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1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING 

Op 3 januari 1975 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de heren 

mr. R.H. Scholte Ubing, mr. J.F. Hartsuiker en drs. Th.W. Scholten (W.O.D.C.) 

over de opzet van een onderzoek naar het opsporings- en vervolgingsbeleid 

inzake de Opiumwet. 

De heer Hartsuiker is voorzitter van een werkgroep bestaande uit leden van 

het Openbaar Ministerie, die medio 1973 is ingesteld door de Procureurs-Ge-

neraal. De taak van de werkgroep is a) te bevorderen dat er meer duidelijk-

heid en coherentie komt in het beleid van politie en justitie ten aanzien van 

gebruikers van en handelaren in drugs in jeugdhuizen en -societeiten, en 

b) zich te bezinnen op de vraag of de reeds sinds 1969 gehanteerde richt- 
1) 

lijnen aan de hand van de practische ervaringen bijgesteld moeten worden. 

De heer Scholte Ubing is als vertegenwoordiger van het departement lid van 

deze werkgroep. 

Uitgangspunt voor het gesprek vormde de door de heer drs. W. Scheepmaker 

opgestelde "Schets van de onderzoeksopzet" d.d. 21 januari 1974. (el van 

het onderzoek is inzicht te verkrijgen in het huidige politiele en justiti-

ele optreden tegen gebruikers en/of handelaren in verdovende middelen met 

het oog op bijstelling van de bestaande richtlijnen (daterend uit 1969)A 

Afgesproken werd het onderzoek voorlopig te beperken tot het opsporings-

beleid.IDe vraagstelling wer6in het bovengenoemde gespreklals volgt ge-

formuleerd: 

F;) vat voor soort zaken worden opgespoord, landelijk bezien; 

b) zijn er in de afgelopen jaren veranderingen te bespeuren in kenmerken 

van de opgespoorde zaken; 

• c) zijn er regionale verschillen in het opsporingsbeleid aan te wijzen; 

- d) houdt men zich bij opsporing en vervolging aan de richtlijnen van 196921 

Volgens de richtlijnen van 1969 dient bij opsporing en vervolging de nadruk 

te worden gelegd op handel in verdovende middelen en op het gebruik van 

hard drugs. Wat betreft de gebruikers van hard drugs dient volgens de richt-

lijnen extra aandacht te worden geschonken aan de medische en psychiatrische 

begeleiding. Tegen de gebruikers van soft drugs (hennepproducten) dient soepe: 

te worden opgetreden. Dat geldt met name vciOr incidentele gebruikers die ovel 

gens moeilijk zijn te onderscheiden van meer geregelde gebruikers. 

) deze taakomschrijving is ontleend aan de M v i op de Justitiebegroting 
1973 - 1974. 



2. OPZET EN UITWERKING VAN HET ONDERZOEK  

2.0. Algemeen  

In bovengenoemde "Schets van een onderzoeksopzet" werd voorgesteld de straf-

dossiers als uitgangspunt te nemen. Aangezien men reeds begin maart van dit 

jaar over onderzoeksresultaten wilde kunnen beschikken, was de tijd voor 

een dossieronderzoek evenwel te kort. 

Om toch een zo goed mogelijk inzicht te kunnen krijgen, werd,besloten tot 

een analyse van de kwartaalverslagen van de Informatiecentrale Verdovende 

Middelen van de Centrale Recherche Informatiedienst (C.R.I.). Deze kwar-

taalverslagen bedoelen een overzicht te geven van alle processen-vcrbaal 

die in Nederland zijn opgemaakt terzake van overtreding van de Opiumwet 

(misdrijven). Ten aanzien van vrijwel alle verdachten bevatten deze zgn. 

mutaties
2) de hierondervermelde gegevens, genoemd in die processen-verbaal 

die ten behoeve van het onderzoek op ponskaarten zijn gezet zodat de ge-

gevens op alle gewenste manieren onderling in verband kunnen worden gebracht: 

ad aanhouding 

ad verdachte - geslacht 

- leeftijd 

- nationaliteit 

- gebruiker/handelaar 

ad aangetroffen/inbeslaggenomen 	- aard 

drugs - hoeveelheid • , 

- 	 - combinatie van drugs 

' 	 - aard van handeling (zie Opiumwet) • 

2) 
voor een voorbeeld van deze mutaties zie bijlage 2.1. 

- gemeente (40 grootste gemeenten) 

- arrondissement 

- instantie (Gemeente-, Rijkspolitie e.d. 

- maand 

- reden. 

- al dan niet in woonplaats 

- mededaders 
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Voor de wijze van codering van de gegevens zij verwezen naar de bijgaande 

codelijst (bijlage I). 

Niet in de mutaties vermelde gegevens konden dus niet in het onderzoek wor-

den betrokken. Dat betekent dat onder meer de volgende, mogelijk relevante 

gegevens niet in het onderzoek zijn opgenomen: 

- of de verdachte reeds eerder met de politie in aanraking is geweest en 

in het bijzonder wegens overtreding van de Opiumwet; 

- burgerlijke staat van de verdachte; 

- gebruikspatroon m.b.t. drugs; 

- inverzekeringstelling, huiszoeking, e.d.; 

- plaats van aanhouding (cafe, openbare weg, e.d.); 

- sociale status; 

- herkomst van de drugs (vast contactpersoon, jeugdhuis, buitenland, e.d.). 

De laatste drie aspecten waren slechts in 10 % van de gevallen bekend. 

Ook deze gegevens zijn op de ponskaarten vermeld. 

Een van de belangrijkste vragen is of de verdachte handelaar of gebruiker 

is. Dit is in feite het cruciale punt bij de tenlastelegging. Voor de 

Officier van Justitie die behalve over het proces-verbaal ook over andere 

informatie beschikt en bovendien op de hoogte is van de plaatselijke om-

standigheden is het vaak al moeilijk om te beoordelen of er sprake is van 

handel of gebruik. Het behoeft geen betoog dat dat op grond van de schaarse 

gegevens in de mutaties nog moeilijker isvast te stellen. Deze gegevens 

zijn zeer voorzichtig geinterpreteerd. Voorzover volgens de politie en/of 

de C.R.I. duidelijk sprake was van handel of gebruik is dit als zodanig 

gecodeerd. Daarnaast zijn ook vastgelegd de vermoedens van de politie en 

eventuele mededelingen van de verdachte zelf hieromtrent.)  Het resultaat 

blijft uiteraard dubieus. 

Het onderzoek strekt zich uit over de jaren 1971 tot en met 1974; van het 

laatste jaar waren pas drie kwartaalverslagen beschikbaar. In deze vijftien 

kwartaalverslagen zijn 4.545 processen-verbaal_gemuteerd, waarin melding 

is gemaakt van 5.986 verdachten (zie tabel 1). 2 % van deze 4.545 proces-

sen-verbaal heeft betrekking op een misdrijf waarvan de dader niet bekend 

was. 



Tabel 1  

Processen-verbaal gezonden aan de Centrale Recherche Informatiedienst 

(C.R.I.) 	in de jaren 	1971 	t/m sept. 	1974. 
. 	 . 

	

aantal 	 aantal 	 p.v. t  s waar- 
jaar 	 p.v.'s 	 verdachten 	 van geen ver- 

(= aantal 	 genoemd in 	 dachten be- 
misdrijven) 	 deze p.v.'s 	 kend 

1971 	 895 	 1.295 	 13 
. 	 0 

1972 	 1.104 	 1.507 	 23 

1973 	 1.383 	 1.769 	 25 

1974 	t/m sept. 	1.163 1.415 	 23 

Totaal 	 4.545 	 I 	5.986 	 84 

jaar 	 aantal misdrijven 	. 	aantal verdachten 	aantal ver- 
. 	x) 

CRI 	CBS 	 CRI 	CBS 	
oordelingenx) 
en sepots- 

(=p.v's) 	(=misdrijven) ....„ 	 CBS xx) 
. 	 . 

1971 	 895 	niet bekend 	1,297 	niet bekend 	1.695 

1972 	 1.104 	1.664 	1.507 	2.073 	 1.933 

1973 	 1.383 	1.894 	1.76/9 	2.298 	 1.918 

1974 t/m sept. 	1.163 	1.733 	1.415 	2.036 
• 
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2.1. De betrouwbaarheid van de C.R.I.-gegevens  

Bij vergelijking van het aantal processen-verbaal dat aan de C.R.I. is ge-

zonden (= het aantal mutaties) en het aantal overtredingen van de Opium- - 

wet dat aan het C.B.S. is opgegeven blijkt dat de C.B.S.-gegevens syste-

matisch hoger liggen. Bij de C.R.I. zijn in 1972 en 1973 30 % minder over-

tredingen geregistreerd dan bij het C.B.S. en 24 % minder verdachten (zie 

tabel 2). Dit verschil is gedeeltelijk te verklaren uit het feit dat het 

C.B.S. ook een opgave krijgt van de rapporten die over minderjarigen zijn 

opgemaakt, terwijl de C.R.I. alleen processen-verbaal ontvangt. Als dit 

verschil in aantal minderjarigen in rekening wordt gebracht, komt de telling 

Tabel 2. 

- 4 -. 

Het aantal geregistreerde overtredingen van de Opiumwet c.q. geregistreerde 

verdachten in de jaren 1971 t/m sept. 1974 

x) gebaseerd op de opgave door de politie 
c)c)

gebaseerd op de telling van de Staten van Inlichtingen 
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van de C.R.I. wat betreft het aantal verdachten nog altijd 19 % lager 

uit dan de telling van het C.B.S.. Ook zijn er verschillen tussen de 

C.R.I.-cijfers en het aantal "Staten van Inlichtingen" die het CBS ont-

vangt. Zo l n staat wordt opgemaakt bij elk proces-verbaal dat aan de 

Officier van Justitie wordt voorgelegd. De verschillen zijn dan echter 

minder groot. 

Voor het jaar 1973 is vervolgens nagegaan of deze verschillen bij een 

aantal grote gemeenten gelijk liggen. (Zie bijlage 2.2.). Dat bleek 

inderdaad het geval te zijn bij vrijwel alle onderzochte gemeenten, 

een enkele uitgezonderd zoals Rotterdam. Geconcludeerd moet worden dat 

niet alle processen-verbaal aan de C.R.I. worden doorgegeven door de 

politic. 

Met het oog op de betrouwbaarheid van deze C.R.I.-gegevens waar dit on-

derzoek op is gebaseerd, is,het van belang te weten van welke misdrijven 

de C.R.I. geen proces-verbaal heeft ontvangen. Bij navraag op een aan-

tal politiebure.;.us kwam daarover het volgende aan het licht. 

De niet door de C.R.I. ontvangen processen-verbaal betreffen waarschijnlijk 

gevallen van samenloop: als de daders van een inbraak ook wat hashish bij 

zich blijken te hebben, wordt waarschijnlijk wel aan het CBS opgave ge-

daan van overtreding van de Opiumwet terwijl processen-verbaal van der- 

gelijke gevallen van samenloop niet altijd aan de C.R.I. worden doorgegeven. 

Verder 	is 	er waarschijnlijk 	sprake van "politie-sepot". Dat wil 

zeggen dat de politie niet van alle geconstateerde misdrijven proces-ver-

baal opmaakt ofwel niet alle processen-verbaal aan de C.R.I. (en de 

Officier van Justitie) doorgeeft omdat de zaak van weinig importantie of 

niet bewijsbaar is. 

