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Voorwoord 

Dit rapport beschrijft een onderzoek, dat door het Nederlands Economisch Instituut 
in opdracht van het Ministerie van Justitie (Directie Beleid, Sector Onderzoek en 
Analyse) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Directie Politie) is verricht naar 
de macro-economische betekenis van de handel in verdovende middelen. Het onder-
zoek heeft zich conform de wens van de opdrachtgever beperkt tot de handel in 
cocaine, heroine en cannabisprodukten en dient gezien te worden als een verdere 
uitwerking van het haalbaarheidsonderzoek dat afgesloten werd in april 1995. Een 
samenvatting van dit haalbaarheidsonderzoek is opgenomen in bijlage II. 

Binnen het Nederlands Economisch Instituut is het onderzoek uitgevoerd (in 
alfabetische volgorde) door Drs. J.J. van Dijk, P.K. Marks, Drs. G.R. Otten en Dr. 
A.C.P. Verster, behorend tot de divisie Macro- en Sector Beleid. Dr. A.C.P. Verster 
droeg de supervisie. Het onderzoek heeft de periode bestreken van november 1995 
tot en met maart 1996. 

De begeleiding van het onderzoek heeft plaatsgehad door een commissie bestaande 
uit de volgende personen: 

Dr. K.E. Swierstra, ministerie van justitie, Directie Beleid, Sector Beleidsplanning en 
Programma's (voorzitter); 
Mr. G.P. van de Beek, Arrondissementsparket Rotterdam; 
Mevr. Drs. I. Passchier, ministerie van Justitie, Directie Beleid, Sector Onderzoek en 
Analyse; 
Drs. R. Teijl, ministerie van Justitie, Directie Beleid, Sector Rechtspleging; 
Dr. M. de Kort, Stichting Toekomstscenario's Gezondheidszorg; 
Mr.Dr. D.J. Kraan, ministerie van Financien, Inspectie der Rijksfinancien; 
Mevr. Mr. L. Veringmeier, ministerie van Binnenlandse Zaken, Directie Politie. 

De samenstellers van het rapport willen de leden van de begeleidingscommissie 
dank zeggen voor de steun en nuttige adviezen, die tijdens de uitvoering van het 
onderzoek zijn ontvangen. 
Tevens gaat een woord van dank uit naar een aantal deskundigen, die bereid waren 
tot een gesprek. Te noemen vallen de volgende personen: 
Dr. C.H.D. Steinmetz, bureau Steinmetz - Advies & Opleiding; 
Prof.Dr. F. Bovenkerk, Universiteit van Utrecht; 
Dr. D.J. Korf, Universiteit van Amsterdam; 
Dr. M. de Kort, Stichting Toekomstscenario's Gezondheidszorg; 
De heer R. Weijenburg, Europol Drugs Unit. 
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1 	Inlei ding 

1 

Op 24 oktober 1995 is door de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken aan 
het Nederlands Economisch Instituut opdracht verstrekt tot het uitvoeren van een 
onderzoek naar de macro-economische betekenis van de drugshandel. 

Dit rapport doet verslag van de werkzaamheden die in het kader van het onderzoek 
zijn verricht. 

Het onderzoek is te beschouwen als een verdere uitwerking van het haalbaarheids-
onderzoek, dat plaatsvond in de periode december 1994 tot en met maart 1995. De 
samenvatting van de haalbaarheidsstudie is opgenomen in bijlage II. 

Uit het haalbaarheidsonderzoek, dat zich heeft gericht op het in kaart brengen van 
de mogelijkheden om de macro-economische betekenis van verschillende vormen 
van georganiseerde criminaliteit te kwantificeren, bleek dat de drugshandel zich op 
dit moment leent tot kwantificering, hoewel daaraan diverse problemen verbonden 
zijn. Om die reden is het doel van het onderhavige onderzoek geweest een zo 
volledig mogelijk beeld te verkrijgen van de macro-econornische betekenis van de 
handel in verdovende middelen alsmede van de daarmee in verband staande schade 
waarmee verschillende sectoren in de Nederlandse samenleving worden geconfron-
teerd. Dit beeld is samengesteld op basis van reeds beschikbare gegevens en kennis, 
die voor dat doel zijn geraadpleegd. 

Voor de op basis daarvan te maken schattingen zijn twee benaderingen gevolgd, die 
geacht worden complementair aan elkaar te zijn. In de eerste plaats een zogenoemde 
top-down-benadering, die de drugshandel mondiaal beziet door produktie en 
verbruik in werelddelen aan elkaar te relateren en daaruit de situatie in Nederland 
tracht af te leiden. In de tweede plaats een bottom-up-benadering, die uit verschijnse-
len die in de praktijk worden waargenomen en vaak het karakter van een steekproef 
dragen, de totale omvang van het verschijnsel in Nederland beoogt te construeren. 

Conform verzoek van de begeleidingscommissie, zijn in het kader van het onderzoek 
onder verdovende middelen de tniddelen cocaine, heroine en cannabis begrepen. 
Amfetaminen en XTC zijn dus buiten beschouwing gebleven. 

Geen aandacht is geschonken aan het al dan niet georganiseerde karakter van de 
criminele handel in verdovende middelen, omdat het onmogelijk was de beschikbare 
data toe te snijden op de organisatiegraad van de handel in verdovende middelen. 

In hoofdstuk 2 wordt een beschouwing gewijd aan de wijze waarop in het onder-
zoek de macro-economische betekenis van het drugscomplex in beeld is gebracht en 
hoe die betekenis moet worden geinterpreteerd. 

In hoofdstuk 3 wordt vervolgens ingegaan op de vorm en inhoud van de zogenoem-
de transactietabel als belangrijk hulpmiddel bij het vaststellen van de eerder 
genoemde macro-economische betekenis. 
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Hoofdstuk 4 beschrijft het rekenmodel, dat gebruikt is om de posten van de in 
hoofdstuk 3 genoemde transactietabel te kunnen kwantificeren, waarna in hoofdstuk 
5 de resultaten van de kwantificering worden gepresenteerd. 

Het rapport eindigt met hoofdstuk 6, waarin de samenvatting en de belangrijkste 
conclusies zijn opgenomen. 

Tot slot zij vermeld dat in de tekst van het rapport het nummer tussen vierkante 
haakjes verwijst naar de bron die voor de betreffende informatie is geraadpleegd. De 
van een nummer voorziene bronnen zijn opgenomen in de lijst van referenties op 
pagina 52. 
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2 De macro-economische betekenis van het drugs- 
complex 

2.1 Inleiding 

In dit rapport wordt een kwantitatief beeld gegeven van de implicaties van de 
handel in en het gebruik van drugs voor de Nederlandse economie. Alvorens in te 
gaan op berekeningswijzen en resultaten wordt stilgestaan bij de reikwijdte van de 
gevolgde aanpak om duidelijk te maken wat hier wel en wat niet onder de macro-
economische betekenis van het drugscomplex moet worden begrepen. 
De onderzoeksinspanningen waren erop gericht de jaarlijkse totale omvang van 
legale en illegale transacties te ramen, die direct gerelateerd zijn aan drugs, en 
waarbij Nederlandse ingezetenen betrokken zijn. Door deze transacties in kaart te 
brengen, kunnen met alleen de ontvangsten en uitgaven van de betrokken maat-
schappelijke partijen worden berekend, maar komt ook de bijdrage van dit complex 
aan het nationaal inkomen in beeld. Hieruit volgt dat wordt aangesloten bij het begrip-
penkader dat ook bij de nationale rekeningen gebruikt wordt (zie paragraaf 2.2). 
Bij deze interpretatie van economische betekenis passen enkele kanttekeningen. In de 
eerste plaats mag men inkomen niet verwarren met welvaart, en in de tweede plaats 
kleven er aan het gehanteerde inkomensbegrip enkele nadelen, die de aandacht 
verdienen. Dit wordt toegelicht in paragraaf 2.3. Paragraaf 2.4 vat de bevindingen 
samen in enkele conclusies. 

2.2 Het te hanteren begrippenkader 

Nationaal inkomen heeft betrekking op de produktie van goederen en diensten, 
voortgebracht door bedrijven en overheid en weerspiegelt de capaciteit van de 
economie om de (materiele) behoeften van consumenten te bevredigen. Het is een 
approximatieve indicator van maatschappelijke welvaart. Welvaart is een (inter)- 
subjectief begrip en heeft betrekking op de behoeftebevrediging zelf. 

In de nationale rekeningen, die het CBS ieder jaar vervaardigt, worden het econo-
misch proces binnen een land en de relaties met het buitenland kwantitatief beschre-
ven. Omvang en groei van iedere belangrijke economische sector en de onderlinge 
verwevenheid van sectoren komen erin tot uitdrukking. In de rekeningen treft men 
gedetailleerde en consistente overzichten aan van de transacties die in de loop van 
een jaar plaatsvinden tussen de sectoren van de nationale economie. De rekeningen 
bevatten de gebruikelijke indicatoren voor de nationale welvaart (zoals bruto binnen-
lands produkt, nationaal inkomen of toegevoegde waarde en nationale bestedingen). 

Doordat de nationale rekeningen de onderlinge relaties tussen de econornische secto-
ren van een economie op consistente wijze in kaart brengen, geven ze een indruk 
van de economische bet ekenis van iedere sector voor de nationale economie. Vandaar 
dat is gepoogd de betrekkingen van de aan drugs gerelateerde sector met de overige 
sectoren van de Nederlandse econornie op soortgelijke wijze, dat wil zeggen door 
middel van een aantal onderling samenhangende rekeningen, te beschrijven. Met 
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behulp van zulke "transactietabellen" kan men proberen een antwoord te vinden op 
vra gen als: 

i. 	Hoeveel wordt er in de drugssector omgezet? 
Welke betrekkingen onderhoudt de drugssector (direct en indirect) met de 
"bovenwereld" en het buitenland? 
Wie ondervinden er economische gevolgen van aan drugs gerelateerde activi-
teiten, hoe groot zijn die effecten, en wie verdienen er aan (zowel binnen als 
buiten de crirninele sector)? 

2.3 Kanttekeningen bij het gehanteerde inkomensbegrip 

Het begrippenkader van de nationale rekeningen verschaft een eenduidige basis 
voor de beschrijving van het drugscomplex en van zijn betekenis voor de Neder-
landse economie. Dit betekent echter niet dat de statistiek van de nationale boekhou-
ding zelf voldoende houvast biedt om deze betekenis te kwantificeren. De reden 
hiervan is in de eerste plaats dat aan drugs gerelateerde activiteiten en transacties, 
voor zover gemeten en geregistreerd, niet direct uit bestaande cijferopstellingen 
(voor bedrijfssectoren en overheidsdiensten) zijn af te splitsen. In de tweede plaats 
wordt een groot deel van deze activiteiten (vooral de activiteiten die van doen 
hebben met de illegale handel) helemaal niet geregistreerd. Men is in zulke gevallen 
aangewezen op indirecte indicatoren voor de betalingen en op schattingen met veelal 
grote onnauwkeurigheidsmarges. Met dit probleem zijn we ook tijdens dit onder-
zoek geconfronteerd geweest. 

Een ander nadeel van het gehanteerde inkomensbegrip bij toepassing op drugs-
gerelateerde activiteiten is dat men moet betwijfelen of het aldus verworven netto 
inkomen (de capaciteit van de economie om de behoeftebevrediging van burgers te 
vergroten) ook een positieve bijdrage levert aan de welvaart. Een belangrijke reden 
hiervoor is dat de illegale en criminele activiteiten waaruit een groot deel van de 
inkomensvorming voortvloeit, gepaard gaan met negatieve exteme effecten. Wat 
hiermee bedoeld wordt lichten we eerst toe aan de hand van een voorbeeld in de 
niet-crirninele sfeer, namelijk de vervuiling van oppervlaktewater. 

Om hun welvaartsniveau te kunnen handhaven of te vergroten hebben consumen-
ten, naast goederen en diensten, schoon water nodig. Veel produktie- en consumptie-
activiteiten dragen echter bij tot de vervuiling van oppervlaktewater. Bij overschrij-
ding van een bepaald niveau tast dit de mogelijkheid van de economie aan om te 
voorzien in de behoeften van consumenten aan schoon water. Deze aantasting wordt 
gewoonlijk met geregistreerd via de nationale boelchouding. Om de aantasting te 
voorkomen of te herstellen worden vervolgens kostbare zuiveringsinstallaties in 
werking gesteld. De produktie- en exploitatie-inspanningen daarvan komen echter 
wel tot uitdrukking in het nationaal inkomen. Hoewel dus het gemeten nationaal 
inkomen toeneemt, is het mogelijk dat de werkelijke behoeftebevredigingscapaciteit, 
en daarmee de welvaart, per saldo afneemt, omdat de aantasting die tot de zuive-
ringsactiviteiten leidde buiten beschouwing blijft l . 

1 	Bovendien moet men bedenken dat de voor zuivering in te zetten capaciteit ten koste gaat van produktie- 
capaciteit elders in de economie. 
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2.4 Conclusies 
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Een vergelijkbare redenering gaat op voor illegale en criminele activiteiten. De 
kwaliteit van • collectieve goederen als handhaving van veiligheid en rechtsorde 
draagt bij tot de maatschappelijke behoeftebevrediging (welvaart). Aantasting van de 
kwaliteit van dit collectieve goed door illegale handels- en produktiepraktijken komt 
niet in transacties tot uitdrukking. Het inkomen dat in verschillende sectoren van de 
Nederlandse economie wordt verworven door de betrokkenheid bij de produktie, 
handel, opsporing, bestrijding en consumptie van drugs leidt daardoor tot een over-
schatting van de werkelijke verandering in de welvaartscapaciteit. 

De macro-economische betekenis voor Nederland van de handel en het ge-
bruik van drugs door ingezetenen wordt in deze studie beschreven door de 
geldbedragen te ramen van alle drugsgerelateerde transacties die in de loop 
van een jaar tussen Nederlandse ingezetenen onderling en met het buitenland 
plaatsvinden. 
Een belangrijk deel van deze transacties is niet terug te vinden in officiele 
statistieken, omdat het illegale handel betreft. Vooral voor de raming van de 
export van drugs geldt dat de hiermee gemoeide bedragen niet zijn terug te 
vinden in de nationale rekeningen. 
De geraamde jaarbedragen geven een beeld van de omzetten van de belang-
rijkste drugssoorten, de waarde van internationale handelsstromen, het 
hiermee door Nederlandse ingezetenen verworven inkomen (toegevoegde 
waarde) en het deel daarvan dat voor de Nederlandse economie behouden 
blijft, de waarde van de binnenlandse drugsconsumptie, de met de drugs-
problematiek samenhangende kosten van veiligheid, rechtshandhaving en 
verslaafdenzorg, alsmede van de door derden geleden schade ten gevolge van 
aan drugs gerelateerde criminaliteit (inclusief de waarde van door verslaafden 
gestolen en vernielde bezittingen). 
Vanwege het illegale respectievelijk criminele karakter van de te onderzoeken 
activiteiten en de omvangrijke externe effecten ervan (die veelal niet in 
transacties tot uitdrukking komen) mag een grote positieve bijdrage aan het 
nationaal inkomen niet geinterpreteerd worden als een per saldo vergroting 
van de capaciteit tot behoeftebevrediging (de beschikbaarheid van middelen 
om de welvaart te vergroten) in de economie. 
In dit onderzoek blijven alle niet in inkomensvorming tot uitdrukking 
komende welvaartsaspecten van activiteiten die aan drugs gerelateerd zijn 
buiten beschouwing (bijvoorbeeld niet in geld uitgedrukte effecten zoals 
gevoelens van onveiligheid bij burgers, geestelijke gevolgen van verslaving 
aan drugs, de door criminele handelingen optredende irreguliere verschui-
vingen in de verdeling van inkomen en vermogen, enz.) 
Omdat zulke belangrijke welvaartsaspecten buiten beeld blijven, mag men de 
uitkomsten van het onderzoek niet interpreteren als een representatieve 
samenvatting van alle voor- en nadelen voor de nationale economie van het 
drugscomplex. Hier wordt slechts een aspect van de daartoe benodigde 
informatie geleverd. Het gaat dus om de econornische betekenis van drugs in 
beperkte zin. 
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3 De opbouw van de transactietabel voor heroine, 
cocaine en cannabis 

3.1 Inleiding 

6 

De handel in verdovende middelen is een van de kernactiviteiten van criminele 
organisaties. De indruk bestaat dat deze in Nederland een hoge vlucht heeft geno-
men. De gevolgen van de drugshandel blijven niet beperkt tot de traditionele 
"onderwereld". In de eerste plaats teidt de consumptie van 'de illegaal aangevoerde 
drugs tot problematisch gebruik dat ongewenste effecten heeft op delen van de 
samenleving (overlast door verwervingscriminaliteit, hulp voor verslaafden). In de 
tweede plaats worden met de (groot-)handel en internationale doorvoer van verdo-
vende rniddelen zulke omvangrijke winsten gerealiseerd, dat besteding in de "boven-
wereld" onontkoombaar is geworden. Dit betekent dat de vervlechting van criminele 
circuits met de "bovenwereld" zorgen baart en dat rekening moet worden gehouden 
met omvangrijke "witwas"-operaties. 

Het is daarom van groot belang een consistent beeld op te bouwen van de aard en 
de structuur van het "drugs-complex" in onze samenleving. Een middel om te 
komen tot zo'n schets van de omvang en de vervlechtingen van drugs-gerelateerde 
activiteiten bieden de hier te bespreken "transactietabellen". Deze tabellen geven voor 
een bepaalde periode de belangrijkste (geaggregeerde) financiele transacties weer 
tussen sectoren die relevant kunnen worden geacht voor het te beschrijven complex. 

In overeenstemming met de doelstelling, geformuleerd in hoofdstuk 2, dient een 
transactietabel voor het beschrijven van de belangrijkste geldstromen tussen de 
onderscheiden sectoren en de bepaling van de orde van grootte ervan. Door te 
proberen deze transacties te kwantificeren kan in de tweede plaats de rol worden 
verduidelijkt van de georganiseerde criminele aanbieders van verdovende rniddelen. 
Zowel de omvang van hun activiteiten, absoluut en in relatie met andere sectoren, 
die voor het drugs-complex van belang zijn, kan in principe verduidelijkt worden. In 
de derde plaats maakt de poging tot invulling van de transactietabellen duidelijk 
waar kennishiaten zitten bij de beoogde beeldvorming. Als voorbeelden kunnen de 
aard en omvang van witwas-operaties en de besteding der gelden worden genoemd, 
waarvoor slechts indicaties bestaan. 

Een transactietabel maakt het in beginsel dus mogelijk om de volgende vragen te 
beantwoorden: 

A2715def.rap 

Welke zijn de financiele implicaties van drugshandel en druggebruik? 
Wie verdient er aan de handel, wie zijn de verliezers en wat is de orde van 
grootte van de betreffende bedragen? 
Hoe verhouden zich de kosten van rechtshandhaving en hulp aan problemati-
sche druggebruikers tot de omvang van de handel en de daarbij behaalde 
winsten? 
Wie draagt de kosten van de schade aangericht door criminaliteit? 
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Omdat de transactietabel alleen inzicht geeft in omvang en aard van aan drugs 
gerelateerde activiteiten, en niet in de effectiviteit en efficientie van beleidsmaatre-
gelen ter bestrijding van de drugshandel, kunnen vragen betreffende de opbrengst of 
de vermindering van schade ten gevolge van investeringen in preventie, verslaafden-
zorg en het opvoeren van opsporings- en berechtingsmaatregelen met behulp van de 
tabel niet beantwoord worden. Ook zijn welvaartseffecten, die met tot uitdrukking 
komen in feitelijke financiele transacties, met uit transactietabellen af te lezen (zie 
hoofdstuk 2). 

In paragraaf 3.2 wordt de algemene opbouw van de transactietabel besproken, die in 
principe voor de hier onderscheiden 3 verdovende middelen -  geldt. 

3.2 Opbouw van een transactietabel voor verdovende middelen 

De algemene structuur die is gekozen voor de transactietabel voor verdovende mid-
delen, is weergegeven in bijlage I, Tabel A. De economische sectoren die van belang 
zijn en de soorten transacties die tussen deze sectoren plaatsvinden worden hier-
onder besproken. Het algemene karakter van de te beschrijven tabel brengt met zich 
dat sommige sectoren met relevant zijn voor een bepaalde drug. Dit geldt in het 
bijzonder voor de handel in cannabisprodukten, die volgens de geraadpleegde des-
kundigen geen aanleiding geeft tot het plegen van vermogensdelicten door gebrui-
kers. 

Onderscheiden sect oren en rekeningen 
Handel in en gebruik van verdovende middelen in de Nederlandse samenleving 
brengen financiele transacties met zich tussen een groot aantal economische sectoren. 
Behalve de vragers en aanbieders van verdovende middelen, behoren hiertoe alle 
groeperingen die schade ondervinden van druggebruik van anderen, deze schade 
beroepshalve voorkomen of herstellen, of die anderszins betrokken zijn bij de activi-
teiten van vragers en aanbieders van drugs. In de transactietabel worden in de 
Nederlandse economie 13 sectoren onderscheiden, die hieronder worden genoemd. 
Voorzover deze sectoren gekenmerkt worden door inkomende respectievelijk uit-
gaande transactiebedragen (ontvangsten respectievelijk uitgaven), is er in de transac-
tietabel een aparte kolom respectievelijk een aparte rij voor opgenomen. 

