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VOORWOORD 

Sinds de drugsnota van het eerste Kabinet Kok is door de ministeries van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Justitie en Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) prioriteit gegeven aan monitoring van de drugsproblematiek in 
Nederland. Vorig jaar heeft het door VWS ingestelde Bureau NDM (Nationale 
DrugMonitor) de eerste rapportage uitgebracht. Deze rapportage is met name gericht op de 
zorgsector. Het WODC heeft namens het ministerie van Justitie aan onderzoeksbureau 
INTRAVAL opdracht gegeven voor het justitiedeel van de NDM een definitiestudie uit te 
voeren en vervolgens een ontwikkeltraject aan te geven. 

Voor het ontwikkelen van het justitiedeel van de NDM is allereerst de informatiebehoefte 
systematisch in kaart gebracht en afgezet tegen de beschikbare gegevens. Vervolgens is het 
ontwikkeltraject beschreven, waarin is aangegeven op welke wijze de gewenste gegevens 
kunnen worden verzameld. De monitor is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van 
drs. B. Bieleman, bijgestaan door drs. J. Snippe en drs. C. Hoogeveen. Voor externe 
adviezen op het terrein van informatie-analyse en methodologische aangelegenheden is 
gebruik gemaakt van de expertise van mevrouw drs. L. Srnilde en dr. H. Brandsma. 

Bij het in kaart kunnen brengen van zowel de behoefte aan informatie als de beschikbare 
gegevens is medewerking verleend door vertegenwoordigers en medewerkers van vele 
instanties. Wij zijn alien die ons van gegevens hebben voorzien zeer erkentelijk voor hun 
medewerking. Tenslotte bedanken wij de leden van de begeleidingscommissie onder 
voorzitterschap van dr. M. W. J. Koeter (The Amsterdam Institute for Addiction Research) 
voor hun kritische en positieve bijdrage. 

Namens INTRAVAL, 

B. Bieleman 
C. Hoogeveen 
J. Snippe 

Groningen 

Juli 2000 
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SAMEN VATTING 

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentnim (WODC) van het ministerie 
van Justitie heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAV AL opdracht gegeven voor het 
justitiedeel van de Nationale DrugMonitor (NDM) een definitiestudie uit te voeren en 
vervolgens een ontwildceltraject aan te geven. Justitie heeft om twee redenen behoefte aan 
periodieke informatie over de drugsproblematiek. Ten eerste geven gegevens over drugs 
mede richting aan het drugsbeleid van de beleidsdirecties van het ministerie van Justitie. Ten 
tweede is de levering van landelijke cijfers over de drugsproblematiek voor het ministerie, 
zowel in nationaal als in internationaal verband, steeds belangrijker. 

Allereerst is geinventariseerd aan welke periodiek te verzamelen informatie over de 
drugsproblematiek bij de beleidsdirecties behoefte bestaat. Deze informatie is in de vorm van 
kengetallen weergegeven. Vervolgens is de plaats van deze kengetallen bepaald binnen de 
strafrechtsketen en binnen de distributieketen van drugs. De plaats van een kengetal binnen 
de strafrechtsketen geeft aan of de gewenste gegevens betrekking hebben op handhaving en 
opsporing, vervolging en berechting of ten uitvoer legging van sancties met betrekking tot 
drugsgerelateerde criminaliteit en overlast. Er is zowel informatie gewenst over aantallen 
opiumdelicten als om aantallen delicten gepleegd door drugsverslaafden binnen de 
onderdelen van de strafrechtsketen. Een deel van de gewenste gegevens heeft overigens niet 
direct betrekking op strafbare feiten (bijvoorbeeld gegevens over overlast, verkooppunten en 
reclasseringsgegevens). Ook nationale gegevens over de distributie van verschillende soorten 
drugs is gewenst. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gegevens over inbeslagnemingen van 
verschillende soorten drugs. 

Van de gewenste informatie is vervolgens onderzocht in hoeverre hiervoor periodiek 
(kwalitatief) goede gegevens beschikbaar komen. Slechts een deel van de gewenste 
informatie komt daadwerkelijk periodiek beschikbaar. Het grootste deel 'van de kengetallen 
dekt niet geheel de informatiebehoefte, is (nog) van onvoldoende kwaliteit, of er is in het 
geheel geen informatie beschikbaar. Om gewenste en beschikbare gegevens met elkaar in 
overeenstemming te brengen zijn vaak aanpassingen van registratiesystemen nodig. De 
beleidsdirecties van het ministerie van Justitie hebben, mede gezien de vereiste inspanningen, 
aangegeven aan welke kengetallen prioriteit wordt toegekend. De overige kengetallen zijn 
gekenmerkt als 'nice to know', maar niet absoluut noodzakelijk ('need to know'). 

Om de kengetallen te kunnen verkrijgen dienen bepaalde procedures te worden gevolgd. 
Deze procedures beschrijven `wie wat uit welk systeem op welke wijze aanlevert'. In een 
pilot kan worden nagegaan hoe het verzamelen van de informatie verloopt en op welke wijze 
eventuele problemen bij de daadwerkelijke informatieverzameling kunnen worden verholpen. 
Op basis van de relatief geringe inspanning die is vereist wordt geadviseerd in de pilot in 
ieder geval te starten met de verzameling van gegevens over: aantallen coffeeshops; aantallen 
ontmantelde ATS-productieplaatsen; en aantallen gedetineerden in buitenland voor 
drugsdelicten dat contact heeft met het Nederlandse consulaat. Tevens worth op basis van de 
door de beleidsdirecties gestelde prioriteiten en de gevraagde aanlevering van gegevens in 
internationaal verband geadviseerd gegevens te verzamelen over: aantallen 'opgerolde' 
(marihuana-)kwekerijen; omvang in Nederland in beslag genomen drugs; aantallen 
geverbaliseerde personen Opiumwet; aantallen afgedane feiten Opiumwet; en aantallen 
gedetineerden die contact hebben met de verslavingsreclassering. Op basis van de ervaringen 
met de informatieverzameling in de pilot kan worden bepaald op welke wijze het justitiedeel 
van de NDM in de toekomst definitief gestalte kan lcrijgen. 

Samenvatting 



1. INLEIDING 

In de drugsnota van het eerste Kabinet Kok wordt gesproken van een verbetering van de 
monitoring van de drugsproblematiek in ons land. In november 1997 komt de door het 
ministerie van VVVS ingestelde werkgroep Nationale Drugmonitor (NDM) met een 
Discussienota Nationale Drug Monitor. Vervolgens wordt in diverse stuklcen de instelling 
van de NDM bevestigd, inclusief het nog te ontwikkelen justitiedeel. Vervolgens is een 
landelijk samenwerkingsverband opgericht, het bureau NDM (Nationale Drugmonitor). Het 
bureau NDM gaat verslaving en middelengebruik monitoren, de hiervoor noodzakelijke 
activiteiten coordineren en rapporteren aan (internationale) overheden. In oktober 1999 is de 
eerste rapportage, het Jaarbericht 1999, verschenen. 

Het doel van de NDM is inzicht te verwerven in essentiele aspecten van de drugsproble-
matiek, die zowel afzonderlijk als in samenhang een betrouwbaar, evenwichtig en repre-
sentatief beeld geven van de situatie in de praktijk, en die inzicht geven in trendmatige 
ontwikkelingen, de effecten van beleid, de randvoorwaarden en de te verwachten proble-
men. Naast de gezondheid van de individuele gebruiker en de volksgezondheid heeft de 
monitor tevens betrekking op de openbare orde (overlast) en de criminaliteit. 

De huidige opzet van de NDM heeft met name betrekking op de zorgsector en minder op 
de gevolgen van de drugsproblematiek voor het justitiebeleid, met name de crirninaliteit. 
Justitie wil door de NDM met name een beter inzicht verkrijgen in de ontwiklcelingen en 
trends in de justitiele drugsproblematiek: hoe zwaar drukt de drugsproblematiek op het hele 
justitiebeleid en op de afzonderlijke sectoren; en hoe kan de monitor bijdragen a.an het 
hanteerbaar malcen of zelfs oplossen van knelpunten in het beleid. 

Het rninisterie van Justitie wil het justitiedeel van de NDM nader ontwiklcelen. Het 
WODC heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL opdracht gegeven hiervoor een 
definitiestudie uit voeren en een ontwikkeltraject aan te geven. In dit hoofdstuk worden de 
opzet en uitvoering van zowel de definitiestudie als het ontwikkeltraject beschreven. Eerst 
wordt in het kort ingegaan op het begrip monitoring, de probleemstelling en de verschillen-
de activiteiten die in de achtereenvolgende fasen zijn uitgevoerd om tot de opzet van de 
monitor te kunnen komen. 

1.1 Monitoring 

Monitoring is een begrip geworden dat de afgelopen tijd door de overheid steeds meer 
wordt gebruikt. Belangrijk is vast te stellen dat het ontwikkelen van een monitor geen doel 
op zich is, maar een hulpmiddel bij het ontwikkelen van beleid. Engbersen e.a. (1997) 
definieren monitoren als 'het periodiek en op systematische wijze volgen van maatschappe-
lijke ontwiklcelingen ten behoeve van het beleid'. 

Bij monitoring zijn met name beschrijving (het in kaart brengen van de situatie op een 
bepaald terrein) en signalering (het volgen van maatschappelijke ontwiklcelingen) van 
belang. Monitoring is dan ook niet hetzelfde als een onderzoek doen of een inventarisatie 
uitvoeren (Schoorl en Van Andel 1999). Bij monitoring moet worden voldaan aan een 
aantal criteria: 
- de informatieverzameling is periodiek en systematisch; 
- de verzamelde informatie moet zoveel mogelijk actueel zijn; 
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- de gebruikte kengetallen zijn steeds per item hetzelfde; 
- de verzamelde informatie is beleidsrelevant; 
- de monitor kent een ijkpunt. 

Bij een monitor kan gebruik worden gemaakt van verschillende soorten gegevens en 
gegevensbronnen. Meestal wordt gebruik gemaakt van kwantitatieve gegevens. Voor een 
monitor kunnen diverse gegevensbronnen worden gebruikt, zoals periodieke bevolkings-
enquetes (bijvoorbeeld de politiemonitor, de module drugsoverlast en diverse CBS-
enquetes) en registraties van onder meer politie, justitie en reclassering. 

Tenslotte worden de periodiek op gestandaardiseerde wijze verzamelde gegevens 
(kengetallen) bij monitoring vaak samengevoegd tot enkele indicatoren. Het combineren 
van kengetallen en indicatoren en de interpretatie ervan levert vervolgens de gewenste 
informatie op. 

1.2 Probleemstelling 

De probleemstelling voor het monitoren van het voor justitie relevante deel van de 
drugsproblematiek luidt als volgt: 

Hoe is het justitiedeel van de Nationale Drug Monitor te -ontwikkelen? 

De bijbehorende onderzoeksvragen luiden als volgt: 
- Aan welke instanties moet justitie informatie leveren over de drugsproblematiek? 
- Waaruit bestaat deze per instantie te leveren informatie? 
- Wat zijn voor het justitiedeel van de NDM de kemgegevens? 
- Welke periodieke onderwerpen wil justitie aan de NDM kunnen leveren? 
- Wat zijn de indicatoren op hoofdzaken? 
- Welke gegevens zijn nodig voor het samenstellen van de kengetallen en wat moet 

daarvoor gebeuren? Welke bewerkingen en inspanningen zijn daarvoor noodzakelijk? 
Wat moeten welke onderdelen van justitie hiervoor doen? 

- Welke gegevens zijn reeds beschikbaar? In welke vorm en met welke frequentie? Wat 
zijn eventuele andere wegen, wat zijn eventuele indirecte indicatoren? Welke gegevens 
moeten eventueel worden toegevoegd en waar en hoe zijn ze te verlcrijgen? 

- Welke prioriteiten zijn in de gewenste informatie aan te geven? 
- Welke gegevens kunnen op termijn worden geleverd gezien de ontwikkeling van de 

justitiele registratie- en informatiesystemen? 

1.3 Opzet 

Het project bestaat uit enkele samenhangende onderdelen, die achtereenvolgens zijn 
uitgevoerd. Allereerst is een definitiestudie uitgevoerd, gevolgd door een traject waarin het 
justitiedeel van de NDM nader is ontwikkeld, afgesloten met een advies over de imple-
mentatie ervan binnen de justitiele organisatie. 

Definitiestudie 
Voor het opstellen van de voorliggende definitiestudie zijn de onderstaande vier fasen 

doorlopen. 
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Fase / 
Allereerst zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de betrokken justitie-

sectoren en overige betrokken organisaties, zoals de Directie Preventie, Jeugd- en 
Sanctiebeleid (DPJS), de Directie Justitiele Inrichtingen (DJI), de Directies Handhaving en 
Opsporingsbeleid (DGRh), de Directie Internationale Strafrechtelijke Aangelegenheden en 
Drugsbeleid (DISAD), de divisie Centrale Recherche Informatie (CRI), het Wetenschappe-
lijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC), het Parket-Generaal (PG) en het 
Nederlands Forensisch Instituut (NH, het voormalig Gerechtelijk Laboratorium). Tijdens 
deze gespreklcen is nagegaan aan welke instanties en instellingen men informatie wenst en 
dient te leveren en om welke informatie het gaat. Tevens is ingegaan op de prioriteiten en 
de gegevens die men denkt te kunnen aanleveren, waarbij onder meer aandacht is 
geschonken aan de periode, de actualiteit en de beschikbaarheid. 

Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninlcrijksrelaties (BZK), het Trimbos-instituut, de Unit Synthetische Drugs (USD), de 
Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (HOD) en het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). Hierin is onder meer aandacht besteed aan de stand van zaken wat betreft de NDM 
bij deze organisaties. Belangrijk aandachtspunt is verder in hoeverre zij reeds justitiele 
gegevens met betreklcing tot de drugsproblematiek verzamelen en/of van plan zijn te gaan 
verzamelen. 

Fase 2 
In de tweede fase van de definitiestudie is vastgesteld aan welke instanties justitie welke 

informatie wenst en dient te leveren. De verzamelde informatie met betrekking tot de 
informatie-behoefte is verwerkt in een discussienotitie. Hierin is tevens een deel van de 
reeds bekende beschikbare informatie verwerkt. Deze notitie is voorgelegd aan de leden van 
de begeleidingscomrnissie en aan de overige respondenten. Het commentaar is verwerkt in 
de aangepaste voortgangsnotitie. Verder is begonnen met aan te geven welke informatie 
door welke instantie wordt gewenst en welke gegevens hiervoor dienen te worden 
verzameld. 

Fase 3 
In deze fase is nagegaan welke gegevens beschikbaar zijn. Tevens is uitgezocht waar en 

hoe deze zijn te verkrijgen. Hiervoor zijn naast nadere gespreklcen met de in fase 1 genoem-
de instanties tevens gesprelcken gevoerd met met diverse medewerkers van het Openbaar 
Ministerie - Bestuurlijke Informatievoorziening, Directie Wetgeving, Bureau Internationale 
Rechtshulp in Strafzaken (onderdeel van DISAD), GGZ-Nederland, Verslavingsreclasse-
ring Nederland, enkele Penitentiaire Inrichtingen, enkele TBS-inrichtingen, Consulair Maat-
schappelijke Zaken (afdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken), Technische 
Recherche Amsterdam-Amstelland, Douane Laboratorium, het Schipholteam, de 
Economische Controle Dienst (ECD), Coordinatiepunt Assessment en Monitoring Nieuwe 
Drugs (CAM), werkgroep Huisartseninformatiesysteem (HIS), Regiopolitie Haaglanden en 
de Stichting Informatievoorziening Verslavingszorg (WV). 

Verder is ingegaan op aspecten als betrouwbaarheid, validiteit, actualiteit, koppelbaarheid 
en beperkingen van de beschikbare gegevens. Hiervoor zijn de door de sleutelinformanten 
ter beschildcing gestelde geautomatiseerde gegevensverzamelingen en papieren overzichten 
geanalyseerd. Tevens is vastgesteld welke gegevens nog ontbreken. De aangepaste 
voorgangsnotitie is wederom besproken met de begeleidingscommissie en enkele sleutelin-
formanten. 
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Ease 4 
In de laatste fase van de definitiestudie is onderzocht hoe de te verzamelen gegevens zich 

verhouden tot de gewenste informatie. Van de beschikbare gegevens is vastgesteld op 
welke wijze hieruit relevante kengetallen kunnen worden ontwikkeld. Verder is van de 
ontbrekende of kwalitatief ontoereikende gegevens nagegaan op welke wijze deze gegevens 
eventueel kunnen worden verlcregen. Daamaast is van enkele initiatieven, bijvoorbeeld voor 
registratiesystemen die nog in onokikkeling zijn, aangegeven op welke termijn hieruit 
nieuwe en/of betere gegevens zijn te verwachten. Voor kengetallen die in de toekomst (op 
andere wijze) verzameld kunnen worden is aangegeven welke inspanningen hiervoor 
noodzakelijk zijn. Tenslotte is vastgesteld welke kengetallen primair tot de 
verantwoordelijkheid van welke beleidsdirectie van het ministerie van Justitie kunnen 
worden gerekend. Vervolgens hebben de betrolcken beleidsdirecties aangegeven aan welke 
kengetallen prioriteit wordt toegekend. Aan het eind van deze fase is de inhoud van de 
monitor vastgelegd en is de definitiestudie afgerond. 

Ontwikkeltraject 
In het ontwikkeltraject zijn de te volgen procedures vastgesteld voor de wijze waarop de 

gegevens moeten worden verzameld en verwerkt. Dit is gedaan voor de kengetallen 
waaraan door een of meer beleidsdirecties van het ministerie van Justitie prioriteit is 
toegekend. Deze procedures zijn vervolgens besproken met de leden van de 
begeleidingscommissie, waama een draaiboek is opgesteld. Hierin is onder meer 
aangegeven wie wanneer welke gegevens op welke wijze moet aanleveren. 

Pilot 
Het project is afgesloten met een advies over de invulling van een pilot. In deze pilot, 

waarin een deel van de informatie wordt verzameld, kan blijken op welke wijze de 
informatieverzameling in de pralctijk dient te worden uitgevoerd. Vervolgens is het 
mogelijk het justitiedeel van de NDM concreet gestalte te geven. Eventueel kan ook een 
domeinverbreding naar bijvoorbeeld alcohol worden overwogen. 

1.4 Indeling rapport 

In dit hoofdstuk is de opzet van de definitiestudie en het ontwikkeltraject beschreven. In 
hoofdstuk twee wordt beschreven aan welke informatie over drugsproblematiek Justitie 
behoefte heeft. Vervolgens wordt in hoofdstuk drie aangegeven welke gegevens hiervoor in 
registratiesystemen beschikbaar zijn of beschikbaar kunnen komen. In hoofdstuk vier is 
schematisch beschreven in hoeverre de behoefte aan informatie en de beschikbare 
informatie op elkaar aansluiten, waarbij tevens de kwaliteit van de beschikbare gegevens 
wordt beoordeeld. Tevens is aangegeven aan welke kengetallen door (gen van) de 
beleidsdirecties prioriteit wordt toegekend. In hoofdstuk vijf is beschreven volgens welke 
procedures de geprioriteerde kengetallen kunnen worden verkregen. Afgesloten wordt met 
een advies voor de opname van enkele van deze kengetallen in een uit te voeren pilot. 
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2. INFORMATIEBEHOEFTE 

Het justitiedeel van de NDM wordt niet alleen ontwiklceld om in de eigen behoefte aan 
informatie te voorzien, maar met name ook om exteme organisaties periodiek te informeren 
over ontwiklcelingen in de drugsproblematiek. Vooral intemationaal is er een toenemende 
behoefte aan feitelijke informatie over de drugsproblematiek. Hoewel er geen verdragsrech-
telijke verplichtingen zijn voor het leveren van dergelijke informatie, verzoeken diverse 
intemationale organisaties regelmatig om gegevens over de drugsproblematiek, waaronder 
het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) van de 
Europese Unie, het United Nations Drug Control Programme (UNDCP) en de 
Pompidougroep van de Raad van Europa. 