Bovendien is het niet onmogelijk dat de politie in sommige gevallen vergeet  

om aan haar meldingsplicht te voldoen. De C.R.I. houdt bier geen controle 

op. Bij bovengenoemde gevallen van samenloop zal dit waarschijnlijk 

- zoals gezegd - relatief vaak voorkomen. Ook komt het voor dat bepaalde 

processen-verbaal van aanhouding - ten onrechte - wel in de opgave aan het CI 

worden 	opgenomen terwijl deze voor de C.R.I. niet van belang zijn, zoals 

in gevallen waar nep-drugs werden aangetroffen. 
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Een heel andere oorzaak van verschil kan zijn dat oak overtredingen van 

de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening warden meegeteld. In verband met 

internationale afspraken registreert de C.R.I. wel de overtredingen van 

het Amfetamine-Besluit, maar niet de andere overtredingen van de Wet op 

de Geneesmiddelenvoorziening, een enkel geval daargelaten. In hoeverre 

deze laatste overtredingen in de CBS cijfers zijn opgenomen onder over-

tredingen van de Opiumwet is overigens niet duidelijk. 

Tot slot nog en enkel woord over de tellingen van drie grate gemeenten, 

Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage. Ruim genderde van alle geregistreerde 

overtredingen van de Opiumwet blijkt te zijn gepleegd in Amsterdam. Bij 

controle bleek dat vrijwel alle processen van de Afdeling Verdovende Mid-

delen van de gemeentepolitie Amsterdam in de kwartaalverslagen voorkomen. 

Voor het feit dat de CBS-telling toch hoger uitkomt dan de C.R.I.-telling 

zal de verklaring onder meer gezocht moeten warden in het niet inzenden 

van processen-verbaal van "samenloop-zaken" door de districtbureaus. En 

vooits in een te royale opgave aan het CBS. 

Wat betreft de gemeente Rotterdam blijken de tellingen goed overeen te 

stemmen. 

Van de door de gemeentepolitie 's-Gravenhage opgemaakte processen-verbaal 

had de C.R.I. er enkele niet ontvangen, vermoedelijk door administratieve 

fouten. Het bleek doorsnee-zaken te betreffen, zodat niet behoeft te war-

den gevreesd voor vertekening van de resultaten. 

Geconcludeerd moet warden dat de C.R.I. niet alle processen-verbaal wegens 

overtreding van de Opiumwet heeft ontvangen en dat door een onderzoek geba-

seerd op de door de C.R.I. gemuteerde processen-verbaal dus geen volledig 

overzicht kan warden verkregen van de - aard van - de opgespoorde zaken. 

Desondanks mag warden aangenomen dat landelijk bezien dit materiaal een 

redelijke weerspiegeling is van de opgespoorde zaken. 

Voor een onderlinge vergelijking van bepaalde gemeenten en van de diverse 

arrondissementen is dit materiaal echter minder geschikt. 

2.2. Verdere beperkingen van het onderzoek  

Met het onderhavige onderzoek, gebaseerd op processen-verbaal, kan men in 

principe alleen inzicht krijgen in de vraag wat voor soort zaken er zijn 

opgespoord en of het pakket opgespoorde zaken in de loop der jaren qua 
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samenstelling is gewijzigd. Inzicht in het feitelijke opsporingsbeleid 

- landelijk en eventueel regionaal en locaal - kan op deze manier niet 

of nauwelijks worden verkregen, omdat niet bekend is wat niet wordt op- 

gespoord. Als by. blijkt dat in een bepaald arrondissement relatief veel 

handelaren worden opgespoord, kan men daaruit niet afleiden, dat het op-

sporingsbeleid in dat arrondissement sterker op handelaren is gericht dan 

elders. Een dergelijk verschil zou louter het gevolg kunnen zijn van het 

feit dat in dat arrondissement relatief veel handel in drugs plaatsvindt. 

Bovendien kan met deze methode van onderzoek niet worden vastgesteld wel-

ke zaken zijn opgespoord als resultaat van een bewust beleid van de re-

cherche-afdeling (by. van de zgn. narcotica-brigades) en welke zaken 

zijn aangebracht door de uniformdienst die bij haar surveillance toe-

vallig op bepaalde overtredingen is gestuit. 
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Tabel 3.0. 

Het aantal verdachten per proces-verbaal opgemaakt wegens overtreding van 

de Opiumwet in de jaren 1971 tot en met 1974 (1974 t/m September). 

aantal verdachten 	 1--- 1971 - 1974 	1971 	1972 	1973 	1974 

per p.v2' 	 abs. 
aant.verd. 	° 

	

1 	• 	 3.454 	57 % 	49 % 	54 % 	59 % 	65 % 

	

2 	 1.426 	24 	24 	24 	24 	22 

	

3 	 501 	8 	12 	8 	8 	6 

	

4 	 260 	4 	• 	4 	6 	4 	3 

	

5 	 130 	2 	 3 	3 	3 	0 

	

6 	 - 	72 	.1. 	, 	2 	1 	1 	1 

	

m  7 	 42 	1 	 2 	1 	0 	- 

	

8 	 32 	'1 	 2 	
. 	- 

9 of meer 	 69 	1 	 2 	2 	- 

geen verdachte bekend 	 84 	1 	 1 	2 	1 

	

totaal 	 6.070 	100 % 	100 % 	100 7 	100 % 	100 % 

3. RESULTATEN 

3.0. Algemeen  

Zoals uit de hiervoor besproken cijfers blijkt worden in Nederland elk 

jaar meer processen-verbaal opgemaakt wegens overtreding van de Opium-

wet. 

Niet in alle grote gemeenten is een dergelijke stijging waar te nemen. 

Zo vertonen de cijfers van de gemeente Rotterdam en 's-Gravenhage in de 

, laatste vier jaar veeleer een stilstand resp. een teruggang. Amsterdam 

en Eindhoven geven daarentegen duidelijk een stijging te zien. 

Ook per arrondissement valt in veel gevallen een daling te constateren. 

Alles bij elkaar genomen wordt het aantal verdachten dat een proces-ver-

baal oploopt in Nederland echter steeds groter. (zie bijlage 1). 

Ruim 40 % van de processen-verbaal die in dit onderzoek zijn opgenomen 

heeft betrekking op meer dan gen verdachte (zie tabel 3.0.). Verder was 

bij 1 % van de geverbaliseerde misdrijven geen verdachte bekend, althans 

niet op het moment dat het proces-verbaal werd opgemaakt. 

Hieronder zal worden uitgegaan van de verdachte als object van onderzoek. 

Wanneer geen verdachte bekend is zal dit proces-verbaal worden beschouwd 

als betrekking hebbend op gen verdachte. De 4.545 geanalyseerde processen-

verbaal hebben 	betrekking op 6.070 verdachten, waarvan er 5.986 bekend 

waren. 



Tabel 	3.1.1.  

De aard van de aangetroffen c.q. in beslaggenomen drugs, 

1971 	tot en met september 1974. 

	

aantal 	percentage 

hashish 	 0 	 0 	 4.486 	 74 	% 

hennep 	
0 839 	 14 	. 

opium 	 307 	 5 

morfine 	 67 	 1 

heroine 	 507 	 8 

cocaine 	 0 	74 	 1 .  

LSD 	 0 	 634 	 10 

palfium 	 23 	 0 

methadon 	 18 	 0 

amfetamine 	
0 	

380 	 6 

overige middelenxx) 	 73 	 1 

recepten 	
0

20 	 0 

attributen 	 11 	 0 

"nep"- hashish/hennep 	 57 	 1 

"nep"- hard drugs 	 32 	 0 

.
• totaal aantal verdachten 	 6.070 	100 
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3.1.Aard van de aangetroffen verdovende middelen 

In de onderzoekjaren blijkt het overgrote deel van de processen-verbaal 

wegens overtreding van de Opiumwet betrekking te hebben op hennepproduc-

ten, die zijn te onderscheiden in hashish en hennep x. ) Deze hennepproduc-

ten worden hieronder aangeduid als soft drugs.De term hard drugs wordt 

gebruikt als de overige verdovende middelen vallend onder de Opiumwet, 

worden bedoeld. 

Uit tabel 3.1.1. blijkt dat bij 74 % van de verdachten hashish werd aan-

getroffen en bij 14 % hennep. 

x) 
ook wel_marihuana 

9 

Xx) o.a. mescaline, pethidine, codeine, bustaid en valium of librium. 



tabel 	3.1.2. 

De aard van de aangetroffen c.q. in beslaggenomen (combinaties van) ver-

dovende middelen, 	1971 tot en metseptember 1974. 

aantal 	percentage 
yerdachten 	verdachten 

alleen soft drugs 	 4.131 	 68 % 

alleenmhard drugs 	 1.009 	 17 

combinatie soft en hard drugs 	 793 	 13 

waarvan: 
- 

- hashish en LSD 	 302 

- hashish en amfetamine 	 132 

- hashish en heroine 	 , 	 88 	 -1 

- hashish en opium 	 50 	 1 

- hashish en hennep en amf. 	 34 	 1 

- hashish en hennep en LSD 	 27 	 0 	. 

- hashish en cocaine 	 18 	 0 

- overige combinaties 	 ,---/ 	 142 	 2 

alleen attributen, valse recepten of 	 137 	 2 
"nep-drugs" 

Totaal 	 6.070 	 100 % 

7.: 
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De meest aangetroffen hard drugs waren: LSD bij 10 %, heroine bij 8 % 

en opium bij 5 % van de verdachten. Daarnaast stuitte de politie bij 6 % 

van de verdachten op illegaal bezit van amfetamine, dat niet onder de 

Opiumwet valt, maar onder de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening. Hetzelf-

de geldt voor de "overige middelen" als mescaline, codeine e.d. die in 

1 % van de processen-verbaal werden genoemd. 

In vele gevallen werd per verdachte een combinatie van verschillende ver-

dovende middelen aangetroffen. Zo bleek by. 38 % van de 839 "hennep-ver-

dachten" tevens hashish te bezitten. Vandaar dat het aantal maal dat een 

hoeveelheid van een of ander verdovend middel werd aangetroffen groter 

is dan het aantal verdachten. 

Als deze combinaties worden samengetrokken ontstaat het beeld zoals weer-

gegeven in tabel 3.1.2.: bij 68 % van de verdachten was sprake van allecn 

soft drugs, bij 14 % van alleen hard drugs en bij 12 % van een combinatie 

van soft en hard drugs. Bij de overige verdachten (2 %) werden alleen val-

se recepten, attributen oI "nep-drugs" gevonden. 

Een combinatie van soft en hard drugs blijkt in het merendeel van de geval-

len te bestaan uit een combinatie van hashish/LSD, of hashish/amfetamine, of 

hashish/heroine (tabel 3.1.2. en bijlage 3.1.1.). 
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Bij een onderlinge vergelijking van de vier onderzoekjaren - waartoe 

de cijfers van 1974 zijn omgerekend tot jaarcijfers - blijkt het aantal 

hashish-zaken van 1971 naar 1974 elk jaar te zijn gestegen. Wat betreft 

de hennep-zaken geven de jaren 1972 en 1973 wel een stijging te zien, maar 

in 1974 lijkt sprake te zijn van een geringe daling als men op de - omge-

rekende - cijfers van de eerste drie kwartalen mag afgaan. 

Het aantal opium-zaken is tussen 1971 en 1973 gedaald. In 1974 lijkt geen 

verandering te zijn opgetreden ten opzichte van 1973. Het aantal LSD-zaken 

vertoont eveneens een absolute en een relatieve daling. Daar staat een 

sterke stijging tegenover van het aantal heroine-zaken die in 1972 is in-

gezet, en een toename van het aantal verdachten met amfetaminen.  

De andere verdovende middelen komen elk jaar slechts sporadisch voor, zo- 

dat zij hier onbesproken kunnen blijven. 

Gedetailleerde gegevens zijn te vinden in bijlage 1. 

