter levert de politie negentig procent van de geregistreerde feiten in verband met 

drugsdelicten en de KMar de resterende tien procent. Die 90% (ofwel zo’n 7 duizend zaken) komt voort uit 

circa 18 duizend incidentregistraties waarbij een verdachte in beeld zou kunnen zijn. Aangezien ook bij 

harddrugs lang niet elk ‘incident’ een zaak vertegenwoordigt, lijkt het al met al redelijk om te 

veronderstellen dat circa de helft van het aantal harddrugsbeslagen leidt tot een misdrijfzaak bij het 

Openbaar Ministerie. We tellen inbeslagnames van gebruikshoeveelheden op festivals e.d. daarbij niet mee. 

 



DRUGS IN CIJFERS
Hoeveel drugs neemt de politie per jaar in beslag in Nederland? Het blijkt nog 
niet eenvoudig om daar achter te komen. Niet alle politie-eenheden in Nederland 
blijken goed in staat om valide, betrouwbare en nauwkeurige cijfers te leveren. In 
dit rapport beschrijft EMMA de oorzaken van dit probleem en geeft een aanzet tot 
de oplossing ervan. Lage prioriteit en verkeerd gebruik van ICT bij de politie lijken 
echter vooralsnog hardnekkige obstakels.

EMMA staat voluit voor Experts in Media en Maatschappij
EMMA biedt oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken van 
overheden, ngo’s, bedrijven en burgers. Analyse, strategie en uitvoering. Op het 
snijvlak van beleid, communicatie en organisatie.

EMMA / Experts in media en maatschappij 
Wijnhaven 88
25141 GA  Den haag
info@emma.nl
070 87 00 460