Uit de interviews met de respondenten blijkt dat de informatiebehoefte over drugs in het 
algemeen kan worden onderverdeeld in twee categorieen. Ten eerste bestaat er behoefte aan 
informatie die direct of indirect verband houdt met de bedrijfsprocessen van justitie. Als 
bron voor de hiervoor benodigde gegevens kan voor een groot deel gebruik worden gemaalct 
van registratiesystemen van justitiele diensten of afdelingen. Daamaast is behoefte aan 
informatie over thema's die verband houden met de drugsproblematiek, maar waarvoor de 
benodigde gegevens voor een groot deel niet bij justitie zijn te verkrijgen. Bij deze tweede, 
meer algemene, informatie behoren gegevens die niet direct betrekking hebben op strafbare 
feiten, maar wel raken aan het justitiebeleid (bijvoorbeeld informatie over drugsoverlast of 
de omvang van de populatie problematische drugsverslaafden, waaronder ook niet-criminele 
verslaafden). 

De eerstgenoemde informatie kan langs twee lijnen worden gerubriceerd: a. informatie 
over drugs in de strafrechtsketen; en b. informatie over de distributieketen van drugs. 
ad a. Bij de strafrechtsketen gaat het om: handhaving en opsporing (politie en overige 

opsporingsdiensten) - vervolging en berechting (Openbaar Ministerie en Zittende 
Magistratuur) - ten uitvoer legging sancties (justitiele inrichtingen en reclassering). 

ad b. De distributieketen heeft betreklcing op: productie - distributie (in- en uitvoer, 
handel) - consumptie (gebruik). 

Beide ketens staan niet los van elkaar. De strafrechtsketen grijpt in op diverse schakels van 
de distributieketen. Afhankelijk van de soort drugs ligt de nadruk bij de opsporingsdiensten 
op een of meer schalcels in de distributieketen. Zo ligt de nadruk bij heroine en cocaine 
vooral op de aanbodzijde, op het vervoer en de handel. Bij XTC gaat het vooral om de 
productie en bij de zogenoemde designerdrugs, die (nog) niet vallen onder de Opiumwet, 
met name om de gebruikersmarkt (consumptie). 

Beide ketens zijn van belang en bieden aanknopingspunten voor het monitoren van de 
drugsproblematiek. Bij de strafrechtsketen zou de monitor vooral informatie moeten geven 
over de druk van de drugsproblematiek op de diverse onderdelen van de keten van de 
handhaving/opsporing, de vervolging/berechting en de ten uitvoer legging van sancties. Bij 
de distributieketen zou de monitor vooral informatie moeten geven over de omvang en de 
soort drugs die in Nederland worden geimporteerd, doorgevoerd, geexporteerd, verhandeld 
en geconsumeerd. 

In paragraaf 2.1 wordt de informatiebehoefte beschreven voor de drugsthema's die niet 
direct te herleiden zijn tot strafbare feiten, maar wel raalcvlakken hebben met het justitie-
beleid. In paragraaf 2.2 wordt ingegaan op de informatiebehoefte met betrekking tot de 
strafrechtsketen en in paragraaf 2.3 op de behoefte met betrekking tot de distributieketen. 
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2.1 Algemene kengetallen drugs 

In deze paragraaf wordt eerst de behoefte aan algemene kengetallen met betrekking tot 
drugs weergegeven. Deze kengetallen hebben betrekking op algemene informatie en niet op 
gegevens over strafbare feiten. Zo heeft bijvoorbeeld informatie over de ontwikkelingen in 
aantallen coffeeshops in Nederland de aandacht van Justitie. Verder wordt in deze paragraaf 
ook ingegaan op de behoefte aan kengetallen over de 'totale drugsgerelateerde criminaliteit'. 
De kengetallen hebben betrelcking op totale aantallen, zoals die in werkelijkheid of naar 
schatting in Nederland voorkomen. 

Algemene kengetallen drugs 
De algemene kengetallen zijn kengetallen die niet rechtstreeks voortkomen uit de 

activiteiten van justitie, maar er wel sterk verband mee houden. 
Met betrekking tot softdrugs zijn de respondenten met name geinteresseerd in de aantallen 

verkooppunten van softdrugs (coffeeshops en overige verkooppunten) en de geschatte 
hoeveelheid verkochte softdrugs. 

In het Annual Report 1999 van de EMCDDA is verder enige algemene informatie 
opgenomen over gebruiksruimten. Er bestaat behoefte te weten hoe de aantallen gebruiks-
ruimten zich ontwikkelen en hoe ze over Nederland zijn verspreid. 

Ook dient de monitor informatie te leveren over de overlast veroorzaakt door drugsver-
slaafden. 1  Door het monitoren van de overlast kan de effectiviteit van preventie- en 
repressie-activiteiten beter worden beoordeeld. 

Ten aanzien van verslaafde ex-gedetineerden vraagt men zich af in hoeverre aan hen na 
detentie hulp wordt verleend door zorginstellingen. 

Totale drugsgerelateerde criminaliteit 
Enkele geinterviewden geven aan informatie te willen over de rol van georganiseerde 

criminele organisaties bij de bevoorrading van coffeeshops. Bovendien bestaat er behoefte 
aan inzicht in de totale verkoop van harddrugs. Tezamen met een schatting van de verkopen 
van softdrugs geeft dit een indruk van de Nederlandse drugseconomie. 

Verder bestaat ook behoefte aan informatie over de mate waarin drugsgebruikers overlast 
veroorzaken. Men vraagt zich af of het mogelijk is op basis van geregistreerde criminaliteit 
een goede schatting te malcen van het aantal problematische drugsgebruikers. Hierbij wordt 
met 'problematisch met name gedoeld op het overlastgevend gedrag en/of het plegen van 
delicten door drugsverslaafden. Meer specifiek is er de vraag welk deel van de criminele 
verslaafden een illegale status hebben en wat de verdeling van drugsverslaafden is naar 
etnische achtergrond. 

Het EMCDDA definieert in de meest recente rapportage over drugsproblematiek 'problematische 
drugsverslaafden' als: personen die intraveneus (injecterend) gebruiken en personen die langdurig opiaat-
en/of cocaine- en/of amfetaminegebruiker zijn (EMCDDA 1999). In Nederland wordt naast deze 
kenmerken ook vaak de toevoeging gedaan dat de verslaafden overlast veroorzaken voor hun omgeving 
en/of zelf problemen hebben met hun drugsverslaving (Bureau NDM 1999). In dit monitorrapport worden 
in principe alle genoemde kenmerken tot de inclusiecriteria gerekend. Indien registraties duidelijk van een 
andere definitie uitgaan is dat vermeld. 
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2.2 Strafrechtsketen 

Voordat een dader van een gepleegd strafbaar feit met de rechter krijgt te malcen zijn 
diverse stappen doorlopen in de strafrechtsketen. In figuur 1 is een globaal schematisch 
overzicht weergegeven van misdrijven en handhaving. 

Figuur 1 Schematisch overzicht totale criminaliteit en rechtshandhaving in 1997  

geschat aantal misdrijven op basis van slachtofferenquetes 
(15 vormen van veelvoorkoinende criminaliteit) 	 4.544.000 

aangifte van deze delicten 	 1.658.000 

	

ondertekening van proces verbaal of aangiftebewijs 	 1.321.000 

	

door politie geregistreerde delicten 	 1.219.000 

	

door politie gehoorde verdachten 	 270.000 
ingeschreven strafzaken door OM 	 250.000 

afgedaan door OM 	 127.000 

	

afgedaan  door rechter 	109.000' 

Bron: WODC/CBS 1999 

Uit de interviews blijkt dat de monitor in elke schalceLvan de strafrechtsketen inzicht dient 
te geven in het aandeel van dnigsgerelateerde criminaliteit in bovenstaande stappen van de 
strafrechtsketen. Het gaat hierbij onder meer om: de aantallen drugsverslaafden onder 
verdachten; strafzaken tegen drugsverslaafden; gedetineerde verslaafden; eh de door deze 
personen gepleegde misdrijven. Tevens gaat het om informatie over strafzaken wegens 
overtredingen van de Opiumwet. 

In de strafrechtsketen is voortdurend spralce van selectieprocessen. Dit begint bij de 
aanhouding en eindigt bij de strafoplegging. De selectieve werking van aangiftegedrag, 
opsporingsprestatie, prioriteiten in de vervolging en keuzes in de straftoemeting betekent dat 
in de opeenvolgende schakels van de strafrechtsketen de samenstelling van de istroorn' 
delicten wijzigt. Met name de plegers van emstige delicten en sterk recidiverende delin-
quenten doorlopen relatief vaak (een deel van) de keten. Delicten als overtreding van de 
openbare orde, vemieling, en kleine diefstallen dringen echter niet ver door in de keten. 

Volgens de respondenten dient ten behoeve van justitie informatie te worden verkregen 
over de wijze waarop de aantallen Opiumwet misdrijven de strafrechtsketen doorlopen. 
Daarnaast is met name behoefte aan informatie over aantallen geverbaliseerde dnigsgebrui-
kers uitgesplitst naar soort delict en persoonskenmerken (naast leeftijd en geslacht met name 
ook etnische achtergrond en verblijfsstatus). Hierbij dienen de volgende vragen te worden 
beantwoord: welk deel van de opgehelderde delicten wordt gepleegd door drugsverslaafden; 
welke delicten worden met name gepleegd door drugsverslaafden; welk percentage van de 
geverbaliseerde drugsverslaafden is 'veelpleger'; wat is het percentage allochtone criminele 
drugsverslaafden; wat is het percentage allochtone veelplegers onder drugsverslaafden? E-
venals de samenstelling van de delicten in de opeenvolgende schakels van de strafrechtske-
ten is het voor het beleid van justitie verder van belang de informatie te verbijzonderen naar 
achtergrondkenmerken. In het algemeen geldt dat gegevens worden onderverdeeld naar 
geslacht, leeftijdscategorie, etnische achtergrond en verslavingsproblematiek. Van enkele 
gegevens is tevens informatie gewenst over een of meer van de volgende kenmerken: 
woonplaats, pleegplaats misdrijf en verblijfsstatus. Er bestaat tevens behoefte aan het 
schetsen van profielen van criminele drugsverslaafden. Diverse respondenten geven echter 
aan dat dit een verdieping is die niet in een periodieke monitor past. 
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Werklast 
Een ander belangrijk thema is volgens enkele respondenten de druk van de drugspro-

blematiek op de organisaties (met name politic, justitie en gevangeniswezen) die bij de 
strafrechtsketen zijn betrokken. Naar welke delictsoorten gaat met andere woorden de 
meeste aandacht uit en in welke mate zijn drugsverslaafden of -handelaren daarbij 
betrokken. Er zijn grote verschillen in de wijze waarop zaken door het Openbaar Ministerie 
worden afgedaan. Zalcen met relatief weinig tijdsinvestering worden bijvoorbeeld na enige 
handelingen geseponeerd, geschikt of eenvoudig door de politierechter afgedaan. Iii meer 
tijdrovende zaken wordt bijvoorbeeld een gerechtelijk vooronderzoek ingesteld, een 
voorlopige hechtenis bevolen, gevolgd door een behandeling in een meervoudige kamer, 
hoger beroep ingesteld, en tenslotte een forse gevangenisstraf opgelegd. De werklast die aan 
zaken is verbonden verschilt derhalve aanzienlijk voor de rechterlijke macht en justitie en 
voor de justitiele inrichtingen. Nagegaan dient te worden in welke mate de Opiumwet 
misdrijven, de delicten gepleegd door drugsverslaafden en de verslaafde justitiabelen beslag 
leggen op de capaciteit van politie, justitie en gevangeniswezen. Hierbij dient de capaciteit 
(uitgedrukt in arbeidseenheden of geld) te worden uitgesplitst naar de drie onderdelen van 
de strafrechtsketen: 1. handhaving en opsporing; 2. vervolging en berechting; en 3. ten 
uitvoer legging sancties. 

Enkele gelbterviewden geven aan behoefte te hebben aan specifieke informatie over 
drugsverslaafden in justitiele inrichtingen. Een belangrijke vraag betreft de doorstroming 
(instroom, doorstroom en uitstroom) van verslaafden in justitiele inrichtingen (met name 
gevangeniswezen en reclassering). Met name aan gegevens over het percentage verslaafden 
in de populatie gedetineerden en naar soort inrichting is behoefte. 

Tenslotte geven enkele respondenten aan inzicht te willen hebben in de totale 
maatschappelijke kosten van drugsgerelateerde criminaliteit. 

2.3 Distributieketen 

Evenals bij andere producten bestaat ook de drugsmarkt uit een aanbod- en een 
vraagzijde. Om een product bij de klant te krijgen moeten verschillende activiteiten worden 
uitgevoerd. In de distributieketen worden deze activiteiten weergegeven. Hierbij gaat het 
om: de productie, de distributie (vervoer en handel) en de uiteindelijke consumptie van 
drugs. Per schakel in de distributieketen van drugs wordt aangegeven welke informatie 
belangrijk geacht wordt voor opname in het justitiedeel van de NDM. 

Prod uctie 
Bij de productie gaat het om gegevens over in Nederland geproduceerde drugs, met name 

nederwiet en synthetische drugs. Nederwiet is een in Nederland gekweekte variant van 
cannabis. Naast het aantal kwekerijen en de geproduceerde nederwiet naar gewicht is tevens 
het TIIC-gehalte van belang. Een hoger THC-gehalte betekent een krachtigere werking van 
de drug. 

Synthetische drugs zijn harddrugs en worden in illegale laboratoria uit chemicalien 
geproduceerd. In de jaren negentig is het gebruik van synthetische drugs, waaronder met 
name de XTC-achtigen, sterk gestegen. De belangrijkste synthetische drugs op de 
Nederlandse markt zijn amfetamine en de daarvan afgeleide amfetamine-type stimulantia 
(ATS), bekend onder de verzamelnaam XTC. Van de synthetische drugs verschijnen 
regelmatig nieuwe varianten op de gebruikersmarkt. Deze zogenoemde designerdrugs lijken 
op bestaande middelen, maar de chemische stmctuur is zo aangepast dat zij niet vallen 
onder de Opiumwet. 
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Diverse respondenten zijn met name geinteresseerd in informatie over de aantallen 
ontmantelde laboratoria, de productieplaatsen van de synthetische drugs en over de aard en 
omvang van de handel in precursoren, de chernicalien die voor het vervaardigen van drugs 
nodig zijn. Men is tevens geinteresseerd in de landen waaruit deze precursoren afkomstig 
zijn (de 'bronlanden'). Verder bestaat behoefte aan gegevens over in het buitenland in 
beslag genomen drugs die uit Nederland aflcomstig zijn. Het kan hierbij gaan om drugs die 
in Nederland zijn geproduceerd of via Nederland zijn doorgevoerd. Ook de EMCDDA 
verzoekt justitie jaarlijks gegevens te leveren over de inbeslagnemingen van drugs zowel in 
absolute aantallen inbeslagnemingen als in kilogrammen drugs. Voor Nederland is in het 
Annual Report 1999 van de in beslag genomen drugs het totale aantal kilogrammen gerap-
porteerd. De absolute aantallen inbeslagnemingen in Nederland en Griekenland zijn niet in 
het Europese totaal opgenomen, omdat deze aantallen niet over de gehele beschreven 
periode beschikbaar zijn. Daarnaast vraagt de EMCDDA informatie over de prijzen en 
samenstelling van de in beslag genomen drugs. 

Verder dient het justitiedeel van de NDM inzicht te geven in de geografische spreiding 
van de ontmantelde ATS-productieplaatsen over Nederland. Tevens is behoefte aan meer 
informatie over de verdachten die betroldcen zijn bij het vervaardigen van de drugs, zoals 
leeftijd, geslacht, etniciteit, antecedenten en dergelijke. Bovendien is het in dit kader van 
belang inzicht te hebben in het deel van de ingeschreven en/of afgedane strafzaken 
Opiumwet dat betreklcing heeft op de productie van drugs. Bij sommige respondenten 
bestaat behoefte aan informatie over welk deel van de gevangenispopulatie veroordeeld is 
voor het produceren van drugs. Tenslotte dient de ontwikkeling van de duur van opgelegde 
gevangenisstraffen voor (verschillende soorten) opiumdelicten periodiek te worden gevolgd. 

Distributie 
Onder de categorie distributie van drugs vallen zowel grensoverschrijdende invoer, 

doorvoer en uitvoer van drugs, als de binnenlandse handel in drugs. 

Invoer, doorvoer en uitvoer 
Hierbij gaat het in eerste instantie om gegevens over de hoeveelheden door middel van 

smolckel in Nederland ingevoerde en in beslag genomen drugs, met name heroine, cocaine 
en cannabis. Niet alle ingevoerde drugs zijn overigens bestemd voor de Nederlandse 
gebruikersmarkt, een deel wordt doorgevoerd naar omliggende landen. Diverse geinter-
viewden hebben behoefte aan informatie over de omvang, soort, kwaliteit (samenstelling) en 
prijzen van de in beslag genomen drugs. Het is volgens de respondenten vaak niet bekend of 
de in beslag genomen drugs zijn bestemd voor de binnenlandse of de buitenlandse markt. 

Daarnaast willen het EMCDDA en de VN jaarlijks gegevens ontvangen over de aantallen 
aangehouden verdachten ('arrests') voor overtredingen van de Opiumwet. De definitie van 
'arrests' verschilt tussen de verschillende landen. In het Annual Report 1999 van de 
EMCDDA is het aantal 'arrests' in 1997 voor Nederland geoperationaliseerd als het 'aantal 
processen verbaal voor overtreding van de Opiumwet'. In internationaal verband wordt 
vooralsnog niet gevraagd om een specificatie van deze 'arrests' naar productie van drugs of 
handel in drugs. Binnen justitie bestaat wel behoefte aan deze verbijzondering van 
Opiumwet delicten. De EMCDDA vraagt het aantal 'arrests' wel uit te splitsen naar soft- en 
harddrugs en naar soort middel (cannabis, heroine, cocaine, amfetaminen, LSD en XTC). 
Blijkbaar kunnen de meeste landen, evenals Nederland, deze gegevens niet leveren. In het 
Annual Report van 1999 wordt alleen de uitsplitsing naar cannabis en (voor enkele landen) 
heroine gemaakt. Bij de EMCDDA bestaat tevens behoefte aan informatie over prijzen en 
zuiverheid van drugs. Over deze kenmerken is in het Annual Report 1999 (nog) niet 
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gerapporteerd, vanwege beperkte beschikbaarheid en lastige internationale 
vergelijkbaarheid. 

Handel 
De handel in drugs, met name de groothandel, is voor een belangrijk deel in handen van 

de georganiseerde criminaliteit. Hoewel de behoefte aan informatie over de handel in drugs 
uiteraard aanwezig is, wordt door de respondenten beseft dat de informatie die hierover 
beschikbaar is door de recherche actief wordt gebruikt bij de opsporing. Deze informatie 
wordt dan ook niet beschikbaar gesteld. Er bestaat verder behoefte aan informatie over het 
aantal verdachten dat bij justitie instroomt vanwege de handel in drugs, hoeveel hiervan 
worden veroordeeld en welk deel recidiveert. Aan informatie over de door verslaafden 
veroorzaakte overlast en de straathandel in drugs bestaat eveneens behoefte. 

Verder is informatie gewenst over het deel van de drugsdelicten dat betrekking heeft op 
grensoverschrijdende smokkel van drugs. Daarnaast zou moeten worden bepaald welk deel 
van de gevangenispopulatie, veroordeeld voor een drugsdelict, in feite een drugshandelaar 
is. 

Tenslotte is behoefte aan een overzicht van de aantallen overtredingen van de zoge-
noemde AHOJ-G criteria door coffeeshops. Deze richtlijnen houden het volgende in: geen 
Affichering; geen verkoop van Harddrugs; geen Overlast; geen verkoop van drugs aan 
Jeugdigen en geen toegang van jeugdigen beneden de 18 jaar tot een coffeeshop; geen 
verkoop van Grote hoeveelheden per transactie (de maximale transactiehoeveelheid en de 
maximale handelsvoorraad in een coffeeshop van vijf respectievelijk 500 gram). Bij over-
treding van de criteria wordt strafrechtelijk opgetreden tegen de coffeeshophouder en/of - 
eigenaar. 