In het pakket opgespoorde zaken - waarvan althans opgave is gedaan aan 

4 	 de C.R.I. - blijken ieder jaar zowel absoluut als relatief meer gevallen 
71, van hard drugs voor te komen. Vooral na 1972 zijn zowel de gevallen met 

■ ;1 	 alleen hard drugs als die met een combinatie van hard -en soft drugs abso- 
• 

A 	 luut en relatief gestegen. Het aantal zuivere hard drug gevallen ver- 

rtf 	 toont den sterkere stijging dan die waarin sprake is van een combinatie 
4 

1 	 van soft en hard drugs. Figuur 1 geeft hiervan een beeld (voor de exacte 

4 	 percentages zie bijlage 3.1.2.). 

I • 

s 

• 

1  
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Van de hard drugs zijn de genoemde drie tegelijk de meest voorkomende, 

in volgorde van frequentie, gevolgd door opium. Dat geldt voor het to-

taal van de vier onderzoekjaren. Deze vier hard drugs: heroine, opium, 

LSD en amfetamine zijn ook onder de "pure hard drug gevallen" het sterkst 

vertegenwoordigd. (zie bijlage 3.1.1.). 

Aangezien geen exacte gegevens over het druggebruik in Nederland bekend 

zijn is niet te beoordelen in hoeverre deze opgespoorde overtredingen van 

de Opiumwet een weerspiegeling vormen van de werkelijk gepleegde overtre- 
. 

dingen. 
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• Figuur 1  

Aard van de aangetroffen c.q. inbeslaggenomen drugs bij verdachten 

van overtreding van de Opiumwet, (incl. p.v.'s met onbekende verdachten) 

per jaar, 	1971 t/m sept. 1974. 

100 

80 

60- 

40 

20 

1971 1972 

-- 12 - 

1973 	1974 

o'verige (=attr. e.d. 

alleen soft drug 

alleen hard drugs . 

soft + hard drugs 

(Het feit dat in de processen-verbaal naar verhouding steeds vaker sprake 

is van hard drugs en minder van alleen soft drugs zou het gevolg kunnen 

zijn van een bewuste gerichtheid op hard drugs bij de opsporing. Dit 

lijkt aannemelijk, omdat de politie zal trachten haar beperkte opsporings-

capaciteit in de eerste plaats in te zetten voor de bestrijding van handel 

in en gebruik van hard drugs, omdat hard drugs over het algemeen als het 

meest gevaarlijk worden beschouwd. 
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Daarnaast moet het echter niet uitgesloten worden geacht dat de "markt" 

van hard drugs terrein heeft gewonnen wat in de opsporingscijfers zijn 

weerslag vindt. De stijging van het aantal processen-verbaal met betrek-

king tot hard drugs blijkt dan ook vrijwel geheel te kunnen worden toe-

geschreven aan de stijging van de heroinezaken. Het is niet aan te nemen 

dat deze toename van het aantal heroine-gevallen het gevolg is van het 

felt dat de politie zich in haar speurwerk speciaal is gaan toeleggen 

op heroine. 
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3.2. Aangetroffen hoeveelheid verdovende middelen  

In deze paragraaf wordt bij wijze van uitzondering het proces-verbaal als 

teleenheid gehanteerd,om dubbeltellingen te voorkomen. Wanneer namelijk 

meerdere verdachten bij een misdrijf waren betrokken, was op grond van de 

gegevens in de mutatie in zeven van de tien gevallen niet uit te maken 

hoeveel van de aangetroffen drugs aan de afzonderlijke verdachten toebe-

hoorde. 

Uit de C.R.I.-gegevens is bekend.dat eenstijging van het aantal processen-

verbaal over het algemeen gepaard gaat met een stijging van de hoeveelheid 

verdovende middelen die in beslag wo r(ir genomen en omgekeerd. 

van Toelichting op de Justitie- In tabel 3,2.1. - overgenomen uit de Memorie 

begroting voor het dienstjaar 1975 - zijn de in beslaggenomen hoeveelheden 

weergegeven 

- :.Tabel  
Inbeslagneniingen i.v.I77. overtredingen van de Opiunitivet 

Inbeslaggenomen stof fen 	 1970 	 1971 	 1972 	 1973 	 1974 
le kvvartaal 

.....•••■■••1 

Opium (grammen) 	 . 	944 	 1 875' 	36 202 	35 640 	 32 
Morfine (grammen) 	 — 	 702 	 463 	 527 
Morfine (ampullen) 	 . 	170 	 32 	 104 	 36 	 — 
Cocane (grammen) 	 — 	 -.- 	 — 	 3 477 	 4 370 
Heroine (gramrnen) 	 — 	 50 	 2 297 	25 215 	 3 484 
Palfium (tabletten) 	 238 	 53 	 2 360 	 235 
L.S.D. (trips) 	 4 450 	 5 000 	 7 765 	 4 930 	 934' 
Hashish (grammen) 	 258 035 	889 185 	1 636 635 	5 748 825 	190 308 
Hashish-olie (grammen) 	 — 	 — 	 — 	 — 	33 000 
Marihuana (grarnmen) 	 15 974 	16 665 	315 286 	144 860 	17 227 

De sterke stijging van de hoeveelheid inbeslaggenomen stoffen is evenwel 

niet recht evenredig met de stijging van het aantal zaken. Tabel 3.2.2. 

bevat een overzicht van de hoeveelheid van een bepaalde stof die gemiddeld 

per zaak werd inbeslaggenomen. 



Tabel 	3.2.2. 

Hoeveelheid inbeslaggenomen verdovende middelen gemiddeld per zaak. 

	

1971 	1972 	1973 	1974 
t/m 
sept. 

grammen 	_„... 	._ 

hashish 	 1.650 	2.396 	6.732 	6.777 

hennep 	 175 	2.220 	883 	464 

opium 	 37 	1.034 	1.550 	10 

heroine 	 13 	52 	192 	90 

doses of trips of tabletten 

LSD 	 46 	75 	47 	100 
.- 

1! 
1111 1 . - 

1 
1 

ii 

- 15 - 

De inbeslaggenomen hoeveelheid blijkt gemiddeld per zaak wat betreft de 

hashish sinds 1971 elk jaar groter te zijn; met name na 1972 is het gemid-

delde enorm toegenomen nl. van 2.396 gram naar 6.732 gram gemiddeld per 

zaak. Deze sterke stijging van het gemiddelde is het gevolg van het'feit 

dat beslag werd gelegd op een klein aantal bijzonder grote partijen, zoals 

een partij van bijna 1900 kilogram in 1973. Het percentage hashish-zaken 

van meer dan 1 kilogram blijkt dan ook in de jaren 1971 tot en met 1974 

vrijwel onveranderd te zijn en was in 1973 zelfs iets lager dan in 4972. 

Wanneer men de zaken met minder dan 1 kilogram groepeert naar hoeveelheden, 

varierend van 1 gram, 1 - 2 gram, 2 - 5 gram •tot meer dan 100 gram dan 

blijkt elke categorie per jaar naar verhouding even vaak voor te komen. 

In 4 % van de hashish-zaken blijken uiterst geringe hoeveelheden in beslag 

te zijn genomen, nl. 1 gram of minder. Daarnaast lag in 10 % van de hashish-

zaken de inbeslaggenomen hoeveelheid tussen de 1 en 2 gram (zie bijlage 

3.2.1.). 
J 

De hoeveelheid hennep
X 
 aie gemiddeld per zaak in beslag is genomen varieert 

per jaar vrij sterk. Ook hier is het gemiddelde waarschijnlijk sterk bein-

vloed door enkele grote partijen. 

Kleinere hoeveelheden dan 1 kilogram blijken per categorie namelijk naar ver- 

houding jaarlijks vrijwel even vaak te worden aangetroffen. (Bijlage 3.2.1.). 

x) 
ofwel. marihuana 
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Een toename van de gemiddelde hoeveelheid per zaak is van 1971 tot en met 

1973 ook waar te nemen bij de opium-zaken en de heroine-zaken, waarbij 

voor de opitim-zaken geldt dat zij na 1972 in aantal zijn teruggelopen. In 

1974 - waarvan tot en met september de gegevens bekend zijn - is de gemid-

delde hoeveelheid opium daarentegen uiterst gering. Ook de gemiddelde hoe-

veelheid heroine is per zaak in 1974 lager dan in het voorafgaande jaar. 

Zoals werd geconstateerd in paragraaf 3.1. zijn de LSD-zaken langzaam in 

aantal afgenomen. Dat kan niet worden gezegd van de gemiddelde hoeveel-

heid, die namelijk per jaar nogal blijkt te schommelen. 1974 lijkt wat 

dit betreft een topjaar te worden. 

Met betrekking tot de amfetaminen is over de hoeveelheden hier niets bekend. 

Voorts zal niet worden ingegaan OD de hoeveelheden inbeslaggenomen morfine, 

cocaine, palfium en methadon omdat deze zaken in het algemeen niet veel 

voorkomen. 



Tabel 	3.3.1. 

De aard van het geconstateerde felt volgens de processen-verbaal opgemaakt 

wegens overtreding van de Opiumwet, 	1971 	t/m sept. 	1974. 

aantal 	 . 

invoeren 	 450 	 7 

gebruiken vals recept 	 30 	 0 

verhandelen 	
S

847 

	

39 	
15 

verhandelen + gebruiken 	

1 

gebruiken 	 881 	 15 

bezitten 	 3.609 	 59 

onbekend
x) 

	

132 	 2 

niet van toepassing 	 82 	 1 

Totaal 	 6.070 	 100 % 
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3.3. De aard van het felt: invoer, handel, gebruik of bezit  

Volgens de richtlijnen voor het vervolgingsbeleid is een belangrijk onder-

scheid, dat tussen handel in en gebruik van verdovende middelen. 

Tegen handelaren dient streng te worden opgetreden. Het is vaak echter 

uitermate moeilijk om vast te stellen of een verdachte als handelaar mag 

worden aangemerkt. Wanneer een •verdachte in het bezit is van een grote 

hoeveelheid drugs heeft men waarschijnlijk met een handelaar te doen. 

Een handige handelaar zal echter als het niet nodig is niet al te grote 

hoeveelheden drugs bij zich 	dragen en zich bij aanhouding door de 

politie eenvoudig als gebruiker trachten voor te doen. Voorzover de door 

de politie geconstateerde feiten duidelijk op handel wezen is dit weerge- 

geven in tabel 3.3.1. Het blijkt dat in ieder geval 15 % van de gever-

baliseerden drugs verhandelden. 

Als men afgaat op de eigen opgave van de verdachten en het vermoeden van 

de politie dart komt men op 24 % handelaren (tabel 3.3.2.); het aantal extra 

handelaren dat men zo op het spoor komt is vooral te vinden onder degenen 

_die geverbaliseerd werden wegens invoer of wegens bezit. (zie bijlage 3.3.1. 

x)
o.a. onderschepte postpakketten. 

In een aantal gevallen waarin de politie handel constateerde volgens het 

proces -verbaal, werd dit evenwel door de verdachte ontkend. Deze "ontken-

nende" handelaren zijn in de bovengenoemde 24 % inbegrepen. 

). 



Tabel 	3.3.2.  

Het aantal verdachten dat handelaar of gebruiker was volgens eigen opga-

ve danwel naar het vermoeden van de politie, 	1971 	t/m sept. 	1974. 

	

aantal 	% 

incidenteel gebruiker 	 71 	1 

geregeld gebruiker 	 . 	166 	3 	45 

incidenteel of geregeld gebruiker 	 2.518 	42 

handelaar 	 1.273 	21 24 
handelaar en gebruiker 	 192 	3 

onbekend 	 1.765 	29 

geen verdachte bekend 	 85 	1 
	 , 

Totaal 	 6.070 	100 	% 1 

- 
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Naar aard van de aangetroffen drugs zijn tussen handelaren en gebruikers  

slechts geringe verschillen waar te nemen: bij de "verdachte handelaren" 

is het percentage dat alleen soft drugs bij zich had jets lager dan bij 	- 

de "verdachte gebruikers". Met name de combinatie soft en hard drugs 

komt bij de handelaren naar verhouding wat meer voor dan bij de gebruikers. 