A. gezinnen (als slachtoffers van drugsgerelateerde criminaliteit en als 
verwervers van inkomen ontleend aan drugsgerelateerde activiteiten); 

B. verzekeringsbedrijven; 
• C. beveiligingsbedrijven; 

D. financiele instellingen (bedrijven die betrokken zijn bij witwaspraktijken van 
aanbieders van verdovende middelen); 

E. exploitatie van onroerend goed (in verband met waardeveranderingen ten 
gevolge van overlast van problematische druggebruikers en wegens mogelijke 
betrokkenheid bij witwaspraktijken); 

F. horeca-bedrijven (mogelijke betrokkenheid bij witwasactiviteiten; voorzover 
betrokken bij illegale drugshandel: zie onder L); 

G. overig bedrijfsleven (enerzijds slachtoffer van drugsgerelateerde criminaliteit 
en anderzijds betrokken bij schadeherstel ten gevolge van deze crirninaliteit); 

H. maatschappelijke hulpverlening (aan problematische gebruikers); 
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I. gezondheidszorg; 
J. politie & justitie (preventie, opsporing, vervolging en berechting van enerzijds 

producenten van en handelaars in verdovende middelen en anderzijds van 
criminaliteit gepleegd door problematische druggebruikers); 

K. overige overheid (als inner van belastingen en toedeler van budgetten aan 
sectoren H en J); 

L. handel in en produktie van verdovende middelen; 
M. gebruikers van verdovende rniddelen. 

Twee van de onderscheiden sectoren (L en M) zijn direct verbonden met activiteiten 
rond verdovende middelen; een derde sector, die van de gezinnen (A) vertoont een 
mengvorm voorzover een deel zich bezig houdt met de teelt van cannabis (zie toe-
lichting op de betreffende transactietabel). De overige sectoren zijn indirect bij de 
activiteiten van L en M betrokken. 

De betrokkenheid van de sector huishoudens of gezinnen (A) bij het economische 
complex van verdovende middelen is drieerlei: in de eerste plaats wordt op deze 
sector een groot deel van de schade afgewenteld (directe overlast door drugsgerela-
teerde criminaliteit en indirecte lasten doordat een groot deel van de maatschappelij-
ke schade over gezinnen wordt omgeslagen). In de tweede plaats heeft deze sector 
inkomsten, omdat kostwinners in deze sector betaald worden voor activiteiten van 
schadeherstel, maatschappelijke en gezondheidszorg, preventie, opsporing, vervol-
ging, berechting, enz. In de derde plaats ontleent de sector in het geval van cannabis 
inkomsten uit de teelt van hennep voor eigen gebruik en vrienden. Het eerste en 
derde effect zijn ondergebracht in sector A. De inkomenseffecten van de tweede 
categorie, die van indirecte aard zijn, zijn afzonderlijk weergegeven in een hulpreke-
ning 0. Deze aparte behandeling is tevens gevolgd om duidelijk te maken dat deze 
inkomensverwerving ook zonder crirninaliteit gerealiseerd zou zijn (de betreffende 
salarissen zouden in dat geval mogelijk betaald zijn voor maatschappelijk meer 
gewenste activiteiten). Daamaast omvat deze hulprekening 0 ook het resultaat van 
helingsactiviteiten (cel AO). 

Een deel van de niet-verzekerde/vergoede schade wegens criminaliteit van proble-
matische druggebruikers geleden door gezinnen en bedrijven, resulteert niet in 
schadeherstel en dus met in feitelijke transacties. Een schatting van de hiermee 
gemoeide waarde kan worden opgenomen in een aparte hulprekening N. De rest 
van deze niet vergoede schade zal door de gedupeerden niettemin hersteld worden, 
zij het tegen een (hogere) nieuwwaarde (transacties die met dit herstel -gepaard gaan 
worden geboekt te gunste van sector G). 
Hulprekening N bevat nog een andere pro memorie-post die niet met transacties 
gepaard gaat, namelijk de opgespoorde en vernietigde hoeveelheden drugs. 

Omdat de handel in verdovende middelen een bedrijvigheid vormt met omvangrijke 
internationale transactie-aspecten (zowel in-, uit- en doorvoer van drugs als intemati-
onale witwasoperaties) is expliciet rekening gehouden met een "sector" buitenland 
(sector P). 

Onderscheiden transactieposten 
De transactietabel moet als volgt gelezen worden. Alle soorten maatschappelijke 
transacties zijn vermeld in cellen van de tabel. De regel waarop de cel zich bevindt 
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geeft de sector aan die betaalt, dat wil zeggen een uitgave doet die direct of indirect 
met drugscriminaliteit te maken heeft. Zo duiden de bedragen in cel ML op de 
betaling van drugs door druggebruikers aan handelaars. De kolom geeft de sector 
aan die deze uitgave ontvangt. De totale uitgaven van een sector treft men aan op 
de sectorregel in de laatste kolom en het totaal van alle ontvangsten van een sector 
in de sectorkolom op de onderste regel van de tabel. 

Door de hiervoor gespecificeerde sectoren te onderscheiden, is het mogelijk een 
kwantitatieve indruk te krijgen van een aantal drugsgerelateerde activiteitenclusters 
in de economie. 

In de eerste plaats de activiteitencluster van (al dan niet verslaafde) gebrui-
kers en straathandelaren (regel en kolom M). In kolom M staat vermeld hoe 
de inkomsten van deze groep problematische gebruikers zijn samengesteld en 
rij M vermeldt hun aankoopgedrag. 

Een tweede cluster betreft de transacties die worden verricht voor maatschap-
pelijke zorg en gezondheidszorg aan deze gebruikers. Het betreft hier ener-
zijds betalingen voor deze diensten (cellen BI en KH) en anderzijds inkomsten 
van gezinnen en bedrijven die aan deze dienstverlening verdienen (cellen HG, 
HO, IG en JO). 

Vervolgens is er een cluster van schade door crimineel gedrag van drugge-
bruikers (een van hun inkomenscomponenten, cellen AM en GM). Deze scha-
deposten betreffen door verzekeraars vergoede (verzekerde) schaden (cellen 
BA en BG), doorberekende schaden en herstelkosten voor niet-verzekerde 
schaden (AG en GG) en niet-vergoede en niet-herstelde schaden (AN en GN). 
Ook de extra kosten van beveiliging (AC en AG) kan men hiertoe rekenen. 
N.B.: Overlast door problematische druggebruikers kan betekenen dat de 
waarde van onroerend goed in de buurt van zulke overlastlokaties negatief 
wordt beinvloed. Deze waardedaling wordt hier met bezien omdat de invloed 
ervan pas relevant wordt voor de transactietabel bij aankoop- en verkoop van 
onroerend goed. Bovendien mag men aannemen dat om dezelfde reden 
onroerend goed op gunstiger gelegen lokaties (zonder overlast) in waarde zal 
stijgen: per saldo is het verschil verwaarloosbaar binnen de betreffende sector. 

iv. De kosten van zorg (zie ii) en van sc.hadeherstel (zie iii) worden ten dele ge-
dekt door verzekeraars, die op hun beurt via premieheffing de schade 
verhalen op gezinnen en bedrijven (met een administratieve kostenopslag). 
Deze transacties vindt men in de cellen AB, GB, Al en een belastingpost (AK). 

v. Van speciale betekenis voor dit onderzoek is de cluster van activiteiten rond 
de import, export en groothandel van verdovende middelen. Deze kan men 
splitsen in "bedrijfsactiviteiten" en "witwasactiviteiten". 

A2715def.rap 
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LK en LN). Aan de inkomstenkant staan hier de levering (via tussen- 
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handelaren) aan verslaafden (ML) en overige gebruikers (AL) en door-
voer-/exporttransacties PL). 

b. Transacties, voortvloeiend uit witwasactiviteiten. 
Het betreft hier de witwasactiviteiten binnen Nederland (LD, LE en LF), 
en via het buitenland (inkomend: PL, en uitgaand: LP). 

vi. 	Tenslotte kan men de activiteiten onderscheiden van politie en justitie die 
gericht zijn op preventie, opsporing, vervolging, berechting en bestraffing van 
zowel groothandel in drugs als de crirninaliteit gepleegd door problematische 
druggebruikers (rij en kolom J). 

Sommige posten hebben een pro memorie-karakter omdat ze niet betrekking hebben 
op financiele transacties (bijvoorbeeld de niet-herstelde schadeposten in cel AN). 
Soms vormen deze P.M.-posten een samenvatting van transacties die elders in de 
tabel al voorkomen (bijvoorbeeld de post winsten van drughandelaren, LL). De 
daarvoor te berekenen bedragen worden niet gebruikt voor het berekenen van totaal-
bedragen aan ontvangsten en uitgaven of saldi daarvan. 

De laatste regel van de transactietabel betreft het saldo van inkomsten en uitgaven. 
Een negatief bedrag wijst op netto-uitgaven van de betreffende sector. 
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4 Rekenmodel voor de handel in en het gebruik van 
drugs 

4.1 Inleiding 

Om de posten te kwantificeren die vermeld zijn in de algemene transactietabel A, is 
gebruik gemaakt van een rekenmodel. Ter verkrijging van de gegevens die het 
rekenmodel als invoer nodig had, is gebruik gemaakt van: 

sinds het haalbaarheidsonderzoek verschenen rapporten en studies met 
betrekking tot de handel in verdovende middelen. Deze bronnen worden 
in de tabellen en het referentie-overzicht vermeld; 
informatie die verkregen werd door gesprekken met een aantal 
deskundigen -de bottom-up-benadering. Deze gesprekken hadden tot doel 
enerzijds de veronderstellingen die in het haalbaarheidsonderzoek zijn 
gemaakt te toetsen, anderzijds informatie te verkrijgen die van nut kon 
zijn voor de top-down-benadering; 
de uitkomsten van een model voor de mondiale en Europese handel in 
cocaine, heroine en cannabis vormen de top-down-benadering, waarmee 
wereldhandelsstromen tussen produktie- en verbruiksgebieden zijn bere-
kend alsmede stromen die het gevolg zijn van een verdere distributie 
binnen de verbruiksgebieden. De uitkomsten kunnen de rol duidelijk 
maken die Nederland vervult bij de internationale handel in verdovende 
middelen; 
aanvullende veronderstellingen, indien op generlei wijze informatie voor-
handen was, noch via studies of rapporten, noch door raadpleging van 
deskundigen. De veronderstellingen zijn in dat geval overgenomen uit 
het eerder verrichte, haalbaarheidsonderzoek. 

Steeds zal in het rekenmodel waar nodig de oorsprong van de informatie worden 
vermeld. 

Bij het ontwerpen van het model is veel aandacht besteed aan de consistentie van de 
rekenprocedure. Veranderingen in de cijfers leiden tot een onmiddellijke, consistente 
doorrekening van alle ermee samenhangende posten en tot varianten van de 
berekende transactietabel. 

Hierna worth een schematisch overzicht gegeven van het* volleclfge ramingsmodel 
(paragraaf 4.2). 

Een belangrijk deel van de resultaten van deze studie is verkregen uit de top-down-
benadering, reden om daar in de paragrafen 4.3 tot en met 4.6 een uitgebreide 
toelichting op te geven. 

In paragraaf 4.7 wordt tenslotte beschreven hoe de resultaten van de top-down- 
en de bottom-up-benaderingen geintegreerd worden en aldus de basis vormen voor 
de kwantificering van de transactietabel, die in hoofdstuk 5 wordt beschreven. 

A2715def.rap 
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4.2 Schematische opzet van het rekenmodel 

De handel in drugs onttrekt zich - in tegenstelling tot het problematisch gebruik 
ervan - grotendeels aan directe systematische waarneming. Dit blijkt uit de grote (en 
niet consistente) verschillen in schattingen omtrent de omvang van het verschijnsel, 
van de ermee gemoeide bedragen en van de wijze waarop deze bedragen binnen de 
economie circuleren. De beschikbare gegevens betreffen voornamelijk naar hun aard 
incidentele opsporingsresultaten en (indirecte) informatie, ontleend aan steekproeven 
in het circuit van druggebruikers. De aldus verkregen schattingen zijn te kwalificeren 
als resultaten van een bottom-up-benadering (van micro-waarneming naar macro-
schattingen). 

Vanwege de twijfel over de kwaliteit van de via bottom-up-procedures verkregen 
informatie, vatte tijdens het haalbaarheidsonderzoek de gedachte post, na te gaan of 
de omgekeerde weg enig extra inzicht zou kunnen bieden over handelstransacties. 
Deze verwachting werd gesteund door de vaak gehoorde bewering dat Nederland 
een belangrijke rol vervult als in- en uitvoergebied, en als produktiegebied van 
sommige soorten verdovende middelen. Die belangrijke rol vergroot de kans om via 
een top down-schatting in- en uitgaande drugsstromen in kaart te kunnen brengen. 

De top-down-benadering heeft ten doel om, uitgaande van beschikbare produktie-, 
consumptie- en "kosten-"gegevens voor de belangrijkste produktie- en gebruiks-
gebieden ter wereld en voor landen binnen Europa, te komen tot een globale schat-
ting van de drugsstromen van en naar Nederland, die consistent is met deze interna-
tionale gegevens en de relatieve positie van Nederland in het internationale systeem 
van de drugshandel verduidelijkt. 

De hoofdstructuur van beide benaderingen en hun onderlinge samenhang, zijn sa-
mengevat in figuur 1 op pagina 13. 

Hierna wordt eerst aandacht besteed aan de opzet van de top-down-benadering 
(paragraaf 4.3), vervolgens aan de operationele uitwerking ervan voor de drie onder-
zochte drugscategorieen (paragraaf 4.4), de resultaten van de top-down-modelbereke-
ningen (paragraaf 4.5), en de vertaling van de geraamde fysieke handelsstromen 
naar omzetten en toegevoegde-waardecijfers voor Nederland (paragraaf 4.6). 

A2715def.rap 
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4.3 Beschrijving top-down-procedure 

De hierna te beschrijven raining betreft de fysieke handelsstromen voor de drie 
onderscheiden soorten verdovende middelen: heroine-, cocaine- en cannabisproduk-
ten. De ramingsprocedure voor iedere categorie valt uiteen in twee hoofdonderdelen. 
Het eerste deel beschrijft de verdeling van de produktie vanuit de belangrijkste 
mondiale produktiegebieden naar de belangrijkste continentale gebruiksgebieden. 
Men zou dit het mondiale groothandelsmodel (of model 1) kunnen noemen. Het tweede 
deel beschrijft de verdere verdeling vanuit Europese importgebieden (landen en 
landenclusters, waaronder Nederland) naar eindgebruikersgebieden binnen Europa 
(dezelfde clusters). We kunnen dit het Europese gebruilcersmarktmodel (of model 2) 
noemen. Beide delen sluiten via een tussenstap waarin de totale Europese import 
over de clusters wordt verdeeld, op elkaar aan en vormen samen, op getrapte wijze, 
het top-down-verdeelmodel. De opzet van het gehele top-down-model is schematisch 
weergegeven in figuur 2 (zie pagina 15). 

Een deel van de in de herkomstgebieden geproduceerde drugs wordt tijdens de 
route van produktiegebied naar eindgebruikersmarkt onderschept. Deze 
inbeslaggenomen hoeveelheden zijn, om de berekeningen eenvoudig te houden, 
geheel in het eerste model verwerkt. In dit model zijn de totale produktievolumina 
dus groter dan het totale afgezette volume; het verschil is de onderschepte hoeveel-
heid. 

Voorts merken we op dat voor heroine en cocaine in beide deelmodellen gewerkt is 
met overeenkomstige kwaliteitsequivalenten. Voor cannabis is in het tweede model 
expliciet onderscheid gemaakt tussen hasjiesj en marihuana. Bij gebrek aan nadere 
informatie is, op grond van de sumrniere beschikbare gegevens, voor alle stromen in 
het tweede model aangenomen dat de verhouding tussen beide derivaten (hasjiesj en 
marihuana) 40:60 bedraagt. Op grond hiervan zou cannabis dus in beide deelmodel-
len als een enkele drugscategorie behandeld kunnen worden. Voor het mondiale 
"groothandels"-model is dat inderdaad geschied; voor het Europese model zijn 
hasjiesj en marihuana afzonderlijk behandeld. In de eerste plaats om voor Europa 
met verschillen in de verhouding van detailhandelsprijzen tussen beide produkten 
per land rekening te kunnen houden en in de tweede plaats om in een later stadium 
te kunnen werken met verschillen in aanbod- en vraagverdelingen binnen Europa. 

De fysieke drugsstromen van herkomstgebieden ("aanbieders") naar bestemmingsge-
bieden ("gebruikers") zijn als volgt geraamd. Eerst is voor ieder herkomstgebied het 
jaar-aanbod geraamd. Voor model 1 is gebruik gemaakt van produktiegegevens; 
voor model 2 van het verdelingsresultaat van model 1. Het aanbod per landencluster 
in bestemmingsgebied Europa (voor model 2) is daarbij via de tussenstap berekend: 
het totale importvolume is evenredig met het clusteraandeel in het totale in Europa 
opgespoorde volume verdeeld om de aanbodcijfers voor model 2 te verkrijgen. 
Aangenomen is dat de drugsconsumptie per cluster athangt van de marktomvang en 
de welvaart per capita in dit marktgebied (bij een verdere uitwerking kan men deze 
veronderstelling bijstellen, zodra men beschikt over meer en betere gegevens). 

De werking van het model 1 is gebaseerd op de veronderstelling dat het aanbod per 
oorsprongsgebied via een groot aantal zendingen van beperkte omvang met 
regelmatige tussenpozen naar de bestemmingsregio's wordt verzonden. 
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De groothandelsmarkten worden door een voortdurende stroom van "pakketten" 
voorzien in hun behoeften. De aanbieders sturen - is de veronderstelling - ieder 
volgend pakket naar de markt waar ze op dat moment de grootste winst 
(verkoopopbrengst minus kosten) verwachten. Welke aanbieder een volgend pakket 
verstuurt, wordt bepaald door een at random trekking uit de beschikbare aanbieders 
(als alle pakketten van de voorraad van een aanbieder al verstuurd zijn, is er geen 
beschikbare voorraad meer). 

Zolang de bestemmingsmarkt nog niet verzadigd is, is de verwachte winst van een 
pakket voor een aanbieder in model 1 gelijk aan de "groothandelsprijs" van het 
pakket, verminderd met de verwachte kosten; zodra de markt verzadigd is (de mate 
waarin eerdere zendingen al voorzagen in de totale jaaromzetten), wordt de 
verwachte opbrengst gelijk gesteld aan 0. Deze verwachte kosten worden bepaald 
door de (gegeneraliseerde) transport- en distributiekosten per vervoerwijze, het 
aandeel van de gekozen (en op deze route beschikbare) vervoerwijzen, en de 
verzadigingsgraad van de bestemmingsmarkten (de mate waarin eerdere zendingen 
al voorzagen in de totale jaaromzetten). In principe behoren hiertoe ook de kosten 
van verwachte verliezen en boetes bij onderschepping. 

Nadat de aanbieders de mondiale jaarproduktie aldus in afzonderlijke zendingen 
over de "gebruikers" hebben verdeeld, verkrijgt men door optelling een raming voor 
alle handelsstromen. Omdat deze raining deels op systematische verklarende 
grootheden, maar deels ook op een random factor gebaseerd is, zal bij herhaling van 
dit hele simulatieproces telkens een enigszins andere uitkomst resulteren. Tijdens het 
onderzoek is, voor beide deelmodellen, het simulatieproces per drugssoort een groot 
aantal malen herhaald. Vervolgens zijn voor iedere onderscheiden herkomst-bestem-
mingscombinatie het gemiddelde (en de variatiecoefficienten) berekend. Dit patroon 
van stroomgemiddelden vormt de uitkomst van de simulatieprocedure. 

Het eerste deelmodel (het mondiale groothandelsmodel) heeft, zoals opgemerkt, 
betrekking op een beperkt aantal herkomst- en bestemmingsgebieden (voor heroine 
zijn 3 produktieregio's en 2 marktregio's onderscheiden; voor cocaine 1 produktie-
en 2 gebruikersregio's, en voor cannabis 3 aanbieders en 4 markten) [1][2][3]. De 
werking van het (Europese) model 2 is gelijk aan dat van model 1. Omdat model 1 
alleen de totale stroom naar Europa genereert, moet via een tussenstap worden 
bepaald hoe dit totaal zich binnen Europa -als continentaal aanbod- verdeelt over de 
landenclusters alvorens het tweede verdeelmodel in werking kan treden. In het 
tweede model zijn echter meer gebieden onderscheiden, terwijl bovendien is aange-
nomen dat er evenveel potentiele herkomst- als bestemmingsgebieden zijn (voor 
heroine en cocaine zijn 9 clusters onderscheiden, voor cannabis 7). Voor de verde-
ling, in de tussenstap, van de aan Europa toegeleverde mondiale stromen over de 
gebiedsclusters, zijn verschillende verdeelsleutels gehanteerd. 