Gebruik 
Over de consumptie van drugs wordt door het Bureau NDM (opgericht op initiatief van 

VWS) reeds informatie verzameld. Bij justitie bestaat met name behoefte aan gegevens over 
het gebruik van drugs en de relatie met criminaliteit. Er is behoefte aan meer systematische 
informatie over het verband tussen drugsgebruik, criminaliteit en delinquentie. De bestaande 
bronnen, zoals het herkenningssysteem van de politie, voorzien hierin niet. In navolging van 
het Arrestee Drug Use Monitoring Program (ADAM) waarbij in een groot aantal steden in 
de Verenigde Staten arrestanten op het gebruik van drugs en alcohol worden getest, heeft 
het ministerie van Justitie een vergelijkbare pilot laten uitvoeren bij de regiopolitie 
Haaglanden. Nagegaan is of het testen van aangehouden verdachten op het gebruik van 
drugs landelijk moet worden ingevoerd. Gezien de lage respons in de pilot is besloten 
vooralsnog geen prioriteit te geven aan voortzetting van dit project. 

Internationale kengetallen (productie, distributie en gebruik) 
Evenals andere markten is ook de drugsmarkt de laatste jaren in toenemende mate een 

internationale markt. Sinds het Verdrag van Schengen is de (behoefte aan) uitwisseling van 
informatie tussen landen in Europa verder toegenomen. Ook met landen buiten Europa is, 
met name door de algemene globalisering van markten, in toenemende mate behoefte aan 
uitwisseling van informatie. Voorheen verliepen rechtshulpverzoeken tussen landen 
voornamelijk langs diplomatieke weg. Het nadeel hiervan was dat het lang duurde, het 
voordeel was dat deze verzoeken centraal werden aangestuurd en geregistreerd. De laatste 
jaren bestaan er steeds kortere lijnen tussen politie- en justitie-organisaties in verschillende 
landen. Hierdoor is wel het centrale overzicht in met name inkomende internationale 
rechtshulpverzoeken verdwenen. In het justitiedeel van de NDM dient een overzicht van 
zowel inkomende als uitgaande rechtshulpverzoeken te worden opgenomen. 
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Een groot deel van de in het buitenland gedetineerde Nederlanders heeft een drugsdelict 
begaan. In de monitor dient het aantal voor drugsdelicten gedetineerde Nederlanders te 
worden vastgesteld. 
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3. BESCHIKBARE INFORMATIE 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de beschikbare informatie over de drugsproblematiek: 
de nadruk ligt op de mogelijkheden en de tekortkomingen. Nagegaan is welke gegevens, die 
voor een monitor van het justitiedeel van de drugsproblematiek relevant zijn, in digitale 
gegevensverzamelingen zoals registratiesystemen en monitoren worden vastgelegd. 
Daarnaast is nagegaan in hoeverre deze gegevens op relatief eenvoudige wijze geschikt zijn 
te malcen voor het vaststellen van landelijke ontwikkelingen in de drugsproblematiek. 
Hierbij is tevens aandacht besteed aan eventuele noodzalcelijke aanpassingen van de 
registratiesystemen om aan de gewenste informatiebehoefte te voldoen. Tenslotte wordt 
aandacht besteed aan enkele digitale registratiesystemen die momenteel in ontwiklceling 
zijn. Wanneer in dit hoofdstuk wordt gesproken van digitale bestanden, dan wordt hiermee 
telkens gedoeld op gedigitaliseerde gegevensverzamelingen. 

Paragraaf 3.1 is gewijd aan de (on)mogelijkheid om periodiek informatie over de totale 
drugsgerelateerde criminaliteit te verkrijgen, alsmede aan de beschikbare informatie die niet 
direct betrekking heeft op strafbare feiten. In paragraaf 3.2 wordt ingegaan op de informatie 
die beschikbaar is bij verschillende organisaties in de strafrechtsketen. Tenslotte wordt in 
paragraaf 3.3 beschreven welke informatie over de productie en distributie van drugs 
periodiek kan worden verzameld. 

3.1 Beschikbare algemene informatie drugs 

Over het algemeen bestaat behoefte aan informatie over de totale drugsgerelateerde 
criminaliteit. Informatie uit registratiesystemen van politie en justitie geeft echter zicht op 
slechts een deel van de totale drugsgerelateerde criminaliteit. Zo zijn de werkelijke 
hoeveelheden in Nederland aanwezige (ingevoerde, geproduceerde, uitgevoerde) drugs niet 
bekend. Het is ook ondoenlijk deze aantallen op enigszins betrouwbare wijze te schatten. 
Dit geldt eveneens voor de totale verkoop in Nederland van harddrugs en het aantal 
criminele drugsverslaafden. In de registratiesystemen van politie en/of justitie is eveneens 
geen informatie vastgelegd die een eventuele verbijzondering van criminele verslaafden 
naar etniciteit en verblijfsstatus mogelijk zou maken. 

Het is wel mogelijk om op basis van registraties door het Douane Laboratorium 
ontwikkelingen in de samenstelling van in beslag genomen drugs op Schiphol te bepalen. 
Dit jaar is het Trimbos Instituut gestart met het onderzoeken van de prijs-kwaliteit 
verhouding en naar het THC-gehalte van softdrugs. Deze gegevens dienen volgens 
betrokkenen van het ministerie van Justitie te worden ondergebracht in het VWS-deel van 
de NDM. 

Naar de rol van de georganiseerde criminaliteit bij de bevoorrading van coffeeshops 
wordt momenteel onderzoek gedaan. De gewenste informatie hierover vormt een verdieping 
van het justitiedeel van de NDM. 

Beschikbare algemene kengetallen drugs 
Enkele monitoren, zoals de Politiemonitor en de drugsmodule van INTRAVAL geven een 

beeld van de door bewoners ervaren drugsoverlast. 
Met verschillende methoden is in het verleden getracht het totaal aantal 'problematische 

harddrugsgebruikers' in Nederland te schatten. Bij deze schattingen gaat het vrijwel altijd 
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om opiaat- en polydrugsgebruikers. In deze schattingen zijn zowel harddrugsgebruikers 
meegenomen die voor de omgeving 'problematisch' zijn, als harddrugsgebruikers die zelf 
problemen ondervinden van hun gebruik, zonder dat overlast wordt veroorzaakt. Momenteel 
worden de gebruikte onderzoeksmethoden door een werkgroep van experts op het terrein 
van omvangschattingen met elkaar vergeleken (Bureau NDM 1999). Wanneer in de NDM 
periodiek op dezelfde wijze een schatting wordt gedaan, dan kan een ontwikkeling in dit 
aantal worden beschreven. • 

Informatie over het totale aantal criminele harddrugsgebruikers is niet bekend. 
Reclassering Nederland beschikt wel over gegevens die een indicatie geven van het aantal 
drugsverslaafden dat contact heeft met de (verslavings)reclassering. Bij de Stichting 
Informatievoorziening Verslavingszorg (IVY) is van alle clienten met drugsproblemen in 
het registratiesysteem LADIS vastgelegd of ze contacten hebben met Justitie. Tevens bevat 
het LADIS gegevens ter bepaling van het totaal aantal drugsverslaafden dat 
hulpverleningscontacten heeft. 

Naar het totale aantal coffeeshops in Nederland is door INTRAVAL recentelijk onderzoek 
verricht (Bieleman en Goeree 2000). Ook het totale aantal overige verkooppunten van 
softdrugs is in dit onderzoek geInventariseerd. Wanneer dit onderzoek periodiek wordt 
herhaald kan deze inforrnatie worden opgenomen in het justitiedeel van de NDM. 
Aangezien van nagenoeg alle coffeeshops de adresgegevens beschikbaar zijn, is het verder 
mogelijk via een steekproef de omzet van de coffeeshops te schatten. 

3.2 Informatie strafrechtsketen 

De strafrechtsketen kent drie schakels, namelijk handhaving en opsporing, vervolging en 
berechting, en ten uitvoer legging van sancties. Hieronder wordt nader ingegaan op de 
infonnatie die uit deze schalcels is te verkrijgen over de drugsproblematiek. 

Handhaving en opsporing 
Met betrekking tot aangehouden personen voor Opiumwet-misdrijven en aangehouden 

verslaafden zijn gegevens beschikbaar bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en 
de politie. Bij het CBS gaat het om gehoorde verdachten van Opiumwet-misdrijven. Bij de 
politie gaat het om personen die een proces-verbaal hebben ontvangen en als 
harddrugsgebruiker staan geregistreerd. Daamaast gaat het om personen met een proces-
verbaal voor een Opiumwet-misdrijf. 

Het CBS ontvangt maandelijks overzichten van de regiokorpsen over de aantallen 
verdachten waarop de naar justitie gezonden processen-verbaal betrekking hebben. 
Dmgsdelicten zijn als twee aparte categorieen opgenomen (kolommen 12 en 13 van het 
CBS: overtredingen Opiumwet). Het gaat hierbij om gehoorde verdachten die in de ogen 
van de politie voor vervolging in aanmerking komen, hetgeen zich uit in het versturen van 
een proces-verbaal naar het Openbaar Ministerie. De gegevens zijn afkomstig uit de 
bronsystemen van de politie, zoals BPS, X-pol, Multipol en GENESYS. Omdat door het 
CBS maandelijks, maar niet jaarlijks wordt gecorrigeerd voor dubbeltellingen, komen 
personen die in een jaar vaker dan eon keer als verdachte zijn gehoord ook vaker voor in het 
totale aantal. Dit beInvloedt de validiteit van dit kengetal in negatieve zin. Bovendien is niet 
bekend of het hierbij gaat om drugsverslaafden, -dealers of -producenten. De totale aantallen 
in de genoemde drie categorieen (verslaafden, dealers, producenten) kunnen zodoende niet 
valide worden bepaald. Wel kan de ontwildceling van de totale aantallen gehoorde 
verdachten in samenhang met andere kengetallen een indicatie geven van de ontwikkeling 
van de afzonderlijke aantallen. 
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De politie heeft een model ontwikkeld om te komen tot een landelijk vergelijkbare 
ordening van bedrijfsvoeringsgegevens. In het Informatiemodel Nederlandse Politie, dat 
momenteel wordt ingevoerd, is een opsomming gegeven van noodzakelijke indicatoren. 
Wat betreft drugsgerelateerde criminaliteit is het aantal Opiumwet-misdrijven en het. aantal 
meldingen drugsoverlast hierin opgenomen. Deze dienen alle korpsen op dezelfde wijze te 
gaan registreren in hun bedrijfsprocessensysteem. 

De politie registreert in het Herkenningssysteem (HKS) gegevens over drugsverslaafden 
en personen die niet verslaafd zijn, maar we! de Opiumwet hebben overtreden (drugsdealers 
en producenten). Het HKS is een landelijk registratiesysteem waarover alle regiokorpsen 
beschikken. Bij de divisie Centrale Recherche Informatie (CRI) van het Korps Landelijke 
Politiediensten is hiervan een digitaal bestand met een landelijke registratie over 1998 
beschikbaar. Een van de tekortkomingen van het HKS is dat wanneer een aangehouden 
persoon verslaafd is, dit niet altijd uit een proces-verbaal hoeft te blijken. Hierdoor wordt de 
betrouwbaarheid van de registratie van harddrugsverslaafden (gevarenclassificatie 2) in 
negatieve zin beInvloed. 

Ook bij de validiteit van de classificatie 'harddrugsgebruiker' dienen enkele kanttekenin-
gen te worden geplaatst. De criteria wanneer van een verdachte wel of niet dient te worden 
geregistreerd of het een harddrugsgebruiker betreft, worden per korps verschillend 
geInterpreteerd. Binnen een politiekorps gelden wel dezelfde regels voor het al of niet 
vastleggen van het feit dat een verdachte drugsgebruiker is. Harddrugsgebruik wordt 
geregistreerd indien dit blijkt uit het proces-verbaal. De verdachte heeft bijvoorbeeld zelf 
aangegeven drugs te gebruiken of heeft om methadon gevraagd. Indien de code voor 
harddrugsgebruik wordt gebruikt, gebeurt dit vrijwel consequent. Niettemin bestaat de kans 
dat een verdachte niet wordt geregistreerd als harddrugsgebruiker, vanwege het feit dat dit 
eenvoudigweg niet bekend is bij de politie en de verdachte dit niet meedeelt. Dit zal met 
name gelden voor verdachten die eenmalig of slechts incidenteel worden aangehouden. De 
harde kern van overlastveroorzakende drugsverslaafden zullen bekenden zijn van de politie 
en in het systeem vaak als harddrugsgebruiker zijn geregistreerd. Indien in het HKS echter 
van een verdachte eenmaal is vastgelegd dat hij of zij harddnigsgebniiker is dan blijft deze 
classificatie in het systeem staan. Enerzijds wordt dus het totale aantal ten onrechte 
overschat, doordat niet iedereen met gevarenclassificatie 2 daadwerkelijk nog verslaafd 
hoeft te zijn. Anderzijds wordt het aantal ten onrechte onderschat, doordat niet van alle 
aangehouden personen bekend wordt of ze dnigsverslaafd zijn. 

Aan de hand van het HKS kunnen enkele achtergrondkenmerken van aangehouden hard-
drugsgebruikers worden nagegaan. Het gaat om geslacht, leeftijd, woonplaats, nationaliteit, 
geboorteland. Met nationaliteit en geboorteland is de etnische achtergrond van de verdachte 
nog niet bekend. Veel allochtonen hebben de Nederlandse nationaliteit. Verder neemt ook 
het geboortelandcriterium voor het bepalen van de etnische achtergrond van personen snel 
in betekenis af, doordat allochtonen in Nederland in toenemende mate tot de tweede (en 
derde) generatie behoren. Enkele uiterlijke kenmerken die samenhangen met de etnische 
achtergrond van personen worden wel geregistreerd door de politiekorpsen ten behoeve van 
de opsporing. In het landelijke HKS bestand zijn echter geen kenmerken opgenomen met 
betrekking tot de etnische achtergrond van personen. 

Met de geregistreerde achtergrondkenmerken kan zodoende met bovengenoemde 
kanttekeningen worden bepaald: welk deel van de opgehelderde delicten wordt gepleegd 
door drugsverslaafden; welke delicten zij met name plegen; en het percentage veelplegers 
onder de drugsverslaafden. Het percentage criminele drugsverslaafden van buitenlandse 
herkomst is lastiger op valide wijze te bepalen. Hetzelfde geldt voor het percentage 
veelplegers van buitenlandse herkomst onder dnigsverslaafden. 
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Vervolging en berechting 
Bij de volgende schakel, de vervolging en berechting, dient vooral gebruik te worden 

gemaakt van gegevens van het Openbaar Ministerie (OM). Daar is echter relatief weinig 
informatie beschikbaar over de drugsproblematiek. Z,o zijn gegevens over strafzaken tegen 
drugsverslaafden niet beschikbaar; in geen van de systemen wordt vastgelegd of een dader 
verslaafd is aan drugs. Aileen van de drugszaken, de strafzaken voor Opiumwet-misdrijven, 
zijn gegevens beschikbaar uit Compas, het registratiesysteem van het OM. Compas is een 
registratiesysteem dat in alle arrondissementen wordt gebruikt. In dit systeem worden onder 
meer gegevens vastgelegd over de aard van het delict, wijze van afdoening en 
achtergrondkenmerken van de daders en delict (geslacht, leeftijd, woon- en pleegplaats). Het 
Parket-Generaal beschikt over een landelijk bestand met de gegevens van alle arrondisse-
menten. Door koppeling van dit bestand met het landelijk HKS bestand zou per delict een 
overzicht van het percentage verslaafden kunnen worden gecreeerd. Hoewel koppeling van 
beide registratiesystemen technisch wel mogelijk is, zijn wettelijke bepalingen ten aanzien 
van privacy van personen hierbij wellicht problematisch. Verder gelden hierbij dezelfde 
kanttekeningen ten aanzien van betrouwbaarheid en validiteit zoals hiervoor bij de 
beschrijving van de HKS-gegevens reeds is aangegeven. 

Personen die wegens Opiumwet misdrijven worden vervolgd kunnen op basis van 
Compas niet worden onderscheiden in handelaren in of producenten van drugs. In Compas 
is namelijk niet vastgelegd of er sprake is van handel in of productie van drugs. Het 
gewenste overzicht van de duur van de opgelegde straffen voor drugsdelicten kan uit 
Compas-gegevens wel worden beschreven. 

Er wordt momenteel gewerkt aan het ontwiklcelen van een landelijk geautomatiseerd 
registratiesysteem voor het vastleggen van meer uitgebreide informatie over strafzaken, 
namelijk het Justitieel Documentatie Systeem (JDS). Het is nog niet duidelijk wanneer het 
systeem operationeel is, maar dit zal op z'n vroegst in 2001 zijn. In het systeem zullen alle 
afdoeningsgegevens worden ingevoerd die door de Centrale Justitiele Documentatiedienst 
(CJD) worden geregistreerd. Dit zijn alle delicten die door de politie aan het OM worden 
doorgegeven. Wanneer de justitiele documentatie in digitale vorm beschikbaar komt kan 
ook het door het WODC verrichte recidiveonderzoek, de 'Recidivemonitor', op veel grotere 
schaal worden verricht. Verder wordt bij het WODC momenteel in het kader van de 
Strafrechtsmonitor (SRM) een steekproef van circa duizend strafzaken geanalyseerd op 
basis van strafdossiers. In dit onderzoek is, naast een (beperkt) aantal Opiumwet strafzaken, 
voor alle strafzalcen informatie over drugsgebruik en -verslaving opgenomen. Ook het 
project SRM is gebaat bij het geautomatiseerd vastleggen van informatie over strafzalcen. 
Beide vermelde monitoren kunnen vanwege de beperkte opzet geen representatieve 
landelijke cijfers voortbrengen. Ze kunnen echter wel verdiepingen opleveren van in de 
NDM gesignaleerde ontwiklcelingen. 

Ten uitvoer legging sancties 
Evenals bij de vervolging en berechting is bij de ten uitvoer legging van sancties relatief 

weinig inforrnatie beschikbaar over de drugsproblematiek. In het gevangeniswezen komen 
alle gedetineerden binnen op een inkomstenafdeling. Na binnenkomst dient decentraal per 
inrichting te worden vastgesteld bij welke gedetineerden spralce is van een 
verslavingsprobleem. In het registratiesysteem van de justitiele inrichtingen (TULP) wordt 
echter niet vastgelegd of de gedetineerde bij binnenkomst drugsverslaafd is. De gegevens 
die beschikbaar zijn in de inrichtingen bevinden zich vaak in papieren dossiers bij diverse 
betroklcenen (bijvoorbeeld patientendossiers van de medische dienst of dossiers van 
hulpverleners en PIW-ers). Daarnaast dient de inrichting bij binnenkomst aan de 
gedetineerden informatie te verschaffen over het verslavingsbeleid dat wordt gevoerd. Deze 
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voorlichting wordt gegeven door de verslavingsreclassering. Niet alle drugsverslaafde 
gedetineerden maken van het aanbod van de verslavingsreclassering gebruik. 

Momenteel vinden urinecontroles niet aselect en regelmatig plaats waardoor ook op deze 
wijze geen inzicht bestaat in het percentage verslaafden onder delinquenten. Door de 
werkgroep HIS (Huisartseninformatiesysteem) wordt gewerkt aan de verbetering van de 
registratie binnen penitentiaire inrichtingen. De definitiestudie van een nieuw in te voeren 
geautomatiseerd systeem is in 2000 afgerond. Het systeem dient koppelbaar te zijn met 
bijvoorbeeld het in enkele TBS-en gebruikte systeem door gebruik te maken van het VIPS 
(Verwijs Index Personen Systeem). In het najaar van 2000 vindt de Europese aanbesteding 
plaats van een te ontwikkelen registratiesysteem. Met dit systeem dient het mogelijk te 
worden op eenduidige wijze gezondheidsinformatie (onder andere verslaving) vast te 
leggen, bij te werken en uit te wisselen. Eind 2001 kunnen dan de eerste overzichten worden 
gegenereerd. 