De verschillen zijn evenwel niet groot, zoals gezegd. (zie bijlage 3.3.2.) 

Uit de gegevens - vermeld in de bijlagen 3.3.3. tot en met 3.3.6. - blijkt 

dat zowel bij de "officiele" als bij de "officieuze" handelaren de aange-

troffen hoeveelheid drugs over het algemeen veel groter is dan bij de 

"officiele" en "officieuze" gebruikers. Dat geldt voor alle vier soorten 

drugs waarvoor dit is nagegaan, te weten hashish, opium, heroine en LSD. 

Dit is niet verbazingwekkend omdat een grote hoeveelheid drugs een belang-

kijke indicatie vormt voor handel. 

Toch komt het voor dat de politie er zeker van is dat zij met een handelaar 

heeft te doen ondanks het feit dat de verdachte slechts een kleine hoeveel-

heid drugs in zijn bezit bleek te hebben (by. minder dan 5 gram hashish 

of slechts 1 LSD-trip). 

Het omgekeerde, te weten een grote hoeveelheid waarbij de politie gebruik 

vaststelt en geen handel, komt vrijwel niet voor. Onder een grote hoeveel-

heid wordt hier verstaan: 1 kilogram hashish, 100 LSD-trips en 25 gram 

opium of heroine. 
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De categorie waarbij de politie slechts bezit kon vaststellen - het gaat 

om meer dan de helft van de gevallen - neemt wat betreft de aangetroffen 

hoeveelheden drugs een middenpositie in tussen handel en gebruik: een 

aanwijzing dat onder deze vlag zowel handelaren als gebruikers schuil 

gaan. 

Het is niet mogelijk om op grond van deze gegevens te beoordelen of jaar-

lijks - naar verhouding - meer of minder handelaren zijn opgespoord. Daar-

voor is het aantal gevallen waarin de politie over de aard van de dader 

(handelaar of gebruiker) geen uitspraak kan doen elk jaar te groot. 

Een vergelijking op grond van deze onvolledige gegevens kan slechts een 

onbetrouwbaar resultaat opleveren. Het feit dat in de jaren 1971 t/m sep-

tember 1974 tegen respectievelijk 276, 200, 126 en 34 personen proces-ver-

baal is opgemaakt wegens gbruik van alleen soft drugs zegt dan ook niets 

meer dan dat in ieder geval zoveel gebruikers van soft drugs een proces-ver-

baal hebben gekregen. Als men mag afgaan op de eigen opgave van de ver-

dachten en het vermoeden van de politic is het aantal gebruikers van alleen 

soft drugs waartegen een proces-verbaal is opgemaakt veel hoger; in de on-

derzoekjaren gaat het om aantallen van respectievelijk 400, 450, 600 en 

530 (t/m september !)vermoedelijke gebruikers van soft drugs. Dit is even-

wel een dubieus gegeven, zoals in hoofdstuk 2 is uiteengezet. 
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3.4. Reden van aanhouding  

87 % van de verdachten in dit onderzoek was aangehouden omdat de politie 

hen verdacht van overtreding van de Opiumwet. Verder was in 5 % van de geval-

len de verdenking van een vermogensmisdrijf de (oorspronkelijke) reden 

van aanhouding, en in 1 % van de gevallen het plegen van een verkeers- 

misdrijf of een verkeersovertreding. De overige categorie van 7 % bestaat 

uit verdachten die tegen de lamp liepen bij grenscontroles of verkeerscon-

troles, danwel wegens overtreding van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening 

werden aangehouden. Deze _categorie is niet nader te specificeren. 

Bij een onderlinge vergelijking van de gegevens over de reden van aan-

houding per jaar blijkt dat deze percentages sterk overeenkomen. 

• Dit gegeven zegt overigens weinig aangezien veel personen zijn aangehouden 

• die na onderzoek zonder meer werden heengezonden omdat het vermoeden van 

de politie niet bewaarheid werd. Over deze aanhoudingen is bier niets 

bekend. 
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3.5. Andere kenmerken van de verdachten: leeftijd, geslacht en nationaliteit. -- 

Circa 65 % van de verdachten valt in leeftijdscategorie van 18 tot 25 jaar. 

De leeftijdsgroep daaronder bevat circa 10 % van de verdachten, voornamelijk 

bestaande uit 15 tot en met 17-jarigen. Het aantal verdachten van 25 jaar 

en ouder blijkt elk jaar naar verhouding jets groter te worden terwijl het 

percentage strafrechtelijk minderjarigen (= jonger dan 18 jaar) langzaam 

afneemt. Het is moeilijk om daar een verklaring voor te vinden. Een van de 

oorzaken zou kunnen zijn dat dit een weerspiegeling is van de verschuiving 

van de leeftijd van druggebruikers. 

Een andere verklaring zou kunnen zijn dat jaarlijks relatief meer handelaren 

worden opgepakt, die gemiddeld (wat) ouder zullen zijn dan druggebruikers. 

Wat betreft het geslacht van de verdachten kan worden opgemerkt dat het 

percentage vrouwen in deze onderzochte groep geverbaliseerden per jaar 

schommelt tussen de 6 en 8 %. 

Het percentage buitenlanders onder de geverbaliseerden neemt elk jaar toe. 

.In 1971 bedroeg het 28 % en in 1974 lag het op 44 %. Daarnaast is sinds 

1972 ook het percentage Surinamers gestegen van 5 % naar 9 % in 1973; en 

vervolgens naar 14 % in 1974. 

Bovengenoemde uitkomsten met betrekking tot leeftijd, geslacht en nationa-

liteit van de verdachten stemmen overeen met die van het jaarlijkse CBS-on-

derzoek dat is gebaseerd op de Staten van Inlichtingen.
x) 

Een dergelijke 

Staat van Inlichtingen wordt opgemaakt bij elk proces-verbaal dat aan de 

Officier van Justitie wordt gestuurd. Dit vormt een aanwijzing dat met behulp 

' van het onderhavige onderzoekmateriaal een betrouwbaar beeld kan worden 

c.q. is verkregen van de aard van de opgespoorde oertredingen van de Opium-

wet in Nederland. 

x) zie CBS Maandstatistiek voor Poiitie en Justitie, mei 1972, mei 1973 

en november 1974. 



Tabel 	3.6.1.  

Het percentage verdachten van overtreding van de Opiumwet bij wie hard  

drugs werden aangetroffen, al dan niet tezamen met soft drugs, per ge-

meente (alleen gemeentepolitie). 

jaar 	 A l dam R'dam Den 	Eind- Gro- Haar- Ven- Neder- 

	

Haag ho- 	nin- lem 	lo 	land 

	

ven 	gen 
,  

1971 	t/m sept. 	1974 	 44 	25 	20 	38 	33 	25 	28 	30 

1971 	 39 	31 	20 	23 	15 	32 	- 	25 

1972 	 37 	18 	17 	37 	23 	26 	14 	28 

1973 	 43 	26 	19 	28 	36 	13 	37 	29 

1974 t/m sept. 	 50 	28 	26 	52 	43 	0
x) 	

33 	37 

A 
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3.6. Locale verschillen: vergelijking van enkele grote gemeenten  

In het onderstaande worden de kenmerken van de opgespoorde zaken in een 

zevental grote gemeenten vergeleken. Het zijn de zeven gemeenten met de 

meeste processen-verbaal wegens overtreding van de Opiumwet in de jaren 

1971 - 1974. 

De te bespreken kenmerken zijn: 

- aard van de aangetroffen drugs, 

- hoeveelheden aangetroffen hashish en hennep, 

- het, overigens twijfelachtige, punt van de opgespoorde handelaren, en 

- de nationaliteit van de verdachten. 

Tabel 3.6.1. bevat een overzicht van het percentage hard drug-zaken per ge-

meente. Als men de cijfers van de vier jaren tezamen bekijkt, springt het 

relatief grote aantal hard drug-zaken van de gemeente Amsterdam in het oog 

(44 %), evenals dat van Eindhoven (38 %). De landelijke cijfers worden 

sterk beinvloed door die van de gemeente Amsterdam, zowel kwantitatief als 

x)van de gemeente Haarlem is over 1974 (nog) slechts 1 p.v. ontvangen. 



- 23- 

kwalitief. De gemeente Amsterdam neemt jaarlijks ruim een derde van alle 

zaken voor haar rekening; het gevolg is dat de relatieve toename van het 

aantal hard drug-zaken in Amsterdam in het landelijke totaal-beeld is terug 

te vinden. De invloed van Groningen en Eindhoven op het landelijke cijfer 

van de hard drug-zaken is vanwege de lage absolute aantallen veel kleiner 

dan van Amsterdam, hoewel het percentage hard drug-zaken in die gemeenten 

in 1974 uitzonderlijk hoog is. 

Wat betreft de aard van de aangetroffen drugs zijn de volgende verschillen 

opvallend: 

- in de gemeente Rotterdam telt het pakket in 1971 tot en met september 

1974 opgespoorde zaken relatief weinig verdachten met hashish, maar daar-

entegen relatief veel verdachten met hennep; 

- in de gemeente Amsterdam is relatief vaak sprake van heroine; 

- relatief veel verdachten met LSD zijn aangehouden in de gemeenten Amsterdam, 

Haarlem en Venlo; 

- in de gemeenten Groningen en Eindhoven is het percentage verdachten met 

amfetamine aan de hoge kant. 

De aangetroffen hoeveelheden hashish en hennep lopen per gemeente ook sterk 

uiteen. Zo blijken bij vergelijking van de per gemeente opgespoorde hashish-

zaken in de vier onderzoekjaren relatief vaak grote partijen - dat wil zeggen 

van meer dan 1 kilogram - te zijn aangetroffen in Haarlem, Venlo en Rotter-

dam en wel bij respectievelijk 22 %, 21 % en 17 % van de verdachten die hashis 

bezaten. Absoluut gezien zijn evenwel in Amsterdam de meeste grote partijen 

hashish inbeslaggenomen. Relatief veel grote partijen hennep werden alleen 

aangetroffen in Rotterdam,'s-Gravenhage, en - wat minder - in Amsterdam. 

Omgekeerd bleek relatief vaak een geringe hoeveelheid hashish inbeslaggenomen 

te zijn - dat wil zeggen van 2 gram of minder - in Venlo (bij 39 % van ver-

dachten met hashish), en relatief zelden in Haarlem en Eindhoven. 

Voor gespecificeerde gegevens moge warden verwezen naar bijlage 3.6.. 

Voor de gemeenten Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam is vervolgens nage-

gaan of het aantal grote partijen hashish en hennep jaarlijks toeneemt of 

afneemt. Daarbij bleek dat in de gemeente Rotterdam in 1973 in het geheel 

geen grote partijen hashish zijn gevonden, maar dat in de andere jaren het 

percentage telkens op circa 20 % ligt. Het percentage grote partijen hennep 

is in Rotterdam jaarlijks vrijwel even hoog. 
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Het percentage hashish-verdachten dat in het bezit bleek van een grote 

hoeveelheid neemt af in Amsterdam (sinds 1972) en in 's-Gravenhage sinds 

1971. In 's-Gravenhage gaat het overigens om een.klein aantal zaken, 

absoluut gezien. 

Grote partijen hennep zijn in 's-Gravenhage in de onderzoekjaren zelden 

aangetroffen en in Amsterdam alleen in 1973 vrij vaak. 

Gezien het dubieuze karakter van de gegevens omtrent de aard van de hande-

ling (handel, gebruik e.d.) wordt hier slechts opgemerkt dat in de gemeen-

te Amsterdam naar verhouding wat meer handelaren lijken voor te komen on-

der de verdachten waartegen proces-verbaal is opgemaakt dan in de andere 

onderzochte gemeenten. "Insiders" zal dit waarschijnlijk niet verbazen ge-

zien de - internationale - bekendheid die de gemeente Amsterdam op het ter-

rein van druggebruik en handel heeft. Het exacte aantal en het exacte per-

centage handelaren kan met behulp van dit onderzoek evenwel niet worden 

• vastgesteld. 