In de eerste plaats is uitgegaan van de verschillen in pakkans en opgespoorde hoe-
veelheden. Omdat wel informatie beschikbaar was over opgespoorde hoeveelheden 
per cluster, maar niet over verschillen in pakkansen, is hierbij voorlopig als werk-
hypothese aangenomen dat de pakkansen voor alle clusters gelijk zijn (ook hier is 
sprake van een veronderstelling, die bij een verdere uitwerking van het model, op 
grond van nieuwe informatie, kan worden bijgesteld). Dit betekent dat bij de hier 
beschreven versie van het Europese model het aanbod in elk van de onderscheiden 
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gebiedsclusters evenredig is met de daar opgespoorde hoeveelheden. Men zou dit de 
opsporings- of aanbodvariant (variant 1) kunnen noemen. Daar tegenover kan men een 
verbruiksvariant formuleren (variant 3), waarin wordt aangenomen dat het aanbod in 
elk van de Europese landenclusters gelijk is aan het lokale eindverbruik. In dat geval 
zijn de saldi van import en export per cluster gelijk aan nul. Tenslotte is gewerkt 
met een midden-variant (variant 2) waarin het aanbod gesteld wordt op het gemid-
delde van de aanbodvariant en de verbruiksvariant 2 . 

Bij de verdeling in het Europese deelmodel van aanbieders naar vragers kunnen 
voorts nog enkele subvarianten gehanteerd worden. Behalve de verzending van 
pakketten, uitsluitend op basis van verwachte opbrengsteri, kan men ervan uitgaan 
dat eerst voorzien wordt in de binnen diezelfde markt bestaande behoefte (voor-
zover het aanbod daartoe strekt). Pas nadat de eigen markt verzadigd is, wordt dan 
het resterend aanbod verdeeld over andere markten in evenredigheid met de ver-
wachte opbrengst. Alleen van deze laatste subvariant is hier gebruik gemaakt. Dit 
komt neer op berekeningen waarin alleen sprake is van ingaande of uitgaande 
stromen per landencluster: binnen het Europese model 2 wordt alleen de netto-
handel gesignaleerd: er is sprake van een conservatieve raming van de (binnen-
Europese) internationale handel. 

Het hier beschreven top-down-model moet gezien worden als een ramingsmetho-
diek3  die erop gericht is om op basis van beperkte informatie die op aggregaa t-
niveau beschikbaar is, een met deze informatie consistent beeld op te bouwen van de 
internationale drugsstromen. Dit beeld kan dan dienen als toets voor de met grote 
onzekerheid omgeven handelsschattingen voor Nederland, die voornamelijk geba-
seerd blijven op bottom-up-informatie. Bij deze schattingen wordt niet expliciet 
gebruik gemaakt van de mogelijkheden van zo'n consistent internationaal raamwerk. 

Het consistentiekenmerk impliceert dat niet-plausibel geachte resultaten van de 
exercitie aanleiding geven tot enerzijds bijstelling van de veronderstellingen en 
anderzijds meer gerichte pogingen om cruciale, aanvullende informatie te verkrijgen. 
In dit licht bezien kan het beschreven experiment een aanzet zijn tot een verdieping 
van het inzicht in de internationale drugshandel. 

Uit deze beschrijving volgt dat, om beide deelmodellen te kunnen kwantificeren, per 
te onderscheiden type van drug gegevens moeten worden ingevoerd betreffende: 

produktie-omvang in de aanbodregio's; 
pakkans (alleen gebruikt in model 1); 

2 	Men kan denken aan nog andere varianten; bijvoorbeeld door de voor beide deelmodellen toch al 
benodigde informatie betreffende de transport- en distributiekosten te benutten. In principe zou men 
namelijk de verzending vanuit de mondiale produktieregio's naar Europa over de landenclusters kunnen 
verdelen naar evenredigheid met de (met de marktomvang) gewogen bereikbaarheid van iedere cluster 
voor de overige clusters. 

3 	Als er voldoende gegevens voorhanden geweest waren, had toepassing van een econometrisch model meer 
voor de hand gelegen. Bij zo'n model worden veronderstelde relaties op basis van in het verleden 
waargenomen verschijnselen getoetst en vervolgens - na toetsing - gebruikt voor simulaties. Zo'n 
statistische toetsingsprocedure kan hier - bij gebrek aan informatie - niet gevolgd worden. De hier gevolgde 
procedure komt erop neer, dat in het eerste deelmodel parameters gepostuleerd worden. Door de waarde 
ervan te varieren, wordt gezocht naar de beste aanpassing van de omvang van enkele berekende 
drugsstromen aan de daarover beschikbare informatie. Deze parameterwaarden worden vervolgens ook in 
het tweede deelmodel als indicator gebruikt. 
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in beslag genomen hoeveelheden (in model 2 gebruikt voor toedeling aan 
Europese aanbieders); 
marktafname in de vraagregio's (evenredig met het produkt van inwoners-
aantal en koopkrachtpariteit per markt); 
transportkosten per vervoerwijze tussen werelddelen, respectievelijk landen-
clusters; 
groothandels- en straatprijs per drugtype. 

Naarmate de invoergegevens voor de berekeningen specifieker en betrouwbaarder 
zijn, zullen ook de ramingsresultaten een betere weerspiegeling zijn van de internati-
onale stromen. 

4.4 De gehanteerde invoergegevens voor het top-down-model 

4.4.1 Het mondiale verdeelmodel (model 1) 

/. 	Produktie en afzet volgens model 1 

Heroine 
Over de mondiale jaarproduktie van heroine zijn slechts in beperkte mate ramingen 
voorhanden. In navolging van Weijenburg [3] en Interpol [1] is aangenomen dat de 
produktie vooral geconcentreerd is in 3 produktiegebieden: de Gouden Driehoek 
(Birma, Laos, Thailand), de Gouden Sikkel (Afghanistan, Iran, Pakistan) en Zuid-
Amerika. Volgens Weijenburg [3] (ramingen voor 1994) zou de produktie in de 
Gouden Driehoek ongeveer 200 ton per jaar bedragen, waarvan 110 ton bestemd 
voor de eigen regio, 70 ton voor Noord-Amerika en Australie en 20 ton voor Europa. 
Volgens dezelfde bron bedraagt de heroineproduktie in de Gouden Sikkel ca. 220 
ton; een verdeling van deze hoeveelheid naar bestenuningsregio wordt niet gegeven. 

Voor in Noord-Amerika opgespoorde hoeveelheden heroine is vastgesteld dat deze 
voor respectievelijk 68%, 9% en 23% uit de drie genoemde produktiegebieden 
afkomstig zijn; voor de in Europa verrichte opsporingen gelden respectievelijk de 
percentages 16%, 81% en 3%. Bij gebrek aan betere informatie moet worden aange-
nomen, dat de per regio aangetroffen procentuele verhouding tussen opgespoorde 
hoeveelheden naar herkomstgebied voor die regio overeenkomt met de verdeling 
van de feitelijk geleverde hoeveelheden heroine uit de 3 produktiegebieden 4 . 

De hierboven gemaakte veronderstelling maakt het in combinatie met de eerder 
genoemde cijfers over de bestemrningen van de produktie van de Gouden Driehoek 
mogelijk om de totale invoer van heroine in Europa en Noord-Amerika/Australie uit 
te rekenen. Deze bedraagt dan 125 (20 t/0,16) ton voor Europa en 102,9 (70 t/0,68) 
ton voor de gecombineerde regio Noord-Amerika/Australie. 

4 	Deze veronderstelling is aanvechtbaar. In recherchekringen bestaat de mening dat de opsporings- 
activiteiten, gericht op de Gouden-Sikkelregio, intensiever zijn dan die voor de beide andere regio's. In het 
kader van deze studie kon echter geen informatie worden verkregen op grond waarvan de gehanteerde 
percentages op zinvolle wijze konden worden bijgesteld. 
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Voor een interpretatie van de verkregen uitkomsten in termen van voor verbruik 
beschikbaar komende hoeveelheden past een tweetal kanttekeningen. In de eerste 
plaats hebben de cijfers betrekking op heroine van nagenoeg onversneden kwaliteit. 
De kwaliteit op de verbruikersmarkt wordt benaderd door de massa's te vermenig-
vuldigen met een factor (0,38) -1  = 2,632 [4]5 . In de tweede plaats dient rekening te 
worden gehouden met opsporing. Indien mag worden aangenomen dat tijdens het 
distributieproces van de heroine, 10% wordt opgespoord, zou in Europa in totaal 125 
x (0,381 1  x 0,9 = 296 ton versneden heroine voor consumptie beschikbaar komen en 
in de regio Noord-Amerika/Australie 244 ton. 

Beperken wij ons tot de uitkomst voor Europa, dan kan de betekenis daarvan voor 
de Nederlandse consumptie als volgt worden beoordeeld. Indien de verbruikscijfers 
van heroine binnen de Europese landen zich verhouden als de koopkracht binnen 
die landen (zie paragraaf 4.2.2), zou de Nederlandse consumptie 3,1% van 296 ton 
bedragen oftewel jets meer dan 9 ton. Gelet op de in omloop zijnde schattingen van 
het Nederlandse verbruik aan heroine, moet het cijfer van ruim 9 ton als veel te 
hoog worden beoordeeld. Zo is in de haalbaarheidsstudie van het NEI in navolging 
van Kraan [13] uitgegaan van 1,9 ton, terwij1 in het jaarverslag van de Jellinek-
kliniek [15] melding wordt gemaakt van 4 ton. De conclusie lijkt derhalve op haar 
plaats dat de cijfers omtrent de verdeling naar bestemmingsregio's van de heroine-
produktie in de Gouden Driehoek niet bruikbaar zijn. Besloten is daarom de invoer 
in Europa van heroine te berekenen uitgaande van een Nederlands verbruikscijfer. 
Dit laatste cijfer is gesteld op ca. 3 ton als het gemiddelde van het cijfer uit de 
haalbaarheidsstudie en het cijfer van de Jellinek-kliniek. Uitgaande van een Neder-
lands verbruik van 3 ton, zou de Europese invoer van heroine in een verbruikers-
kwaliteit exclusief opsporing in totaal 3/0,031 = 97 ton bedragen. Deze hoeveelheid 
zal het uitgangspunt vormen voor de berekeningen in model 2. Wij concluderen . 
hieruit dat, althans voor heroine, de verbinding tussen model 1 en model 2 is door-
gesneden wegens de bestaande inconsistentie in de basisinformatie over produktie 
en consumptie. 

Cocaine 
Voor cocaine ziet het overzicht er eenvoudiger uit, omdat is aangenomen dat er voor 
dit produkt maar een substantieel produktiegebied bestaat, namelijk Zuid-Amerika. 
De gegevens luiden: 

5 	Aangenomen wordt derhalve dat de zuiverheid van de straatheroine 38% bedraagt. 
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Herkomstgebied 	 Besterruningsgebied 
, 	  

Gouden Sikkel 	 1888 	Europa 	 3304 	2973 a) 
Noord-Afrika 	 4774 	Noord-Amerika 	 1316 
Overige gebieden 	 1241 	M- & Z-Amerika 	 1030 

Overige gebieden 	 2766 

Totaal 	 7904 	Totaal 	 7904 

, 
Herkornstgebied 	 Besternmingsgebied 

Zuid-Amerika 	 650 	Europa 	 350 	315 a) 
Noord-Amerika 	 300 

, 	  
_ Totaal 	 _ 	650 	_ Totaal 	 _ 	650 

Tabel 1 Gegevens model 1 voor cocaine (produktie en afzet, gecorrigeerd voor opsporing; tonnen per 
jaar) 

a) 	exclusief opgespoorde hoeveelheden (10%) 
Bron: 	[3] 

Cannabis 
Voor cannabis (hasjiesj en marihuana te zamen) zijn 3 herkomstgebieden (producen-
ten) en 4 afzetmarkten onderscheiden. De randtotalen zijn weergegeven in tabel 2. 

Tabel 2 Gegevens model 1 voor cannabis (produktie en afzet, gecorrigeerd voor opsporing; tonnen per 
jaar) 

a) 	exclusief opgespoorde hoeveelheden (10%) 
Bronnen: 	[2][3] 
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2. 	De transport- en distributiekosten in model 1 

De zendingen van produktie- naar consumptiegebieden gaan gepaard met transport-
en distributiekosten. Voor ieder van de bovenstaande combinaties van herkomst- en 
bestemmingsgebied zijn deze kosten gespecificeerd. Het gaat bij de specificatie niet 
om een indicator voor de absolute maar voor de relatieve omvang van deze kosten 
(dus bijvoorbeeld de kosten van de route van A naar B ten opzichte van die van C 
naar D). De relatieve, afstandgerelateerde kosten zijn benaderd door de hemelsbrede 
afstanden tussen zwaartepunten in de gebieden over de globe te meten. Daarnaast 
zijn de risicokosten van transport benaderd door het aantal grensovergangen tussen 
iedere combinatie van oorsprongs- en bestetnmingsgebied te inventariseren. Vervol-
gens is, op basis van de aldus verkregen afstandskostenmatrices, een matrix van 
gewogen afstanden berekend. Daartoe zijn de celwaarden van elk van beide eerste 
matrices geschaald naar hun rijtotaal (dat de waarde 1 kreeg); daarna zijn de over-
eenkomstige cellen van beide matrices gesommeerd. Aan beide (relatieve) afstands-
maten is dus een zelfde gewicht toegekend. 
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heroine 	 cocaine 	 cannabis 

Europa 	 40,00 	 40,00 	 4,00 

Noord-Amerika 	 46,10 	 30,50 	 5,00 

Midden- en Zuid Amerika 	 1,75 

Overige gebieden 	 1,75 
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3. Kosten en prijzen per gram in model 1 

Zoals opgemerkt in 4.3, wordt iedere pakketzending verstuurd naar de bestemming 
waar - op dat moment - de hoogste netto-opbrengst wordt verwacht. Aangenomen is 
dat de via model 1 verzonden en aangekomen drugs worden afgezet tegen groot-
handelsprijzen op de bestemmingsmarkt. Verder is verondersteld dat de helft van de 
daar geinde bedragen als winst kan worden beschouwd 6 . 
Voor de verschillende soorten drugs zijn per marktregio de gemiddelde groothan-
delsprijzen7  per gram gehanteerd, die zijn weergegeven in tabel 3. 

Tabel 3 Groothandelsprijzen in guldens per gram in de onderscheiden marktgebieden (model 1) 

Bronnen: [2][3] 

4. Overige invoergegevens 

Tenslotte zij vermeld dat is aangenomen dat de jaarproduktie van 1994 aan heroine 
vanuit ieder produktiegebied in een groot aantal pakketten verzonden wordt. Voor 
heroine en cocaine is uitgegaan van het gemiddeld gewicht van daadwerkelijk opge-
spoorde partijen. 

Voor ieder van deze drie drugstypen is het random verdelingsproces 1000 maal 
herhaald. Dit aantal is gebaseerd op experimenten waaruit bleek dat de gemiddelde 
stroomomvang (en de bijbehorende variatiecoefficienten) na dit aantal iteraties 
ruimschoots voldeed aan het aangelegde convergentiecriterium. 

6 	Daartoe is de relatieve weerstandsmaat die hierboven beschreven is, vermenigvuldigd met een factor 
waarvan de waarde zodanig is gekozen, dat de op mondiaal niveau behaalde winst (voor producenten en 
groothandelaars) gelijk is aan 50% van de omzet tegen groothandelsprijzen; de andere helft van de omzet 
wordt gevormd door produktie-, inkoop-,transport- en afzetkosten, en verlies ten gevolge van de 
vernietiging van opgespoorde partijen. 

7 	De groothandelsprijzen in de bestemmingsgebieden betreffen gemiddelden. Voor afzonderlijke landen (en 
regio's) binnen deze gebieden kunnen afwijkende prijzen gelden. Voor Nederland is bijvoorbeeld uitgegaan 
van hfl 3,33 per gram marihuana en hasjiesj. Deze laatste prijzen zijn gehanteerd voor de berekening van 
de aan Nederland toe te rekenen toegevoegde-waardebedragen (paragraaf 4.2.5). 
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1. 	Aanbod en vraag in model 2 
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4.4.2 Het Europese verdeelmodel (model 2) 

De levering vanuit de produktiegebieden aan de Europese markt (waartoe in het 
geval van heroine en cocaine ook Turkije gerekend is wegens het belang van dit land 
in de handel), berekend volgens model 1, vormt de invoer voor model 2, met uitzon-
dering van heroine waarvan het cijfer is vervangen door een cijfer dat afgeleid is van 
het Nederlandse verbruik (zie paragraaf 4.4.1 sub 1). Alvorens echter model 2 toe te 
passen, is de totale toelevering aan Europa via de tussenstap verdeeld over de in het 
Europese .model onderscheiden aanbieders. Als aanbieders -  zijn voor heroine en 
cocaine negen en voor cannabis zeven landenclusters onderscheiden, die tevens als 
eindgebruikersmarkten worden beschouwd. Het betreft voor cocaine en heroine 
achtereenvolgens: Belgie/Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oost-Europa, 
Scandinavie, Turkije, Groot-Brittanie/Ierland, en Zuid-Europa. Voor cannabis zijn 
Turkije en Oost-Europa buiten beschouwing gelaten, omdat voor deze drugscate-
gorie alleen EU-cijfers beschikbaar waren. 

Zoals eerder opgemerkt, zijn vanwege de onbekendheid met de pakkans in de 
landen van Europa voor de tussenstap verschillende verdeelsleutels gehanteerd voor 
de distributie van het aanbod. De meest eenvoudige (maar minst waarschijnlijke) is 
de verbruiksvariant (variant 3), die berust op de veronderstelling dat de Europese 
import in ieder land binnenkomt in evenredigheid met het eindverbruik. In dat 
geval mag men verwachten dat de handel tussen de landen van Europa binnen 
model 2 zeer beperkt is. Daarnaast is ook een variant gespecificeerd die uitgaat van 
de veronderstelling dat de op Europa gerichte stromen die in model 1 berekend 
worden, zich over Europese aanbieders verdelen in evenredigheid met de geregis-. 
treerde opgespoorde hoeveelheden (variant 1 of de aanbodvariant). Deze logisch best 
te verantwoorden veronderstelling is echter alleen juist indien de opsporingseffectivi-
teit in alle onderscheiden landen gelijk is •overal dezelfde pakkans"). De hieruit 
resulterende verdeling over de landenclusters verschilt aanzienlijk van de berekende 
verbruikscijfers (variant 3). Tenslotte is er een laatste variant doorgerekend, waarin 
per cluster het gemiddelde is genomen van de aandelen van beide eerste varianten 
(variant 2). Variant 2 is berekend, omdat geen zekerheid bestaat omtrent de juistheid 
van de veronderstelling die ten grondslag ligt aan variant 1. Zouden namelijk de 
pakkansen in de diverse Europese landen niet gelijk zijn, dan is er in variant 1 
sprake van over- en onderschattingen van de stromen met betrekking tot de afzon-
cierlijke landen waaronder Nederland. Al . ..  ten gevolge van de veronderstelde gelijke 
pakkansen de werkelijke pakkans voor Nederland sterk onderschat wordt, levert 
variant 1 voor Nederland veel te hoge handelscijfers. Om die reden is met variant 2 
enige voorzichtigheid in acht genomen ten aanzien van de uitkomsten van variant 1. 
De bij iedere variant behorende procentuele verdeling van de Europese import is 
weergegeven in tabel 4. 

In deze tabel is tevens de verdeling gegeven van de totale omzet over de eindge-
bruikersmarkten (die dus identiek is aan de aanbodverdeling van variant 3). Voor de 
verdeling van de geconsumeerde hoeveelheden is aangenomen dat deze evenredig 
zijn met bevolkingsomvang en inkomen per capita, zodat ze zich onderling verhou-
den volgens het produkt van inwonersaantal en inkomen per capita, uitgedrukt in 
koopkrachtpariteiten voor de landenclusters [5]. 
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verbruik 	 aanbod 

variant 1: 	hero- 	can- 	 heroine 	 cocaine 	 cannabis 
aanbod (opspo- 	the 	nabis 
ringsvariant) 	coca- 

ine 
variant 2: 
midden 

variant 3: 	alle 	alle 	var 1 	var 2 	var 3 	var 1 	var 2 	var 3 	var 1 	var 2 	var 3 
verbruik 	 var. 	Var. 

r ■ 	 r  

Belgie & 	 2,2 	2,9 	1,1 	1,6 	2,2 	1,4 	1,8 	2,2 	8,2 	5,5 	2,9 
Luxemburg 

, 	 . 

Duitsland 	 20,0 	25,9 	13,4 	16,7 	20,0 	, 	2,2 	11,1 	20,0 	9,6 	17,8 	25,9 

Frankrijk 	 12,9 	16,7 	, 	4,8 	8,8 	12,9 	13,6 	13,2 
- 	

12,9 	8,2 	12,5 	16,7 	, 

Nederland 	3,1 	4,0 	11,2 	7,2 	3,1 	23,5 	13,3 	3,1 	32,6 	18,3 	4,0 

Oost-Europa 	20,3 	-- 	15,5 	17,9 	20,3 	14,3 	17,2 	, 	20,3 	- 	-- 	-- 
,  

Scandinavie 	4,7 	6,1 	0,8 	2,7 	4,7 	0,2 	2,4 	4,7 	3,2 	, 	4,6 	6,1 

Turkije 	 2,6 	-- 	25,0 	13,8 	2,6 	2,9 	2,7 	2,6 	-- 	-- 	-- 

Groot-Brittartie 	10,7 	13,9 	7,0 	8,9 	10,7 	6,4 	8,6 	10,7 	8,2 	11,1 	13,9 
& Ierland 

, 	  

Zuid-Europa 	23,5 	30,5 	21,1 	22,3 	23,5 	35,7 	29,6 	23,5 	30,0 	30,2 	30,5 

Totaal (%) 	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	100, 	100,0 	100,0 	100,0 
tonnen - herothe 	97 	2973 	97 	97 	97 	315 	315 	315 	2973 	2973 	2973 

- cocaine 	315 
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label 4 Procentuele verdeling van aanbod en verbruik over onderscheiden Europese clusters 

2. Transport- en distributiekosten in model 2 

De transport- en distributiekosten voor de stromen binnen Europa zijn op dezelfde 
wijze gespecificeerd als in model 1. Ook hier gaat het om de relatieve afstandskosten 
(tot concurrerende verbruikersmarkten), en opnieuw is aan relatieve afstandskosten 
een zelfde gewicht toegekend als aan de risicokosten van grensovergangen. 