Informatie over drugsverslaafden in de justitiele inrichtingen is met name beschikbaar bij 
de verslavingsreclassering. Gedetineerden kunnen op vrijwillige basis gebruik maken van de 
diensten van de verslavingsreclassering. Niet bekend is echter welk deel van de verslaafde 
gedetineerden dit ook daadwerkelijk doet. Daarnaast maakt de Stichting 
Verslavingsreclassering GGZ Nederland gebruik van de zogenoemde Reclasserings Support 
Module (RSM) die is toegevoegd aan het hulpverleningssysteem Addictis. De RSM is 
echter een systeem voor productiegegevens en levert derhalve weinig inhoudelijke 
informatie op die van belang is voor de monitor. 

De verslavingsreclassering is momenteel bezig met de opzet van een geautomatiseerd 
clientvolgsysteem. De ontwikkeling hiervan heeft echter enige vertraging opgelopen, 
waardoor het systeem niet voor 1 januari 2001 beschikbaar is. Tot die tijd wordt gewerkt 
met het huidige systeem. Om toch over beleidsinformatie te kunnen beschiklcen heeft de 
verslavingsreclassering een monitor ontwikkeld voor de gedetineerden die gebruik malcen 
van de toeleidingsprogramma's (TPV) en de Verslaafden Begeleidings Afdelingen (VBA). 
Alle 17 verslavingszorginstellingen sturen elke zes maanden van alle deelnemende 
gedetineerden de ingevulde monitorlijsten naar GGZ Nederland, waar ze worden verwerkt 
en geanalyseerd. De volgende kenmerken worden geregistreerd: leeftijd, geslacht, 
woonplaats, penitentiaire inrichting, datum instroom, verblijfsduur en Clatum uitstroom. Het 
eerste overzicht (over 1999) is in juni 2000 beschikbaar gekomen. Deze overzichten leveren 
landelijke cijfers op over het bereik van de verslavingsreclassering, maar niet over 
verslaving in penitentiare inrichtingen. Om hierover te kunnen berichten dienen deze 
inrichtingen zelf gegevens over drugsgebruik vast te leggen. 

De `druk van drugs' op Justitie 
Bij Justitie bestaat behoefte om inzicht te krijgen in de mate waarin drugs beslag leggen 

op de drie onderdelen van de justitiele keten: handhaving en opsporing; vervolging en 
berechting; en de executie van straffen. Een indicatie voor deze `druk van drugs' kan 
worden afgeleid uit de ontwikkelingen die de kengetallen binnen de drie onderdelen 
vertonen. Daarnaast kunnen deze ontwikkelingen worden afgezet tegen de periodieke 
kosten en investeringen (in geld en arbeidsuren) door het ministerie van Justitie in de eigen 
organisatie. Deze kosten en investeringen zijn in deze monitor niet in de vorm van 
kengetallen opgenomen. Ze zijn van een andere orde dan de kengetallen voor het justitiedeel 
van de NDM. 
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3.3 Informatie distributieketen 

Informatie over de distributieketen van drugs is vanwege de illegaliteit van de handel in 
en het gebruik van drugs slechts summier beschikbaar. Dit geldt met name voor de opeen-
volgende schakels in de aanbodzijde (productie, vervoer en handel) en minder voor de 
vraagzijde (het gebruik van drugs). 

Productie en in - en uitvoer 
De omvang van de totale invoer van drugs en de omvang van de in Nederland geprodu-

ceerde drugs is uiteraard niet bekend. Indicatief hiervoor zijn wellicht de door de politie en 
douane onderschepte partijen drugs en de ontmantelde ATS-productieplaatsen. 

Van alle door de politie onderschepte drugs wordt de omvang van de vangst, het soort 
drugs en de voor de productie gebruikte chemicalien op registratieformulieren vastgelegd. 
Het CRI verzamelt deze formulieren en rapporteert jaarlijks de landelijke drugsvangsten 
naar soon en gewicht. Tevens wordt op de registratieformulieren jaarlijks de aantallen 
ontmantelde kwekerijen vastgelegd. Daamaast worden in principe van alle drugsvangsten 
monsters opgestuurd naar laboratoria om de samenstelling, de kwaliteit en het soort middel 
vast te stellen. Deze analyses worden in drie laboratoria in Nederland uitgevoerd. Het 
grootste deel van de monsters wordt geanalyseerd bij het Nederlands Forensisch Instituut 
(NFI). Niet naar het NFI gaan de drugsvangsten van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland 
en een deel van de vangsten door het Schipholteam op Schiphol. Drugsvangsten van de 
regiopolitie Amsterdam-Amstelland worden door de eigen Technische Recherche 
geanalyseerd. De drugs die het Schipholteam onderschept, waarbij spralce is van 
'bekennende verdachten' gaan naar het Douane Laboratorium. 

Naast inbeslagnemingen kan eveneens informatie over de productie van drugs worden 
verkregen uit de registratie van aangetroffen potentiele grondstoffen voor de productie van 
synthetische drugs. Voor 22 chemische stoffen waaruit synthetische drugs kunnen worden 
geproduceerd is in de Wet Voorkoming Misdrijven Chemicalien, ook we! de Precurso-
renwet genoemd (PCW) een meldingsplicht ingesteld. Alle 22 stoffen hebben een 'dual-use' 
karalcter, hetgeen betekent dat ze ook op legale wijze in andere productieprocessen kunnen 
worden gebruikt (bijvoorbeeld oplossingsmiddelen die in de chemische industrie worden 
gebruikt). Onder deze 22 stoffen zijn vijf aangemerkt als key-precursoren, deze staan het 
dichtst bij de productie van drugs. Bedrijven of personen the eon of meer van de 22 stoffen, 
genoemd in de PCW, in- of uitvoeren of ervan gebruik malcen dienen dit te melden bij de 
Economische Controle Dienst (ECD). Gegevens over overtredingen van de wet worden aan 
de ECD geleverd door onder andere de Centrale Dienst In- en Uitvoervergunningen, 
regiokorpsen van politie, douane en USD. Het ECD legt de meldingen vast in het BPS. 
Hieruit kunnen periodiek overzichten van totale aantallen meldingen en totaalhoeveelheden 
van de key-precursoren en overige precursoren worden opgesteld. Nagegaan kan worden of 
het monitoren van de import en export van de key-precursoren inzicht geeft in de 
ontwikkelingen in de productie van drugs. 

Sinds januari 1999 is het Cotirdinatiepunt Assessment en Monitoring Nieuwe Drugs 
(CAM) operationeel. In het CAM zijn sleutelinformanten op het gebied van nieuwe drugs 
verenigd, die incidenteel van aangetroffen nieuwe drugs een risicoschatting van de criminele 
betrokkenheid maken. De door het CAM gesignaleerde nieuwe drugs worden aan het 
EMCDDA en Europol gemeld. De bevindingen van het CAM op het gebied van de nieuwe 
drugs kunnen worden gezien als aanvulling op de in het kader van de drugsmonitor te 
verzamelen informatie. 
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Het NFI, dat het grootste deel van de drugs analyseert, heeft in 1999 een geautomatiseerd 
registratiesysteem ontwikkeld, dat per 1 februari 2000 operationeel is. Bij het NFI is niet 
altijd informatie over het gewicht van in beslag genomen partijen bekend doordat dit vaak 
niet op het registratieformulier wordt ingevuld door de aanleverende korpsen. De Techni-
sche Recherche Amsterdam-Amstelland en het Douane Laboratorium leggen hun bevindin-
gen al enkele jaren vast in een digitaal bestand. Hierin zijn de volgende kenmerken 
vastgelegd: het soort drugs, de samenstelling, de kwaliteit en het politiekorps (of bij het 
Douane Laboratorium: het land) waarvan het monster afkomstig is. In het Douane 
Laboratorium wordt het gewicht van de bijbehorende partij drugs niet vastgelegd. 
Informatie over het gewicht van door het Schipholteam in beslag genomen partijen, wordt 
door het Schipholteam in processen verbaal vermeld. Doordat het gewicht niet in een 
digitaal bestand is vastgelegd, worden totalen jaarlijks vastgesteld op basis van maandelijkse 
tellingen. Een koppeling met de gegevens van het Douane Laboratorium is hierdoor niet 
eenvoudig te malcen. 

Voor landelijke totalen over 1998 heeft de CRI informatie verzameld bij de 26 politiere-
gio's, de FIOD, de Koninklijke Marechaussee, de douane en de Unit Synthetische Drugs. 
Van enkele drugssoorten is niet het totale gewicht van de inbeglagnemingen bekend. 

Het niet consequent vastleggen van het gewicht van in beslag genomen partijen be-
Invloedt de betrouwbaarheid van het cijfer in negatieve zin. Verder wordt de validiteit 
verminderd doordat: 1. sprake is van ontraceerbare dubbeltellingen (met name bij 
inbeslagnemingen op Schiphol): dit betekent dat een deel van de inbeslagnemingen dubbel 
wordt geteld, doordat ze door meerdere aanleverende instanties zijn geregistreerd; 2. drugs-
soorten en -hoeveelheden niet op eenduidige wijze, en soms onnauwkeurig en onvolledig 
worden vastgelegd; 3. verschillende ondergrenzen van het gewicht van in beslag genomen 
drugs worden gehanteerd voor registratie. 

Handel 
Over de groothandel in drugs is geen informatie beschikbaar. Over de detailhandel, de 

verkoop van drugs via straathandel, dealpanden en coffeeshops, is landelijk alleen 
informatie beschikbaar over aantallen coffeeshops en overige verkooppunten van cannabis 
en het gemeentelijk beleid. Informatie over de verkoop van hard- en softdrugs naar omzet 
(uitgedrukt in geld of aantallen kilogrammen) is niet beschikbaar. Reeds in de vorige 
paragraaf is de beschikbare informatie over drugshandel vanuit de registratiesystemen van 
de politie beschreven. 

Cijfers over de door bewoners ervaren drugsoverlast zijn beschikbaar voor enkele 
achterstandswijken in gemeenten met een substantiele drugsproblematiek (INTRAVAL 1996,. 
1997, 1998, 2000). De overlast heeft veelal betrekking op de handel in drugs en de 
hinderlijke aanwezigheid van drugsverslaafden. Uit deze gegevens is echter niets te halen 
over aantallen dealpanden of straatdealers. Daarnaast zijn gegevens beschikbaar van de 
meldpunten overlast die de afgelopen jaren in enkele grotere steden zijn opgericht. 
Bewoners kunnen er onder meer klagen over overlast van dealpanden, coffeeshops en 
straathandel. Het aantal meldingen is in de meeste steden echter minder dan verwacht 
(Koeter et al. 1999). 

Consumptie 
Voor informatie over het gebruik van drugs wordt verwezen naar de onlangs verschenen 

rapportage van het Bureau NDM (Nationale Drugsmonitor, Jaarbericht 1999). Het 
beschikbaar zijn van informatie over de criminele betrokkenheid van drugsgebruikers en - 
verslaafden is hiervoor reeds aan de orde geweest. 
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Beschikbare internationale kengetallen (productie, distributie en gebruik) 
Het grootste deel (ongeveer 80%) van het aantal in het buitenland gedetineerde personen 

met de Ne,derlandse nationaliteit heat een drugsdelict begaan. Bij de Afdeling Consulair 
Maatschappelijke Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt jaarlijks een 
overzicht gemaakt van de in het buitenland gedetineerde Nederlanders uitgesplitst naar land. 
Van dit aantal kan jaarlijks worden aangegeven welk deel een straf uitzit voor een 
drugsdelict. Vrijwel alle gedetineerden in het buitenland zijn bij Buitenlandse Zaken 
bekend. 

In het vorige hoofdstuk is beschreven dat behoefte bestaat aan een periodiek overzicht 
van het aantal inkomende en uitgaande intemationale rechtshulpverzoeken. Deze verzoeken 
hebben betrekking op alle onderdelen van de strafrechtsketen. Het aantal uitgaande 
intemationale rechtshulpverzoeken met betreldcing tot drugsdelicten kan worden verlcregen 
uit het registratiesysteem Compas. Van het aantal drugsgerelateerde inkomende rechts-
hulpverzoeken uit het buitenland is momenteel geen landelijk overzicht beschikbaar. Om dit 
overzicht te verIcrijgen is het Landelijk Uniform Registratiesysteem voor Internationale 
Rechtshulpverzoeken in strafzalcen (LURIS) in ontwiklceling. Het OM en het bureau 
Internationale Rechtshulp in Strafzaken, onderdeel van DISAD, houden zich bezig met de 
ontwikkeling van het systeem. Het doel van dit systeem beperkt zich voorlopig tot het 
centraal registreren van inkomende rechtshulpverzoeken. Er worden met het systeem in 
2000 pilots uitgevoerd. De planning is dat eind 2000 kan worden begonnen het systeem met 
gegevens te vullen. Het eerste landelijke jaarlijkse overzicht kan op z'n vroegst begin 2002 
worden verwacht. Dan kan worden aangegeven welk deel van het totale aantal betrekking 
heeft op drugsdelicten. Ook kan worden aangegeven op basis van" welke strafrechtelijke 
verdragen om rechtshulp wordt verzocht. 

In het systeem zal tevens worden vastgelegd of het verzoek relatief eenvoudig kan 
worden ingewilligd of complexer is en meer capaciteit vergt. Hiervoor zijn de verzoeken 
ingedeeld in enkele categorieen. Om het beslag van drugsgerelateerde intemationale 
rechtshulpverzoeken op de capaciteit van Justitie te kunnen beschrijven kan dan gebruik 
worden gemaakt van de verdeling van de verzoeken over deze categorieen. Ook kan aan de 
hand van de aard van de verzoeken worden bepaald hoe het capaciteitsbeslag is verdeeld 
over de afzonderlijke onderdelen van de strafrechtsketen. 
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4. INFORMATIEDEKKING 

Uit de vorige hoofdstukken blijkt dat een grote discrepantie bestaat tussen de 
informatiebehoefte bij de respondenten en de momenteel beschikbare informatie. In dit 
hoofdstuk worden informatiebehoefte en beschikbare kengetallen schematisch weergegeven 
in enkele matrices. Allereerst wordt in paragraaf 4.1 de informatie uit de hoofdstukken twee 
en drie samengevat in een matrix. Vervolgens wordt in paragraaf 4.2 beschreven op welke 
wijze de kwaliteit van de beschikbare gegevens is beoordeeld. Vervolgens zijn in paragraaf 
4.3 de kengetallen aan de hand van de informatiedeklcing en kwaliteit van de kengetallen 
gerangschikt in drie matrices. 

4.1 Schematisch overzicht 

In deze paragraaf wordt in het kort van de beide ketens (strafrechtsketen en 
distributieketen) de gewenste en de beschikbare informatie schematisch weergegeven over: 
de algemene voor justitie relevante gegevens over drugs; en de gegevens over de 
bedrijfsprocessen van justitie met betrekking tot de strafrechts- en distributieketen (matrix 
4.1). In de matrix wordt elk kengetal voorafgegaan door een vetgedrukte code. Deze code is 
samengesteld uit de eerste letter van het onderdeel van de strafrechtsketen en de eerste letter 
van het onderdeel van de productieketen waartoe het kengetal gerekend wordt. Aan deze 
letters is een volgnummer toegevoegd. De eerste letter van deze code kan zijn: de A van 
`Algemene kengetallen drugs' de T van 'rotale drugsgerelateerde criminaliteit' ; de H van 
`Handhaving en Opsporing' ; de V van Wervolging en Berechting'; of de E van `Executie' 
(dit is de 'ten uitvoer legging van de sancties'). De tweede letter van de code heeft 
betrekking op het onderdeel van de distributieketen: de P van `Productie', de D van 
Distributie' of de G van `Gebruik'. 

In de matrix is per kengetal steeds eerst de informatiebehoefte geformuleerd, gevolgd 
door het kengetal dat zo goed mogelijk aan deze behoefte tegemoet komt. Het beschikbare 
kengetal is steeds cursief weergegeven. Tenslotte is in matrix 4.1 aan elk kengetal een 
kwaliteitscode met volgnummer toegevoegd die aangeeft of informatiebehoefte en 
beschikbaarheid met elkaar overeenstemmen (A = stemt overeen; B = stemt (nog) niet 
geheel overeen, en C = stemt niet overeen). In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk 
wordt toegelicht hoe de toekenning van deze kwaliteitscode aan een kengetal tot stand is 
gekomen. 
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Matrix 4.1 	Algemene informatiebehoefte Justitiedeel NDM, kengetallen en bron (cursief) 

Algemene 
kengetallen 
drugs 

Tonle 
drugsgere-
lateerde 
criminaliteit 

Productie 

AP01 Aard en omvang ge-
produceerde nieuwe drugs 
Aantal soorten nieuwe drugs 
ter kennis van DIMS (VWS) - 
B01 

TP01 Totale binnenlandse 
productie drugs 
Geen gegevens beschikbaar - 
CO' 

Distributie 

ADO1 Aantallen coffeeshops 
Aantallen coffeeshops (Jus-
titie)- A01 
ADO2 Aantallen andere 
verkooppunten cannabis 
Schatting aantallen andere 
verkooppunten cannabis 
(Justitie) - B02 
ADO3 Hoeveelheid verkochte 
softdrugs 
Schatting omzet coffeeshops - 
B03 

Gebruik 

AGO1 Aantallen problema-
tische drugsgebruikers 
Schattingen aantallen proble-
matische drugsgebruikers in 
afzonderhjke onderzoeken 
(divers) - B04 
AGO2 Aantallen 
drugsverslaafden met reclas-
seringscontacten 
Aantallen drugsverslaafden 
met reclasseringcontacten 
(SRN) - B05 

ADG01 Omvang drugsoverlast 
Percentage van de bevolking dat drugsoverlast ervaart 

(BZK-Justitie) - BOO 

TD01 Omvang import en 
export drugs 
Geen gegevens beschikbaar - 

CO2 
TD02 Samenstelling import 
en export drugs 
Samenstelling drugs inbe-
slagnemingen Schiphol 
(Douane Lab) - B07 
TD03 Hoeveelheid verkochte 
harddrugs 
Geen gegevens beschikbaar - 
CO3 
TD04 Bevoorrading coffee-
shops 
Geen gegevens beschikbaar - 
C04 

TGO1 Aantallen criminele 
drugsgebruikers naar etnici-
teit en verblijfsstatus 
Geen gegevens beschikbaar - 
CO5 
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(Vervolg matrix 4.1) 

Handhaving 

Opsporing 

Productie 

HP01 Aantallen ontmantelde 
ATS-productieplaatsen naar 
regio 
Aantallen ontmantelde ATS-
productieplaatsen naar regio 
(USD) - A03 
HP02 Aantal ontmantelde 
kwekerijen naar regio 
Aantal 'opgerolde' (marihua-
na-)kwekerijen naar regio 
(CRI) - B08 
HP03 Omvang precursoren 
drugsproductie naar bronland 
Omvang in beslag genomen 
precursoren ter kennis van 
ECD in drie categorieen 
(ECD) - B09 
HPO4 Aantallen geverbali-
seerde drugsproducenten 
Geen gegevens beschikbaar - 
C06 
HP05 Aantallen recidiveren-
de drugsproducenten 
Geen gegevens beschikbaar - 
C07 