De internationale bekendheid van de stad Amsterdam blijkt overigens uit het 

grote aantal buitenlanders onder de verdachten; in vergelijking met de 

andere gemeenten spant Amsterdam wat dit betreft de kroon met 61 % buiten-

landers, voornamelijk bestaande uit Italianen (11 %), Duitsers (9 %) 

en Noord-Amerikanen (9 %). Opvallend is in dit verband het relatief hoge 

percentage Nederlandse rijksgenoten in 's-Gravenhage (30 %) en Rotterdam 

(23 %). 

De locale verschillen in kenmerken van de opgespoorde overtredingen van de 

Opiumwet zijn hier slechts summier behandeld, omdat het onderzoekmateriaal 

niet geheel volledig is (zie hoofdstuk 2). Bij een opsplitsing van het materi-

aal in subgroepen - bijv. in gemee nten zoals hier - kan een vertekend beeld 

ontstaan. Deze kans is groter naarmate het totaal aantal processen-verbaal 

geringer is. Dat geldt ook voor de onderverdeling in arrondissementen zoals 

• in de volgende paragraaf. 
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3.7. Vergelijking van de arrondissementen  

De hierboven beschreven verschillen tussen gemeenten zullen veelal zijn 

terug te vinden bij een onderlinge vergelijking van de arrondissementen 

waarin deze gemeenten zijn gelegen. Het zijn immers de gemeenten waar de 

meeste processen-verbaal zijn opgemaakt. In de arrondissementen Amsterdam, 

• Rotterdam en Groningen geldt dat althans heel duidelijk. Vandaar dat het 

arrondissement Amsterdam het hoogste percentage hard-drug .zaken heeft van 

alle arrondissementen in de jaren 1971 tot en met september 1974. 

• Anders dan bij de gemeenten, waar in de tekst het percentage hard-drug zaken 

• is besproken, zal bij de arrondissementen de aandacht worden gericht op het 

percentage soft-drug zaken.  

Bij vergelijking van de cijfers over de vier onderzoekjaren tezamen blijkt 
•• 

het percentage zaken met alleen soft-drugs te varieren van 59 % in het 

arrondissement Amsterdam tot 82 % in Haarlem. Behalve in Haarlem was7i -elatief 

vaak sprake van alleen soft-drugs bij de verdachten in de arrondissementen 

Maastricht, Arnhem en Middelburg. Het patroon van de per arrondissement 

aangetroffen drugs (soft en/of hard) blijkt door de jaren been tamelijk sta-

biel (zie bijlage 3.7.1. en 3.7.2.). 

Over de aangetroffen hoeveelheden zijn hier geen gegevens vermeld. 

Een aanwijzing voor de variatie per arrondissement van het pakket zaken is 

voorts het percentage verdachten dat volgens de politie duidelijk handelde 

in drugs. Het gegeven is - zoals herhaaldelijk is gezegd - nogal twijfel-

achtig, met name door het grote aantal gevallen waarin slechts bezit aan-

wijsbaar was volgens de politie (bijlage 3.7.3.). 

De'variatie in ernst en aard van de zaken zou de reden kunnen zijn dat het 

percentage vervolgde zaken van de Opiumwet per arrondissement nogal verschilt. 

In 1973 werd bijvoorbeeld in Middelburg 100 % van de zaken geseponeerd en 

in Groningen en Haarlem resp. 32 en 33 %. In de arrondissementen Amsterdam, 

Rotterdam en 's-Gravenhage - die kwantitatief gezien de belangrijkste 

plaats innemen - werd resp. 55, 79 en 60 % van de zaken geseponeerd. Deze 

percentages liggen in de daaraan voorafgaande jaren - 1971 en 1972 - vrijwel 

op hetzelfde niveau in alle arrondissementen, een enkele uitzondering daar-

gelaten (zie bijlage 3.7.4.). 

x)De gegevens over het vervolgingsbeleid zijn ontleend aan de Maandstatistieke 
voor Politie en Justitie van mei 1972, mei 1973 en november 1974.Het basisma-
teriaal van de jaarlijkse CBS-onderzoeken bestaat uit de Staten van Inlichtin 
gen die worden opgemaakt bij elk proces-verbaal dat aan de Officier van Justi 
tie wordt toegezonden. 
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Een hoog totaal percentage vervolgde zaken in een arrondissement betekent 

meestal eveneens een hoog percentage vervolgde zaken per categorie zaken 

in dat arrondissement en omgekeerd. Dat wil zeggen dat zowel in hard-drug 

zaken als soft-drug zaken relatief vaak een vervolging wordt ingesteld; het 

omgekeerde geldt voor arrondissementen met een relatief laag percentage 

vervolgde zaken (bijlage 3.7.5.). Een zelfde indruk krijgt men bij een on-

derverdeling van de zaken naar aard van de handeling (bijlage 3.7.6.). 

Een en ander leidt tot de conclusie dat het vervolgingsbeleid niet in alle 

arrondissementen gelijk is. Bij een zo omstreden kwestie als de handel in 

en het gebruik van verdovende middelen kan men ook niet anders verwachten. 

Temeer daar het probleem maatschappelijk en strafrechtelijk gezien van zo 

recente datum is. Dat neemt niet weg dat vele arrondissementen elkaar weinig 

schijnen te ontlopen wat het percentage vervolgde zaken aangaat. 
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4. SAMENVATTING EN SLOTBESCHOUWING 

In dit rapport is verslag gedaan van een onderzoek naar de overtredingen 

van de Opiumwet die in de jaren 1971 tot en met september 1974 door de 

politic zijn opgespoord. Het onderzoek is ingesteld op verzoek van een 

werkgroep bestaande uit leden van het Openbaar Ministerie en op verzoek 

van de Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht van het Ministerie van Justi-

tie. 

Het onderhavige onderzoek moet worden gezien als een vooronderzoek. Het 

onderzoekmateriaal bestaat uit de kwartaalverslagen van de Informatiecentra-

le van de Centrale Recherche Informatiedienst (C.R.I.). De kwartaalyersla-

gen bedoelen een overzicht te geven van alle processen-verbaal die in Neder-

land ziin opgemaakt terzake van overtreding van de Opiumwet. Hoewel het 

materiaal niet helemaal volledig is mag worden aangenomen dat het lande-

lijk bezien een goed beeld geeft van de opgespoorde zaken. 

De belangrijkste uitkomsten zijn de volgende: • 

- het aantal processen-verbaal wegens overtreding van de Opiumwet neemt 

elk jaar toe zoals bekend; 

- bij gemiddeld 68 % van de verdachten werden alleen soft drugs aangetrof- 

fen, bij 17 % alleen hard drugs en bij 13 % een combinatie van soft en 

hard drugs; 

- het aantal verdachten dat in het bezit bleek van hard drugs neemt elk 

jaar zowel absoluut als relatief toe; 

- wat betreft de hashish blijkt de inbeslaggenomen hoeveelheid gemiddeld 

per zaak sinds 1971 elk jaar groter te zijn. De stijging van dit gemid-

delde is het gevolg van het feit dat beslag werd gelegd op meer 

grote partijen in de betreffende jaren. Kleine hoeveelheden van by. 

minder dan 25 gram of minder dan 5 gram hashish komen elk jaai naar ver-

houding even yaak voor; 

- ook met betrekking tot de opium en de heroine is van 1971 tot en met 1973 

sprake van een toename van de gemiddelde hoeveelheid per zaak; in 1974 

liggen deze gemiddelden lager dan in 1973; 

- de gemiddelde hoeveelheid LSD per zaak schommelt per jaar; 1974 blijkt 

wat dit betreft een topjaar te worden; 
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- op grond van de summiere gegevens in de kwartaalverslagen bleek het 

niet mogelijk om te beoordelen of jaarlijks - naar verhouding - meer 

of minder handelaren  zijn opgespoord. Daarvoor is het aantal gevallen 

waarin de politie over de aard van de dader (handelaar of gebruiker) 

geen uitspraak kan doen elk jaar te groot. Het felt dat in de jaren 

1971 t/m september 1974 tegen respectievelijk 276, 200, 126 en 34 

personen proces-verbaal is opgemaakt wegens gebruik van alleen soft drugs 

zegt dan ook niets meer dan dat in ieder geval zoveel gebruikers van 

soft drugs een proces-verbaal hebben gekregen. Als men mag afgaan op 

de eigen opgave van de verdachten en het vermoeden van de politie is 

het aantal gebruikers van alleen soft drugs waartegen een proces-verbaal 

is opgemaakt veel hoger; in de onderzoekjaren gaat het om aantallen van 

respectievelijk 400, 450, 600 en 530 (t/m september :) vermoedelijke 

gebruikers van soft drugs. Dit is evenwel een dubieus gegeven. 

Onder voorbehoud kan worden vastgesteld dat heb pakket opgespoorde zaken 

per gemeente en per arrondissement in bepaalde opzichten verschilt. Deze 

verschillen lijken geen afdoende verklaring te zijn voor de verschillen in 

het vervolgingsbeleid zoals die uit CBS-onderzoeken naar voren komen. In 

1973 werd_gemiddeld 64 % van de zaken geseponeerd. 

De problematiek kan op grond van dit oppervlakkige onderzoek uiteraard niet 

uitputtend worden behandeld. Bovendien valt niets te zegeen over het op-

sporingsbeleid omdat geen exacte gegevens bekend zijn over de werkelijk ge-

pleegde overtredingen van de Opiumwet. 

Bij de opzet van een vervolg-onderzoek zal ernstig rekening moeten worden 

gehouden met de vraag hoe kan worden vastgesteld of sprake is van hande-

laren in of gebruikers van drugs. Volgens de richtlijnen voor het vervol-

gingsbeleid van 1969 is dit een belangrijk onderscheid. Het is de vraag 

of een dossieronderzoek hierover voldoende informatie kan opleveren. 

Het houden van interviews met de politie en met Officieren van Justitie 

lijkt hiervoor betere mogelijkheden te bieden, al dan niet gecombineerd 

met observaties op de terechtzitting. 
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nr. variabele 	 omschrijving en codering  • 1971 	1972 	1973 	1974 

N= aantal verdachten 	 sept. 
N = 	N= 	N= 	N= 
1308 	1530 	1794 	108 

I 	11 

CODELIJST MET FREQUENTIEVERDELING PER JAAR 

10 	 rangnr.v.d. verdachte in de mutatie 

1 = eerstgenoemde of enige verd. 	B84 	1.081 	1.358 	1.140 

2 - 9 = als resp. 2°en 3
0 
 gen. verd, 	411 	426 	411 	275 

0 = . geen verdachte bekend 	 13 	23 	25 	23 

aantal verdachten per mutatie 	. 