3. Kosten en prijzen per gram in model 2 

In model 2 stellen de afnemers markten voor van eindverbruikers. De prijzen op de 
bestemmingen zijn dus op te vatten als detailhandelsprijzen. In dit geval is ervan 
uitgegaan dat de winst niet de helft (zoals in model 1), maar tweederde bedraagt 
van de prijs. Deze winst wordt gelijkelijk verdeeld over de Nederlandse exporteur 
en zijn afnemer. De volgende prijzen per bestemmingscluster zijn bij de berekenin-
gen als uitgangspunt gekozen. 
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heroine 	 cocaine 	 cannabis 

Belgie & Luxemburg 	 125 	 125 	 12 

Duitsland 	 150 	 150 	 12 

Frankrijk 	 150 	 150 	 12 

Nederland 	 100 	 100 	 10 

Oost-Europa 	 125 	 125 

• 

	

Scandinavie 175 	 175 	 18 

Turkije 	 75 	 75 

Groot-Brittanie & lerland 	 125 	 125 	 15 

, Zuid-Europa 	 100 	 100 	 10 
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Tabel 5 Detailhandelsprijzen per gram per markt (model 2; guldens) 

Bronnen: 	[2][3][6][7][8] 

4. 	Overige invoergegevens 

Voor de binnen-Europese handel zijn per drug-type de aanbodvolumina per cluster 
onderverdeeld in 500 verzendingen ("pakketten") per jaar. De resultaten zijn geba-
seerd op 1000 iteraties van het gehele verzendingsproces. 

4.5 De resultaten van de berekeningen met het top-down-model 

Toepassing van beide beschreven modellen met de hierboven besproken invoer-
gegevens leidde tot een raming van de intercontinentale en de intra-Europese drugs-
stromen tussen landenclusters. De belangrijkste resultaten voor dit onderzoek zijn de 
met model 2 gesimuleerde stromen van heroine, cocaine, marihuana en hasjiesj, die 
Nederland in- en uitgaan. 

Wegens de beperkte informatie die voor de modelexercities beschikbaar was (zie 
voetnoot 3), is het moeilijk een toets uit te voeren op de verkregen ratningsresulta-
ten. Er bestaat echter een mogelijkheid om een indruk te krijgen van de plausibiliteit 
van de uitkomsten. De meest aangewezen mogelijkheid is om de met model 1 voor 
heroine berekende stromen uitsluitend te gebruiken om per ontvangende regio 
herkomstpercentages te berekenen en ze vervolgens te vergelijken met de daarover 
beschikbare informatie (de in 4.4.1 onder 1 vermelde herkomstpercentages). Zoals in 
paragraaf 4.4.1 onder 1 is duidelijk gemaakt, is een vergelijking op basis van tonnen 
niet verricht omdat sterke vermoedens bestaan dat de in [31 vermelde verdeling van 
de heroineproduktie van de Gouden Driehoek over besternmingsregio's niet correct 
is. Uit de cijfers van tabel 6 blijkt dat er van een bevredigende overeenkomst tussen 
"waargenomen" en geraamde herkornstpercentages mag worden gesproken. 
De tweede mogelijkheid om enig gevoel te krijgen voor de aanvaardbaarheid van de 
uitkomsten, is door de via de top-down-benadering verkregen raming van het gebruik 
van cocaine en cannabis in Nederland te vergelijken met via bottom-up-procedures 
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percentages 	 Gouden Driehoek I Gouden Sikkel 	I Zuid-Amerika 	I Totaal 

"Waargenomen" herkomstpercentages (na correctie voor opsporing) 

Europa 	 16 	 81 	 3 	 100 
Noord-Amerika 	 68 	 9 	 23 	 100 

Geraamde herkomstpercentages (na correctie voor opsporing) 

Europa 	 10,7 	 86,0 	 3,3 	 100 
Noord-Amerika 	 77,3 	 0 	 22,7 	 100 

top-down-model 	 bottom-upa )  

tonnen 	 mm n guldens 	 tonnen 	 min guldens 

cocaine 	 9,9 	 988 	 2,8 	 356 
cannabis 	 120,0 	 1200 	 230,0 	 1610 

2464 	 2145 _ 
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verkregen schattingen. Heroine is uiteraard met in de vergelijking betrokken, daar de 
Europese import juist afgeleid is van een geschat Nederlands verbruikscijfer, waarin 
dat uit de haalbaarheidsstudie tevens een rol speelt (zie paragraaf 4.4.1 sub 1). Aan 
de beoogde vergelijking kleven echter veel haken en ogen, onder meer wegens niet-
traceerbare definitieverschillen ten aanzien van de kwaliteit van de drugs en gehan-
teerde detailhandelsprijzen. De via het top-down-model berekende consumptie van 
cocaine en cannabis per land is de uitkomst van enerzijds de berekende Europese 
import en anderzijds de koopkrachtverdeling over Europese landen. De uitkomsten 
per drug (tonnen en miljoenen guldens) zijn voor Nederland weergegeven in tabel 7. 
Daarnaast zijn de resultaten vermeld uit de haalbaarheidsstudie. De volgens beide 
methoden berekende volumina vertonen aanzienlijke verschillen. De oorzaken 
daarvan vloeien voort uit het verschil in aanpak (ophoging tot een nationaal totaal 
op grond van Nederlandse case studies versus een globale, op consistentie gerichte 
ramingsaanpak voor alle Europese landen) en uit definitieverschillen. De totale aan 
consumptie bestede bedragen stemmen echter, qua orde van grootte, in opvallende 
mate overeen. 

Tabel 6 Vergelijking van "waargenomen" en berekende herkomstpercentages voor heroine voor model 1 per 
importerende regio (1994) 

Tabel 7 Vergelijking van via top-down- en bottom-up-benaderingen geraamde consumptie van cocaine en cannabis in 
Nederland 

a) 	Bron: haalbaarheidsstudie 

Na aftrek van volgens de beschikbare gegevens opgespoorde hoeveelheden, bij een 
veronderstelde verdeling van de totale Europese import over de landenclusters 
volgens de drie onderscheiden varianten en in aanmerking nemend dat Nederland 
zelf naar schatting een binnenlandse marihuanaproduktie ("nederwiet") kent van 51 
ton [2][3], zijn de volgende import-gegevens berekend (steekjaar 1994): 
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tonnen 	 variant 1 	 variant 2 	 variant 3 
(aanbod) 	 (midden) 	 (verbruik) 

heroine 	 11 	 7 	 3 
cocaine 	 74 	 42 	 10 
marihuana 	 531 	 276 	 21 
hasjiesj 	 388 	 218 	 48 

, 
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Tabel 8 Ramingvarianten voor Nederlandse import van drugs in 1994 

De derde variant vertoont, qua orde van grootte van de meeste volurnina (met 
uitzondering van heroine), een afwijkend patroon; dat komt doordat in die variant 
de Nederlandse consumptie als uitgangspunt is genomen. Zodra opgespoorde 
hoeveelheden als maatstaf voor de Europese verdeling wordt gehanteerd, wordt het 
belang van Nederland als doorvoerland duidelijk zichtbaar. 

Het tweede model beschrijft de verdeling van het aanbod over Europese landenclus-
ters. De wijze waarop de drie varianten van model 2 de Nederlandse aanbodvolu-
mina simuleren is weergegeven in tabel 9 op pagina 27. De waarde van deze partijen 
is eveneens weergegeven; deze is berekend op basis van de detailhandels- of straa t-
prijzen, geldend in de bestemrningsclusters. Zoals eerder opgemerkt, is in het ver-
deelmodel verondersteld dat ieder onderscheiden gebied eerst voorziet in de eigen 
gebruiksbehoefte en pas daarna het aanbodoverschot zal exporteren. Dit betekent dat 
Nederland volgens het model binnen Europa voor alle vier de onderscheiden drugs-
soorten alleen een exporteursrol vervult (niet importeert). 

De verdeling van het aanbod over de verschillende clusters is niet dezelfde voor alle 
drugstypen. Dit is een gevolg van verschillen in transportrisico's (de matrices van 
relatieve afstandskosten) en van verschillen in opgespoorde hoeveelheden (hoe meer 
opgespoord in een land des te groter het veronderstelde aandeel in intercontinentale 
toelevering). 

Volgens de middenvariant zou de exportwaarde van de Nederlandse uitvoer van de 
4 soorten drugs op jaarbasis bijna 11 mid gulden bedragen (volgens de aanbod-
variant zou de omzet zelfs 21 mid belopen). De helft van de omzet vloeit voort uit 
de beide hard drugs. Het binnenlands verbruik wordt op zo'n 2,5 rnld gulden 
geschat (zie ook tabel 10.1 op pagina 30). 
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1 Variant 1 (aanbod) 

	

	Variant 2 (gemengd) 	Variant 3 (consu mptie) 1 

basis:opspohng 	 basis: eigen gebruik 	leindgebruikers -, 
j prijzen (NLG/gr) : 

	

tonner, 	min NL ., 	tonnen 	mm n NLG 	tonneri 	min NLGvolgens variant  I . 
1 

HEROINE 	 , 
Belgie & Luxemburg 	 1,1 	139,8 	0,5 	68,1 	0,0 	0.0 	 125.0; 

Duitsland 	 2,7 	408,7 	1,3 	202,2 	0,0 	0,0 	 150,0i 

Frankrijk 	 2,1 	314,1 	1,0 	154,9 	0,0 	0,0 	 150.01 
Nederland 	 3,0 	301,2 	3,0 	301,2 	3,0 	301,2 	 100,01 

Oost-Europa 	 0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	 125,0 1  

Scandinavie 	 0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	 175,0 

Turkije 	 0,0 	0.0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	 75,01 

Groot -Brittanie & lerland 	 2,0 	243,8 	1,0 	121,9 	0,0 	0,0 	 125,0: 

Zuid -Europa 	 0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	 100.0! 
iTotaal 	 10,9 	1.407,5 	6,9 	848,3 	3,0 	301,2 	 129,11 

Totaal excl. Nederland 	 7,9 	1.106,4 	3,9 	547,1 	0,0 	0,0 140,3 . 

1 
COCAINE 
Belgie & Luxemburg 	 1,3 	165,0 	0,7 	88,8 	0,0 	0,0 	 125,0 

Duitsland ' 	31,4 	4.711,5 	17,2 	2.578,5 	0,0 	0,0 	 150,0 

Frankrijk 	 0,0 	6,0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	 150,0 

Nederland 	 9,8 	980,0 	9,8 	980,0 	9,8 	980,0 	 100,0 

Oost-Europa 	 5,0 	622,5 	3,1 	392,5 	0,0 	0,0 	 125,0 

Scandinavie 	 8,2 	1.431,5 	4,3 	752,5 	0,0 	0,0 	 175,0 

Turkije 	 0,7 	50,3 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	 75,0 
Groot - Brittanie & lerland 	14,6 	1.827,5 	6,6 	828,8 	• 	0,0 	0,0 	 125,0 
Zuid-Europa 	 2,7 	267,0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	 100,0  
Totaal 	 73,7 	10.061,3 	41,8 	5.621,0 	9,8 	980.0 	 136,5 

i Totaal excl. Nederland 	 63,9 	9.081,3 	32,0 	4.641,0 	0,0 	0,0 	 142,1  

MARIHUANA 
Belgie & Luxemburg 	 0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	 12,0 
Duitsland 	 246,2 	2.953,8 	123,1 	1.476,8 	0,0 	0,0 	 12,0 
Frankrijk 	 129,0 	1.547,9 	64,5 	774,0 	0,0 	0,0 	 12,0 
Nederland 	 72,0 	720,0 	72,0 	720,0 	72,0 	720,0 	 10,0 
Oost-Europa 	 0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	 0,0 
Scandinavie 	 44,0 	791,3 	22,0 	395,6 	0,0 	0,0 	 18,0 
Turkije 	 0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	 0,0 
Groot - Brittanie & lerland 	86,0 	1.290,2 	43,0 	645,0 	0,0 	0,0 	 15,0 
Zuld -Europa 	 5,0 	50,0 	2,5 	25,0 	0,0 	0,0 	 10,0  
Totaal 	 582,1 	7.353,1 	327,1 	4.036,5 	72,0 	720,0 	 12,6 
Totaal excl. Nederland 	 510,1 	6.633,1 	255,1 	3.316,5 	0,0 	0,0 	 13,0  

HASJIESJ 

Beigie & Luxemburg 	 0,0 	0.0 	 0,0 	0,0 	0,0 	 0,0 	 12,0 
Duitsland 	 164,0 	1.968,0 	82,0 	984,0 	0,0 	0,0 	 12,0 
Frankrijk 	 86,1 	1.032,6 	43,0 	516,2 	0,0 	0,0 	 12,0 
Nederland 	 48,0 	480,0 	48,0 	480,0 	48,0 	480,0 	 10,0 
Oost -Europa 	 0.0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	 0,0 
Scandinavie 	 29,3 	528,1 	14,7 	264,1 	0,0 	0,0 	 18,0 
Turkije 	 0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	 0,0 
Groot -Brittanie & lerland 	57,3 	860,1 	28,7 	430,1 	0,0 	0,0 	 15,0 
Zuid -Europa 	 3,0 	30,3 	1,5 	15,2 	0,0 	0,0 	 10,0  
Totaal 	 387,8 	4.899,1 	217,9 	2.689,6 	48,0 	480,0 	 12,6 
Totaal excl. Nederland 	 339,8 	4.419,1 	169,9 	2.209,6 	0,0 	0,0 	 13,0  
Waarde NL uitvoer 

van 4 drugs 	 21.239,9 	 10.714,1 	 0,0 _ 	 . 

label 9. 
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Geraamde uitvoer van heroine, cocaine en cannabis - produkten naar Europese bestem ming. 

en daarmee gepaard gaande omzetcijfers (eindgebruikersprijzen 1994; mIn guldens) 
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4.6 Berekening van de toegevoegde waarde 

In welke mate dragen de omzetten, behaald in de produktie en de handel van drugs, 
bij aan de inkomensvorming van Nederlandse ingezetenen? Daartoe moet worden 
vastgesteld welk deel van de prijzen uit produktie- en transportkosten bestaat en 
welk deel uit handelsmarges, en hoe de handelsmarges verdeeld zijn over inge-
zetenen van de oorsprongs- en de bestemmingsregio. Voor deze verdelingen zijn 
eenvoudige veronderstellingen gehanteerd, waarvan de resultaten zijn weergegeven 
in de tabellen 10.1 tot en met 10.3 op de pagina's 30 tot en met 32, die achtereenvol-
gens betrekking hebben op de drie onderscheiden varianten. Daarbij is een splitsing 
gemaakt tussen de "graothandel" (model 1) en de "detailhandel" (model 2). 

Het bovenste deel van de tabellen 10 betreft de Nederlandse produktie en import 
exclusief de opgespoorde drugs. Aangenomen is dat de helft van de - op basis van 
groothandelsprijzen berekende - omzet van de importen bestaat uit kosten en de 
andere helft uit handelsmarges. Verder is ervan uitgegaan dat van de marges de 
helft toevalt aan het herkomstland en de rest aan het besternmingsland. Van de 
totale import exclusief opsporing tegen groothandelsprijzen behouden Nederlandse 
ingezetenen aldus 25%. Op deze marge is vervolgens per drug de schade door 
opsporing in mindering gebracht, omdat aangenomen is dat de opgespoorde drugs 
al wel aan het buitenland zijn betaald. Bij de in Nederland geproduceerde mari-
huana valt de gehele omzet als toegevoegde waarde toe aan Nederland. Aldus is te 
berekenen dat de toegevoegde waarde uit hoofde van import en produktie voor 
Nederlandse ingezetenen volgens de aanbodvariant (variant 1) in totaal 0,8 mld 
gulden bedraagt; voor variant 2 is dat 0,2 mid gulden en volgens de verbruiksva-
riant (variant 3) -0,5 mid gulden. Deze laatste uitkomst maakt duidelijk dat de 
verdeling - in de tussenstap van het top-down-model - van de Europese invoer over 
de landen in evenredigheid met het eindverbruik, inderdaad als een niet-realistische 
variant moet worden beschouwd. Er is sprake van een buitensporig grote verhou-
ding tussen de waargenomen omvang van de in beslag genomen drugs en de 
veronderstelde invoer uitsluitend ten behoeve van Nederlands verbruik. 

Het middendeel van de tabellen 10 geeft de effecten weer van exporten en levering 
aan eindgebruikers in Nederland. De handelsmarges zijn, samengevoegd met de 
transport- en afleveringskosten, gelijk aan het verschil tussen eindgebruikersprijzen 
en groothandelsprijzen. Aangenomen is dat de helft van dit bedrag toekomt aan 
ingezetenen van het herkomstgebied en de andere helft aan ingezetenen van het 
bestemmingsgebied. Dit betekent dat wegens aan eindverbruikers in Nederland 
geleverde drugs 1,7 mid gulden aan toegevoegde waarde gerealiseerd wordt. Dit 
bedrag is voor alle drie de varianten gelijk. De toegevoegde waarde aan binnen-
europese exportactiviteiten door Nederlandse ingezetenen .  verschilt echter per 
variant. Voor de aanbodvariant is een bedrag van 8 mid gulden geraamd; volgens de 
verbruiksvariant is dit bedrag gelijk aan nul, terwijl het volgens de middenvariant 4 
mid gulden beloopt. 

De totale toegevoegde waarde die voor Nederland verbonden is aan de produktie en 
handel in heroine, cocaine, marihuana en hasjiesj zou aldus op respectievelijk 10,5 
5,9 en 1,2 mld gulden moeten worden gesteld. Volgens de beide eerste varianten zou 
dat neerkomen op ongeveer 1,7, respectievelijk 1 procent van het bruto binnenlands 
produkt tegen marktprijzen in 1994 (608 mid gulden). Vanzelfsprekend mag men de 
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toegevoegde-waardebedragen niet geheel gelijk stellen aan de winsten die 
drugshandelaars en producenten .  met hun activiteiten verdienen. De winsten uit hun 
activiteiten moeten immers nog gesaldeerd worden met de kosten van hun bedrijfs-
voering. In de volgende paragraaf wordt aangenomen dat deze kosten ongeveer 20% 
van de toegevoegde waarde bedragen. De winsten die Nederlandse ingezetenen met 
de drugshandel behalen, bedragen voor de 3 varianten dan echter altijd nog respec-
tievelijk ca. 8, 5 en 1 mid gulden per jaar. 
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Tabel 10.1 Volu mina, waarde en toegevoegde waarde van produktie, 
import en export van drugs van variant 1 (op jaarbasis). 