H01 Aan 
A 

(Stuurgroep 

H02 Aantallen 

Distributie 

HDO1 Omvang in Nederland 
in beslag genomen drugs, in 
aantal en kg. (naar soort 
drugs) 
Omvang in Nederland in be-
slag genomen drugs, in 
aantal en kg. (naar soort 
drugs) (NFI/USD/Douane 
Lab/Amsterdam-Amstel-
land/Schipholteam) - B10 
HDO2 Omvang in buitenland 
in beslag genomen 'Neder-
landse' drugs 
Omvang in buitenland in be-
slag genomen 'Nederlandse' 
synthetische drugs, naar 
soort drugs (CRI-Interpol) - 
B11 
HDO3 Aantallen overtredin-
gen AHOJ-G criteria 
Geen gegevens beschikbaar - 
C08 
HDO4 Aantallen personen 
verdacht van drugshandel, 
naar soort drugs 
Aantallen opiumdelicten 
waarvoor verdachten zijn 
gehoord door politie (CBS) 
EN 
Aantallen geverbaliseerde 
personen Opiumwet naar 
hard- en softdrugs (Beheers-
cie. i.o.) - B12 
HDO5 Aantallen recidiveren-
de drugshandelaren 
Aantallen recidiverende 
geverbaliseerde personen 
Opiumwet, naar hard- en 
softdrugs (Beheerscie. i.o.) - 
B13 

internationale rechtshulpverzoeke 
Geen gegevens beschikbaar - C09 

tallen overlastmeldingen drugsverslaafden 
antallen meldingen drugsoverlast 
Informatiemodel Nederlandse Politie) - B16 

Gebruik 

HG01 Aantallen geverbali-
seerde drugsverslaafden, naar 
soort delict 
Aantallen geverbaliseerden 
geregistreerd als drugsver-
slaafd naar (soort) delict 
(Beheerscie. i.o.) - B14 
HG02 Aantallen 
recidiverende drugs-
verslaafden 
Antecedenten drugsverslaaf-
den (Beheerscie. i.o.) - B15 

n drugsdelicten 
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(vervolg matrix 4.1) 

Vervo!ging 

Berechting 

Executie 

(Ten uitvoer 
legging 

sancties) 

Productie 

VP01 Aantallen veroordeelde 

drugsproducenten 

Geen gegevens beschikbaar - 
C10 

EPO1 Aantallen 
gcdetineerde drugspro-

ducenten 

Geen gegevens beschikbaar - 
C12 

E01 Aantallen 
Aantallen gedetineerden in bui 

Distributie 

VD01 Aantallen veroordeel-

de drugshandelaren 

Aantallen afgedane Opium-
wet strafzaken (CBS) 
Aantallen vervolgde feiten 
Opiumwet (ingeschreven bij 
OM) naar smokkel vs. han-
del+productie (Parket-Gene-
raal) -817 

ED01 Aantallen gedetineer-
de drugshandelaren 
Aantallen veroordeelde 
personen voor Opiumwet 
zaken (Justitie) - 1319 

Gebruik 

VG01 Aantallen veroordeel-
de drugsverslaafden 

Geen gegevens beschikbaar - 
C11 

VO1 Duur van de opgelegde gevangenisstraffen Opiumwet, naar aard delict 

Gemiddeld aantal dagen detentie in strafzaken zonder gevoegde andersoortige feiten 
(Parket-Generaal) - 818 

EGO1 Aantallen 
gedetineerde drugs-

verslaafden 

Aantallen gedetineerden 
contact met verslavingsre-
classering (SRN) 
Aantallen positieve urine-
controles in detentie (DJI) 
Indirect: 
Percentage verslaafden in-
stroom TBS (Meijers Insti-
tuut/DJI) - 820 

gedetineerden in buitenland voor drugsdelicten 
tenland voor drugsdelicten die contact hebben met Nederlands 

consulaat (BuZa) - A04 

4.2 Beoordelingscriteria beschikbare informatie 

in matrix 4.1 in de vorige paragraaf is aan elk kengetal een kwaliteitscode toegevoegd. 
In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze deze code tot stand is gekomen. 

De voor het justitiedeel van de NDM periodiek te verzamelen gegevens dienen op 
eenduidige wijze te worden omgezet tot kengetallen. De kengetallen leveren in samen-
hang de gewenste beleidsrelevante informatie. Door periodiek op dezelfde wijze de 
gegevens om te zetten tot dezelfde kengetallen kunnen ontwikkelingen in de tijd worden 
geschetst. Om waardevolle informatie op te kunnen leveren dient de kwaliteit van een 
kengetal voldoende te zijn in vergelijking met de gewenste informatie. 

De bruikbaarheid van kengetallen wordt bepaald door twee factoren. In de eerste plaats 
door de mate waarin de informatiebehoefte gerepresenteerd ('gedekt') kan worden door 
een kengetal. Uit matrix 4.1 blijkt dat in de meeste gevallen tussen de gewenste 
informatie en de beschikbare kengetallen een verschil bestaat. In de navolgende matrices 
4.2 tot en met 4.4 wordt in de kolom 'informatiedekking' weergegeven of het betreffende 
kengetal de informatie 'geheel of 'deels' dekt. De bruikbaarheid van een kengetal wordt 
in de tweede plaats bepaald door de kwaliteit van de gegevens waaruit het kengetal is 
samengesteld. Om deze kwaliteit te kunnen beoordelen wordt elk kengetal getoetst aan 
een zestal criteria, te weten: 1. beschikbaarheid; 2. validiteit; 3. betrouwbaarheid; 
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4. volledigheid; 5. actualiteit; en 6. koppelbaarheid. Per criterium worden in de matrices 
op de volgende pagina's de kengetallen beoordeeld met een '+', een '+/-' of een 
Bedacht dient te worden dat de scores betrekking hebben op het specifieke kengetal en 
niet op de rest van het bronbestand. 

ad 1. Beschikbaarheid 
Allereerst moeten de voor een kengetal noodzakelijke gegevens beschikbaar zijn. Dit 

betekent dat de beherende instantie bereid dient te zijn de gevraagde gegevens in de 
gewenste vorm ter beschikking te stellen voor het justitiedeel van de NDM. De vorm kan 
uiteenlopen van een tabel met totalen tot een geIndividualiseerde digitale gegevensverza-
meling met persoonsgegevens. Privacy-aspecten en herleidbaarheid van gegevens spelen 
hierbij een belangrijke rol. 

Met een plus wordt bedoeld dat de gegevens probleemloos ter beschikking komen; een 
plusmin duidt erop dat rekening dient te worden gehouden met problemen bij de ter 
beschikking stelling. Vertraging kan zich bijvoorbeeld voordoen indien geen 
duidelijkheid bestaat over het beheer van de benodigde gegevens. Een min betekent dat 
de gegevens vermoedelijk niet (in de gewenste vorm) ter beschikking komen. 

ad 2. Validiteit 
Het belangrijkste beoordelingscriterium van een kengetal is de validiteit. Een kengetal 

is valide wanneer het geen meetfouten bevat en zodoende meet wat het bedoelt te meten. 
Een kengetal is volledig valide indien het zowel vrij is van systematische als toevallige 
meetfouten. De mate waarin een kengetal toevallige fouten bevat wordt de 
betrouwbaarheid genoemd (zie ad 3). De betrouwbaarheid legt dus een bovengrens aan 
voor de validiteit. 

De wijze waarop een kengetal wordt geoperationaliseerd beInvloedt de validiteit. 
Wanneer met een getal bijvoorbeeld 'het aantal aangehouden verslaafde allochtonen' 
wordt bedoeld, en onder 'allochtoon' wordt iemand verstaan die zelf is, of waarvan de 
ouders zijn, geboren in een niet-gelndustrialiseerd land, dan wordt de validiteit van het 
getal onder andere bepaald door de wijze waarop de herkomst in de gebruikte registratie 
is vastgelegd. Als de herkomst is vastgelegd op basis van het geboorteland van de 
persoon en niet van de ouders (zoals in het HKS), dan bestaat er een verschil tussen .het 
begrip zoals bedoeld en het begrip zoals gemeten. Dit verschil zorgt voor een systemati-
sche afwijking, hetgeen de validiteit van het kengetal vermindert. 

Een plus voor het criterium validiteit betekent dat het kengetal valide uit de gegevens 
kan worden samengesteld. Een plusmin betekent dat er een verschil bestaat tussen de 
betekenis van het kengetal en de werkelijke betekenis van de samenstellende gegevens. 
Een min duidt erop dat het kengetal niet op valide wijze met de beschikbare gegevens 
kan worden verlcregen. 

ad 3. Betrouwbaarheid 
De betrouwbaarheid van een kengetal heeft betrekking op de mate waarin een getal vrij 

is van toevallige fluctuaties. De betrouwbaarheid hangt samen met de validiteit van een 
kengetal. Deze toevallige, dus niet-systematische meetfouten worden veroorzaakt door 
telfouten, schrijffouten, typefouten en correctiefouten. Zo is bijvoorbeeld het 'aantal 
aangehouden drugsverslaafden' betrouwbaarder naarmate het al dan niet verslaafd zijn 
van aangehouden personen consequenter wordt vastgelegd en gecontroleerd in het 
registratiesysteem. 

De betrouwbaarheid wordt met een plus beoordeeld wanneer slechts in beperkte mate 
sprake is van niet-systematische fouten. Een plusmin betekent dat rekening dient te 
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worden gehouden met aanzienlijke betrouwbaarheidsmarges. Een min betekent dat 
betrouwbaarheidsmarges zo groot zijn dat het vrijwel onmogelijk is met het kengetal 
ontwikkelingen te signaleren. 

ad 4. Volledigheid 
Volledigheid is, evenals betrouwbaarheid, een specifiek onderdeel van de validiteit en 

heeft betrekking op het deel van de personen of samenstellende eenheden (bijvoorbeeld 
politieregio's of parketten) waarop de gegevens betrekking hebben. De volledigheid is 
bijvoorbeeld niet optimaal wanneer drie kwart van de politiekorpsen in Nederland een 
bepaald gegeven registreert en een kwart niet. De mate waarin volledigheid de validiteit 
beInvloedt is afhankelijk van de generaliseerbaarheid van onvolledige gegevens naar de 
populatie van personen of gevallen waarop een kengetal betrekking heeft. 

Wanneer een kengetal betrekking heeft op alle relevante subgroepen of hiervoor 
voldoende representatief is wordt de volledigheid met een plus beoordeeld. Een plusmin 
wordt toegekend indien een aanzienlijk deel van de subgroepen niet of op andere wijze in 
het kengetal is berekend. Een min betekent dat het belangrijkste deel van de subgroepen 
niet in het kengetal is verdisconteerd. 

ad 5. Actualiteit 
Een kengetal dient verder actueel te zijn: naarmate meer tijd is verstreken tussen de 

registratie en het beschikbaar komen van een kengetal neemt de beleidsrelevantie af. De 
actualiteit wordt beoordeeld op basis van het meest recente jaar waarop het kengetal 
betrekking heeft. Het jaar waarin het meetmoment ligt wordt in de matrices vermeld. 

ad 6. Koppelbaarheid 
Het laatste criterium, koppelbaarheid bestanden, kan noodzakelijk zijn wanneer de 

voor een kengetal benodigde gegevens in verschillende bestanden zijn vastgelegd. 
Idealiter dient voor koppeling in beide bestanden een unieke 'identifier' aanwezig te zijn 
op basis waarvan de koppeling kan worden uitgevoerd. Vanwege het vaak ontbreken van 
ion 'identifier' zijn in de praktijk vaak andere, minder betrouwbare methoden, gangbaar. 
Soms is koppeling echter niet op een betrouwbare wijze mogelijk. Het koppelen van 
gegevens uit verschillende bestanden kan echter ook stuiten op ethische of juridische 
bezwaren (bijvoorbeeld regels van de Registratiekamer). Voor de meeste kengetallen is 
koppeling niet aan de orde; in de matrix wordt dan 'nvt' (niet van toepassing) vermeld. 

Wanneer koppeling nodig is en zonder noemenswaardige problemen tot stand kan 
worden gebracht is• het criterium met een plus beoordeeld; een plusmin duidt op 66n van 
bovengenoemde problemen; en een min betekent dat koppeling niet mogelijk is. 

Verder is in de matrices 4.2 tot en met 4.4 vermeld in welke vorm de gegevens worden 
vastgelegd: hetzij in een gedigitaliseerde gegevensverzameling, hetzij in de vorm van 
papieren dossiers. Wanneer gegevens digitaal worden bijgehouden is, indien van 
toepassing, vermeld wat de naam van het betreffende registratiesysteem is. Tevens is 
vermeld wie de eigenaar van de gegevens is. 

4.3 Drie kwaliteitscategorieen en prioritering door beleidsdirecties 

In de volgende matrices worden de kengetallen op basis van de informatiedekking en 
de kwaliteitscriteria in drie categorieen ingedeeld: 
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A. in categorie 'A' zijn drie kengetallen opgenomen die de informatiebehoefte geheel 
dekken en waarvan de kwaliteit voldoende is. Een kengetal scoort alleen een `voldoende' 
als alle afzonderlijke criteria met een `+' zijn beoordeeld (matrix 4.2); 
B. in categorie 'B' zijn 20 kengetallen opgenomen die of niet geheel de 
informatiebehoefte dekken en/of niet voldoende zijn van kwaliteit (matrix 4.3); 
C. categorie 'C' bevat 12 kengetallen die (nog) niet beschikbaar zijn (matrix 4.4). 

Bij de kengetallen in de categorieen 'B' en 'C' is vermeld welke acties kunnen leiden tot 
een verbetering van de kwaliteit van de gegevens en tot een verbetering van de dekking 
van de informatiebehoefte. Verder is beschreven en toegelicht of een verbetering van de 
gegevens een 'zeer grote', 'grote' of 'geringe' inspanning vereist. Uit de verdeling van de 
aantallen over de drie categorieen kan worden afgeleid dat voor de opname van 
kwalitatief goede kengetallen in de monitor aanvullende inspanningen zijn gewenst. 

Tevens is vermeld welke beleidsdirectie(s) met betrekking tot een kengetal hebben 
aangegeven dat ze belang hebben bij de informatie. Omdat voor de opname van 
kwalitatief goede kengetallen in een aantal gevallen door beleidsdirecties activiteiten 
dienen te worden ondernomen, is aan de betrokken beleidsdirecties in de laatste fase van 
de definitiestudie gevraagd prioriteiten aan te geven. Een kengetal komt alleen in 
aanmerking voor opname in het justitiedeel van de NDM indien een of meer 
beleidsdirecties van het ministerie van Justitie prioriteit geeft aan een kengetal. In dit 
geval is er sprake van 'need to know'-informatie en is de betreffende belanghebbende 
beleidsdirectie vetgedrukt in matrix 4.2 tot en met 4.4. Indien een beleidsdirectie wet 
belang heeft bij een kengetal, maar hieraan geen prioriteit toekent, is de betreffende, 
directie niet vet gedrukt ('nice to know'-informatie). Het is ook mogelijk dat de 
belanghebbende beleidsdirectie(s) adviseert het kengetal op te nemen in het VWS-deel 
van de NDM. In dit geval wordt het kengetal niet verder uitgewerkt in het volgende 
hoofdstuk. DGRh/DISAD hebben overigens, op basis van beleidsrelevantie en 
internationale verplichtingen, nog onderscheid aangebracht in de mate waarin het 
betreffende kengetal voor hen relevant is (+ of +++). 

Aan alle drie kengetallen in de categorie 'A' (dus beschikbaar en voldoende kwaliteit) 
is door minstens een van de beleidsdirecties prioriteit toegekend voor opname in het 
justitiedeel van de NDM. Veertien van de 20 B-kengetallen zijn geprioriteerd en twee 
van de twaalf C-kengetallen. . . 

Enkele beleidsdirecties hebben echter kanttekeningen geplaatst bij de te verrichten 
inspanningen. Bij enkele geprioriteerde kengetallen wordt genoegen genomen met de 
enigszins mindere kwaliteit van beschikbare kengetallen: het aanpassen van 
registratiesystemen wordt in deze gevallen niet noodzakelijk geacht. De volgende 
kanttekeningen zijn gemaakt. De beleidsdirecties DISAD en DGRh hechten belang aan 
informatie over `aantallen veroordeelde drugshandelaren' (kengetal B17). Het feit dat de 
huidige justitiele registratie geen onderscheid maakt tussen handelaren en producenten 
van drugs wordt op dit moment niet bezwaarlijk geacht. Het opnemen van een nieuwe 
maatschappelijke classificatie in het registratiesysteem Compas, die aangeeft of een 
verdachte drugsproductie of drugshandel ten laste is gelegd, wordt door de betrokkenen 
momenteel niet noodzakelijk gevonden. 

Aan het eind van het project zijn door de Directoraten-Generaal DISAD en DGRh nog 
enkele aanvullende informatiebehoeften aangegeven. Omdat deze informatiebehoefte pas 
in de laatste fase van het project is geformuleerd is de beschikbaarheid vooralsnog niet 
onderzocht. In de uit te voeren pilot kan worden bezien in hoeverre hiervoor gegevens 
beschikbaar en van goede kwaliteit zijn. Het gaat hierbij om gegevens over in beslag 
genomen drugsopbrengsten en gegevens over de uitstroom van verslaafde gedetineerden 
naar zorgvoorzieningen. 
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5. PROCEDURES GEGEVENSVERZAMELING 
KENGETALLEN 

In dit hoofdstuk worden de te volgen procedures beschreven voor de wijze waarop 
de gewenste gegevens dienen te worden verzameld en verwerkt tot kengetallen. De 
beschreven procedures geven onder andere per kengetal antwoord op de vraag: 'Wie dient 
wanneer wat op welke wijze aan wie te leveren?'. Van de drie kengetallen die behoren tot 
categorie 'A' is de omzetting van gegevens in het gewenste kengetal niet problematisch. 
De beschikbare gegevens voor de 20 kengetallen in de categorie ' B' zijn nog van 
onvoldoende kwaliteit of stemmen niet geheel overeen met de informatiebehoefte. Omdat 
voor het verkrijgen van de 12 kengetallen in categorie 'C' nog geen gegevens beschikbaar 
zijn, zijn voor deze kengetallen nog geen procedures beschreven. 

Voor de 20 B-kengetallen zijn zowel een huidig model als een ideaalmodel 
beschreven. Het huidige model heeft betrekking op de procedures van de 
gegevensverzameling op basis van momenteel beschikbare gegevens. Het ideaalmodel 
beschrijft de procedures die nodig zijn voor het construeren van het kengetal waardoor 
dit geheel in overeenstemming is met de geformuleerde informatiebehoefte. Om het 
ideaalmodel te realiseren dienen de inspanningen te worden verricht die in het vorige 
hoofdstuk zijn geformuleerd (matrix 4.3). Indien de genoemde inspanningen worden 
verricht kan pen B-kengetal tot A-kengetal 'promoveren'. 

In de derde kolom van de B-kengetallen is aangegeven welke gevolgen een verschil 
tussen het huidige model en het ideaalmodel heeft voor de kwaliteit van het kengetal. 
Met een stip (6) in de derde kolom is aangegeven welk aspect van de registratiewijze in 
het huidig model (vetgedrukt) negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit. Deze aspecten 
kunnen betrekking hebben op de beschikbaarheid ('Besch'), validiteit ('Val'), 
betrouwbaarheid ('Betr') of volledigheid ('Volledig'). 

5.1 Procedures kengetallen categorie A 

In categorie A zijn drie kengetallen opgenomen. Een kengetal behoort tot deze 
categorie indien het kengetal de informatiebehoefte volledig dekt en de kwaliteit van het 
kengetal voldoende is. Aan alle drie kengetallen in de categorie A is door minstens een 
beleidsdirectie van het ministerie van Justitie prioriteit toegekend. Voordat de procedures 
worden beschreven voor de drie geprioriteerde A-kengetallen wordt allereerst een 
voorbeeld met toelichting (in de kaders) gegeven. 

VOORBEELD A 

Informatiebehoefte A02: 	Aantallen ontmantelde ATS-productieplaatsen 
Beschikbaar kengetal HP01: Aantallen ontmantelde ATS-productieplaatsen 

lnformatiedekking: 
Geheel 

De informatiebehoefte en het beschikbare kengetal stemmen volledig met elkaar 
overeen. 
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Door welke beleidsdirectie(s) gewenst? 
Parket-Generaal; DISAD/DGRh 

Door welke beleidsdirectie(s) geprioriteerd? 
Parket-Generaal 

DISAD/DGRh 

Zowel het Parket-Generaal als DISAD/DGRh hebben belang bij het kengetal. 
Beide hebben aan het kengetal prioriteit toegekend.  