1 = 1 verdachte(n) 	 636 	890 1.060 	918 

2 = 2 316 	360 	434 	316 

• 3' = 3 	" 	 156 	117 	147 	81 

4 = 4 11 	 ' 	56 	96 	64 	44 

• 5 = 5 lt 	 35 	45 	45 . 	5 

. 	6 = 6 . 24 	18 	12 	18 t1 

7 = 7 21 	14 	7 	. 0 t, 

• 8 = 8 . 	• " 	 32 	0 	0 	0 

9 = 9 	" 	of meer 	 19 	37 	b 	13 Q. 
0 = geen verdachte bekend 	 13 	23 	25 	93 

12 	 gemeente waar p.v. is opgemaakt (door gemeen- 
tepolitie, d.w.z. var 16 = 1) 

05 = Amsterdam 	 349 	517 	657 	627 
_ 

33 = Rotterdam 	 126 	137 	120 	96 

17 = 's-Gravenhage 	 78 	54 	47 	51 

06 = Apeldoorn 	 1 	11 	9 	4 

07 = Arnhem 	S 	 1 	9 	14 	13 

09 = Breda 	 9 	14 	7 	6 

11 = Dordrecht 	• 	 8 	7 	• 	5 	1• 

14 = Eindhoven 	 S 	 13 	27 	46 	48 

16 = Enschede 	 4 	5 	15 	13 

18 = Groningen 	 13 	40 	39 	44 

19 = Haarlem 	 28 	27 	15 	1 

20 = Hlm imeer (excl. Schiphol) 	 8 	2 	4 
0 
0 

.bij bepaalde variabelen zijn codes samengevoegd in dit overzicht 

BIJLAGE.1 



XX 

nr. variabele 	 omschrijving en codering  

12 

betreft uiteraard niet de gemeentepolitie 

vervolg BIJLAGE 1 

1971 	1972 	1973 	1974  
t/m 
sept. 

vervolg gemeente 

46 = Schiphol
xx) 

(gem..Hlm'meer) 	23 	28 	23 	8 

21 = Heerlen 	 11 	14 	• 38 	19 

25 = 's-Hertogenbosch 	 10 	9 	17 	18 

28 = Leiden 	 17 	8 	15 	9 

29 = Maastricht 	
. 	

11 	6 	14 	. 7 

31 = Nijmegen 	 S 	 22 	21 	11 	6 

37 = Tilburg 	. . 	 34 	32 	14 	25 

38 = Utrecht 	 45 	18 	20 	1 
. 	. 

40 = Venlo 	 - 	16 	28 	.8 	
18 . 	_ 

43 = Zeist 	 17 	7 	14 	6 

overige 	 494 	531 	640 	413 

99 = onbekend 	 0 • 	0 	4 	• 0 

14 	 arrondissement waar p.v. is opgemaakt 

's-Hertogenbosch  

Breda 

Maastricht 

Roermond 

Arnhem  

• Zutphen 

Zwolle 

. Almelo 	• 

1 s-Gravenhage  

Rotterdam 

Dordrecht • 

Middelburg 

Amsterdam  

Alkmaar 

Haarlem 

Utrecht 

Leeuwarden  

• Groningen 

Assen 

• onbekend 

	

66 	52 	92 	81 

	

60 	53 	46 	53 

	

65 	. 68 	118 	• 49 

	

45 	81 	81 	74 

	

54 	90 	101 	66 

	

16 	24 	17 	5 

	

21 	16 	16 	11 

	

.24 	21 	45 	31 

	

110 	79 	121 	92 

	

158 	160 	126 	100 

	

22 	15 . 	19 	26 

	

25 	. 16 	17 	7 

	

416 	633 	725 	• 656 

7. 	15 	25 	23 

	

57 	89 	120 	79 

	

90 	44 • 	57 	16 

	

28 	12 	11 	3 

	

27 	52 	45 	52 

	

Ll 	 9 	6- 

	

6 	. 7 	3 	. 	8 



nr. variabele 	 omschrijving en codering 

16 	.p.v. opgemaakt door 

1 = Gemeentepolitie 

2 = Rijkspolitie 

3 = Douane 

4-= Koninklijke Marechaussee 

19 	 maand waarin p.v. is opgemaakt 

1 = januari 	 -- 	88 	101. 	124 	133 

2 = februari 	 90 	143 	121 	118 

3 = maart 	 67 	113 	96 	114 

4 = april 	 90 	127 	123 	159 

5 = mei . 	 101 	123 	123 	174 

6 = juni 	 .87 	140 	163 	161 

7 = juli 	 - 	107 	120 	185 	214 

8 = augustus 	 175 	156 	251 	238 

9 = september 	 140 	113 	181 	127 

10 = oktober 	 118 	152 	168 

11 = november 	 130 	116 	133 

12= december 	 115 	126 	126 

21 	 geslacht van de verdachte 

1 = man 	 1.211 	1.380 	1.650 	1.330 

2 = vrouw 	 84 	126 	118 	83 

0 = geen verdachte bekend 	 13 	24 	26 	25 

22 	 leeftijd van de verdachte 

12 - 14 jaar 	 2 	2 	4 	3 
. 	 .. 

15 - 17 jaar 	 162 	162 	151 	84 

18 - 20 jaar 	 501 	521 	612 	424 

21 - 24 jaar 	 403 	482 	543 	521 

25 - 29 jaar 	 S 	 127 	193 	278 	238 

30 - 39 jaar 	 67 	108 	137 	109 

40 -49 jaar 	 17 	16 	38 	20 

50 jaar en.ouder 	 16 	8 	5 	10 

. onbekend 

2e vervolg BIJLAGE 

1971 	1972 	1973 	1974  
t/m 
sept. 

	

1.121 	1.230 	1.402 	1.168 

	

117 	124 	133 	61 

	

22 	94 	123 	105 

	

48 	82 	136 	104 

1 	1 	0 	1 

geen verdachte bekend geworden 	 12 	37 	26 	28 



nr. variabele 	 omschrijving en codering  

3e vervolg BIJLAGE 1 

1971 	1972 	1973 	1974  
t/m 
sept. 

24 	 hationaliteit (=geboorteland) van verdachte .  

• 01 = Nederlander 	S 	 823 	773 	835 	580 

I 

	

	 02 = Ned., geboren in Ned. Ant. 	 23 	18 	19 	20 • 

03 = Ned., geb. in Suriname 	 78 	82 	158 	198 

04 = Ned., geb. in Ned. India 	 19 	21 	15 	13 

05 = Indonesiers 	 0 	5 	8 	5 

06 = Belgen 	 S- 	7 	12 	20 	14

•• 07 = Denen 

	

	 3 	2 	• 10 	2 
. 08 = Duitsers 	 47 	117 	190 	150 

• 09 = Britten 	 20 	33 	62 	61 

10 = Fransen 	 35 	56 	63 	55 

11 = Italianen 	 46 	73 	83 	76 

12 = Oostenrijkers 	 4 	8 	11 	. 	4 

13 = Spanjaarden 	 6 	7 	11 	14 

14 = Turken 	 6 	3 	14 	9 

15 = Zweden 	 • 3 	2 	3 	2 

16 = Zwitsers 	 S 	 7 	6 	14 	22 

17 = overige Europeanen 	 •13 	11 	34 	30 

18 = Noord-Amerikanen (incl. Canada) 	97 	158 	114 	76 

19 = Afrikanen 	 18 	28 	32 	20 

20 = Aziaten 	 5 	 34 	73 	49 	55 

21 = overige vreemde nationaliteiten 	4 	16 	18 	11 

99 = onbekenden; onduidelijk 	 2 	2 	6 	2 

00 = geen verdachte bekend 	 12 	24 	26 	18 

88 = statenloos 	 1 	0 	1 	1 

26 	 sociale status (naar van Tulder) 

1 - 3= resp. sociale laag 1 - 3 	29 	31 	22 	11 

4 - 6 = 	" 	" 	" 4 - 6 	129 	110 	143 	61 

7 = scholier/student 	 5 	 93 	70 	68 	16 

8 = overige zonder beroep 	 11 	0 	4 	0 

9 = onbekend, vaag 	 1.034 1.295 1.531 1.327 

0 = geen verdachte bekend 	 12 	24 	26 	23 



nr. variabele 	 omschrijving en codering 

• 

27 

28 

4e vervolg BIJLAGE 1 

1971 	1972 	1973 	1974 

sept. 

• woonplaats/pleegplaats
x) 

1 = woonplaats = •pleegplaats 	 682 	664 	721 	609 

2 = woonplaats 	pleegplaats 	 432 	645 	818 	500 

3 . = zonder vaste woonplaats 	 26 	9 	20 	19 	• 

• 9 = onbekend 	 155 	185 	209 	286 

0 = geen verdachte bekend 	 13 	27 	26 	24 

• reden van aanhouding 

1 = verdacht van overtr. Opiumwet 	1.099 1.318 1.444 1.309 

2 + 3 = " 	/I 	" 	misdr. 14vS 

	

88 	79 	130 	20 
4 = verdacht van verkeersmisdrijf 

	

10 	13 	16 	0 of overtreding 

7 = weggelopen uit inrichting 	 1 	0 	1 	0 

8 = overige (o.a. grenscontrole) 	75 	86 	168 . 	84 

9 = onbekend 	 21 	11 	8 	2 

0 = geen verdachte bekend 	 14 	23 	27 	23 

29 	 aard van de handeling volgens omschrijving 	 . 
in p.v. (= mutatie) 

1 = invoeren 	 62 	112 	157 	119 

2 = gebruiken vals recept 	 8 	9 	8 	5 

3 = verhandelen 	 162 	244 	246 	195 

' 	 4 = aanwenden 	 355 	281 	177 	68 

7 = 3 + 4 	 10 	15 	9 	5 

5 = onbevoegd voorhanden hebben 	670 	811 	1.127 	1.001 

9 = onbekend, niet duidelijk xx) 	 26 	37 	44 	25 

0 = niet van toepassing 	 15 	21 	26 	20 

30 	 gebruiker/handelaar (vermoeden van de po- 
• litie of eigen verklaring) 

1 = incidenteel gebruiker 	 • 	 13 	8 	38 	12 

2 = geregeld gebruiker 	 88 	30 	42 	6 

3 = 1 of 2 	• . 	444 	569 	707 	798 

4 = handelaar 	 202 	319 	398 	354 

5 = handelaar en gebruiker 	 67 	51 	45 	29 

9.= onbekend 	 479 	531 	539 	216 

. 0 = geen verdachte bekend 	• 	15 	22 	25 	23 

) 	plaats van aanhouding is als pleegplaats beschouwd 
xx) 	• 

o.a. onderschepte postpakketten 



nr. variabele 	 omschrijving codering 

31 	 plaats van aanhouding (vindplaats, indien 
var 9 = 3) 

1 - 8 = openbare weg, jeugdhuis, 
cafe, enz. 

9 = onbekend 

• 0 = geen verd. aangehouden 

32 	• 	wijze van verkrijgen van drugs 

• 1 - 8 = gekocht, gekregen enz. 	 366 	311 	416 	143 
• • 9 = onbekend 	 927 1.198 1.356 1.281 

0 =.geen verdachte bekend 	 15 	21 	22 	14 

• 33 • 	herkomst van drugs 

1 - 8 = vast contactpersoon, jeugd-
huis, enz: 

9 = onbekend 

0 = geen verdachte bekend 

34 	 aangetroffen, c.q. in beslaggenomen: 

hashishx)  

35 

36 

37 

38 

0 = neen 

1 - 9 = ja_ 

hennepx) 

0 = neen 

1 - 9 = ja 

• x) 
opium 

0 = neen 

1 - 9 = ja 

x) de hoeveelheden zijn in dit overzicht niet vermeld 

5e vervolg BIJLAGE 1 

1971 	1972 	1973 	1974 
• t im  

sept. 