!Import (na aftrek en inclusief verrekening verliezen t.g.v. opgespoorde drugs) 

I 	
heroine 	10.898,9 	33,3 	362,9 	272,2 	68,3 

cocaine 	73.770,0 	33,3 	2.456,5 	1.842,4 	409,3 
I 	 marihuana 	531.110,0 	3,3 	1.770,4 	1.327,8 	85,6 

i 	 hasjiesj 	387.760,0 	3,3 	1.292,5 	969,4 	85,1 

totaal 

opgespoord en verliezen door opsporing (pro memorie; al verrekend in importen): 
heroine 
cocaine 
marihuana 
has jiesj 

totaal 

binnenlandse produktie: 
marihuana I 51.000,0 

totaal van import en binnenlandse produktie (exclusief opsporing): 
heroine 
cocaine 
marihuana 
hasjiesj 

totaal 

totaal aanbod (inclusief opgespoorde hoeveelheden): 
heroine 	11.798,9 
cocaine 	81.970,0 
marihuana 	724.910,0 
hasjiesj 	482.960,0 

totaal 

consumptie binnen Nederland: 
heroine 
cocaine 
marihuana 
hasjiesj 

totaal 

Nederlandse export: 
heroine 
cocaine 
marihuana 
hasjiesj 

totaal 
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totaal 

heroine 
cocaine 
marihuana 
hasjiesj 

totaal 

900,0 
8.200,0 

142.800,0 
95.200,0 

10.898,9 
73.770,0 

582.110,0 
387.760,0 

3.000,0 
9.800,0 

72.000,0 
48.000,0 

7.898,9 
63.970,0 

510.110,0 
339.760,0 

Kg 	prijs/gr 	waarde 
(NLG) mm n NLG) 

33,3 
33,3 

3.3 
3,3 

3,3 	170,0 

33,3 
33,3 

3,3 
3,3 

33,3 
33,3 

3,3 
3,3 

100,0 
100,0 

10,0 
10,0 

140,3 
142,1 

13,0 
13,0 

5.882,4 

30,0 
273,1 
476,0 
317,3 

362,9 
2.456,5 
1.940,4 
1.292,5 

6.052,4 

392.9 
2.729,6 
2.416,4 
1.609,9 

300,0 
980,0 
720,0 
480,0 

1.108,0 
9.092,6 
6.633,1 
4.419,1 

1.408,0 
10.072,6 
7.353,1 
4.899,1 

23.732,8 

30 

vorming toegevoegde waarde  

	

buiten- 	Neder- 	Totaali 

	

land 	land 

4.411,8 	648,3 

22,5 
204,8 
357,0 
238,0 

272,2 
1.842,4 
1.327,8 

969,4 

294,7 
2.047,2 
1.684,8 
1.207,4 

422,5 
3.481,2 
2.466,4 
1.643,3 

7,5 
68,3 

119,0 
79,3 

822,3 	274,1 

170,0 	170,0 

68,3 
409,3 
255,6 

85,1 

4.411,8 	818,3 	5.230,1 

98,2 
682,4 
731,6 
402,5 

200,1 
653,7 
480,0 
320,0 

422,5 
3.481,2 
2.466,4 
1.643,3 

340,5 
2.251,7 
1.413,4 
1.054,5 

5.060,1 

30,0 
273,1 
476,0 
317,3 

1.096,4 

340,5 
2.251,7 
1.583,4 
1.054,5 

392,9 
2.729,6 
2.416,4 
1.609,9 

5.23 4 , 	 7.148,7 

200,1 
653,7 
480,0 
320,0 

0,0 	1.653,8 	1.653,8 

845,0 
6.962,4 
4.932,7 
3.286,6 

8.013,4 	16.026,7 

	

694,7 	690,8 	1.385,5 

	

5.323,6 	4.544.2 	9.867,8 

	

3.794,1 	3.202,0 	6.996,1 

	

2.612,7 	2.048,4 	4.661,1 

12.425,1 	10.485,4 	22.910,6 



	

Kg 	prijs/gr 	waarde 		vorming toegevoegde waarde  

	

(NLG) 	min NLG) 	buiten- 	Neder- 	Totaal 

	

land 	land 

,  

Import (na aftrek en inclusief verrekening verliezen t.g.v. opgespoorde drugs) 
heroine 	6.949,4 	33,3 	231,4 	173,6 	35,4 	208,9 

cocaine 	41.785,0 	33,3 	1.391,4 	1.043,6 	143,1 	1.186,6 

marihuana 	276.055,0 	3,3 	920,2 	690,1 	- 127,0 	563,2 

hasjiesj 	217.880,0 	3,3 	726,3 	5-44*,7 	-56,4 	488,3 

totaal 	 3.269,3 	2.452,0 	-4,9 	2.447,0 

opgespoord en verliezen door opsporing (pro memorie; al verrekend in importen): 
heroine 	900,0 	33,3 	30,0 	22,5 	7,5 	30,0 

cocaine 	8.200,0 	33,3 	273,1 	204,8 	68,3 	273,1 

marihuana 	142.800,0 	3,3 	476,0 	357,0 	119,0 	476,0 

hasjiesj 	95.200,0 	3,3 	317,3 	238,0 	79,3 	317,3 

totaal 	 LNitilr::::;::::::::;::::;:::%Wfit 	822,3 	274,1 	1.096,4 

binnenlandse produktie: 
marihuana 	1 	51.000,0 	3,3 	170,01 	 170,0 	170,0 

totaal van import en binnenlandse produktie (exclusief opsporing): 
heroine 	6.949,4 	33,3 	231,4 	173,6 	35,4 	208,9 
cocaine 	41.785,0 	33,3 	1.391,4 	1.043,6 	143,1 	1.186,6 
marihuana 	327.055,0 	3,3 	1.090,2 	690,1 	43,0 	733,2 
hasjiesj 	217.880,0 	3,3 	726,3 	544,7 	-56,4 	488,3 

totaal 	 3.439,3 	2.452,0 	165,1 	2.617,0 

totaal aanbod (inclusief opgespoorde hoeveelheden): 
heroine 	7.849,4 	33,3 	261,4 	196,0 	65,3 	261,4 
cocaine 	49.985,0 	33,3 	1.664,5 	1.248,4 	416,1 	1.664,5 
marihuana 	469.855,0 	3,3 	1.566,2 	1.047,1 	519,0 	1.566,2 
hasjiesj 	313.080,0 	3,3 	1.043,6 	782,7 	260,9 	1.043,6 

...................... totaal 	 EPati::::::::::::::::::::: 	4.535,7 	3.274,3 	i:Ii:;.:11:ii .fliii;* 	4.535,7  

consumptie binnen Nederland: 
heroine 	3.000,0 	100,0 	300,0 	 200,1 	200,1 
cocaine 	9.800,0 	100,0 	980,0 	 653,7 	653,7 
marihuana 	72.000,0 	10,0 	720,0 	 480,0 	480,0 
hasjiesj 	48.000,0 	10,0 	480,0 	 320,0 	320,0 

totaal 	 ........,..41;:!:::::;::::];:::::::::*440 .0.; 	0,0 	1.653,8 	1.653,8 

Nederlandse export: 
heroine 	3.949,4 	140,3 	553,9 	211,2 	211,2 	422,4 
cocaine 	31.985,0 	145,2 	4.643,2 	1.789,0 	1.789,0 	3.578,1 
marihuana 	255.055,0 	13,0 	3.316,5 	1.233,2 	1.233,2 	2.466,4 
hasjiesj 	169.880,0 	13,0 	2.209,6 	- 	821,6 	821,6 	1.643,3 

totaal 	 Ptid.e r:::::::;:::'''':' ........"1.0 	4.055,1 	8.110,1 ,,  

totaal 
heroine 	 853,9 	384,8 	446,7 	831,5 
cocaine 	 5.623,2 	2.832,6 	2.585,8 	5.418,4 
marihuana 	 4.036,5 	1.923,3 	1.756,2 	3.679,5 
hasjiesj 	 2.689,6 	1.366,3 	1.065,2 	2.451,6 

totaal 	 13.203,2 	6.507,1 	5.873,9 	12.380,9 
_ 
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Tabel 10.2 Volumina, waarde en toegevoegde waarde van produktie, 
import en export van drugs van variant 2 (op jaarbasis). 



	

I 	
' 

	

Kg 	prijs/gr 	waardei 	vormini toegevoegde waarde 	. 

	

(NLG) 	mm n NLG); 	buiten- 	Neder- 	Totaal :  

	

I 	land 	land 	 I 
, 

I Import (na aftrek en inc usief verrekening verliezen t.g.v. op 	espoorde drugs) 

heroine 	3.000,0 	33,3 	99,9 	74,9 	2,5 	77,41 

cocaine 	9.800,0 	33,3 	326,3 	244,8 	-123,2 	121.5 1  ; 
marihuana 	21.000,0 	3,3 	70,0 	52,5 	-339,5 	-287,0 I  

hasjiesj 	48.000,0 	3,3 	160,0 	120,0 	-198,0 	-78,0 

totaal 	 656,2 	492,2 	-658,2 	-166,0 

opgespoord en verliezen door opsporing (pro memorie; at verrekend in importen): 

heroine 	 900,0 	33,3 	30,0 	22.5 	7,5 	30,0 

cocaine 	8.200,0 	33,3 	273,1 	204,8 	68,3 	273,1 

marihuana 	142.800,0 	3,3 	476,0 	357,0 	119,0 	476,0 

hasjiesj 	95.200,0 	3,3 	317,3 	238,0 	79,3 	317,3 

totaal 	 • 	..: ....." 	ii.:!iiiiii.ini:Ii:ii:::. :..:.... 	'• 	822,3 	274,1 	1.096,4 

binnenlandse produktie: 

marihuana 	51.000,0 	3,3 	170,0 	 170,0 	170,0 

totaal van import en binnenlandse produktie (exclusief opsporing): 

heroine 	3.000,0 	33,3 	99,9 	74,9 	2,5 	77,4 

cocaine 	9.800,0 	33,3 	326,3 	244,8 	-123,2 	121,5 

marihuana 	72.000,0 	3,3 	240,0 	52,5 	-169,5 	-117,0 
hasjiesj 	48.000,0 	3,3 	160,0 	120,0 	-198,0 	-78,0 

totaal 	 826,2 	492,2 	-488,2 	4,0 

totaal aanbod (inclusief opgespoorde hoeveelheden): 
heroine 	3.900,0 	33,3 	129,9 	97,4 	32,5 	129,9 
cocaine 	18.000,0 	33,3 	599,4 	449,6 	149,9 	599,4 
marihuana 	214.800,0 	3,3 	716,0 	409,5 	306,5 	716,0 
hasjiesj 	143.200,0 	3,3 	477,3 	358,0 	119,3 	477,3 

totaal ' •" •. :Ciiii:i.j:;:::ligigt.:••'•••:••••• 	• • 	1.31 4,5 ii1:111:::::1::ir 	J2 	1.922,6  

consumptie binnen Nederland: 
heroine 	3.000,0 	100,0 	300,0 	 200,1 	200,1 
cocaine 	9.800,0 	100,0 	980,0 	 653,7 	653,7 
marihuana 	72.000,0 	10,0 	720,0 	 480,0 	480,0 
hasjiesj 	48.000,0 	10,0 	480,0 	 320,0 	320.0 

:':iii:iiiii:i:ii:iiii:i:i:iii:iiin:  totaal 	 0,0 	1.653,8 	1.653,8 :,...:i:::::;::::::::::::::::::::::...... 	.. 	.. 	.., 

Nederlandse export: 
heroine 	 0,0 	100,0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 
cocaine 	 0,0 	100,0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 
marihuana 	 0,0 	10,0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 
hasjiesj 	 0,0 	10,0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 

totaal 	 Ofer::::ji:i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::41 .: 	:::::::::::::::::::::::::::::::.C.*: 	0 , 0 	0,0  

totaal 

heroine 	 300,0 	74,9 	202,6 	277,5 
cocaine 	 980,0 	244,8 	530,5 	775,2 
marihuana 	 720,0 	52,5 	310,5 	363,0 
hasjiesj 	 480,0 	120,0 	122,0 	242,0 

totaal 	 2.480,0 	492,2 	1.165,5 	1.657,7 

_ 
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Tabel 10.3 Volumina, waarde en toegevoegde waarde van produktie, 
import en export van drugs van variant 3 (op jaarbasis). 
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4.7 Overige elementen van de rekenprocedure 

De elementen van het gebruikte rekenmodel, dat ten grondslag ligt aan de transac-
tietabel, worden gevormd door de tabellen 11.2 tot en met 18 (zie pagina's 36 tot en 
met 41). Door arceringen is in de tabellen aangegeven welke gegevens zijn overge-
bracht naar de transactietabel, die is opgenomen als tabel B2 in bijlage I. Getallen die 
in de tabellen dubbel omkaderd zijn, betreffen door het NEI gehanteerde kwantita-
tieve veronderstellingen. De hier gepresenteerde tabellen 11.2 tot en met 18 en 
transactietabel B2 zijn gebaseerd op middenvariant 2. Voor de beweegreden variant 
2 te onderscheiden, moge worden verwezen naar paragraaf 4.4.2 onder 1. 
In bijlage I zijn bovendien de transactietabellen B1 en B3 opgenomen, die betrekking 
hebben op de varianten 1 en 3; voor deze varianten zijn tevens de achterliggende 
tabellen opgenomen, voorzover die verschillen van de in deze paragraaf te presente-
ren cijferoverzichten (de tabellen 13.2, 14.2 en 15.2). 

De gegevens in tabel 11.2 zijn deels ontleend aan het rapport Drugs, delicten en 
handhavingskosten [6] en deels aan de studie van Grapendaal e.a. [13]. Het eerst 
genoemde rapport geeft aan dat de materiele kosten veroorzaakt door de crimineel 
actieven onder de geschatte 30.000 verslaafden (waarvan 27.500 aan heroine) gesteld 
mogen worden op f 650 nun per jaar of omgeslagen over het totale aantal verslaaf-
den gemiddeld f 1.800 per maand per verslaafde. De studie van Grapendaal be-
schrijft de componenten van het besteedbare inkomen van problematische drugge-
bruikers in Amsterdam. De inkomsten uit verwervingscriminaliteit zijn uitgangspunt 
voor de berekening van schade- en prerniebedragen in tabel 12.2. Aangenomen is dat 
de sectoren gezinnen (A) en overige bedrijven (G) in gelijke mate gedupeerd worden 
door de bedoelde criminaliteit. 

In tabel 12.2 is berekend welke schadebedragen voor getroffenen voortvloeien uit de 
verwervingscriminaliteit. Daartoe zijn eerst de belangrijkste vormen van deze crimi-
naliteit benoemd (Grapendaal e.a.). De daar aangetroffen procentuele verdeling over 
de delictsoorten is vervolgens aangehouden voor het maandelijkse bedrag aan ver-
wervingscriminaliteit dat in tabel 11.2 is gebruikt. Aangenomen is dat de helings-
waarde van gestolen goederen belangrijk onder de (tweedehands) marktwaarde ligt. 
Daarom zijn er ophoogfactoren gespecificeerd (kolom 6). Voorts is aangenomen dat 
diefstal en inbraak in het algemeen veel additionele schade (bovenop de waarde van 
de buit) met zich meebrengt. Ook daarvoor is gewerkt met algemene ophoogfacto-
ren. Tenslotte zijn cijfers bepaald voor het verzekerde en niet-verzekerde deel van de 
schade en voor de premie-opslag die verzekeringsmaatschappijen in rekening 
brengen. Opnieuw is een aanname gedaan over de verdeling van deze kostenposten 
over gezinnen en bedrijven. De niet-verzekerde schade is in eerste instantie tegen 
marktwaarde als een pro memorie-post opgenomen (in de cellen AN, AO, GN en 
GO van de transactietabel). Aangenomen is dat slechts een deel (de helft) ervan 
wordt hersteld; de nieuwwaarde van dit herstelde deel is geschat op tweemaal de 
marktwaarde van de niet-verzekerde schade (niet-verzekerde schade vindt men in 
de cellen AG en GG van de transactietabel). 
De resultaten (gearceerde cijfers) zijn gekopieerd naar de transactietabel. 

Tabel 13.2 bevat de bewerkte uitkornsten van de top-down-benadering. De cijfers 
corresponderen met variant 2, dat wil zeggen het midden tussen de verbruiksvariant 
waarbij de Europese invoer van drugs over de landen wordt verdeeld overeenkom- 
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stig hun verbruik (geen intra-europese handel) en de aanbodvariant waarbij die 
invoer wordt verdeeld in evenredigheid met de opgespoorde hoeveelheden. In 
tegenstelling tot de oorspronkelijke modeluitkomsten, zijn de landen waarheen 
Nederland exporteert niet afzonderlijk genoemd, maar wordt een exportcijfer 
vermeld. Hoewel in het model van de top-down-benadering wordt gewerkt met 
drugsstromen waarvoor reeds rekening is gehouden met inbeslagnemingen, worden 
deze laatste toch in tabel 13.2 weergegeven en wel om 2 redenen. In de eerste plaats 
omdat in de transactietabel de cel LN voorkomt ('drugs opgespoord en vernietigd'); 
in de tweede plaats omdat hier aangenomen wordt dat de opgespoorde drugs al wel 
aan het buitenland betaald zijn en derhalve te zamen met de niet-opgespoorde 
leiden tot het bedrag in de cel LP ('invoer van drugs'). Zoals opgemerkt in paragraaf 
4.2.5 is de toegevoegde waarde voor Nederland en het buitenland als volgt bere-
kend. Bij de invoer van drugs is aangenomen dat de helft van de prijs uit toegevoeg-
de waarde bestaat, die gelijkelijk wordt verdeeld over Nederland en het buitenland. 
Bij de uitvoer is aangenomen dat de toegevoegde waarde gelijk is aan het verschil 
tussen de uitvoerprijs per drug en de invoerprijs, die vervolgens ponds-pondsgewijs 
over de Nederlandse exporteur en de buitenlandse afnemer is verdeeld. Slechts ten 
aanzien van de eigen produktie van marihuana (nederwiet) geldt dat de uiteindelijke 
opbrengst uit verkoop (groot- en kleinhandel) geheel uit toegevoegde waarde 
bestaat. 

Tabel 14.2 neemt de in Nederland gerealiseerde toegevoegde waarde uit hoofde van 
de handel in verdovende middelen van tabel 13.2 tot uitgangspunt, onderscheiden 
naar enerzijds heroine en cocaine en anderzijds naar cannabisprodukten. Aangeno-
men is dat 20% van de toegevoegde-waardebedragen uit kosten bestaat, zodat vol-
gens variant 2 een winst resulteert van f 2,4 mid voor de handel in heroine en 
cocaine en f 2,3 mld voor de handel in cannabisprodukten. Voor het totaal van de 
kosten voor alle drugs is de volgende verdeling aangenomen: salarissen, omkoopgel-
den e.d. 40%, kosten voor beveiliging e.d. 15%, toelevering van andere bedrijven 
20%, betaling van boetes 10%, betaling van belastingen 10% en verzekeringspremies 
50k.  

In tabel 15.2 zijn (verschillende) veronderstellingen gemaakt ten aanzien van wit-
waspraktijken. Voor cannabis is aangenomen dat een derde deel via binnenlandse 
kanalen naar de 'bovenwereld' wordt doorgesluisd, in gelijke mate verdeeld over 
drie sectoren: financiele instellingen (cel LD), exploitatie van onroerend goed (cel LE) ' 
en horeca-bedrijven (cel LF). De rest (tweederde van de winst) gaat in eerste 
instantie naar het buitenland, waarvan de helft te zijner tijd weer naar Nederland 
terugkomt. Uit de gevoerde interviews is naar voren gekomen dat de handel in 
heroine en cocaine hoofdzakelijk in handen is van allochtone groeperingen in Neder-
land, die hun verdiensten in meerderheid naar het land van herkomst overmaken. 
Om die reden is aangenomen dat 90% van de behaalde winst voorgoed naar het 
buitenland verdwijnt; de resterende 10% blijft in Nederland en wordt conform , 
cannabis witgewassen via de sectoren financiele instellingen (cel LD), exploitatie van 
onroerend goed (cel LE) en horecabedrijven (cel LF). 

Tabel 16 geeft een schatting van de totale kosten van rechtshandhaving, die voort-
vloeien uit de overlast die drugverslaafden veroorzaken. Het betreft hier kosten van 
politie, FIOD/clouane/MOT, justitie en penitentiaire inrichtingen, voorzover voort-
vloeiend uit de Opiumwet. De cijfers zijn ontleend aan Kraan [14] en aan het tninis- 
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terie van Hustitie (cellen JC, JG en JO). Het budget is afkomstig van de overige 
overheid (cel KJ). De kosten zijn voorts toegerekend aan de belastingbetalers (door 
eerst een ophoogfactor te introduceren voor adrninistratieve kosten en vervolgens 
het totale belastingbedrag te verdelen over de sectoren gezinnen en bedrijven, cellen 
AK en GK). 

In tabel 17 volgt een schatting van het totaalbedrag aan kosten van de sectoren 
gezondheidszorg en maatschappelijke begeleiding van verslaafden, ontleend aan 
Kraan [14] (cellen BI en KH). Aangenomen is dat deze kosten gelijkelijk over beide 
sectoren verdeeld zijn. Ook hier zijn deze kosten, na een opslag, doorvertaald naar 
premiebetalers (ditmaal alleen gezinnen, cellen AB en AK). 

Tabel 18 tenslotte geeft een schatting van de kosten die bedrijven wegens de door 
hen ondervonden overlast van druggebruikers, doorberekenen aan de sector 
huishoudens (cel AG). 
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Kg 	prijs/gr 	waarde 		vorming toegevoegde waarde  

	

(NLG) 	min NLG) 	buiten- 	Neder- 	Totaal 

	

land 	land 

' 
Import (na aftrek en inclusief verrekening verliezen t.g.v. opgespoorde drugs) 

heroine 	6.949,4 	33,3 	231,4 	173,6 	35,4 	208,9 

cocaine 	41.785,0 	33,3 	1.391,4 	1.043,6 	143,1 	1.186,6 
marihuana 	276.055,0 	3,3 	920,2 	690,1 	-127,0 	563.2 
hasjiesj 	217.880,0 	3.3 	726,3 	544,7 	-56,4 	488,3 

totaal 	 3.269,3 	2.452,0 	-4,9 	2.447,0 

opgespoord en verliezen door opsporing (pro memorie; al verrekend in importen): 
heroine 	900,0 	33,3 	30,0 	22,5 	7,5 	30.0 

cocaine 	8.200,0 	33,3 	273,1 	204,8 	68,3 	273,1 
marihuana 	142.800,0 	3,3 	476.0 	357,0 	119,0 	476,0 
hasjiesj 	95.200,0 	3,3 	317,3 	238,0 	79,3 	317,3 

totaal 	
...... ..........,......................„ 

	

11 	• liiii10itC41 	822,3 	274,1 	1.096,4 

binnenlandse produktie: 

	

1 marihuana 	51.000,0 	3,3 	170,0 	 170,0 	170,0  

totaal van import en binnenlandse produktie (exclusief opsporing): 
heroine 	6.949,4 	33,3 	231,4 	173,6 	35,4 	208,9 
cocaine 	41.785,0 	33,3 	1.391,4 	1.043,6 	143,1 	1.186,6 
marihuana 	327.055,0 	3,3 	1.090,2 	690,1 	43,0 	733,2 
hasjiesj 	217.880,0 	3,3 	726,3 	544,7 	-56,4 	488,3 

totaal 	 3.439,3 	2.452,0 	165,1 	2.617,0 

totaal aanbod (inclusief opgespoorde hoeveelheden): 
heroine 	7.849,4 	33,3 	261,4 	196,0 	65,3 	261,4 
cocaine 	49.985,0 	33,3 	1.664,5 	1.248,4 	416,1 	1.664,5 
marihuana 	469.855,0 	3,3 	1.566,2 	1.047,1 	519,0 	1.566,2 
hasjiesj 	313.080,0 	3,3 	1.043,6 	782,7 	260,9 	1.043,6 

totaal 	
....... .. . . .. . .. .:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. 