Wie? 
Eigenaar: Unit Synthetische Drugs 

Door wie? 
Aanleverende instantie: Unit Synthetische Drugs 

Broninstantie: 25 Regiokorpsen Politic 

Hoe? 
Digitaal Recherche Basis Systeem-bestand in ASCI-bestandsformaat 

Wanneer? • 
Wordt in overleg vastgesteld 

De Unit Synthetische Drugs (USD) is zowel eigenaar als aanleverende instantie 
van de voor het kengetal benodigde gegevens. De broninstanties waar de 
gegevens oorspronkelijk vandaan komen zijn alle regiokorpsen in Nederland. 
Deze maken bij het USD melding van een ontmantelde ATS-productieplaats, 
waarna de USD deze gegevens in geautomatiseerde vorm vastlegt in een 
zogenaamd 'Digitaal Recherche Basis Systeem' -bestand. Het tijdstip van 
levering van gegevens ten behoeve van de monitor dient bij implementatie van 
de monitor in nader overleg te worden vastgesteld.  

Registratie door aanleverende instantie: 
Geautomatiseerde vastlegging in Recherche Basis Systeem 

Registratie door broninstanties: 
Gcautomatiseerde vastlegging in bedrijfsprocessensysteem Regiokorps 

Bewerking door aanleverende instantie: 
Geen 

Bewerking door ontvangende instantie: 
Geen 

Uitsplitsen mogeltjk naar: 
- 	regio 

- 	jaar 	I. 1999; 2. 1998 

De USD registreert gegevens over ontmantelde ATS-productieplaatsen in 
geautomatiseerde vorm in een zogenoemd Recherche Basis Systeem. De 
aangeleverde gegevens zijn afkomstig uit de bedrijfsprocessensystemen van de 
regiokorpsen. Er hoeven, zowel door de aanleverende als door de ontvangende 
instantie, geen bewerkingen te worden gedaan om de gegevens te kunnen 
presenteren. Vervolgens is een uitsplitsing van het aantal ontmantelde ATS-
productieplaatsen mogelijk naar regio en naar jaar. De USD beschikt over 
qeqevens die teruqqaan tot 1998.  
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Informatiebehoefte A01: 	Aantallen coffeeshops 
Beschikbaar kengetal AD02: Aantallen coffeeshops 

Informatiedekking 
Geheel 

Door welke beleidsdirectie(s) gewenst? 
Parket-Generaal 
DISAD/DGRh 

Door welke beleidsdirectie(s) geprioriteerd? 
Parket-Generaal 
DISAD/DGRh 

Wie? 
Eigenaar: ministerie van Justitie 

Door wie? 
Aanleverende instantie: Bureau INTRAVAL 
Broninstanties: alle 538 Nederlandse gemeenten 

Hoe? 
Digitaal bestand in SPSS-bestandsformaat 

Wanneer? 
Wordt in overleg vastgesteld 

Registratie door aanleverende instantie: 
Geautomatiseerde vastlegging SPSS-bestand 

Registratie door broninstanties: 
Gedeeltelijk geautomatiseerde vastlegging adresgegevens; gedeeltelijk vastlegging in dossiers 

Bewerking door aanleverende instantie: 
Geen 

Bewerking door ontvangende instantie: 
Geen 

Uitsplitsen mogelijk naar: 
- 	gemeentegrootte (vijf categorieen) 
- 	soort coffeeshopbeleid (zeven categorieen) 
- 	jaar 	1. 1999 
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Informatiebehoefte A02: 	Aantallen ontmantelde ATS-productieplaatsen 
Beschikbaar kengetal HP01: 	Aantallen ontmantelde ATS-productieplaatsen 

Informatiedekking: 
Geheel 

Door welke beleidsdirectie(s)gewenst? 
Parket-Generaal 

DISAD/DGRh 

Door welke beleidsdirectie(s) geprioriteerd? 
Parket-Generaal 

DISAD/DGRh 

Wie? 
Eigenaar: Unit Synthetische Drugs 

Door wie? 
Aanleverende instantie: Unit Synthetische Drugs 

Broninstanties: 25 Regiokorpsen Politie 

Hoe? 
Digitaal Recherche Basis Systeem-bestand in ASCI-bestandsformaat 

Wanneer? 
Worth in overleg vastgesteld 

Registratie door aanleverende instantie: 
Geautomatiseerde vastlegging in Recherche Basis Systeem 

Registratie door broninstanties: 
Geautomatiseerde vastlegging in bedrijfsprocessensysteem Regiokorps 

Bewerking door aanleverende instantie: 

Geen 	 • 

Bewerking door ontvangende instantie: 

Geen 

Uitsplitsen mogelijk naar: 

- 	regio 

- 	jaar 	1. 1998 
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Informatiebehoefte A03: 
Beschikbaar kengetal E01: 

Informatiedekking: 
Geheel 

Door welke beleidsdirectie(s) gewenst? 
DISAD/DGRh 

Door welke beleidsdirectie(s) geprioriteerd? 
DISAD/DGRh 

Wie? 
Eigenaar: ministerie van Buitenlandse Zaken 

Door wie? 
Aanleverende instantie: ministerie van Buitenlandse Zaken; Afdeling Consulair Maatschappelijke Zaken 
(DPC/CM) 
Broninstantie: idem 

Hoe? 
Digitaal bestand in ASCI-bestandsformaat 

Wanneer? 
Wordt in overleg vastgesteld 

Registratie door aanleverende instantie (is tevens broninstantie): 
Geautomatiseerde vastlegging 

Bewerking door aanleverende instantie: 
Selectie uitvoeren op: 
' DATUM VRIJLATING' > 'PEILDATUM' 

Bewerking door ontvangende instantie: 
Selecteren aantallen naar: 
'CATEGORIE' (=delictcategorie) = 'V (=verdovende middelen) 

Uitsplitsen mogelijk naar: 
- 	land 
- 	geslacht 
- 	leeftijd 
- 	soort delict 1. verdovende middelen; 2. overige delicten 
- 	jaar 	1. 1997; 2. 1998; 3. 1999 

Aantallen gedetineerden in buitenland voor drugsdelicten 
Aantallen gedetineerden in buitenland voor drugsdelicten dat contact 
heeft met Nederlands consulaat 
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5.2 Procedures kengetallen categorie B 

In categorie B zijn 20 kengetallen opgenomen. Ben kengetal behoort tot deze 
categorie indien het kengetal niet geheel de informatiebehoefte dekt en/of de kwaliteit 
van het kengetal (nog) niet voldoende is. Aan 14 van de 20 kengetallen in de categorie B 
is door minstens een beleidsdirectie van het ministerie van Justitie prioriteit toegekend. In 
deze paragraaf worden procedures beschreven voor deze veertien kengetallen. In drie 
gevallen (B12, B17 en B20) zijn meerdere kengetallen beschikbaar. k deze gevallen is 
het kengetal uitgewerkt dat (vooralsnog) het best beantwoordt aan de geformuleerde 
informatiebehoefte. Voor een toelichting van de wijze van presentatie van de B-
kengetallen (huidig model versus ideaal model) wordt allereerst een voorbeeld 
gepresenteerd. 

VOORBEELD B 

Informatiebehoefte B05: 	Aantallen drugsverslaafden met reclasseringscontacten 
Beschikbaar kengetal AG03: Aantallen drugsverslaafden met reclasseringscontacten 

informatiedekking: 

Geheel 

Door welke beleidsdirectie(s) gewenst? 

DPJS/DJI 

Door welke beleidsdirectie(s) geprioriteerd? 

DRIS/DJI 

Wie? 
Eigenaar: Stichting Reclassering Nederland (SRN) 

IDEAAL MODEL B05 

Door wit? 
Aanleverende instanties: 

Arrondissementen 

Hoe? 

Alle arrondissementen leveren digitale 
gegevensverzameli ng 

Wanneer? 
Periodiek 

In bovenstaande is te zien dat er verschil bestaat tussen de wijze waarop gegevens worden 
geleverd (Hoe?) in het huidige model in vergelijking met het ideaalmodel. De 
betrouwbaarheid van gegevens wordt in het huidige model in negatieve zin beinvloed 
doordat een deel van de arrondissementen geen digitale bestanden (uit het Reclasserings 
Informatie Systeem) levert, maar de totalen invult op een lijst.  

Registratie door aanleverende instanties 
Geautomatisecrde vastlegging per 

persoon van: 

- 	frequentie gebruik alcohol 

- 	frequentic gebruik heroine 

- 	frequentie gebruik cocaine 

- 	frequentie gebruik ATS 
mbt tot genoemde middclen evene,ens: 

- 	problematisch: ja/nee 

- 	sinds: jaartal 
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HUIDIG MODEL B05 	 GEVOLGEN KWALITEIT B05 

Door wit? 
Aanleverende instanties: 
Arrondissementen 

Hoe? 
Deel arrondissementen !evert digitaal 
RIS-bestand; deel levert totalen 

Wanneer? 
Wordt in overleg vastgesteld 

Registratie door aanleverende instanties: 

Gedeeltelijk geautomatiseerde 
vastlegging per persoon van: 

- 	verslaving Oa/nee) 

Gedeeltelijk vastlegging in dossiers 

van: 

- 	verslaving (ja/nee) 

Gedeeltelijk niets vastgelegd lay 

verslaving 
Detinitie • verslaving' onduidelijk 

Besets Val 	Betr 	Volledig 

• 

• 

• 

• 
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Bewerking door aanleverende instantie: 
Geen 

Bewerking door ontvangende instantie: 
Samenvoegen tot een digitale 
gegevensverzameling 

Uitsplitsen mogelijk naar: 
- 	aantallen verslaafden per middel 
jaar 1.2001 

Bewerking door aanleverende instantie: 	(Besch 	Val 	Betr 	Volledig) 
Geen 

Bewerking door ontvangende instantie: 
Samenvoegen tot landelijk totaal 

Uitsplitsen mogeltjk naar: 
- schatting totaal aantal drugsverslaafden 
dat contact heeft met 
verslavingsreclassering 
- jaar 1. 1999 

Zowel validiteit, betrouwbaarheid als volledigheid van het kengetal worden in 
negatieve zin beInvloed doordat de registratie in het huidige en het ideaalmodel 
van elkaar verschilt. Verslaving wordt in het huidige model niet in alle 
arrondissementen op dezelfde wijze geregistreerd (betrouwbaarheid); in enkele 
arrondissementen zijn geen verslavingsgegevens vastgelegd (volledigheid); en er 
wordt geen eensluidende definitie van `verslaving' gehanteerd (validiteit). In het 
ideaalmodel wordt gebruik gemaakt van een standaardprotocol waarmee 
medewerkers van de reclassering kunnen vaststellen of en met welke frequentie 
een client een bepaald middel gebuikt. Tevens wordt per middel vastgelegd of er 
sprake is van problematisch gebruik. In het huidige model worden de gegevens 
van de arrondissementen gecombineerd tot een landelijk totaal. In het 
ideaalmodel worden daarvoor de digitale gegevensverzamelingen 
samengevoegd. 2001 Is het eerste jaar waarover een overzicht kan worden 
verwacht dat volgens het ideaalmodel is samengesteld.  
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Informatiebehoefte B02: 	Aantallen andere verkooppunten cannabis 
Beschikbaar kengetai AD02: 	Schatting aantallen andere verkooppunten cannabis 

Info rmatiedekking: 
DeeIs; namelijk geen exacte aantallen maar schattingen; deels harde/deels zachte/deels geen informatie, 

afhankelijk van informatiepositie politic. 

Door welke beleidsdirectie(s) gewenst? 
Parket-Generaal; DISAD/DGRh 

Door welke beleidsdirectie(s) geprioriteerd? 
Parket-Generaal; DISAD/DGRh 

Wie? 
Eigenaar: ministerie van Justitie 

1DEAAL MODEL B02 

Door wie? 
Aanleverende instantie: 
25 Regiokorpsen politic 
Broninstantie: 

idem 

Hoe? 
Digitate bestanden BPS-bestanden in 
ASCI-bes Lands formaat 

Wunneer? 
Periodiek 

Regis! rude door aanleverende 
start ties (is tevens broninstantie): 

Geautomatiseerde vastlegging van: 
- adresgegevens soortgelijke 

verkooppunten (drie categorieen) 
- 	adresgegevens overige 

verkooppunten (vier categorical) 

Regis! rune door broninstantie: 
Zie 'registratie aanleverende instantie' 

Bewerking door aanleverende 
instanties: 
Geen 

Bewerking door ontvangende instantie: 
Samenvoegen geautomatiseerde 

gegevensverzamelingen 

Ulisplitsen tnogelijk noon 
- 	schatting per soort verkooppunt 

(twee categorical) 

- 	schatting aantal naar 

gemeentegrootte (vijf 
categorical) 

- 	schatting aantal naar soort 
coffeeshopbeleid (seven 

categorieen) 

- 	schatting aantal naar aantallen 

coffeeshops 

- 	jaar I . 1999 
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HUIDIG MODEL B02 

Door wie? 
Aanleverende instanties: 

Bureau INTRAVAL 
Broninstanties: 

25 Regiokorpsen politic 

Hoe? 
Digitaal SPSS-bestand op basis van 

schattingen. Sleutelinformanten van 
politic worden gevraagd naar het 

aantal andere verkooppunten van 
cannabis. 

Wanneer? 
Meest recente onderzoek: nov. 1999. 

Registratie door aanleverende 
mstantie: 
Geautomatiseerde vastlegging van: 

- 	schatting aantallen soortgelijke 
verkooppunten (drie 

categorieen) 

- 	aantallen overige 
verkooppunten (vier 

eategorieen) 

Registratte door broninstantie: 
Deels in dossiers, deels niet 

geregistreerd 

Bewerking door aanleverende 
instantie: 
Omzetten schattingen in landelnke 
minimumschatting 

Bewerking door onwangende instantie: 
Geen 

Uitsplitsen mogelijk naar: 
- 	schatting per soon verkooppunt 

(twee categorieen) 

- schatting aantal naar 
gemeentegrootte (vijf 

categorieen) 

- 	schatting aantal naar soort 

coffeeshopbeleid (seven 
categorical) 

schatting aantal naar aantallen 
coffeeshops 

- 	jaar I. 1999 

GEVOLGEN KWALITEIT B02 

Besch Val 	Bets 	Volledig 

• • 

• 

• 

• 
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Informatiebehoefte B05: 	Aantallen drugsverslaafden met reclasseringscontacten 
Beschikbaar kengetal AG02: Aantallen drugsverslaafden met reclasseringscontacten 

lnformatiedekking: 
Geheel 

Door welke beleidsdirectie(s) gewenst? 
DPJS/DJI 

Door welke beleidsdirectie(s) geprioriteerd? 
DPJS/DJI 

Wie? 
Eigenaar: Stichting Reclassering Nederland 

IDEAAL MODEL B05 

Door wie? 
Aanleverende instanties: 
Arrondissementen 

Hoe? 
Alle arrondissementen leveren digitale 
gegevensverzameling 

Wanneer? 
Periodiek 

Registratie door aanleverende instanties 
Geautomatiseerde vastlegging van: 
- 	frequentie gebruik alcohol 
- 	frequentie gebruik heroine 
- 	frequentie gebruik cocaine 
- 	frequentie gebruik ATS 
mbt tot genoemde middelen eveneens: 
- 	problematisch: ja/nee 
- 	sinds: jaartal 

Bewerking door aanleverende instanties: 
Geen 

Bewerking door ontvangende instantie: 
Samenvoegen tot den digitale 
gegevensverzameling 

Uitsplitsen mogehjk naar: 
- 	aantallen verslaafden per rniddel 
- 	jaar 1.2001 

HUEDIG MODEL B05 

Door wie? 
Aanleverende instanties (tevens 
broninstanties): 
Arrondissementen 

Hoe? 
Deel arrondissementen levert digitaal 
RIS-bestand; deel levert totalen 

Wanneer? 
Wordt in overleg vastgesteld 

Registratie door aanleverende instanties: 
Gedeeltelijk geautomatiseerde 
vastlegging van: 
- 	verslaving (ja/nee) 
Gedeeltelijk vastlegging in dossiers 
van: 
- 	verslaving (ja/nee) 
Gedeeltelijk niets vastgelegd tav 
verslaving 

Definitie verslaving onduidelijk 

Bewerking door aanleverende instantie: 
Geen 

Bewerking door ontvangende instantie: 
Samenvoegen tot landelijk totaal 

Uitsplitsen mogehjk naar: 
- 	schatting totaal aantal 

drugsverslaafden dat contact heeft 
met verslavingsreclassering 

- 	jaar 1. 1999 

GEVOLGEN KWALITEIT B05 

Besch Val 	Betr 	Volledig 

• 

• 

• 

• 
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Informatiebehoefte B08: 	AantalIen ontmantelde kwekerijen naar regio 
Beschikbaar kengetal HP02: AantalIen 'opgerolde' (marihuana-)kwekerijen naar regio 

hiforntatiedekking: 
Geheel 

Door welke beleidsdirectie(s) gewenst? 
Parkct-Gcncraal 
DISAD/DGRh 

Door welke beleidsdirectie( s) geprioriteerd? 
Parket-Generaal 
DISAD/DGRh 

Wie? 

Eigenaar: CRI 

IDEAAL MODEL 508 

Door wie? 
Aanleverende instantie: 

CRI 

Broninstanties: 

25 Regiokorpsen politic en KLPD 

Hoe? 
Digitale BPS-bestanden in ASCI-
bestandsformaat 

Wanneer? 
Petiodiek 

Registratie door aanteverende instanties: 
Geautomatiseerde vastlegging in BPS 

met unieke incidentcode; 

Opstellen eenduidige definitie kwekerij 

Bewerking door aanleverende instanties: 
Geen 

Bewerking door ontvangende instantie: 
Samenvoegen geautomatiseerde 
gegevensverzamelingen tot landelijk 

totaal 

Uitsplitsen ntogelijk 'war: 
- 	aantallen opgerolde kwekerijen naar 

regio 
- 	jam- 
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HUIDIG MODEL B08 

Door wie? 

Aanleverende instantie: 
CRI 

Broninstanties: 
25 Regiokorpsen politic en ICLPD 

Hoe? 
Aantallen worden door politiekorpsen 
OP lijsten van de CRI ingevuld 

Wanneer? 
Meest recente overzicht september 1999 

Registratie door aanteverende instanties: 
Niet-geautomatiseerde vastlegging in 

dossiers 

Definitie kwekerij onduidelijk • 

Bewerking door aanleverende instantie: 
Tellen op basis dossiers; niet alle 
korpsen in staat tot tijdig leveren 
totalen 
Bewerking door ontvangende instantie: 
Samenvoegen tot schatting landelijk 
totaal 

Uitsplitsen mogetijk naar: 
- 	aantallen opgerolde kwekerijen naar 

regio 

- 	jaar I. 1997; 2.1998 

GEVOLGEN KWALITEIT B08 

Besch Val 	Bey 	Volledig 

• 

• 

• 
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Informatiebehoefte B09: 
Beschikbaar kengetal HP03: 

Door welke beleidsdirectie(s) gewenst? 
DISAD/DGRh 

Door welke beleidsdirectie(s) geprioriteerd? 
DISAD/DGRh 

Wie? 
Eigenaar: ECD 

IDEAAL MODEL B09 

Door wie? 
Aanleverende instantie: 
ECD 
Broninstanties: 
- 	25 Regiokorpsen politie 
- 	Douane 
- 	Centrale Dienst In- en 

Uitvoervergunningen 
USD 

Hoe? 
Broninstanties melden bij aanleverende 
instantie 

Wanneer? 
Periodiek 

Registratie door broninstanties: 
Geautomatiseerde vastlegging in BPS-
systeem van: 
- 	aangetroffen stoffen in strijd met 

PCW; kg./Itr. + soort stof eenduidig 
vastgelegd 

Registratie en bewerking door 
aanleverende instantie: 
Samenvoegen gegevensverzamelingen 

Bewerking door ontvangende instantie: 
Samenvoegen geautomatiseerde 
gegevensverzamelingen 

Uitsplitsen mogelijk naar: 
- 	totale aantallen inbeslagnemingen 

per stof (22 stoffen) 
- 	totale hoeveelheden 

inbeslagnemingen per stof (22 
stoffen) 

- 	totale aantallen inbeslagnemingen 
(key)precursoren 

- totale hoeveelheden 
inbeslagnemingen 
(key-)precursoren 
jaar 

Omvang precursoren drugsproductie naar bronland 
Aantallen inbeslagnemingen precursoren ter kennis van ECD in drie 
categorieen. 