347 	352 	440 	195 

958 	1.177 	1.349 	1.241 

3 	1 	5 	3 

310 	263 	414 	177 

978 	1.251 	1.359 	1.250 

20 	16 	21 	11 

333 	373 	469 	410 

975 	1..157 	1.325 	1.028 

1.121 	1.312 	1.534 	1.264 

187 	218 	260 	174 

0 = neen 	 • 	 1.191 	1.427 	1.746 	1.399 

1 - 9 = ja 	 • 	 117 	103 	48 	39 

• 
mOrfine

x) 
' 

0 = neen 	 • 	1.291 	1.505 	1.777 1.430 

1 - 9 = ja 	 17 	25 	17 	8 

• 
heroine

x) 

	

1.303 	1.463 	1.590 	1.144 

	

5 	67 .  • 204 	294 
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x) 

nr. variabele 

39 

40 

41 

42 

46 

47 

omschrijving en codering 

vervolg aangetroffen c.q. in beslaggen. 

cocaine
x) 

0 = neen 

1 = ja 	 3 	2 	35 	66 

LSD
x)  

0 = neen 	. 	 1.125 	1.349 	1.635 	1.327 

1 = ja 	 183 	181 	159 	111 

dektromaramide
x) 

(palfium) 

0 = neen 	 1.301 	1.525 1.787 	1.434 

1 = ja 	 7 	5 	7 	4 

methadon
x) 

0 = neen 	 1.300 1.525 1.791 	1.436 

. 1 = ja 

43 	 amfetaminen 

0 = neen 	 1.277 1.416 1.657 1.340 

1 = .ja 	 31 	114 	137 	98 

44 	 recepten 

0 = neen 	 1.303 1.521 	1.790 1.436 

1 = ja 	 ' 5 	9 	4 	2 

45 	 attributen  

0 = neen 	 1.306 1.523 .  .1.794 1.436 

1 = ja 	 2 	7 	.0 	2 

overige middelen  

0 = neen 	 1.283 1.514 1.775 1.425 

1 = ja 	 25 	16 	19 	13 

nepsoft drugs/ . 

0 = neen 	 4.295 1.518 1.773 1.427 

1 = ja 	 13 	12 	21 	11 

e hoeveelheden zijn in dit overzicht niet vermeld. 

6e vervolg BIJLAGE 1 

1971 	1972 	1973 	1974 
ETti-
sept. 

1.305 	1.528 	1.759 	1.372 

8 	5 	3 	2 



x) 

nr. variabele 	 omschrijving en codering 

48 

7e vervolg BIJLAGE 1 

1971 	1972 	1973 	1974 
iTrn- 
sept. 

nep-hard drugs  

0 = neen 	 .1.306 	1.523 	1.779 	1.430 

1 = ja 	 2 	7 	15 	8 

49 	. 	combinatie soft - hard drugs 
(var 34 t/m 48) 

1 = alleen soft drugs 	 • 	923 	1.086 	1.228 	894 

2 =.alleen hard drugs 	 161 	241 	294 	113 

3 = soft en hard drugs 	 167 	178 	234 	214 • 

0 . oVerige 	 57 	95 	18 	17 

50 	 specificatie van de combinaties van drugs x)  

de combinaties ziin hier niet vermeld 
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1 

66 Rotterdam 392 dd 2-2-71: 	_ 
won. ald.aar, _ . _ _ 	, be zi tten van 5 gram hashish. 

113 Amstelveen 650 dd 9- 3-71: 
won. _ _ 
vat hashish. 

■ 	. 

kwartaplverslag 
verdovende middelen 

Rotterdam 

- 	 _ _ 	Amsterdam 
bezitten van 2 tabletjes LSD en 

_ • _____ 

Gemeentepolitie Arnhem proces-verbaal 85/206/73 dd. 9-11-1973 contrat 
. 	 . 	, geboren 	. - 	te . 	, wonende 

te 	• - . • 	
. 	 , terzake van•het bezitten voor•sluikver- 

koop van 140 gram henney en_155:gram_hashieh . . 

15. ...:_cyG 212ELIER;LIALE_LEcinsistsa  precoo-vorbaal 285:dd. 19-11-1973 contra: 
• , goboren 	 to 	 , wonen .. 

de.aldaar4 .  . . 	 en. 	 , goboren 

	

... .... ■ 	 , 	..,.• 	. 
.1 	

v 
• ' to 	 .,wonondo to 	 , die 
tersake van autodi.,foRtftl waren aangehouden .voer eigen gebruik vat opiun 
resp. hashish bij sich haddtn. 	 _ ______ 	--------- -- - - .- 

16. 	 eentoo1 jtio 	preces-verbaal 83/221 dd. 23-11-1973 contra: 
. , geboron 	 to 	on 

geboren 	 to 	, beiden.woonaahtig to 
tersake van het ae.nwesig hebben voor *igen gebruik van 32 gram hashish, 

vat haoh-oil en 6 tablotjea LSD. 
word door ambtenaren van hat bureau Douane-rocherche tevons nog 

gehoord es:trent eon drietal aan haar geadresseerde briefpakjes, versondea 
uit Afghanistan on inhoudende totaal 500 gram hashish. 
Zij verklaardo niet to weten wie . haar de hashish sou kunnen hebben toogp-
sondon (pv 22039 dd. 11-1-17i 	r--.hr5rohe Haarlem). 

113. pomeentepolitie Amsterdam procos-verbaal 333 aa, ,i-i-1974 contra: 

	

__- 	 , 	• geboren 	. 	te . 	 - -, wonende , 

	

_ 	. 	. 
to en 	 ., geboren . . ., 	. 	...._ 	. 
in ._ .,__ _ , van Im.i.vil:aanse nationaliteit, wonende to 	 : 

_ 	_. 	-,tersake van het besitten van reap. 50 gram en 220 
gram hashish. Beidon ontkendan sluikhandel. 

136: Gemeentepolitie Rotterdam  prooes-yerbaal 474/74 dd. 25-1-1974 eontra: 
-- . 	, geboren 	' 	to 	. 	 . ; wo- 

. 	 . . _ 
nende to 	 . , wagons het voor sluikhandel be- 

. sitten van 115 gram hashish on 70 gram hennep. 



Vergelijking van het aantal bekend geworden verdachten van overtreding van 
, 

de Opiumwet bij de C.R.I. en bij het CBS
x)

, per leeftijdsgroep, naar geslacht 

en verbaliserende instantie en naar gemeente, 	1973. 

' 

	

C.R.I. 	CBS 

strafrechtelijk minderjarigen 	 155 	302 

strafrechtelijk meerderjarigen 	 1.613 	1.996 

. 
mannen 	 1.650 	2.160 

vrouwen 	 118 	138 

gemeente Amsterdam 	 656 	830 

Rotterdam 	 ' 	113 	116 

• 

	

's-Gravenhage 47 	67 

' Apeldoorn 	 9 	'14 

Arnhem 	 14 	32 

Breda 	 7 	12 

Dordrecht 	 5 	7 
, 

Eindhoven 	 45 	• 	52 

Enschede 	 15 	18 

Groningen 	 39 	66 

Haarlem 	 15 	23 

Maastricht 	 14 	16 

Nijmegen 	 S . 	- 	 11 	9 
, 

Tilburg 	 14 	17 

- 

	

Utrecht 20 	24 

Totaal 	S 	 1.768 	2.298 

1 I lE 
..;:. 

'11  1 

; 
4 

SI 

1 

BIJLAGE 2.2. 

x) bron: CBS maandstatistieken voor Politie en Justitie, mei 1974, 
gemeenten aparte opgave van CBS) 



De aard van de aangetroffen c.q. inbeslaggenomen 	combinaties van) 
verdovende middelen, 	1971 	t/m sept. 	1974. 

aantal verdachten 

• . 	alleen soft drugs 	 4.131 

waarvan: 
- alleen hashish 	 3.391 
- alleen hennep 	 400 
- hashish en hennep 	 320 , 

. 	alleen hard drugs 	 1.009 
waarvan: 

- alleen opium 	 154 
- II 	morfine 	 16 
- 	" 	heroine 	 368 
- II 	cocaine 	 31 
-,, 	LSD 	 192 
- it 	palfium 	 9 
-,, 	methadon 	 2 
- t 	amfetamine 	 104 i 
- opium en heroine 	 13 
- heroine en cocaine 	 26 
- heroine en LSD 	 30 	- 
- LSD en amfetamine 	 44 

3. combinatie soft en hard drugs 	 793 
waarvan: 

- hashish en opium 	 50 
- 	en heroine 	 88 u 
- 	en cocaine 	 18 ti 
- 	en LSD 	 302 II 
- 	en amfetamine 	 132 
- hennep en LSD 	 8 

II 	 en opium 	 12 
- 	en amfetamine 	 12 
- hashish en hennep en LSD 	 27 
-en 	1, 	en amfetamine 	 34 ti  
- 	en 	" 	en heroine 	 5 II  

n 	en 	" 	en cocaine en LSD 	 2 

- 	il 	en 	" 	en heroine en 
cocaine en LSD 	 5 

4. andere combinaties ad 2 of 3 (o.a. met "overige 
middelen") en/of "nep-drugs". 	 130x)  

5. alleen recepten 	 6 	. 

6. alleen attributen 	 1 

Totaal - 	 6.070 	 _.... 	_ 

7 	• 

..., 
41, 

1.,  

.11 

.-, 

ti 

•1 
ii 
/1 

BIJLAGE 3.1.1. 

x)waarvan 18 x alleen overige middelen 



De aard van de aangetroffen c.q. inbeslaggenomen (combinatie van) 

verdovende middelen, per jaar, 	1971 - t/m sept. 	1974, in procenten. 

	

1971 	1972 	1973 	1974 

alleen soft drugs 	 71 	71 	69 	62 

- 

alleen hard drugs 	 12 	16 	16 	22 

combinatie soft en hard drugs 	13 	12 	13 	15 

alleen attributen, "nep-drugs" 	4 	1 	2 	1 

e.d. 

Totaal 	 100 % 	100 % 	100 % 	100 % 

(=1308) 	(=1530) 	(=1794) 	(=1438) 
	-- 

BIJLAGE 3.1.2. 



De aangetroffen c.q. inbeslaggenomen hoeveelheden hashish per zaak 

(excl. onbekende hoeveelheden) - per percentages per categorie. 

1971 	t/m 1971 	1972 	1973 	1974 
september 

.4 

I gram of minder 	 4 % 	 4 	4 	4' 	4 

meer dan 	I 	- 	. 	2 gram 	10 	 11 	8 	7 	12 

13 	ti 	2 	- 	5 	11 	16 	 15 	17 	17 	15 

n 	n 	• 	5 - 	• 	25 	" 	28 	 28 	26 	29 	31 

n 	n 	25 - 	100 	' 	" 	18 	 20 	19 	17 	18 

n 	100 --• 	1.000 	" 	If 	 12 	11 	12 	10 

II 	II 	1 	kilogram 	 11 	 9 	15 	II 	9 

vloeibaar 	 1 0 	1 	2 	I 

Totaal 	• 	 100 % 	100 	100 	100 	100 

. idem hennep 	 ,  

. 	 1971 	t/m 	[ 1971 	1972 	1973 	1974 
september 

, 	 , 	1974 	 ,  

I gram of minder 	 2 % 	 1 	2 . 	2 

meer dan 	I 	- 	2 	gram 	4 	 7 	- 	3 	3 	4

•
II 	II' 	2 - 	5 	•n 	14 	 16 	13 	15 • 	 11 

	

n 	n 	5 - • 	25 	n 	.. 	25 	 27 	25 	. 22 	27 

	

n 	n 	25 - 	100 	" 	26 	 24 	25 	27 	27 

	

1, 	n 	100 7 	1.000 	n 	.21 	• 	22 	20 	19 	21 

	

n 	n 	I kilogram 	 9 	 2 	11 	12 	9 

Totaal 	 100 % 	100 	100 	100 	100 

• 	 4...._ 

I :. i 

!II II 

BIJLAGE 3.2.1. 



Het verband tussen a) het door de politie geconstateerde feit en b) de ei-

gen opgave van de verdachte of het vermoeden van de politie wat betreft de 

aard van de overtreding, 1971 t/m sept. 1974. 

aantal 	 waarvan 
ws. handelaar (b) 

invoeren 	 450 	 117 = 	26 	% 

• gebruiken vals recept 30 	 2 =' 	1 	% 

verhandelen 	 847 	 773 = 	91 	% 

verhandelen + gebruiken 	 39 	 39 = 100 	% 

gebruiken 

	

	 881 	 • 	 4 = 	0 	•% 

• bezitten 3.609 	 520 = 	14 	7 

onbekend 	 132 	 10 = 	8 	% 

niet van toepassing 	• 	 82 	 - 	- 

Totaal 	 6.070 	1.465 = 	24 .% 

ii 

1 
ti 

1 

BIJLAGE 3.3.1. 