.. ' 	•  *::::::::ci::::::::: 	4 .535 ,7 	3.274,3 	Mii:if .... ..... ::....:.;.....1 	4.535 .7  

consumptie binnen Nederland: 
heroine 	3.000,0 	100,0 	300,0 	 200,1 	200,1 
cocaine 	9.800,0 	100,0 	980,0 	 653,7 	653,7 
marihuana 	72.000,0 	10,0 	720,0 	 480,0 	480,0 
hasjiesj 	48.000,0 	10,0 	480,0 	 320,0 	320,0 

totaal 	 .....::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::W:.... ..... '..... 	0,0 	1.653,8 	1.653,8 

Nederlandse export: 
heroine 	3.949,4 	140,3 	553,9 	211,2 	211,2 	422,4 
cocaine 	31.985,0 	145,2 	4.643,2 	1.789,0 	1.789,0 	3.578,1 
marihuana 	255.055,0 	13,0 	3.316,5 	1.233,2 	1.233,2 	2.466,4 
hasjiesj 	169.880,0 	13,0 	2.209,6 	821,6 	821,6 	1.643,3 

totaal 	 eL::42:::!:::::::::::::::;:l:tialtti:::::::::::g: 	. 	A::: 	4.055,1 	8.110,1  

totaal 
heroine 	 853,9 	384,8 	446,7 	831,5 
cocaine 	 5.623,2 	2.832,6 	2.585,8 	5.418,4 
marihuana 	 4.036,5 	1.923,3 	1.756,2 	3.679,5 
hasjiesj 	 2.689,6 	1.366,3 	1.085,2 	2.451,6 

totaal 	 13.203,2 	6.507,1 	5.873,9 	12.380,9 
, 
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Tabel 13.2 Volumina, waarde en toegevoegde waarde van produktie, 
import en export van drugs van variant 2 (op jaarbasis). 
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Tabel 14.2 Toegevoegde waarde, onderscheiden naar kosten— en winstcomponenten (mm n guldens). 

Totaal gerealiseerde toegevoegde waarde voor Nederland:  
waarvan kosten: 20%  
waarvan winst: 

verdeling van de kosten: 
gezinnen (salarissen, omkoopgeld) 
beveiliging ed. 
avenge bedrijven 
boetes 
belastingen 
verzekeringspremies 
totaal 100% 

	

alle drugs 	 heroine & 	cannabis— 
cocaine produkten 

	

5.874 	 3.032 	2.841 

	

1.175 	 606 	568 

1.175 

Tabel 15.2 Witwaspraktijken (mm n guldens) 

Verondersteld t.a.v. witwas—praktiken (witwassen van de winst, berekend in tabel 14.2): 

Cannabis— produkten: 

Bestemming berekende winst: 
buitenland: 

eerst naar buitenland: 
waarvan later terugkomt: 

binnenland: 

verdeling binnenlands witgewassen bedragen over sectoren D, E en F: 

Heroine & cocaine: 

Bestemming berekende winst: 

naar buitenland: 
bliift in Nederland: 

16  

51i76  

90%1 

II 1M.16 

Nve.v.v.vre: 

2.273 

758 

2.426 

243 

1 verdeling binnenlands witgewassen bedragen over sectoren D, E en F: 

33% 
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Tabel 16 	Kosten rechtshandhaving t.a.v. drugs (1992) 

politie 	 266,0 	35,0% 
FIOD/douane/MOT 	 34,0 	4,5% 

justitie 	 70,0 	9,2% 
penitentiaire inrichting en 	 389,0 	51,3% 

Totaal 	 759,0 	100,0% 

belasting 
kosten belastingdienst (10%) 	 0,1  

toedeling kosten rechtshandhaving: 
lonen, salarissen, soc. lasten (85%) 
resteert: 
beveiligingsbedrijven (20%) 
avenge bedrijven (80%) 

toedeling belastingplichtigen: 
gezinnen (75%) 

bedrijven (25%) 

0,851  

min guldens 

75,9 

834,9 

totaal 

113,8 

politie 	justitie 	penet.inr. 
219,45 	57,75 	320,925 

73,15 	19,25 	106,975 

Brannen: Kraan, 1994 
Ministerie van Justitie (CDWO, juli 1995) 

label 17 	Kasten gezondheidszorg t.a.v. drugs (1992) 
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klinieken/afd psych. ziekenhuizen 
consultatiebureaus alc.&drugs 
reg. instell. sociale en medische zorg 
gemeentelijke methadonprogramma's 
klinieken voor behandeling drugsverslaafd en 
onderzoek, informatie, training 
beleidsprogramma's 

totaal 

verondersteld: 
gezondheidszorg (50%) 
maatschappelijke zorg (50%) 

premiefactor: 
premies gezondheidszorg 
premies maatschappelijk werk 

0,5 
0,5 

min gld 

36 
36 
56 

7 
3 
5 
4 

147 

toed eling kosten: 	 pez,  zorg 	 maatsch.zor9 .  ......... 
lonen, salarissen, soc. lasten (85%) I 	0 8 5 1  8 475 	HO (123 	U2X41 	10 
resteert: 
avenge bedrijven 	 HG 	ii 025 	IG t2) 

Brian: Kraan, 1994 
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Tabei 18 	Doorberekening aan gezinnen van schade bedriiven 

Totale door bedrijven ondervonden schade: 	 min gulden 

g2 	waarde niet verzekerde schade diefstal 	 382,1 

93 	waarde herstel avenge niet verzekerde schade 	484,2 
g4 	schadepremies 	 952,9 
e2 	belasting 	 208,7 
al 	verwervingscriminaliteit 	 324,0 

waarvan verhaald op gezinnen: 

totaal 	 2352,0 

80% 



5 De transactietabel voor cannabis, heroine en 
cocaine 

5.1 Kwantificering van de transactietabel 

Met behulp van de informatie, verkregen uit de in paragraaf 4.3 beschreven bereke-
ningen kunnen de meeste posten van tabel A, besproken in hoofdstuk 3, worden 
ingevuld. Het resultaat is weergegeven in de tabellen B1 tot en met B3 van bijlage I. 

Bij de kwantificering zijn enkele 'sporen' gevolgd. Door verschillende bronnen als 
uitgangspunt te nemen, kon op diverse plaatsen in de tabel met kwantificering 
worden aangevangen. De sporen zijn in de tabelcellen aangeduid met een kleine 
letter (letters a tot en met h) en een cijfer om het spoor te kunnen blijven volgen in 
de tabel. De sporen die gevolgd zijn, zijn ook terug te vinden in de tabellen 11 tot en 
met 18 van het rekenmodel. 

Zoals hiervoor uiteengezet, bestaat er op dit moment over som.rnige transacties 
weinig informatie, zodat de gehanteerde veronderstellingen met onzekerheden, 
omgeven zijn. 

Sommige posten hebben niet betrekking op financiele transacties (bijvoorbeeld de' 
posten van niet-herstelde schade in cel AN); ze dragen een pro-memoriekarakter. 
Soms vormen ze een samenvatting van transacties die elders in de tabel voorkomen 
(bijvoorbeeld de post winsten van drughandelaren). In die gevallen is de weergege-
ven informatie niet gebruikt voor het berekenen van totaalbedragen aan ontvangsten 
en uitgaven of saldi daarvan. Die gevallen worden in de tabel aangeduid door het 
spoor tussen haakjes te zetten (bijvoorbeeld de winsten uit drugshandel in cel LL 
met spooraanduiding (d3)). 

De transactietabel bevat enkele posten die nog met gekwantificeerd zijn in het model 
(bijvoorbeeld AC en GC). Ook hiervoor kunnen in beginsel schattingsprocedures 
worden bedacht. Ook de cellen AE en GE zijn pro memorie toegevoegd: ze betreffen 
waardeverliezen in de onroerend-goedsector ten gevolge van overlast van drugge-
bruikers en hebben geen betrekking op feitelijke transacties. Opgemerkt kan echter 
worden dat tegenover negatieve vraag- en waarde-ontwikkelingen op overlastloka-
ties, vraagtoenemingen en prijsstijgingen gerealiseerd worden op andere lokaties. 
Aangenomen is dat per saldo de waarde-ontwikkelingen binnen de sector een neu-
traal verloop te zien geven. 

5.2 Resultaten 

Uit de hiervoor gepresenteerde beschrijving van het rekenmodel blijkt, dat op grond 
van een stelsel van expliciete veronderstellingen een logisch consistent overzicht van 
transacties tussen sectoren kan worden opgebouwd, dat een schatting mogelijk 
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maakt van de economische betekenis 8  van het drugscomplex voor de verschillende 
betrokken sectoren van de economie en voor de Nederlandse economie in relatie tot 
het buitenland. 

De onderste regel van de transactietabellen Bl, B2 en B3 geeft een schatting van de 
totale jaarlijkse netto-uitgaven van de verschillende sectoren van de economie vol-
gens de in hoofdstuk 4 besproken rekenvarianten 1, 2 en 3. Tabel 19 (zie pagina 45) 
bevat een overzicht van de belangrijkste informatie uit deze transactietabellen. Bij de 
hierna volgende toelichting richten we ons vooral op een bespreking van transac-
tietabel B2, gebaseerd op de middenvariant 2; de uitkomsten van transactietabel B1 
(aanbodvariant) worden daarmee vergeleken. 

■■■ 

■■■■ 

■■■ 

8 	In de interpretatie die daaraan in hoofdstuk 2 is gegeven: geinventariseerd zijn de effecten van het' 
drugscomplex in termen van inkomen en toegevoegde waarde; deze maatstaf voor de macro-economische 
betekenis mag niet vereenzelvigd worden met maatschappelijke baten in termen van welvaart. 
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Het totale gebruik van drugs in Nederland is weergegeven in cel ML en be-
draagt volgens de gehanteerde schattingsprocedure 2,5 mid gulden. Het ver-
bruik heeft betrekking op problematische en niet-problematische drug-
gebruikers. 
Dit geraamde bedrag is voor alle drie de varianten gelijk. 
Met de ontvangsten uit het buitenland wegens doorvoer van drugs naar het 
omringende buitenland (de waarde van de export tegen straatprijzen, vermin-
derd met de opbrengst voor buitenlandse importeurs; cel PL) zou - onder de 
bij variant 2 gehanteerde veronderstellingen - een bedrag van 6,7 mid gulden 
gemoeid zijn; de netto betalingen voor importen van buiten Europa (de 
waarde van de importen tegen groothandelsprijzen, verminderd met de 
opbrengst voor Nederlandse importeurs; cel LP) worden geschat op 3,3 mid. 
Voor de aanbodvariant (variant 1) zijn de geraamde bedragen ongeveer twee-
maal zo hoog. 
De totale uitgaven (wick- witwastransacties) van de sector handel en produktie 
van drugs in Nederland bedragen 4,4 mid gulden en het totaal der ontvang-
sten (vOor witwastransacties) 9,1 mid. De winsten zouden aldus op ongeveer 
4,7 mid gulden per jaar uitkomen. In termen van toegevoegde waarde voor 
Nederland gaat het echter om een bedrag van 5,9 mid gulden (niet in de 
transactietabel, maar zie tabel 13.2), ongeveer 1% van het bruto nationaal 
inkomen. 
De aanbodvariant geeft bij uitgaven ten bedrage van 7,3 mld, ontvangsten te 
zien die oplopen tot 15,7 mid; de binnenlandse toegevoegde waarde bedraagt 
10,5 mid gulden per jaar. 
De uitgaven van gezinnen en overige bedrijven wegens schade, veroorzaakt 
door drugsgerelateerde criminaliteit en overlast van druggebruikers, is voor 
beide sectoren te zamen op ruim 10 mid te ramen; 7,3 mid komt - onder de 
gehanteerde veronderstellingen ten laste van gezinnen (sector A), en 3,2 mid 
ten laste van overige bedrijven (G). 
Deze bedragen zijn gelijk voor de drie onderscheiden varianten. 
Daar staat tegenover dat het drugscomplex voor de sectoren gezinnen en 
bedrijven ook tot ontvangsten leidt. In de eerste plaats zijn er de schade-uitke-
ringen van verzekeraars (gezinnen en overige bedrijven beide 0,9 mid). 
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Bestrijding van criminaliteit, zorg voor verslaafden, herstel van aangerichte 
schaden levert voorts werk op en impliceert een totale loonsom van 0,7 mid 
gulden, terwijl het bedrijfsleven daardoor 6,8 mid gulden aan omzet gene-
reert. We wijzen er met nadruk op dat deze ontvangsten niet als maatschap-
pelijke baten mogen worden aangemerkt, omdat er bij ontbreken van crimina-
liteit rninstens evenveel ontvangsten uit andere (maatschappelijk meer 
gewenste) economische activiteiten gerealiseerd zouden worden. 
De uitkomsten zijn voor elk van de drie varianten gelijk. 
De ontvangsten en uitgaven van de overheid (sectoren J en K) zijn volgens 
variant 2 aan elkaar gelijk. 
Voor variant 1 wordt een klein positief saldo berekend, vanwege enigszins 
hogere verwachte belastingopbrengsten. 
Het is onmogelijk een goede, met waarnemingen onderbouwde, schatting te 
maken van de geldstromen in verband met witwaspraktijken. Onder de hier 
expliciet geformuleerde veronderstellingen zou voor de handel in cannabis-
produkten eenderde van de winsten naar het buitenland verdwijnen. Van de 
rest is aangenomen dat de helft via het buitenland wordt witgewassen en na 
verloop van tijd weer opduikt in Nederland. Voor heroine en cocaine is zelfs 
verondersteld dat 90% van de behaalde winsten definitief naar het buitenland 
verdwijnt; slechts 10% zou in Nederland worden witgewassen. 
Volgens variant 2 zou 1,8 mid gulden van de winst binnen Nederland 
worden witgewassen. Voor variant 1 bedraagt deze rarning 3,2 mid gulden. 
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variant 1 	variant 2 	variant 3 	verwijzing 
(aanbod) 	(midden) 	(verbruik) 

1. Uitgaven aan consumptie van drugs in Nederland 	2,5 	2,5 	2,5 	cel ML; Tab. 15 , 	  

2. Internationale handel: 	 label 15 
a. Betaling aan buitenland wegens importen (incl. 	5,2 	3,3 	1,3 	cel LP 

opsporing) tegen groothandelsprijzen 
b. Ontvangsten uit exporten door Nederlandse inge- 	13,2 	6,7 	0,0 	cel PL 

zetenen (excl. opsporing) tegen straatprijzen 
c. Saldo buitenland 	 8,0 	3,4 	-1,3 

- 	  

3. Toegevoegde waarde voor Nederland, gevormd 	 (niet in transac- 
wegens drugscomplex (uit tabellen 11.1 t/m 11.3) 	10,5 	5,9 	1,2 	tietabel) 

4. Handel in en produktie van drugs in Nederland 
(sector L) 

a. Totaal uitgaven 	 7,3 	4,4 	1,5 	rij L 
b. Totaal ontvangsten 	 15,7 	9,1 	2,5 	kolom L 
c. Saldo: winsten voor Nederlandse ingezetenen 	8,4 	4,7 	0,9 	cel LL 

, 	  

5. Berekende witwastransacties Nederlandse ingeze- 
tenen 

a. Gaat naar buitenland 	 6,6 	3,7 	0,8 	cel LP 
b. Blijft in Nederland 	 1,8 	0,8 	0,1 	saldo 
c. Komt terug naar Nederland 	 1,4 	0,9 	0,1 	cel PL 
d. Totaal (= winst) 	 8,4 	4,7 	0,9 	cel LL 

6. Gezinnen (sector A) 
a. Uitgaven 

Totaal 	 7,3 	7,3 	7,3 	rij A 
- Waarvan wegens schadeherstel 	 6,7 	6,7 	6,7 	saldo 
- Overige uitgaven 	 0,6 	0,6 	0,6 	cel AM 

b. Ontvangsten 	 0,9 	0,9 	0,9 	kolom A 
c. Saldo ontvangsten 	 -6,4 	- 6,4 	-6,4 	kolom A 

7. 	Overige bedrijven (sector G) 
a. Uitgaven 

Totaal 	 3,2 	3,24 	3,2 	rij G 
- Waarvan wegens schadeherstel 	 2,9 	2,89 	2,9 	saldo 

- Overige uitgaven 	 0,4 	0,35 	0,4 	cel GM 
b. Ontvangsten 	 6,8 	6,78 	6,8 	kolom G 
c. Saldo ontvangsten 	 3,5 	3,54 	3,5 	kolom G 

8. 	Overheid (sectoren J en K) 
a. Uitgaven 	 1,9 	1,9 	1,8 	rij J+K 
b. Ontvangsten 	 2,1 	1,9 	1,9 	kolom J+K 
c. Saldo ontvangsten 	 0,2 	0,0 	-0,2 	saldo 

label 19 Samenvafting van de belangrijkste resultaten per rekenvariant, opgenomen in de transactietabellen 
(miljarden guldens van 1994) 
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6 Samenvatting en belangrijkste conclusies 

6.1 Tijdens het onderzoek is een rekenscenario opgesteld en uitgewerkt voor de 
raming van de macro-economische implicaties voor Nederland van de handel in en 
het gebruik van drugs. De waarde van de beschikbaarheid van een rekenscenario is 
onathankelijk van de kwaliteit van het beschikbare materiaal. 

6.2 De gevolgde aanpak en de reikwijdte ervan kunnen als volgt worden samenge-
vat: 

De macro-economische betekenis voor Nederland van de handel in en het ge 
bruik van drugs door ingezetenen wordt in deze studie beschreven door de geldbe= 
dragen te ramen van alle drugsgerelateerde transacties die in de loop van een jaar 
tussen Nederlandse ingezetenen onderling en met het buitenland plaatsvinden. 

Een belangrijk deel van deze transacties is niet terug te vinden in officiele 
statistieken, omdat het illegale handel betreft. Vooral voor de raming van de export, 
van drugs geldt dat de hiermee gemoeide bedragen niet zijn opgenomen in de natio-
nale rekeningen. 

De geraamde jaarbedragen geven een beeld van de omzetten van de belang-
rijkste drugssoorten, de waarde van internationale handelsstromen, het hiermee door , 
Nederlandse ingezetenen verworven inkomen (toegevoegde waarde) en het deel 
daarvan dat voor de Nederlandse economie behouden blijft, de waarde van de bin-
nenlandse drugsconsumptie, de met de drugsproblematiek samenhangende kosten 
van veiligheid, rechtshandhaving en verslaafdenzorg, alsmede van de door derden 
geleden schade ten gevolge van aan drugs gerelateerde criminaliteit (inclusief de 
waarde van door verslaafden gestolen en vernielde bezittingen). 

Vanwege het illegale respectievelijk criminele karakter van de activiteiten en de 
omvangrijke externe effecten ervan (die veelal met in transacties tot uitdrukking 
komen) mag een grote positieve bijdrage aan het nationaal inkomen niet geinterpre-
teerd worden als een per saldo vergroting van de capaciteit tot behoeftebevrediging 
(de beschikbaarheid van middelen om de welvaart te vergroten) in de economie. 

In dit onderzoek zijn alle niet in inkomensvorming tot uitdrukking komende 
welvaartsaspecten van activiteiten die aan drugs gerelateerd buiten beschouwing , 
gelaten (bijvoorbeeld niet in geld uitgedrukte effecten zoals gevoelens van onveilig-
heid bij burgers, geestelijke gevolgen van verslaving aan drugs, de door criminele 
handelingen optredende irreguliere verschuivingen in de verdeling van inkomen en 
vermogen, enz.) 

Omdat zulke belangrijke welvaartsaspecten buiten beeld blijven, mag men de 
uitkomsten van het onderzoek niet interpreteren als een representatieve samen-
vatting van alle voor- en nadelen voor de nationale economie van het drugscomplex. 
Hier wordt slechts een aspect van de daartoe benodigde informatie geleverd. Het 
gaat dus om de economische betekenis van drugs in beperkte zin. 

6.3 Het in deze studie gehanteerde ramingsscenario berust op twee pijlers. 
Enerzijds is een poging gedaan om, op basis van bevindingen uit eerder in 

Nederland verrichte case studies voor het drugscomplex, te komen tot nationale 
aggregaatschattingen. Deze betreffen vooral de schade aangericht door, en de zorg 
voor verslaafden. Dit is een bottom-up-benadering. 

Gegeven de beschikbare informatie bleek het met mogelijk om langs deze weg 
te komen tot een verantwoorde schatting van internationale handelsstromen en de 
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daarmee gepaard gaande geldstromen. Daarom is, ter aanvulling op de bottom-uti-
aanpak, een top-down-procedure gevolgd, die gebaseerd is op mondiale en Europese 
aggregaatgegevens (jaarlijkse oogsten in de belangrijkste produktiegebieden, mondia-
le en Europese consumptie- en opsporingsgegevens, groothandels- en straatverkoop-
prijzen per Europese deelmarkt, en beredeneerde kosten en risico's van transport en 
a flevering). 