Informatiedekking: 
DeeIs; namelijk het deel van de inbeslagnemingen door politiekorpsen, dat wordt bemonsterd en gemeld 
aan de ECD. 

HUIDIG MODEL B09 

Door wie? 
Aanleverende instantie: 
ECD 
Broninstanties: 
- 	25 Regiokorpsen politie 
- 	Douane 
- 	Centrale Dienst In- en 

Uitvoervergunningen 
- USD 

Hoe? 
Broninstanties melden bij aanleverende 
instantie 

Wanneer? 
Meest recente overzicht: nog Met bekend 

Registratie door broninstanties: 
Niet-geautomatiseerde vastlegging in 
dossiers van: 
- 	aangetroffen stoffen in strijd met 

PCW; kg./Itr. + soort stof niet 
eenduidig en gedeeltelijk niet 
vastgelegd 

Registratie en bewerking door 
aanleverende instantie: 
Geautomatiseerde vastlegging in BPS-
systeem adhv incidentcodes 

Bewerking door ontvangende instantie: 
Indelen in key-precursoren en 	• 
precursoren 

Uitsplitsen mogelijk naar: 
- 	totale aantallen inbeslagnemingen 

per stof (22 stoffen) 
- 	schatting totale hoeveelheden 

inbeslagnemingen per stof (22 
stoffen) 

- 	totale aantallen inbeslagnemingen 
(key)precursoren 

- 	schatting totale hoeveelheden in 
beslagnemingen (key-)precursoren 

- 	jaar 1. 1999 

GEVOLGEN KWALITEIT B09 

Besch Val 	Betr 	Volledig 

• • 
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Informatiebehoefte B10: 

Beschikbaar kengetal HD01: 

Informatiedekking: 
DeeIs, er bestaan ontraceerbare dubbeltellingen door wijze registratie. 

Door welke beleidsdirectie(s) gewenst? 
Parket-Generaal; DISAD/DGRh 

Door welke beleidsdirectie(s) geprioriteerd? 
Parket-Generaal; DISAD/DGRh 

Wie? 
Eigenaar: CRI 

IDEAAL MODEL B I 0 

Door wie? 
Aanleverende instanties (tevens bron-): 
I -NFI 
2-Technische Recherche Amsterdam-

Amstelland 
3-Douane Laboratorium 

4-USD 

Hoe? 
Dig. bestanden ASCI-bestandsformaat 

Wanneer? 
Jaarlijks 

Registratie door aanleverende instanties: 
geautomatiseerde vastlegging van: 
- 	unieke code monster en 

deelmonster 

- 	unieke code inbeslagneming 
- 	gewicht bij monster behorende 

parth in kg. (XTC en Amfetamines: 

totaal tabletten bij monster 
behorende partij) 

- 	datum inbeslagneming 
- 	plaats inbeslagneming 

- 	soon drugs . 	. 

VOORWAARDE: van elke 
inbeslagneming wordt een monster 

naar een van de drie laboratoria 

gestuurd 

Bewerking door aanleverende instanties: 
Geen 

Bewerking door ontvangende instantie: 
Samenvoegen vier gedigitaliseerde 
gegevensverzamelingen 

Presentatie kengetal (uitsplitsingen): 
- 

	

	aantal 'inbeslagneming' per 'soon 

drugs * 
som 'gewicht' per 'soort drugs' * 

- 

	

	aantal 'inbeslagneming' per 'soon 

drugs' * naar 'regio' 

- 	sum 'gewicht' per 'soort drugs' 

naar 'regio' 

- 	bovenstaande naar instantie 

46 

Omvang in Nederland in beslag genomen drugs, in aantallen en kg. 

(naar soort drugs en naar regio) 

Omvang in Nederland in beslag genomen drugs, in aantallen en kg. 

(naar soort drugs en naar regio)  

HUIDIG MODEL B 10 	 GEVOLGEN KWALITEIT BI 0 

Door wie? 
Aanleverende instanties (tevens 

broninstanties): 
I -Regiokorpsen politie en KLED 

2-Douane 
3-Kon. Marechaussee 
4-CRI 

5-USD 

Hoe? 
Aantallen decentraal op lijsten 

Wanneer? 
Jaarlijks 

Registratie door aanleverende tnstanties: 
- 	deels geautomatiseerd/dossiers 
- 	soort drugs wordt deels op het 

oog beoordeeld, deels bemonsterd 
- 	geen eenduidige meeteenheid per 

soort drugs 
- 	mbt 1998: 4 van de 26 

regiokorpsen zijn wegens 
registratieproblemen niet in staat 
gegevens te leveren 

- 	geen unieke code inbeslagneming 
- 	locatie inbeslagneming niet 

eenduidig geregistreerd 
- 	mbt 1998: synthetische drugs 

alleen geregistreerd indien meer 
dan 500 tabletten en/of gram 

Bewerking door aanleverende instanties: 
Deels tellen van dossiers 

Bewerking door ontvangende instantie: 
Ingestuurde lijsten samenvoegen in 
gedig. gegevensverzameling 

Presentatie ken gnat (uitsplitsingen): 

- 	aantal 'zaken' per 'wort drugs' 

(behalve voor crack, 
amphetaminen, XTC, LSD) in 
plaats van 'aantal inbeslagneming' 

per 'soon drugs' 

- 	.som 'gewicht' per 'soort drugs' 
(behalve voor LSD) 

- 	jaar 1. 1998 

Besch Val 	Betr 	Volledig 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

'soon drugs' onderverdeeld in: Cannabis; Nederwiet; Heroine; Cocaine; Crack; Amfetamine; XTC; LSD; Methadon; Paddo's; Opium. 

Verder dient te warden aangegeven of XTC bevat: MDMA (ja/nee); MDEA (ja/nee); MDA (jaThee) 
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Informatiebehoefte B11: 
Beschikbaar kengetal HD02: 

Door welke beleidsdirectie(s) gewenst? 
DISAD/DGRh 
Parket-Generaal 

Door welke beleidsdirectie(s) geprioriteerd? 
Parket-Generaal 
DISAD/DGRh 

Wie? 
Eigenaar: CRI-Interpol 

IDEAAL MODEL B11 

Door wie? 
Aanleverende instantie: 
CR I- Interpol 

Broninstanties: 
Politie buitenland 

Hoe? 
Digitaal PARADOX-bestand 

Wanneer? 
Jaarlijks 

Registratie door aanleverende instanties: 
Geautomatiseerde vastlegging van: 
- 	hoeveelheid 
- 	land in beslagneming 
- 	'hardheid' criterium 'Nederlandse' 

drugs (vijf categorieen) 
- 	soon drugs 

Bewerking door aanleverende instanties: 
Geen 

Bewerking door ontvangende instantie: 
Geen 

Uitsplitsen mogelijk naar: 
- 	aantallen en hoeveelheden 

inbeslagnemingen naar soon drugs 
- 	aantallen en hoeveelheden 

inbeslagnemingen naar land 
- 	aantallen en hoeveelheden 

inbeslagnemingen naar hardheid 
criterium 'Nederlandse drugs (vijf 
categorieen) 

- 	jaar 

Omvang in buitenland in beslag genomen `Nederlandse' drugs 
Omvang in buitenland in beslag genomen 'Nederlandse' synthetische 
drugs 

Informatiedekking: 
Deels; namelijk alleen synthetische drugs; er bestaat ook behoefte aan informatie over overige soorten 
drugs. 

HUIDIG MODEL B11 

Door wie? 
Aanleverende instantie: 
CRI-Interpol 

Broninstanties: 
Politic buitenland 

Hoe? 
Digitaal PARADOX-bestand 

Wanneer? 
Wordt in overleg vastgesteld. 

Registratie door aanleverende instantie: 
Geautomatiseerde vastlegging van: 
- 	hoeveelheid 
- 	land inbeslagneming 
- 	'hardheid' criterium 'Nederlandse' 

drugs (vijf categorieen) 
Alleen synthetische drugs worden 
structureel gemeld 

Bewerking door aanleverende instantie: 
Geen 

Bewerking door ontvangende instantie: 
Geen 

Uitsplitsen mogelijk naar: 
- 	aantallen en hoeveelheden 

inbeslagnemingen synthetische 
drugs 

- 	aantallen en hoeveelheden 
inbeslagnemingen synthetische 
drugs naar land 

- 	aantallen en hoeveelheden 
inbeslagnemingen naar hardheid 
criterium 'Nederlandse' drugs (vijf 
categorieen) 

- 	jaar 1. 1999 

GEVOLGEN KWALITEIT B1 1 

Besch Val 	Betr 	Volledig 

• • 
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Informatiebehoefte B12: 

Beschikbaar kengetal HD04.1: 

Informatiedekking: 
- DISAD/DGRh: Deets; namelijk geen verbijzondering van Opiumwet-misdrijven naar 'drugshandel'; geen 

verbijzondering naar soort drugs. 

- Parket-Generaal: Volledig. 

Door welke beleidsdirectie(s) gewenst? 

Parket-Generaal 

DISAD/DGRh 

Door welke beleidsdirectie(s) geprioriteerd? 

Parket-Generaal 

Wie? 
Eigenaar: beheerscommissie i.o. 

IDEAAL MODEL B12-HD04.1 	 HUIDIG MODEL B12-HD04.1 	 GEVOLGEN KWALITE1T 
B12-HD04.1 

Door wie? 
Aanleverende instantie: 

Nader te bepalen 

Broninstanties: 
25 Regiokorpsen politic 

Hoe? 
Digitaal Landelijk EIKS-bestand voor 
meerdere jaren 

Wanneer? 
Jaarlijks 

Registratie door aanleverende instantie: 
Geautomatiseerde vastlegging van: totaal 

aantal personen met feiten harddrugs 
Opiumwet naar soort drugs en ' handel' 

uitgeselecteerd 

Bewerking door aanleverende instanties: 

Geen 

Bewerking door onivangende instantie: 
Geen 

Uitsplitsen mogelijk naar 

- 	aantallen verdachten naar soort 

drugs 
- 	leeftijd, geslacht, politieregio 

- 	etniciteit 
- 	nationaliteit 

- 	jaar I . 1998 en verder 

Aantallen personen verdacht van drugshandel, naar soort 

drugs 

Aantallen geverbaliseerde personen Opiumwet, naar hard- en 

softdrugs 

Door wie? 
Aanleverende instantie: 
Nog onbekend (beheerscommissie in) 

Broninstanties: 
25 Regiokorpsen politie 

Hoe? 
Digitaal Landelijk HKS98-bestand 

Wanneer? 
Wordt in overleg vastgesteld 

Registratie door aanleverende instantie: 

Geautomatiseerde vastlegging van: 

- 	totaal aantal feiten harddrugs 
Opiumwet lijst 1 (G35I) 

- 	totaal aantal feiten softdrugs 
Opiumwet lijst 2(0353) 

- 	totaal aantal feiten Opiumwet lijst 

overig (0354) 

Geen registratie 'handel' 

Bewerking door rumleverende instantie: 
- 	omzetten HKS-bestanden 

politiekorpsen in ontdubbeld 
landelijk bestand 

Bewerking door onmangende instantie: 
Geen 

Uitsplitsen mogelijk floor: 
- 	aantallen verdachten harddrugs, 

softdmgs, overige drugs 

- 	leeftijd, geslacht, politieregio 

- 	nationaliteit 
- 	jaar I . 1998 

Besch Val 	Betr 	Volledig 

• 

Deze informatiebehoefte is geformuleerd door DISAD/DORh. De informatiebehoefte van het Parket-Generaal komt overeen met de 

beschikbare infommtie. 
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Informatiebehoefte B14: 
Beschikbaar kengetal HG01: 

Informatiedekking: 
DeeIs; namelijk alleen bij de politie geregistreerde_drugsverslaafden. 

Door welke beleidsdirectie(s) gewenst? 
DPJS/DJI 
DISAD/DGRh 

Door welke beleidsdirectie(s) geprioriteerd? 
DISAD/DGRh 
DPJS/DJI 

Wie? 
Eigenaar: beheerscommissie 1.0. 

IDEAAL MODEL B14 

Door wie? 
Aanleverende instantie: 
Nader te bepalen 
Broninstanties: 
25 Regiokorpsen politie 

Hoe? 
Digitaal Landelijk HKS-bestand voor 
meerdere jaren 

Wanneer? 
Jaarlijks 

Registratie door aanleverende instantie: 
Geautomatiseerde vastlegging van: 
- 	delict naar artikel WvS (72 soorten 

delicten) 
- 	gevarenclassificatie 2 

(harddrugsgebruiker: ja/nee) 

Bewerking door aanleverende instanties: 
Omzetten HKS-bestanden politiekorpsen 
in ontdubbeld landelijk bestand 

Bewerking door ontvangende instantie: 
Geen 

Uitsplitsen mogelijk naar: 
- 	leeftijd, geslacht, politieregio 
- 	etniciteit 
- 	nationaliteit 
- 	jaar I. 1998 en verder 

Aantallen geverbaliseerde drugsverslaafden, naar soort delict 
Aantallen geverbaliseerden geregistreerd als harddrugsgebruiker 
naar (soort) delict 

HUIDIG MODEL B14 

Door wie? 
Aanleverende instanties: 
Nog onbekend (beheerscommissie i.o) 
Broninstanties: 
25 Regiokorpsen politie 

Hoe? 
Digitaal Landelijk HKS98-bestand 

Wanneer? 
Worth in overleg vastgesteld 

Registratie door aanleverende instantie: 
Geautomatiseerde vastlegging van: 
- 	delict naar artikel Wetboek van 

Strafrecht (72 soorten delicten) 
- 	gevarenclassificatie 2 

(harddrugsgebruiker: ja/nee) 
geen consequente update 

Bewerking door aanleverende instantie: 
Omzetten HKS-bestanden politiekorpsen 
in ontdubbeld landelijk bestand 

Bewerking door ontvangende instantie: 
Geen 

Uitsplitsen mogelijk naar: 
- 	leeftijd, geslacht, politieregio 
- 	nationaliteit 
- 	jaar: 1. 1998 

GEVOLGEN KWALITEIT B14 

Besch Val 	Betr 	Volledig 

• 
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Informatiebehoefte B15: 	Aantallen recidiverende drugsverslaafden 
Beschikbaar kengetal HG02: Antecedenten drugsverslaafden 

Informatiedekking: 
Deets; namclijk alleen bij de politie geregistreerde drugsverslaafden. 

Door vvelke beleidsdirectie(s) gewenst? 
DPJS/DJI 

DISAD/DGRh 

Door welke beleidsdirectie(s) geprioriteerd? 
DISAD/DGRh 

DPJS/DJI 

Wie? 
Eigenaar: behcerscommissie i.o. 

1DEAAL MODEL 8I5 

Door tie? 
Aanleverende instantie: 
Nader te bepalen 
Broninstanties: 

25 Regiokorpsen politic 

Hoe? 
Digitaal Landelijk HKS-bestand voor 
meerdere jaren 

Wanneer? 
Jaarlijks 

Registratie door aanleverende instantie: 
Geautomatiseerde vastlegging van: 
- 	gevarenclassificatie 2 

(harddrugsgebruiker: jainee) 

- 	aantal antecedenten naar soon 
delict_antecedenten naar anikel 
Wetboek van Strafrecht (72 soorten 
delicten) en Elam-  jaar 

Bewerking door aanleverende instanties: 
Omzetten HKS-bestanden politiekorpsen 
in ontdubbeld landelijk bestand 

Bewerktng door ontvangende instantie: 
Geen 

Uitsplitsen mogelijk floor: 
• leellijd, geslacht, politieregio 

- 	etniciteit 

- 	nationaliteit 
- 	totaal antecedenten per jaar naar 

soon della 

- 	jaar 1.1998 en verder 

HUIDIG MODEL 815 

Door wie? 
Aanleverende instanties: 
Nog onbekend (beheerscommissie i.o) 
Broninstanties: 
25 Regiokorpsen politic 

Hoe? 
Digitaal Landelijk HKS98-bestand , 

Wanneer? 
Wordt in overleg vastgesteld 

Registratie door aanleverende instantie: 
Geautomatiseerde vastlegging van: 

- 	gevarenclassificatie 2 
(harddrugsgebruiker: ja/nee) 

geen consequente update. 

- 	totaal ardecedenten naar jair 
geen specificatie artikel Wetboek van 

Strafrecht (72 soorten delicten) naar 
jaar 

Bewerking door aanleverende instantie: 

Omzetten HKS-bestanden politiekorpsen 
in ontdubbeld landelijk bestand 

Bewerking door ontvangende instantie: 
Geen 

Uitsplitsen mogelijk floor: 

- 	leeftijd, geslacht, politieregio 

- 	nationaliteit 

- 	totaal antecedenten per jaar:l. 1980 

tot en met 18. 1998 

GEVOLGEN KWALITEITB15 

Besch Val 	Betr 	Volledig 

• 
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Informatiebehoefte B16: 	Aantallen overlastmeldingen drugsverslaafden 
Beschikbaar kengetal H01: 	Aantallen meldingen drugsoverlast 

lnformatiedekking: 
DeeIs; namelijk inclusief meldingen dronkenschap; geen verbijzondering naar overlast van verslaafden. 

Door welke beleidsdirectie(s) gewenst? 
DISAD/DGRh 

Door welke beleidsdirectie(s) geprioriteerd? 
DISAD/DGRh 

Wie? 
Eigenaar: Stuurgroep Informatiemodel Nederlandse Politie 

IDEAAL MODEL B16 

Door wie? 
Aanleverende instantie: 
25 Regiokorpsen politie 

Hoe? 
Digitale BPS/FMS/X-pol-bestanden in 
ASCI-bestandsformaat 

Wanneer? 
Periodiek 

Registratie door aanleverende instanties: 
Eenduidige geautomatiseerde vastlegging 
van: 
- 	meldingen overlast 

drugsverslaafden 
- 	meldingen drugsoverlast handel 

Bewerking door aanleverende instanties: 
- 	geen 

Bewerking door ontvangende instantie: 
- 	samenvoegen geautomatiseerde 

gegevensverzamelingen 

Uitsplitsen nwgelijk naar: 
- 	politieregio 

HULDIG MODEL B16 

Door wie? 
Aanleverende instanties: 
25 Regiokorpsen politie 

Hoe? 
DeeIs digitale BPS/FMS/X-pol-
bestanden; deels totalen 

Wanneer? 
Worth in overleg vastgesteld 

Registratie door aanleverende instanties: 
DeeIs geautomatiseerde vastlegging in 
BPS/FMS/X-pol) van: 
- 	meldingen drugsoverlast 

niet eenduidig vastgelegd 
(14 verschillende incidentcodes) 

Bewerking door aanleverende instanties: 
DeeIs samenstellen totaal politieregio 

Bewerking door ontvangende instantie: 
Samenvoegen geautomatiseerde 
gegevensverzamelingen met totalen per . 
regio tot landelijk totaal 

Uitsplitsen mogelijk naar: 
- 	politieregio 

GEVOLGEN KWALITEIT BI6 

Besch Val 	Betr 	Volledig 

• 
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Informatiebehoefte B17: 
Beschikbaar kengetal VD01.2: 

Informatiedekking: 

DISAD/DGRh: Deets; namelijk geen verbijzondering naar drugshandel mogelijk. 
Parket-Generaal: Volledig 

Door welke beleidsdirectie(s)gewenst? 
DISAD/DGRh 

Parket-Generaal 

Door welke beleidsdirectie(s) geprioriteerd? 

Parket-Generaal 
DISAD/DGRh 

Wit? 
Eigenaar: Parket-Generaal 

IDEAAL MODEL B17-VD01.1 

Door wit? 

Aanleverende instantie: 
Parket-Generaal 

Broninstanties: 
19 parketten 

Hoe? 
Dig. Compas-bestanden 

Wanneer? 
Jaarlijks 

Registratie door aanleverende instanties: 
Geautomatiseerde vastlegging in 
'feithestand van: 
- 	artikel WvS betreffende feit 
- 	instroommaand 
- 	afdoeningsmaand 
- 	zaakgegevens in apart bestand 
- 	leeftijd 
- 	postcode 
- 	drugshandel: ja/nee 
- 	unieke persoonscode verdachte 

Rewerking door aanleverende instantie: 
- 	samenvoegen geautomatiseerde 

gegevensverzamelingen tot 
landelijk totaal 

- 	combineren landelijk felt- met 
zaakbestand tot OMData 

Bewerking door oravangende instantie: 

Geen 

Uitsplitsen mogetijk flour: 
Personen naar: 
- 	geslacht, leeftijd 
- 	pleeggemeente 
- 	woongemeente 
- 	jaar afdoening 
- 	jaar inschrijving 
- 	soort afdoening 
- 	jaar 1.1999 

Aantallen veroordeelde drugshandelaren 
Aantallen afgedane feiten Opiumwet, naar 
smokkel vs. handel+productie 

HUIDIG MODEL B17-VD01.1 

Door wie? 
Aanleverende instantie: 
Nog nader te bepalen 

Broninstanties: 
19 parketten 

Hoe? 
Digitate Compas-bestanden 

Wanneer? 
Wordt in overleg vastgesteld 

Registratie door aanteverende instanties: 
Geautomatiseerde vastlegging in 
'feitbestand' van: 
- 	artikel WvS betreffende felt 
- 	instroommaand 
- 	afdoeningsmaand 
- 	zaakgegevens in apart bestand 
- 	leeftijd 
• postcode 
geen verbijzondering %andel' 

geen unieke persoonscode 

Rewerking door aanleverende instantie: 
- 	samenvoegen geautomatiseerde 

gegevensverzamelingen tot 
landelijk totaal 

- 	combineren landelijk felt- met 
zaakbestand tot OMData 

Bewerking door ontvangende instantie: 
Geen 

Uitsplitsen mogelijk now': 
Feiten naar: 
- 	geslacht, leeftijd 
- 	pleeggemeente 
- 	woongemeente 
- 	afdoening naar jaar 
- 	inschrijvingen naas jaar 
- 	jaar I. 1999 

GEVOLGEN KWALITEIT B17-VD01.1 

Besch Val 	Betr 	Volledig 

• 

• 

• 

• 

* Deze informatiebehoefte is geformuleerd door DISAD/DGRh. De informatiebehoefte van het Parket-Genemal komt overeen met de 
beschikbare informatie. 
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Informatiebehoefte B18: 
Beschikbaar kengetal V01: 

lnformatiedekking: 
DeeIs; namelijk alleen de Opiumwet-strafzaken waarin geen zwaardere feiten zijn gevoegd. 

Door welke beleidsdirectie(s) gewenst? 
DISAD/DGRh 

Door welke beleidsdirectie(s) geprioriteerd? 
DISAD/DGRh 

Wie? 
Eigenaar: Parket-Generaal 

IDEAAL MODEL B18 

Door wie? 
Aanleverende instantie: 
Parket-Generaal 

Broninstanties: 
19 Parketten 

Hoe? 
Digitale Compas-bestanden 

Wanneer? 
Jaarlijks 

Registratie door aanleverende instanties: 
Geautomatiseerde vastlegging in 
'zaakbestand' van: 
- 	soort afdoening 
- 	eis vrijheidsstraf totaal 

opgelegde vrijheidsstraf totaal 
Geautomatiseerde vastlegging in 
Teitbestand van: 
- 	artikel WvS betreffende vervolgde 

feit 
- 	drugshandel: ja/nee 

Bewerking door aanleverende instantie: 
- 	samenvoegen geautomatiseerde 

gegevensverzamelingen tot 
landelijk totaal 

- 	combineren landelijk feitbestand 
met landelijk zaakbestand tot 
OMData 

Bewerking door ontvangende instantie: 
Berekening gemiddeld aantal dagen 

Uitsplitsen nwgelijk naar: 
- 	gemiddeld aantal dagen geeist naar 

soft- en harddrugs 
- 	gemiddeld aantal dagen opgelegd 

naar soft- en harddrugs 

Duur van de opgelegde gevangenisstraffen Opiumwet, naar aard delict 
Gemiddeld aantal dagen detentie in Opiumwet-strafzaken zonder 
gevoegde andersoortige feiten 

HUIDIG MODEL B18 

Door wie? 
Aanleverende instantie: 
Nog nader te bepalen 

Broninstanties: 
19 Parketten 

Hoe? 
Digitale Compas-bestanden 

Wanneer? 
Wordt in overleg vastgesteld 

Registratie door aanleverende instanties: 
Geautomatiseerde vastlegging in 
`zaakbestand' van: 
- 	soort afdoening 
- 	eis vrijheidsstraf totaal 
- 	opgelegde vrijheidsstraf totaal 
Geautomatiseerde vastlegging in' 
feitbestand' van: 
- 	artikel WvS betreffende vervolgde 

feit 

Geen verbijzondering 'handel' 
vs.'productie' 

Bewerking door aanleverende instantie: 
- 	samenvoegen geautomatiseerde 

gegevensverzamelingen tot 
landelijk totaal 

- 	combineren landelijk feitbestand 
met landelijk zaakbestand tot 
OMData 

Bewerking door ontvangende instantie: 
Berekening gemiddeld aantal dagen 

Uitsplitsen mogelijk naar: 
- 	gemiddeld aantal dagen geeist naar 

soft- en harddrugs 
- 	gemiddeld aantal dagen opgelegd 

naar soft- en harddrugs 

GEVOLGEN KWALITEIT B18 

Besch Val 	Betr 	Volledig 

• 
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Informatiebehoefte B19: 	Aantallen gedetineerde drugshandelaren 
Beschikbaar kengetal ED01: Aantallen gedetineerden Opiumwet delicten, naar hard- en softdrugs 

Informatiedekking: 
DeeIs; namelijk geen verbijzondering naar handel vs. Productie. 

Door welke beleidsdirectie(s) gewenst? 
DISAD/DGRh 

Door welke beleidsdirectie(s) geprioriteerd? 
DISAD/DGRh 

Wie? 
Eigenaar: ministerie van Justitie 

IDEAAL MODEL B19 

Door wie? 
Aanleverende instanties: 
Nader to bepalen 

Broninstanties: 
Alle P.1-en 

Hoe? 
Digitaal TULP-bestand 

Wanneer? 
Worth in overleg vastgesteld 

Regutratie door aanleverende instantie: 
Geautomatiseerde vastlegging van: 
- 	delict(en) waarvoor veroordeeld 
- 	verbijzondering handel vs. 

productie 

Bewerking door aanteverende instantie: 
- 	samenvoegen gegevens PI-en 

Bewerking door ontvangende instantie: 
Geen 

Uitsplitsen mogelijk flour: 
- 	geslacht 
- 	leeftijd 
- 	handel en productie 
- 	soon P.I. 
- 	regio 

HUIDIG MODEL BI9 

Door wie? 
Aanleverende instantie: 
Nader te bepalen 

Broninstanties: 
Alle P.1-en 

Hoe? 
Digitaal TULP-bestand 

Wanneer? 
Wordt in overleg vastgesteld 

Registratie door aanleverende instantie: 
Geautomatiseerde vastlegging van: 
- 	delict(en) waarvoor veroordeeld 

Geen verbijzondering 'handel' 
vs:productie' 

Bewerking door aanteverende instantie: 
- 	samenvoegen gegevens P.1.-en 

Bewerking door ontvangende instantie: 
Geen 

Uitsplitsen mogetijk flour: 

- 	geslacht 
- 	leeftijd 
- 	soorty.l. 
- 	regio 

GEVOLGEN KWALITEIT B19 

Besch Val 	Best 	Volledig 

• 
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Informatiebehoefte B20: 	Aantallen gedetineerde drugsverslaafden 
Beschikbaar kengetal EGO!.!: Aantallen gedetineerden contact met verslavingsreclassering 

lnformatiedekking: 
Deels; er bestaat namelijk ook behoefte aan aantallen verslaafde gedetineerden die geen contact hebben 
met de verslavingsreclassering. 

Wat? 
Kengetal B20 (variant EG01.1): Aantallen gedetineerden contact met verslavingsreclassering 

Door welke beleidsdirectie(s) gewenst? 
DISAD/DGRh 
DPJS/DJI 

Door welke beleidsdirectie(s) geprioriteerd? 
DISAD/DGRh 
DPJS/DJI 

Wie? 
Eigenaar: Stichting Reclassering Nederland (SRN) 

IDEAAL MODEL B20-EG01.1 

Door wie? 
Aanleverende instanties: 
Nader te bepalen 

Broninstanties: 
P.1.-en 

Hoe? 
Digitaal bestand clientvolgsysteem 

Wanneer? 
2001 of later 

Registratie door aanleverende instantie: 
Geautomatiseerde vastlegging in 
clientvolgsysteem van: 
onder andere: 
- 	clientcode 
- 	middelengebruik naar soon drugs 

(ooit; afgelopen jaar; afgelopen 
maand; huidig) 

- 	intraveneus: ja/nee 
- 	problematisch gebruik: ja/nee naar 

soon drugs 
Bovenstaand naar tijdens/voor detentie 
- 	'resultaten steekproefsgewijze 

urinecontroles per soon drugs 

Bewerking door aanleverende instantie: 
Geen 

Bewerking door ontvangende instantie: 
Omzetten van gegevens in totalen 
verslaafd naar soon drugs 

Uitsplitsen mogelijk naar: 
Aantallen verslaafde gedetineerden naar: 
- 	regio P.I. 
- 	geslacht; leeftijd; nationaliteit 
- 	soon delict 
- 	soon drugs 
- 	jaar 1. 2001 e.v. 

HUIDIG MODEL B20-EG01.1 

Door wie? 
Aanleverende instanties: 
St. Verslavingsreclassering GGZ-
Nederland 
Broninstanties: 
P.1.-en 

Hoe? 
Digitaal SPSS-bestand opgebouwd uit 
ingevulde monitorlijsten door P.I.-en 

Wanneer? 
Meest recente overzicht: over 1999. 

Registratie door aanleverende instantie: 
Geautomatiseerde vastlegging van: 
onder andere: 
- 	clientcode 
- 	deelname 

TPV(=toeleidingsprogramma) 
- 	vervolg na TPV 
- 	VBA-verblijfsduur 
- 	datum plaatsing VBA 
- 	thuisarrondissement gedetineerde 
Geen registratie van gegevens 
middelengebruik 

Bewerking door aanleverende instantie: 
Geen 

Bewerking door ontvangende instantie: 
Omzetten van gegevens in totalen in- en 
uitstroom TPV en VBA 

Uitsplitsen mogeltjk nwar: 
Aantallen verslaafden contact 
reclassering naar: 
- 	regio thuisarrondissement 
- 	regio TPV 
- 	regio VBA 
- 	jaar 1. 1999 

GEVOLGEN KWALITEIT B20-EGOI. I 

Besch Val 	Betr 	Volledig 

• 

• 
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5.4 Pilot 

In de voorgaande hoofdstukken is reeds aangegeven dat het ministerie van Justitie om 
verschillende redenen behoefte heeft aan periodieke informatie over de 
drugsproblematiek. Ten eerste hebben de beleidsdirecties behoefte aan beleidsrelevante 
informatie. Verder wordt Justine ook in internationaal verband door organisaties als het 
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) en het United 
Nations Drug Control Programme (UNDCP) gevraagd periodiek landelijke gegevens te 
leveren. 

In de voorgaande paragrafen zijn kengetallen uitgewerkt waaraan op minstens een van 
beide gronden door een of meer beleidsdirecties prioriteit is toegekend. De 
beleidsdirecties hebben, bij monde van hun vertegenwoordigers in de 
begeleidingscommissie, aangegeven dat de informatieverzameling gedeeltelijk eerst in de 
vorm van een pilot dient plaats te vinden. In deze pilot kan worden nagegaan hoe het 
verzamelen van gegevens voor enkele kengetallen verloopt en op welke wijze eventuele 
problemen bij de informatieverzameling kunnen worden verholpen. Ook kan in de pilot 
blijken in hoeverre de in de praktijk verzamelde gegevens daadwerkelijk tegemoet 
komen aan de informatiebehoefte. 

Voor opname in de pilot dient een aantal kengetallen te worden geselecteerd. 
Geadviseerd wordt in ieder geval kengetallen te selecteren waarvan de 
gegevensverzameling relatief eenvoudig is. Hiertoe behoren de drie zogenoemde A-
kengetallen: 
- aantallen coffeeshops (A01); 
- aantallen ontmantelde ATS-productieplaatsen (A02); 
- aantallen gedetineerden in buitenland voor drugsdelicten die contact hebben met het 

Nederlandse consulaat (A03). 
Verder wordt aanbevolen kengetallen op te nemen die tegemoet komen aan 

informatievragen van internationale organisaties (zoals bijvoorbeeld het EMCDDA) en 
die door meerdere beleidsdirecties zijn geprioriteerd. Tot deze categorie behoren de 
volgende vijf B-kengetallen: 
- aantallen 'opgerolde (marihuana-)kwekerijen (B08); 
- omvang in Nederland in beslag genomen drugs, in aantallen en lcilogrammen naar soort 

drugs en naar regio (B10); 
- aantallen geverbaliseerde personen Opiumwet, naar hard- en softdrugs (B 12); 
- aantallen afgedane feiten Opiumwet, naar smoklcel versus handel en productie (B17); 
- aantallen gedetineerden contact met verslavingsreclassering (B20). 

Indien gegevens worden verzameld voor bovengenoemde kengetallen kan voor een deel 
worden beantwoord aan de onlangs door het EMCDDA geformuleerde informatievraag. De 
levering van gegevens over prijs en kwaliteit van diverse soorten drugs, waarom ook door 
het EMCDDA is verzocht, kan naar de mening van de betrokken beleidsdirecties in het 
kader van het VVVS-deel van de NDM door het Bureau NDM worden verzameld. 

Op basis van de ervaringen met de informatieverzameling in de pilot kan worden bepaald 
op welke wijze het justitiedeel van de NDM in de toekomst definitief gestalte kan lcrijgen. 

56 	 iNTRAVAL - Monitor Drugsproblematiek Jusfitie 



GERAADPLEEGDE LITERATUUR 

Alem, V.C.M. van, D.J. Wisselink, H. Groen (1999): 
Drug use in prison: patterns of change in the Netherlands. A report for the Pompidou 
Group. Stichting Informatievoorziening Zorg/Quinx Research, Houten/Duivendrecht. 

B&A/Intomart (1999): 
Landelijke Rapportage Politiemonitor Bevolking 1999. B&A, Den Haag/Intomart, 
Hilversum. 

Bieleman, B., P. Goeree (2000): 
Coffeeshops geteld. Aantallen verkooppunten van cannabis in Nederland. Stichting 
INTRAVAL, Groningen-Rotterdam. 

Bijkerk, R., M. Grapendaal (1999): 
Inbeslaggenomen verdovende middelen 1997 en 1998. KLPD/CRI, Zoetermeer. 

Bureau NDM (1999): 
Nationale DrugMonitor: Jaarbericht 1999. Bureau NDM, Utrecht. 

Elissen, A. (1999): 
Ontwildcelingen op de drugsmarkt: samenwerken vanaf het begin is starten met een 
voorsprong. In: SEC, 1999, 13/5, p. 22-24. 

Engbersen, R., J. Eggermont, R. Gabriels, A. Sprinkhuizen (red.) (1997): 
Nederland aan de monitor: het systematisch en periodiek volgen van maatschappelijke 
ontwikkelingen. NIZW, Utrecht. 

European Committee on Crime Problems (CDPC) (1999): 
European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics. Council of Europe, 
Strasbourg. 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) (1999): 
Extended annual report on the state of the drugs problem in the European Union. 
Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. 

Groot, A.D. de (1994): 
Methodologie. Grondslagen van onderzoek en denken in de gedragwetenschappen. 
Van Gorcum, Assen. 

GGZ Nederland / stafbureau verslavingsreclassering (2000): 
Zorg in detentie 1999: kengetallen penitentiaire verslavingszorg & detentievervahgende 
behandeling van verslaafden. GGZ Nederland, Utrecht. 

Huizer, H., A.J. Poortman-Van der Meer, H.T.C. van der Laan (1997): 
Report 1997. Forensic Science Laboratory, Ministry of Justice/Department Illicit 
Drugs, Rijswijk. 

Inspectie voor de Gezondheidszorg (1999): 
Risicoschattingsrapport betreffende 4-methylthioamfetamine (MTA). IGZ/CAM, Den 
Haag. 

INiRAVAL (1994): 
Drugsvrije detentie en registratie. Voorstudie naar de informatie-behoefte in het kader 
van verslaving en detentie. Stichting INTRAVAL, Groningen-Rotterdam. 

Koeter, M.W.J., C. Smit, B. Bieleman, J. Snippe, H. van der Heijden (1999): 
Meld- en regelpunten in Nederland: Een evaluatie van de meld- en regelfunctie van 4 
meld- en regelpunten. The Amsterdam Institute for Addiction Research, 
Amsterdam/Stichting NTRAVAL, Groningen-Rotterdam/IVV, Houten. 

Geraadpleegde literatuur 	 57 



Mak, M. (1999): 
0Mdata. Parket-Generaal/BIV, Den Haag, 19-11-1999. (interne notitie) 

Openbaar Ministerie (1999): 
Jaarverslag 1998. OM, Den Haag. 

Projectteam CVS (1997): 
Definitiestudie CVS. Reclassering Nederland/Informatievoorziening & Automatisering, 
Utrecht. 

Schoorl, A., H. van Andel (1999): 
Monitoren voor lokaal sociaal beleid: het ontwikkelen van een informatie-instrument 
voor lokaal sociaal beleid in gemeenten. SGBO, Den Haag. 

Schreuders, M.M., F.W.M. Huts, W.M Gartner, K.E. Swierstra (red.) (1999): 
Criminaliteit en rechtshandhaving 1999: ontwikkelingen en samenhangen. WODC, Den 
Haag. 

Snippe, J. en B. Bieleman (1999): 
Buurt en overlast. Monitoren van drugsoverlast in de SVO-gemeenten 1993-1998. 
Stichting INTRAVAL, Groningen-Rotterdam. 

Swanborn, P.G. (1993): 
Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Boom, Meppel/Amsterdam. 

Trimbos Instituut (1997): 
Discussienota Nationale Drugmonitor. Trimbos Instituut, Utrecht. 

Stuurgroep Informatiemodel Nederlandse Politie (1999): 
Informatiemodel Nederlandse Politie, tweede versie 19 mei 1999. 

58 	 INTRAVAL - Monitor Drugsproblematiek Justifie 



BIJLAGE LEDEN BEGELEIDINGSCOMMISSIE 

Dr. M.W.J. Koeter (voorzitter) 

Mw. drs. J.W. Plaisier (projectbegeleider) 
Drs. M. Amoureus 
Dr. M. de Kort 
Mw. drs. M. van Laar (vanaf oktober 1999) 
Mr. P. Oskam (vanaf februari 2000) 
Dr. J.H. Siero 
Mw. drs. A. Slotboom 
Mr. B. Stap (tot februari 2000) 
Dr. M. Tummers 
Mr. P.P. de Vrijer 
Mw. drs. M.J. Wijn 

The Amsterdam Institute For Addiction 
Research 
ministerie van Justitie - WODC 
ministerie van Justitie - DJI 
ministerie van VWS 
Trimbos Instituut 
ministerie van Justitie - DGRh 
ministerie van Justitie - WODC 
Openbaar Ministerie 
ministerie van. Justitie - DGRh 
ministerie van Justitie - WODC 
ministerie van Justitie - DGIAV/DISAD 
ministerie van Justitie - DGPJS/DPJS 

Leden begeleidingscommissie 	 59 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63