6.4 De kwaliteit van de basisgegevens waarop de berekeningen steunen, kon niet 
worden onderzocht. In de meeste gevallen is ervan uit gegaan dat de verkregen 
gegevens van zodanige kwaliteit zijn, dat de gevolgde rekenprocedure gerechtvaar-
digd is. Het ramingsscenario is in hoofdlijnen robuust van aard: beperkte verande 
ringen in de veronderstellingen leiden met tot grote verschuivingen in de uitkom-
sten. 
Bij de vertaling en detaillering van de effecten naar somrnige sectoren van de Neder-
landse economie waren we niettemin soms aangewezen op zwak onderbouwde 
veronderstellingen. In het rekenschema zijn deze veronderstellingen expliciet ver-
meld. Zodra meer informatie beschikbaar komt, kan die direct opnieuw verwerkt 
worden. 
Het rekenschema geeft de ramingen een transparant karakter; het maakt duidelijk 
welke informatie cruciaal is voor het maken van betere schattingen voor strategische l  
variabelen. 

6.5 Hoewel de top-down-benadering een mogelijkheid biedt om via mondiale 
produktiecijfers enige grip te krijgen op internationale handelsstromen, moet worden 
vastgesteld dat het op dit moment niet goed mogelijk is om op basis van de beschik-
bare cijfers een toets uit te voeren op de kwaliteit van de ramingsresultaten. In 
paragraaf 4.2.4 is slechts de aanzet tot zo'n toetsing besproken. Daaruit blijkt dat de 
consistentie in het beschikbare basismateriaal soms te wensen overlaat. In het geval 
van heroine lijken de mondiale produktiegegevens en de verdeling van de afzet over , 
wereldregio's qua orde van grootte moeilijk te rijmen met de consumptiegegevens. 
Daarom is voor de raming van internationale heroinestromen binnen Europa geen 
gebruik gemaakt van de beschikbare mondiale produktiegegevens. 
We concluderen hieruit dat het aanbeveling verdient om ten behoeve van een verbe-
terde raming van internationale drugsstromen binnen Europa - en in het bijzonder 
van de Nederlandse export van drugs - bij voortgezet onderzoek uitdrukkelijk aan- ' 
dacht te besteden aan bottom-up-studies voor andere Europese landen en de daaruit 
a f te leiden aggregaatgrootheden voor Europa. Dat zal de mogelijkheid vergroten om 
de plausibiliteit van de geraamde Nederlandse export te toetsen. 

6.6 Ten aanzien van de bottom-up-component van de procedure kunnen gevoe-
ligheidsanalyses worden uitgevoerd door met onzekerheid omgeven veronderstellin-
gen te varieren. Voor de top-down-component geldt hetzelfde; hiervoor zijn tijdens 
deze studie al drie varianten doorgerekend. 

Uitgangspunt is de aanbodvariant (variant 1). Deze is gebaseerd op de veron-
derstelling dat de import van drugs in Nederland gelijk is aan het aandeel van Ne-
derland in het totale volume van in Europa opgespoorde drugs, vermenigvuldigd 
met de totale Europese import. Hieruit is - na optelling van de Nederlandse produk-
tie en vermindering van de nationale consumptie - de export naar andere Europese 
landen berekend. 
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Daarnaast is een strikte verbruiksvariant (variant 3) bezien. Deze variant vloeit 
voort uit de veronderstelling dat Nederland in het geheel geen drugs zou exporte-
ren. De reden om deze variant te bezien is gelegen in de wens om te beschikken 
over een variant die de minimaal mogelijke omvang van het Nederlandse internatio-
nale drugshandel beschrijft, gegeven het binnenlands verbruik. Omdat bekend is dat 
Nederland een belangrijke netto-exporteur is van drugs, fungeert deze variant als 
een theoretisch scenario. 

De middenvariant (variant 2) tenslotte is berekend als het gemiddelde van 
beide uitersten (deze variant berust daardoor impliciet op de veronderstelling dat de 
Nederlandse opsporingseffectiviteit positief afsteekt tegen die van de rest van Euro-
pa). 

6.7 Variant 1 leidt tot te hoge importramingen voor Nederland indien de werkelij-
ke pakkans in Nederland hoger is dan de veronderstelde pakkans; deze veronder-
stelde pakkans is gelijk gesteld aan de gemiddelde Europese pakkans. 
Er is een poging gedaan om de plausibiliteit van de gevolgde rekenprocedure te 
toetsen, maar voor een overtuigende toets op de voor Nederland verkregen ramin-
gen zijn helaas geen gegevens beschikbaar. 
Wegens dit gebrek aan mogelijkheden tot toetsing zijn, behalve variant 1, de varian-
ten 2 en 3 te geintroduceerd. Op de (als niet-realistisch te karakteriseren) minimum-
variant 3 wordt hiema niet verder ingegaan. Men kan de uitkomsten van variant 2 
beschouwen als een, conceptueel weliswaar minder overtuigende, maar in elk geval 
meer voorzichtige raming dan die verkregen uit variant 1. 

6.8 De belangrijkste uitkomsten voor de drie varianten van het top-down-model zijn 
weergegeven in tabel 20. Laten we de verbruiksvariant 3 buiten beschouwing, dan 
blijkt dat de via Nederlandse ingezetenen verhandelde omzet sterk gedomineerd 
wordt door de export (doorvoer) naar andere landen in Europa. De met deze omzet 
gemoeide waarde (straatprijzen in het land van consumptie) schatten we volgens 
variant 2 op ruim 13 mld gulden. Variant 1 leidt zelfs tot bijna 24 mld gulden. 
Nederlandse ingezetenen verdienen direct of indirect 5,9 (variant 2) a 10,5 mid 
(variant 1) gulden aan produktie en handel. De exportactiviteiten zorgen hier weer 
voor de grootste aandelen. 
Omdat is aangenomen dat circa 20% van de toegevoegde waarde als kosten (voor 
handelaren en producenten) is aan te merken, volgt dat de drugswinsten geraamd 
kunnen worden op ruim 5 a 8 mld gulden. De totale inkornsten van Nederlandse 
ingezetenen verdwijnen vervolgens voor het grootste deel uit Nederland: slechts 2,2 
a 3,9 mid-  gulden blijft volgens 'de gehanteerde veronderstellingen voor besteding in 
Nederland behouden 9 . Via omwegen komt daarvan, volgens de gehanteerde veron-
derstellingen, 0,8 a 1,4 mld weer terug naar Nederland. De rest verdwijnt naar het 
buitenland. De hier genoemde bedragen kunnen niet worden getoetst met behulp 
van resultaten van Nederlandse bottom-up studies. 

9 	Voorbeeld voor variant 2 van de berekening: 2,5 = 1,3 (kosten) + 0,9 (binnenlandse bestemming cannabis- 
winst) + 0,3 (binnenlandse bestemming winst hard drugs) 
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variant 1 	 variant 2 	variant 3 
(aanbod) 	 (midden) 	(verbruik) 

Omzetcijfers (straatprijzen): 
- 	nationale consumptie 	 2,5 	 2,5 	 2,5 
- 	Nederlandse export 	 21,3 	 10,7 	 0,0 

totaal 	 23,8 	 13,2 	 2,5 

Inkomen (toegevoegde waarde) verdiend door Neder-
landse ingezetenen: 

wegens aanbodactiviteiten: 
- 	import 	 0,6 	 -0,0 	 -0,7 
- 	produktie 	 0,2 	 0,2 	 0,2 
wegens vraagactiviteiten: 
- 	consumptie 	 1,7 	 1,6 	 1,7 
- 	export 	 8,0 	 4,1 	 0,0 

totaal 	 10,5 	 5,9 	 1,2 
, 	 .  

Kosten van inkomensverwerving 	 2,1 	 1,2 	 0,2 
Winsten 	 8,4 	 4,7 	 0,9 

Inkomen dat in Nederland blijft 	 3,9 	 2,2 	 0,4 
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Tabel 20 	Belangrijkste uitkomsten van de top-down-component (in mid gulden van 1994) 

6.9 Ook de met het bottom-up-model beschreven activiteiten leveren toegevoegde 
waarde op, namelijk wegens de verslaafdenzorg, de preventie, opsporing en a fwik-
keling van criminele activiteiten (handelaren en verslaafden) door politie en justitie, 
en wegens het voorkomen en herstellen van schaden, ondervonden door gezinnen 
en bedrijven. In totaliteit wordt deze toegevoegde waarde op 6,5 mid gulden 
geschat. 

6.10 De totale aan het drugscomplex gerelateerde toegevoegde waarde die jaarlijks 
ten goede komt van Nederlandse ingezefenen, is op basis van deze bevindingen te 
ramen op 2,2+0,8+6,5 = 9,5 mid gulden (variant 2) a 3,9+1,4+6,5 = 11,8 mid gulden, 
(variant 1). 
Hier is een waarschuwing op haar plaats. Deze bedragen mogen niet geInterpreteerd 
worden als indicatoren van de bijdrage van het drugscomplex tot de nationale wel-, 
vaart, die zonder drugscomplex niet gerealiseerd zou worden. Het is immers niet 
uitgesloten dat deze toegevoegde waarde ook zonder drugscomplex gerealiseerd zou 
zijn. De economische hulpbronnen (produktiefactoren) waarmee de berekende toege-
voegde waarde (ad 6,5 mid gulden). verkregen.wordt zouden ook zonder drugscom-, 
plex een inkomen genereren voor Nederlandse ingezetenen. Dit deel van de toege-
voegde waarde zou dus wegvallen tegen zijn "opportunity cost"; dit in tegenstelling, 
tot de toegevoegde waarde die met de internationale doorvoerhandel verkregen' 
wordt. In de tweede plaats is er in hoofdstuk 2 op gewezen dat het criminele c.q. 
illegale karakter van de handel in, en de produktie en consumptie van drugs, 
inhoudt dat de toegevoegde waarde juist in deze sector tekortschiet als maatstaf 
voor maatschappelijke welvaart wegens optredende ernstige "disutilities". 

6.11 De transactietabel laat voorts zien dat de uitgaven van de onderscheiden secto-
ren per saldo verschillend beinvloed worden door het drugscomplex. De belang-
rijkste cijfers zijn hieronder samengevat. 
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sector 	 uitgaven 	 per saldo 

	

(mid NLG) 	ontvangen 

A. Gezinnen 	 7,3 	 - 6,4 
B. Verzekeringsbedrijven 	 1,8 	 + 0,2 
C t/m I. Overige bedrijven en instellingen 	 3,4 	 + 3,5 
J/K. Overheid 	 1,9 	 0 

totaal 	 in Nederland of naar Nederland 
terugkerend 

aanbod-variant (1) 	 8,4 	 3,2 
midden-variant (2) 	 4,7 	 1,8 
gebniiksvariant (3) 	 0,9 	 0,3 
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Tabel 21 	Uitgaven en netto-ontvangsten per sector (mid guldens, 1994) 

6.12 Op basis van zeer globale informatie zijn grove schattingen gemaakt van met 
witwas-praktijken verbonden geldstromen. In Tabel 22 is het totaal van alle witwas-
transacties gelijk gesteld aan de winsten van Nederlandse ingezetenen verkregen uit 
de produktie van en handel in drugs. In de laatste kolom staat vermeld welk deel 
daarvan volgens de raming (witgewassen) in Nederland blijft of terugkeert. 

Tabel 22 	Geraamde witwas-transacties (mid guldens, 1994) 

6.13 Tenslotte volgen enkele aanbevelingen voor aanvullingen en verdere stappen 
die op basis van de hier gekozen aanpak kunnen worden gedaan. Zoals eerder. 
opgemerkt leent het gehanteerde rekenmodel zich ertoe wijzigingen in of varianten 
op de veronderstellingen direct op hun effect voor de uitkomsten te toetsen (gevoe-
ligheidsanalyses). Deze veranderingen kunnen betrekking hebben op rekenregels die 
op dit moment met of nauwelijks op feitelijke waarnerningen te funderen zijn (en die 
gehanteerd zijn omdat met aan het maken van kwantitatieve aannames kon worden 
ontkomen), zoals de ornkaderde getallen in de tabellen 11 tot en met 18. Ze kunnen 
ook informatie betreffen van meer recente aard of uit andere bronnen (bijvoorbeeld 
nieuwe produktie-, consumptie- en opsporingsgegevens, zowel nationaal als 
internationaal). Daarnaast is het mogelijk om, als daartoe aanleiding bestaat, 
onderdelen van de modelstructuur te veranderen, bijvoorbeeld omdat meer informa-
tie beschikbaar komt over de verdeling van de Europese importen over de a fzonder-
lijke landen in Europa (de nu gehanteerde "tussenstap" in het top-down-model zou 
dan kunnen vervallen en direct in de deelmodellen 1 en 2 geintegreerd kunnen 
worden). 

6.14 Deze studie was erop gericht een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de 
macro-economische betekenis van de handel in verdovende middelen en van de 
schade waarmee sectoren in de Nederlandse samenleving worden geconfronteerd als 
gevolg van het gebruik van verdovende middelen. In verband met dat doel was het 
nodig ramingen te verkrijgen van transactiebedragen, die jaarlijks gemoeid zijn met 
de handel in en het gebruik van verdovende middelen. Een van de instrumenten om 
dat doel te bereiken was het ontwikkelde top-down-model. Opgemerkt zij dat slechts 
een deel van de resultaten van deze modeltoepassing van nut is voor het nagestreef- 
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de doel: alleen de drugsstromen naar en van Nederland waren van belang. Met het 
model worden in principe echter met alleen de Nederlandse internationale drugs-
stromen berekend, maar ook die van andere Europese landen. Die informatie was 
hier niet nodig en is dus met vermeld. Voor andere onderzoeksdoeleinden zou deze 
gebruiksmogelijkheid van het model niettemin van nut kunnen blijken en wellicht 
verdere uitwerking verdienen. 

6.15 De uitkomsten van deze studie geven een indruk van de omvang van het 
drugscomplex en van de betrekkingen van deze bedrijfstak met andere sectoren van 
de economie. Deze studie naar de economische betekenis van met drugs samenhan-
gende activiteiten zou als referentiekader kunnen dienen voor een analyse, gericht 
op de economische evaluatie van beleidsmaatregelen op dit terrein (een maatschap-
pelijke kosten-baten analyse). Voor zo'n onderzoek kan men echter niet volstaan met 
het inventariseren van de status quo, zoals hier gebeurd is, maar moet worden 
nagegaan in hoeverre de hier geraamde economische grootheden anders zouden 
uitpakken, indien het beleid inzake drugs zou worden bijgesteld, indien met andere 
woorden een te evalueren beleidslijn wordt vergeleken met de hier beschreven 
"nulsituatie". 

A2715d ef. rap 

NEI A 



Ref erenties 

52 

[1] Interpol, The European heroin scene, Balkans - The new corridors, ICPO-Interpol, 
General Secretariat, 1994 

[2] Steinmetz Advies en Opleiding, Soft drugs in Nederland - Consumptie en handel, juni 
1995 

[3] Weijenburg, R., Drugs en drugsbestrijding in Nederland, 's-Gravenhage, 1996 

[4] Wagstaff, Adam and Maynard, Alan, Economic Aspects of the Illicit Drug Market 
and Drug Enforcement Policies in the United Kingdom, HMSO, London, 1988 

[5] The World Competitiveness Report, World Economic Forum, 1994 

[6] Driessen, F.M.H.M. en Jansen, H.F.A., Drugshandel na 1992, Bureau Driessen, 
Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek en Advies, Utrecht, juni 1991 

[7] Internet: WWW:http://www.paranoia.com/drugs/ . Price Project Report (non-
US), september 1995 

[8] Korf, Dirk J. en Biemond, Bob en Jellema, Ruurd, Prijs en kwaliteit van illegale 
drugs in Amsterdam, Criminologisch Instituut 'Bonger', Universiteit van Amsterdam, 
1994 

[9] Intraval, Stichting, Drugs binnen de grenzen. Harddrugs en criminaliteit in Nederland:, 
schattingen van de omvang, juli 1995 

[10] Ministerie van Justitie, Centrale Directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling 
Drugs, delicten en handhavingskosten, juli 1995 

[11] Ruggiero, Vincenzo and South, Nigel, Eurodrugs: drugs use, markets and trafficking 
in Europe, UCL Press, London, 1995 

[12] Saffer, Henry and Chaloupka, Frank, The demand for illicit drugs. National Bureau 
of Economic Research, Cambridge, 1995 

[13] Grapendaal, M. e.a., De tering naar de nering; Middelengebruik en economie van 
opiaatverslaafden, Justitiele Verkenningen, jrg. 15, nr. 5, 1989 

[14] Between prohibition and legalization - the Dutch experiment in drug policy, edited by 
Leuw, Ed. and Marshall I. Haen 

[15] Grenzeloos verslaafd, cijfers-trends-opinies, Jellinek-kliniek, jaarverslag 1995 

A27I5de1.rap 

NE! 



A2715defrap 

Bijlagen 

NEI A 



Bijlage I Transactietabellen voor heroine, cocaine en 
cannabis 

Tabel A De algemene transactietabel voor verdovende middelen 

Tabel B1 De transactietabel voor heroine, cocaine en cannabis, variant 1 
Tabel B2 De transactietabel voor heroine, cocaine en cannabis, variant 2 
Tabel B3 De transactietabel voor heroine, cocaine en cannabis, variant 3 
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Kg 	prijs/gr 	waarcle 	vorming toegevoegcle waarde  

	

(NLG) 	mm n NLG) 	buiten- 	Neder- 	Totaall 

	

land 	land 	 ! 
I 

	 I 

Import (na aftrek en inc usief verrekening verliezen t.g.v. opgespoorde drugs) 
heroine 	10.898,9 	33,3 	362,9 	272,2 	68,3 	340,5 

cocaine 	73.770,0 	33,3 	2.456,5 	1.842,4 	409,3 	2.251,7 ' 

marihuana 	531.110,0 	3,3 	1.770,4 	1.327,8 	85,6 	1.413,4 

hasjiesj 	387.760,0 	3,3 	1.292,5 	969,4 	85,1 	1.054,5 

totaal 	 5.882,4 	4.411,8 	648,3 	5.060,1 

opgespoord en verliezen door opsporing (pro memorie; al verrekend in importen): 
heroine 	 900,0 	33,3 	30,0 	22,5 	7,5 	30,0 

cocaine 	8.200,0 	33,3 	273,1 	204,8 	68,3 	273,1 

marihuana 	142.800,0 	3,3 	476,0 	357,0 	119,0 	476,0 

hasjiesj 	95.200,0 	3.3 	317,3 	238,0 	79,3 	317,3 

totaal 	 .:. .• 	...'  figi::::0.::.;:ii. . 	":' 	 822,3 	274,1 	1.096,4 

I binnenlandse produktie: 
marihuana 	51.000,0 	3,3 	170,0 	 170,0 	170,0 

totaal van import en binnenlandse produktie (exclusief opsporing): 
heroine 	10.898,9 	33,3 	362,9 	272.2 	68,3 	340,5 
cocaine 	73.770,0 	33,3 	2.456,5 	1.842,4 	409,3 	2.251,7 
marihuana 	582.110,0 	3,3 	1.940,4 	1.327,8 	255.6 	1.583,4' 
hasjiesj 	387.760,0 	3,3 	1.292,5 	969,4 	85,1 	1.054,5 

totaal 	 6.052,4 	4.411,8 	818,3 	5.230,1 

totaal aanbod (inclusief opgespoorde hoeveelheden): 
heroine 	11.798,9 	33,3 	392,9 	294,7 	98,2 	392,9 
cocaine 	81.970,0 	33,3 	2.729,6 	2.047,2 	682,4 	2.729,6 
marihuana 	724.910,0 	3,3 	2.416,4 	1.684,8 	731,6 	2.416,4 
hasjiesj 	482.960,0 	3,3 	1.609,9 	1.207,4 	402,5 	1.609,9 

totaal 	 r....iting;:nii:.%;:inia: 	5.234,1 ,:gr.KIM 	7.148,7  

consumptie binnen Nederland: 
heroine 	3.000,0 	100,0 	300,0 	 200,1 	200,1 
cocaine 	9.800,0 	100,0 	980,0 	 653,7 	653,7 
marihuana 	72.000,0 	10,0 	720,0 	 480,0 	480,0 
hasjiesj 	48.000,0 	10,0 	480,0 	 320,0 	320,0 

totaal 	 . :••• 1 . iiiigiii:1:1::::1:i' . ..... . 	• -• .' 	0,0 	1.653,8 	1.653,8 

Nederlandse export: 
heroine 	7.898,9 	140,3 	1.108,0 	422,5 	422,5 	845,0 
cocaine 	63.970,0 	142,1 	9.092,6 	3.481,2 	3.481,2 	6.962,4 
marihuana 	510.110,0 	13,0 	6.633,1 	2.466,4 	2.466,4 	4.932,7 
hasjiesj 	339.760,0 	13,0 	4.419,1 	1.643,3 	1.643,3 	3.286,6 

	

,.,..,.......................--.............• •••••• • ......„. 	.........-..........-........." 
totaal 	 p.k0. 	 : ' : 	• 	:xi-::::;:::: 	:-4 . •.• :3::! 	8.013,4 	16.026,7 

totaal 	 s 
heroine 	 1.408,0 	694,7 	690,8 	1.385,5 
cocaine 	 10.072,6 	5.323,6 	4.544,2 	9.867,8 
marihuana 	 7.353,1 	3.794,1 	3.202,0 	6.996,1 
hasjiesj 	 4.899,1 	2.612,7 	2.048,4 	4.661,1 

totaal 	 23.732,8 	12.425,1 	10.485,4 	22.910,6 

label 13.1 Volumina, waarde en toegevoegde waarde van produktie, 
import en export van drugs van variant 1 (op jaarbasis). 
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label 14.1 Toegevoegde waarde, onderscheiden naar kosten— en winstcomponenten (mm n guldens). 

	

alle drugs 	 , 	heroine & 
cocaine 

Totaal gerealiseerde toegevoegde waarde voor Nederland: 	10.485 	 5.235 
waarvan kosten: 	 1 	2090  ... ... 2 : 0.97 	 .. 	1.04.7.  
waarvan winst: 	 gingt3BtinatiOUNEE41:13.0: 

verdeling van de kosten: 
gezinnen (salarissen, omkoopgeld) 
beveiliging e.d. 
overige bedrijven 
boetes 
belastingen 
verzekeringspremies 
totaal 

label 15.1 Witwaspraktijken (mm n guldens) 

A2715def.rap  

40% 
15% 
20% 
10% 
10% 

5% 
100% 2.097 

Verondersteld t.a.v. witwas—praktijken (witwassen van de winst, berekend in label 9): 

Cannabis — produkten: 

Bestem ming berekende winst: 
buitenland: 

eerst naar buitenland: 
waarvan later terugkomt: 

binnenland: 

67%) 
50%1 

33%1 

4.200 

1.400 

verdeling binnenlands witgewassen bedragen over sectoren D, E en F: 

Heroine & cocaine: 

Bestem ming berekende winst: 

naar buitenland: 
blijft in Nederland: 

4.188 

90 % iiiggiiiiii4Z7BEigigig.it 
10% 	419 

verdeling binnenlands witgewassen bedragen over sectoren 0, E en F: 

33%1 

33%1 
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1 	Kg 	prijs/gr 	waarde 	vorming toegevoegde 	waarde 	i 

	

(NLG) 	min NLG) 	buiten - 	Neder- 	Totaal 

	

land 	• 	land 

Import (na attrek en inclusiet verrekening verliezen t.g.v. opgespoorde drugs) 
heroine 	3.000,0 	33,3 	99,9 	74,9 	2,5 	77.4 

cocaine 	9.800,0 	33,3 	326,3 	244,8 	-123,2 	121,5 

• marihuana 	21.000,0 	3,3 	70,0 	52,5 	-339,5 	-287,0 
hasjiesj 	48.000,0 	3,3 	160,0 	120,0 	-198.0 	-78,0 

totaal 	 656,2 	492,2 	-658,2 	-166,0 

opgespoord en verliezen door opsporing (pro memorie; al verrekend in importen): 
heroine 	 900,0 	33,3 	30,0 	22,5 	7,5 	30,0 

cocaine 	8.200,0 	33,3 	273,1 	204,8 	68,3 	273,1 

Marihuana 	142.800,0 	3.3 	476,0 	357,0 	119,0 	476,0 

hasjiesj 	95.200,0 	3,3 	317,3 	238,0 	79,3 	317,3 

totaal 	 ... .. .. 	.1i..1iig.......:.....:.....i. 	822,3 	274,1 	1.096,4 

binnenlandse produktie: 
marihuana 	51.000,0 	3,3 	170,0 	 170,0 	170,0 

totaal van import en binnenlandse produktie (excluslef opsporing): 
heroine 	3.000,0 	33,3 	99,9 	74,9 	2,5 	77,4 
cocaine 	9.800,0 	33,3 	326,3 	244,8 	-123,2 	121,5 
marihuana 	72.000,0 	3,3 	240,0 	52,5 	-169,5 	-117,0 
hasjiesj 	48.000,0 	3,3 	160,0 	120,0 	-198,0 	-78,0 

totaal 	 826,2 	492,2 	-488,2 	4,0 

totaal aanbod (inclusiet opgespoorde hoeveelheden): 
heroine 	3.900,0 	33,3 	129,9 	97,4 	32,5 	129,9 
cocaine 	18.000,0 	33,3 	599,4 	449,6 	149,9 	599,4 
marihuana 	214.800,0 	3,3 	716,0 	409,5 	306,5 	716,0 
hasjiesj 	143.200,0 	3,3 	477,3 	358,0 	119,3 	477,3 

totaal 	 L..  ................................................... 	i 	1.314,5 	Mig:1:;:.... 	.:... 	1.922,6  

consumptie binnen Nederland: 
heroine 	3.000,0 	100,0 	300,0 	 200,1 	200,1 
cocaine 	9.800,0 	100,0 	980,0 	 653,7 	653,7 
marihuana 	72.000,0 	10,0 	720,0 	 480,0 	480,0 
hasjiesj 	48.000,0 	10,0 	480,0 	 320,0 	320,0 

	

totaal 2 4BO, l 	0,0 	1.653,8 	1.653,8 

Nederlandse export: 
heroine 	 0,0 	100,0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 
cocaine 	 0,0 	100,0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 
marihuana 	0,0 	10,0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 
hasjiesj 	 0,0 	10,0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 

totaal 	 Ottiligg:::::Ig:::::::::::::::::ii:Iii:::::.:ii ...:I ....:: 	::::::::::::.:iill:i5:::16•ii 	0,0 	0,0  

totaal 
heroine 	 300,0 	74,9 	202,6 	277,5 
cocaine 	 980,0 	244,8 	530,5 	775,2 
marihuana 	 720,0 	52.5 	310,5 	363,0 
hasjiesj 	 480,0 	120,0 	122,0 	242,0 

totaal 	 2.480,0 	492,2 	1.185,5 	1.657,7 

Tabel 13.3 Volumina. waarde en toegevoegde waarde van produktie, 
import en export van drugs van variant 3 (op jaarbasis). 

A2715def.rap 
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Tabel 14.3 Toegevoegde waarde, onderscheiden naar kosten - en winstcomponenten (mm n guldens). 

Totaal gerealiseerde toegevoegde waarde voor Nederland: 
waarvan kosten: 
waarvan winst: 

verdeling van de kosten: 
gezinnen (salarissen, omkoopgeld) 
beveiliging ed. 
overige bedrijven 
boetes 
belastingen 
verzekeringspremies 
totaal 

Tabel 15.3 Witwaspraktijken (mm n guldens) 

Cannabis- produkten: 

Bestem ming berekende winst: 
buitenland: 

eerst naar buitenland: 
waarvan later terugkomt: 

binnenland: 

Heroine & cocaine: 

Bestem ming berekende winst: 

naar buitenland: 
blijft in Nederland: 

A2715defrap 

67% 1 
50% 1 
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40% 
15% 
20% 
10% 
10% 

5% 
100% 

Verondersteld t.a.v. witwas-praktijken (witwassen van de winst, berekend in Tabel 9): 

346 

115 

verdeling binnenlands witgewassen bedragen over sectoren D. E en F: 

	

alle drugs 	 heroine & cannabis -1 
cocaine produkten! 

	

1.166 	 733 	4331 
147 	87' 

233 

1111:1514010#05:04 : 

586 

90% 
10% 	59 

verdeling binnenlands witgewassen bedragen over sectoren 0, E en F: 

33%1 

33%1 
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Bijlage II Samenvatting van de haalbaarheidsstudie 

Van november 1994 tot en met maart 1995 heeft het Nederlands Economisch Insti-
tuut in opdracht van het Ministerie van Justitie een haalbaarheidsonderzoek uitge-
voerd naar de haalbaarheid van het beantwoorden door middel van onderzoek van 
de volgende vraag: welke maatschappelijke (geldelijke) kosten vanuit macro-
economisch perspectief bezien, worden door de georganiseerde criminaliteit veroor-
zaakt? • 

Op verzoek van de Permanente Adviescornmissie van het interdepartementale 
project Aanpak zware, georganiseerde criminaliteit heeft de Coordinatiecornmissie 
Wetenschappelijk Onderzoek Criminele Organisaties de doe!-, probleem- en vraag-
stelling van het onderzoek in een startnotitie uitgewerkt. De coordinatiecommissie 
heeft het onderzoek in eerste instantie tot een haalbaarheidsstudie willen beperken 
gezien de complodteit van het onderzoek. De volgende doelstellingen stonden in de 
haalbaarheidsstudie centraal: 
- 	Welke schattingen zijn uit bestaande studies naar voren gekomen? 
- 	Op welke gegevens zijn deze schattingen gebaseerd? 
- 	Welke schattingsmethodieken werden gebruikt? 
- 	Is het mogelijk gezien het antwoord op deze vragen een betrouwbare (op z'n 

minst beredeneerde) schatting te maken van de macro-economische (geldelijke) 
kosten (kwantitatief en kwalitatief) van de georganiseerde criminaliteit in 
Nederland? 

Binnen het Nederlands Economisch Instituut is het onderzoek uitgevoerd (in 
alfabetische volgorde) door Drs G.R. Often, Mr J.A. Statema en Dr A.C.P. Verster, 
alien behorend tot de divisie Maatschappij en Beleid. Het onderzoek heeft de periode 
bestreken van december 1994 tot en met maart 1995. 

De begeleiding van het onderzoek heeft plaatsgehad door een commissie bestaande 
uit de volgende personen: 

Mevrouw drs I. Passchier, Ministerie van Justitie, CDWO/EWB, voorzitter; 
Mr G.P. van de Beek, Ministerie van Justitie, DGPG/DP; 
Mr Dr D.J. Kraan, Ministerie van Financien; 
Drs R. Teijl, Ministerie van Justitie, DGR/DOR. 

Het haalbaarheidsonderzoek heeft uit een aantal onderdelen bestaan die hieronder 
worden beschreven. 

Begonnen is met de literatuur te raadplegen met betrekking tot de vraag wat onder 
georganiseerde criminaliteit dient te worden verstaan. Geconstateerd is dat voorko-
mende definities hetzij structuralistisch zijn (de georganiseerde criminaliteit wordt 
gekenmerkt door een hierarchische structuur), hetzij functionalistisch (de werkwijze 
betreffend). 

Vanuit de wens te kunnen beschikken over een ornschrijving die het mogelijk zou 
maken sectoren te identificeren waarop de georganiseerde crirninaliteit verondersteld 

A2715def.rap 
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kan worden actief te zijn, is met gekozen uit een van de aangetroffen definities, maar 
is een eigen, pragmatische definitie tot stand gekomen: 
Georganiseerde criminaliteit is het op lange termijn en op een structurele manier bezig zijn 
met illegale activiteiten door een groep mensen met als voornaamste doel het verdienen van 
grote sommen geld. 

Vanuit de gekozen definitie is het volgende aantal sectoren gevonden dat aan de 
gestelde criteria voldoet: 

Illegale verwijdering gevaarlijk (chemisch) afval 
II 	Illegale autohandel 
III Georganiseerde mensenhandel, waaronder vrouwenhandel 
IV Drugshandel 
V 	Illegaal gokken 
VI Illegale wapenhandel 
VII EU-fraude en douanesmokkel 
VIII Illegale textielindustrie (naai-ateliers) 

- IX Illegale dierenhandel 

In een volgende stap is aan de hand van literatuuronderzoek, in een aantal gevallen 
aangevuld met informatie uit vraaggesprekken, nagegaan in hoeverre het in een 
onderzoek haalbaar moet worden geacht transactietabellen samen te stellen voor de 
terreinen waarop de georganiseerde criminaliteit verondersteld is werkzaam te zijn. 
Daarbij is een onderscheid gemaakt naar de mogelijkheid de omzet te bepalen (het 
primaire effect) alsmede de secundaire effecten, waaronder de overige geldstromen 
worden verstaan die in een direct of indirect verband staan met de activiteiten van 
de georganiseerde crirninaliteit. 

Hiertoe zullen de uitgaven van de misdaadorganisaties behoren die het karakter van 
bedrijfskosten dragen, nieuwe investeringen in het illegale circuit alsmede het wit 
wassen van zwart geld. Maar ook worden tot de categorie van secundaire effecten 
gerekend de geldstromen die in diverse geledingen van de samenleving hun oor-
sprong vinden en eensdeels verband houden met de wens have en goed door 
middel van verzekering en beveiliging te beschermen tegen nevenverschijnselen van 
de georganiseerde criminaliteit als diefstal en beroving, anderdeels met de wens het 
verschijnsel van de georganiseerde crirninaliteit te bestrijden (opsporing, vervolging 
en detentie). 

De mogelijkheid van het maken van een omzetraming voor een sector is steeds 
beoordeeld aan de hand van de beschikbaarheid van gegevens dan wel methoden, 
die bij het literatuuronderzoek werden aangetroffen. Het was daarbij de bedoeling 
uit de gegevens van verschillende oorsprong -onder het maken van een aantal 
veronderstellingen-een consistent en daardoor plausibel beeld te verschaffen van het 
gezochte cijfer. Natuurlijk kent elke sector zijn eigen bijzonderheden en voor de 
kwantificeringsfase kan de te volgen procedure van sector tot sector verschillen. 

In het haalbaarheidsonderzoek zijn waar mogelijk per onderscheiden sector de 
primaire en secundaire effecten door zniddel van zogenoemde transactietabellen 
benoemd en is nagegaan wat de mogelijkheden zijn de stromen (cellen van de ma-
trix) te kwantificeren. 
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De transactietabellen worden als een aantrekkelijk hulpmiddel gezien om volledig-
heid en consistentie na te streven bij het in kaart brengen van alle geldstromen, 
primair en secundair, die de omvang van de georganiseerde criminaliteit bepalen. Zij 
geven, indien gekwantificeerd een totaal beeld van alle direct en indirect met 
georganiseerde criminaliteit verbonden geldstromen. Met behulp van het literatuur-
onderzoek, in een aantal gevallen aangevuld met informatie uit vraaggesprekken, is 
nagegaan in hoeverre het mogelijk was transactietabellen samen te stellen en te 
benoemen. 

Uit deze fase van het onderzoek is ondubbelzinnig komen vast te staan dat er grote 
hiaten in kennis bestaan indien voorop staat een samenhangend beeld samen te 
stellen van de macro-economische betekenis van de georganiseerde criminaliteit in 
de vorm van transactietabellen. De aangetroffen kennis is doorgaans fragmentarisch 
van aard doordat onderzoek zich heeft gericht op deelaspecten van de georganiseer-
de criminaliteit. 

De beoordeling is weergegeven in onderstaand overzicht, waarin de volgende 
vragen worden beantwoord: 

is er in een sector sprake van georganiseerde crirninaliteit? 
ii 	zijn er voor een sector schattingen bekend van de maatschappelijke (geldelijke) 

kosten, veroorzaakt door de georganiseerde criminaliteit? 
iii welke bronnen vermelden die schattingen? 
iv welke schattingsmethodieken zijn daarvoor gehanteerd? 
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' 
Sector 	 i 	 ii 	 iii 	 iv 

Illegale 	 Ja, in de vorm van 	Niet aangetroffen 	Niet aangetroffen 	Niet 
verwijdering 	organisatiecrimina- 	 aangetroffen 
van chemisch 	liteit. Een tweetal cases 
afval 	 lijken dit te bevestigen 

(Kemp, Zegwaard) 

Illegale 	 Ja, verwevenheid 	Ja, in de vorm van een 	Schade- 	 Schatting 
autohandel 	tussen autodiefstal en 	schade ter grootte van 	verzekeraars 

georganiseerde 	300 A 400 mm n gld 
criminaliteit 	 (secundair effect) 

,-  

Vrouwenhandel 	Ja 	 Niet aangetroffen 	Niet aangetroffen 	Niet 
aangetroffen 

Drugshandel 	Ja 	 Ja, betreffende 	 Diverse schrijvers: 	Steekproeven, 
secundaire effecten: 	Grapendaal, 	schattingen 
schade, kosten 	Kraan, Hoekstra,- 
gezondheidszorg en 	Cohen, Korf 
maatsch. begeleiding, 
kosten inzet politie en 
justitie 
Betreffende primaire 
effect: slechts 
binnenlandse omzet *  

Gokken 	Ja 	 Niet aangetroffen * 	Niet 	 Niet 
aangetroffen 	aangetroffen 

Illegale 	 Onbekend 	 Niet aangetroffen
. 
	Niet 	 Niet 

vuurwapen- 	 aangetroffen 	aangetroffen 
handel 

,  

EU-fraude 	Ja, vermoedelijk in de 	Niet aangetroffen 	Niet 	 Niet 
vorm van organisatie- 	 aangetroffen 	aangetroffen 
criminaliteit 

Textielindustrie 	Onbekend 	 Niet aangetroffen 	Niet 	 Niet 
(naaiateliers) 	 aangetroffen 	aangetroffen 

Illegale 	 Onbekend 	 Niet aangetroffen 	Niet 	 Niet 
dierenhandel 	 aangetroffen 	aangetroffen 
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Tabel Ill 	Beoordeling uitkomsten literatuuronderzoek naar de doeleinden van het haalbaarheidsonderzoek 

Mc Kinsey schat de jaarlijkse omzet voor de drie sectoren te zamen op 10 miljard gulden. 
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Conclusies van het haalbaarheidsonderzoek 

Een transactietabel maakt het mogelijk om: 
• een consistent conceptueel kader op te bouwen dat zich in beginsel leent 

voor kwantificering; 
• een invulling te geven aan posten die een spoor vormen naar de omzet; 
• de gevoeligheid vast te stellen voor verschillende veronderstellingen; 
• kennishiaten te signaleren, bijvoorbeeld ten aanzien van omzetten en 

witwastransacties; 
• inzicht te geven in de structuur van de transacties, de onderlinge betrok-

kenheid van economische sectoren zichtbaar te maken en soms posten te 
kwantificeren; 

• te dienen als presentatiekader voor een periodiek overzicht van de effec-
ten van critninaliteit. 

Aan de transactietabel kan geen eenduidige economische betekenis worden 
toegekend. Zij geeft de omvang en verwevenheid van de georganiseerde crimi-
naliteit met andere maatschappelijke geledingen en het buitenland weer, maar 
brengt niet de welvaartseffecten van het criminele handelen tot uitdrukking; 

De in het vooronderzoek ontwikkelde definitie van georganiseerde crirninaliteit 
is moeilijk te operationaliseren. Zij is als startpunt bruikbaar voor het benoe-
men van de terreinen waarop de georganiseerde criminaliteit actief is, maar 
niet om vervolgens binnen een terrein een onderverdeling te maken naar geor-
ganiseerd/niet-georganiseerd; 

Het informele karakter van het verschijnsel georganiseerde critninaliteit maakt 
dat essentiele transactiestromen niet makkelijk te identificeren zijn (omzetten 
van de organisaties, witwasoperaties); 

Uit het uitgevoerde literatuuronderzoek, aangevuld met interviews, is ondub-
belzinnig komen vast te staan dat er grote hiaten in kennis bestaan indien 
voorop staat een samenhangend beeld samen te stellen van de macro-economi-
sche betekenis van de georganiseerde crirninaliteit in de vorm van transactie-
tabellen. De aangetroffen kenrtis is doorgaans fragmentarisch van aard doordat 
het onderzoek zich richt op deelaspecten van de georganiseerde criminaliteit; 

De tijd waarover het haalbaarheidsonderzoek zich heeft uitgestrekt, 4 maan-
den, moet achteraf als te kort worden beoordeeld om, het voorgaande in 
aanmerking nemend, de vraag naar de haalbaarheid van een onderzoek naar 
de macro-economische betekenis van georgarxiseerde criminaliteit deugdelijk te 
kunnen beantwoorden. Zo is de genoemde periode te kort gebleken om kennis 
te nemen van afgesloten en nog lopende strafzaken tegen criminele organisa-
ties, van belang om de vervlechting met diverse maatschappelijke geledingen 
en de werkwijze vast te stellen. Evenzo voor een onderzoek van nationale en 
internationale statistieken die mede behulpzaam zouden ktmnen zijn bij het 
ramen van de omvang van criminele activiteiten. Als voorbeelden kunnen 
worden genoemd de publikaties van de International Narcotic Control Board 
van de VN in het geval van de internationale handel in verdovende middelen 
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en de publikaties van het Centraal Bureau van de Statistiek over bedrijfsafval 
in het algemeen en het chemische afval in het bijzonder; 

Door de geinterviewden werd vrijwel algemeen 'de verwachting uitgesproken 
dat een onderzoek zoals het NEI zich voor ogen stelt, dat wil zeggen het 
kwantificeren van de primaire en secundaire effecten van een transactietabel, 
een tijdrovende zaak zal zijn; 
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Reeds in het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat het trachten te beant-
woorden van de haalbaarheidsvraag voor de gezamenlijke, onderscheiden 
terreinen van georganiseerde criminaliteit als te ambitieus moet worden be-
schouwd. Deze bevinding is van belang voor eventueel te ondernemen 
activiteiten in een hoofdonderzoek; 

Tijdens het haalbaarheidsonderzoek is de indruk ontstaan dat het mogelijk is in 
een hoofdonderzoek voor een aantal van de sectoren onderbouwde schattingen 
van het primaire effect (omzet) te maken. Deze sectoren zijn: 
• illegale verwijdering gevaarlijk afval; 
• illegale autohandel; 
• vrouwenhandel; 
• handel in verdovende tniddelen. 
Voor de overige sectoren kan een dergelijke uitspraak vanwege onvoldoende 
inzicht nog met worden gedaan. 
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