Het verband 	tussen a) het door de politie geconstateerde felt en b) de 

aard van de aangetroffen c.q. 	inbeslaggenomen drugs; 	1971 	t/m sept. 	1974. 

_ 	waarvan 	in  % 
aantal 	 *, 	, 

alleen 'alleen 	soft + 
soft 	hard 	hard 
drugs 	drugs 	drugs 

• invoeren , 	 450 	88 % 	5 % 	6 % 

gebruiken vals recept 	 30 	 3 	47 	3 

verhandelen 	 847 	57 	20 	19 

verhandelen + gebruiken 	 39 	69 	5 	23 

gebruiken 	 881 	72 	12 	11 

bezitten 	 3.609 	68 	18 	13 

onbekend 	 132 	60 	14 	13 

niet van toepassing 	' 	 82 	79 . 	11 	6 

•Totaal 	 6.070 	68 % 	17 % 	13 % 

Het verband tussen a) handel of gebruik volgens eigen opgaven danwel 

naar het vermoeden van de politie en b) aard van aangetroffen c.q. inbe- 

slaggenomen drugs, 	1971 	t/m sept. 	1974. 
	 --, 	  

aantal 	 waarvan 	in % 

, 
alleen 	alleen 	soft + 
soft 	hard 	hard 
drugs 	drugs 	drugs 

incidenteel gebruiker 	 71 	90 % 	6 % 	3 % 

geregeld gebruiker 	 166 	37 	38 	19- 

incidenteel of geregeld gebr. 	2.518 	73 	14 	12 

handelaar 	 1.273 	64 	17 	16 

handelaar en gebruiker 	 192 	62 	15 	21 

onbekend (= bezit) 	 1.765 	66 	19 	12 

geen verdachte bekend 	 85 	82 	11 	6 

Totaal 	 6.070 	68 % 	17 % 	13 % 
...  

BIJLAGE 3.3.2. 



, 
De hoeveelheid aangetroffen c.q. inbeslaggenomen hashish bij verdachten 

die handelaar resp. gebruiker waren volgens eigen opgave danWel naar 	• 

het vermoeden van de politie, 	1971 - t/m sept. 	1974; percentages per 

categorie. 

1 hande- 	hande- 	gebrui- 	totaal 

I laar 	laar + 	ker 
i 	 gebrui- 

. ker 

1 gram of minder 	 0 	2 	6 	3 

meer dan 	1 _ 	2 gram 	 1 	5 	15 	8 

u 	u 	2 — 	 5 	It 	 6 	5 	25 	15 

11 	,, 	5 — 	25 	" 	 19 	18 	37 	28 

n 	u 

	

25_ 	100 	" 	 25 	36 	14 	18 

II 	II 	100 -- 1.000 	u 	 23 	26 	3 	12 

	

1 kilogram 	 23 	9 	1 	13 

vloeibaar 	 2 	0 	0 	1 

Totaal 	 100 	100 	100 	100 

De hoeveelheid aangetroffen c.q. inbeslaggenomen hashish, naar aard van 

het geconstateerde feit, 	1971 	- t/m sent. 	1974; percentages per cate- 

gorie. 	 . 

in- 	han- 	ge- 	be- 	totaal 
voer 	del 	bruik 	zit 

1 gram of minder 	 1 	0 	10 	4 	3 

meer dan 	1 	-- 	2 gram 	 3 	1 	18 	10 	8 

II 	It 	2 	— 	 5 	u 	 - 7 	6 	25 	18 	15 

u 	u 	5 	---- 	25 	u 	 11 	21 	35 	32 	28 

	

25 	---- 	100 	t, 	 5 	32 	10 	18 	18 

" 	" 	100 - 1.000 	H 	 12 	22 	2 	11 	12 

. 	. 	1 	kilogram 	 57 	15 	• 	0 	6 	I 	13 

vloeibaar 	 4 	•2 	0 	1 	1 

Totaal 	 100 	100 	100 	100 	100 
I 

1• 

'41 

. 1 

4 

1 

1 

1 

BlJLAGE 3.3.3. 



De hoeveelheid aangetroffen c.q. inbeslaggenomen opium,bij verdachten • 

die handelaar resp. gebruiker waren volgens eigen opgave danwel naar 

het vermoeden van de politie, 	1971 t/m sept. 	1974, percentages per 

categorie. 
, 	  

hande- 	hande- 	gebrui- 	totaal 
laar 	laar + 	ker 

• gebrui- 
ker 

1 gram of minder 	 8 	10 	15 	12 

meer dan 	1 - 	2 gram 	 8 	10 	21 	15 

II 	II 	2 	- 	5 	" 	. 	11 	30 	28 	21 

II 	It 	5 - 	25 	" 	 35 	30 	25 	28 

• " 	" 	25 - 	100 	" 	 16 20 	. 	3 	9 

	

100 - 	1.000 	" 	 11 	 - 	4 	8 

	

1 kilogram 	 11 	 - 	3 	5 

poeders of ampullen 	 _ 	 _ 	- 	1 

Totaal 	 100 	100 	100 	100 

De hoeveelheid aangetroffen c.q. inbeslaggenomen opium, naar aard van 

het geconstateerde felt, 	1971 	t/m sepe. 	1974, percentages per cate- 

gorie. 

	

in- 	han- 	ge- • 	be- 	totaal 

	

voer 	del 	bruik 	zit 

1 	gram of minder 	 (25) 	3 	29 	12 	12 

•meer dan 	1 - 	2 gram 	 - 	24 	17 	12 	15 

It 	II 	2 	- 	• 	 5 	T, 	 13 	25 	24 	21 

II 	II 	5 - 	25 	" 	 (50) 	• 	26 	29 	28 	28 

	

25 - 	100 	" 	I 	- 	16 	• 	_ 	9 	9 

" 	" 	100 - 	1.000 	" - 	
5 	- 	11 	8 

	

1 kilogram 	 (25) 	13 	- 	1 	5 

poeders of ampullen 	 _ 	_ 	_ 	1 	I 

Totaal 	 100 	100 	100 	100 	100 

1 

BIJLAGE 3.3.4. 



De hoeveelheid aangetroffenc.q. inbeslaggenomen heroine,  bij verdachten 

die handelaar resp. gebruiker waren volgens eigen opgave danwel naar het 

vermoeden van de politie, 1971 t/m sept. 1974, percentages per categorie. 

hande- 	hande- 	gebrui- 	totaal 
laar 	laar + 	ker 	) 

gebrui- 
ker .  

1 gram of minder 	 10 	(62) 	65 	37 

meer dan 	1 - 	2 gram 	 5 	- 	11 	7 

II 	It 	2 	- 	5 	" 	 8 	(15) 	8 	8 

It 	tt 	5 - 	25 	" 	 28 	( 	8) 	10 	17 

	

25 - 	100 	" 	 12 	- 	1 	' 	8 
• 

	

100 - 	1.000 	" 	 23 	( 8) 	0 	10 

	

1 kilogram 	 10 	- 	- 	5 

poeders of ampullen 	 4 	( 8) 	 7 

Totaal 	 100 	100 	. 	100 	100 

i 
De hoeveelheid aangetroffen c.q. inbeslaggenomen heroine,  naar aard van 

het geconstateerde feit, 	1971 	t/m sept. 	1974., percentages per categorie 
_  

in- 	han- 	ge- 	be- 	totaal 
voer 	del 	bruik 	zit 

1 gram of minder 	 6 	16 	44 	44 	37 

meer dan 	1 - 	2 gram 	 6 	3 	17 	8 	7 

,, 	ft 	2 	- 	5 	 . 	6 	9 	- 	9 	8 

It 	II 	5 	- 	25 	" 	 11 	20 	33 	15 	17 

	

25 - 	100 	" 	 6 	12' - 	8 	8 

	

100 - 	1.000 	" 	 28 	19 	- 	7 	10 

	

1 kilogram 	 39 	17 	- 	- 	5 

poeders of ampullen 	 - 	3 	6 	9 	7 

Totaal 	 100 	100 	100 	100 	100 

Ji 

I  

BIJLAGE 3.3.5. 



, 
De hoeveelheid aangetroffen c.q. inbeslaggenomen LSD, bij verdachten 

die handelaar, resp. gebruiker waren volgens eigen opgave danwel naar 

het vermoeden van de politie, 	1971 	t/m sept. 	1974, percentages per 

categorie. 
. 	, 	 7 

hande- 	hande- 	gebrui- 	totaal 
laar 	laar + 	ker 

• .0 
	 gebrui- 

ker 

1 	dosisx)  of minder 	 8 	( 5) 	21 	13 

meer dan 	• 1 - 	2 doses 	 4 	 - 	16 	9 

• II 	II 	2 	- 	5 	" 	 12 	 - 	23 	18 

5 - 	25 	ft 	 30 	(45) 	31 	30 

u 	u 	25 - 	100 	" 	 26 	(15) 	8 	17 

,, 	u 	100 - 	1.000 	" 	 18 	(35) 	1 	12 

1 000 doses 	 2 	 - 	- 	1 • 

vloeibaar 	 - 	 - 	0 

Totaal 	 100 	100 	'• 	100 	100 

AI 
,. 
0 

I:t 

I lic  
i 

1 

De hoeveelheid aangetroffen c.(4,.inbeslaggenomen LSD, naar aard van 

het geconstateerde felt, 1971 t/m sept. 1974, percentages per cate-

• gorie. 

• 1 dosiix)minder 

meer dan 	1 - 

" 	" 	2- 	5 	„ 

it 	" 	5 - 	25 	" 

" 	25 - 100 	" 

100 -1.000 	„ 

u 	u 	• 1 000 doses 

loeibaar 

Totaal 

2 doses 

in- I han-
voer 	del 

(23) 

(15) 

( 8) 

( 8) 

(31) 

(15) 

100 

8 

3 

11 

26 

27 

21 

4 

1 00 

ge-
bruik 

23 

10 

19 

31 

17 

.■■■ 

100 

be-
zit 

14 

11 

21 

33 

13 

8 

1 00 

0 • 

BIJLAGE 3.3.6. 

totaal 

13 

9 

18 

30 

17 

IL 

1 

0 

1 00 

Ix) 	dosis met een 	is gelijkgesteld een trip, een tablet en een capsule 



Vergelijking van de kenmerken van de opgespoorde zaken in een aantal grote gemeenten 

. (op basis van de processen-verbaal die de C.R.I. heeft ontvangen), percentages per 

categorie 	1971 	t/m sept. 	1974. 	 . 

	

. 	 .  

A'dam 	R'dam Den 	Eind- 	Gro- 	Haar- 	Ven- 
Haag 	hoven 	nin- 	lem 	lo 

gen 

N=2150 N=479 	(N=230) 	(N=134) 	(N=136) 	(N=71) 	(N=70) . 	 I  
onbekende verdachte 	 0 , 	% i 7 7. 	0 % 	3 % 	0 % 	0 % 	0 % 

1 verd. per zaak 	 65 	45 	63 	57 	68 	72 	56 

reden van : Opiumwet 	 93 	77 	76 	82 	79 	80 	90 
aanh. 

. 	vermog.misdr. 	 2 	9 	13 	6 	. 	8 	13 	1 

ovcrige 	 4 	5 	7 	7 	9 	7 

nationaliteit: 	Nederlanders
x) 	

23 	52 	61 	171 	83 	73 	71 

Ned. 	Rijksgen. 	16 	23 	30 	2 	13 	14 	4 

Duitsers 	 9 	1 	3 	8 	3 	 17 

Italianen 	 11 	1 	0 	4 	- 	. 	 1 

Nrd-Amerikanen 	9 	0 	0 	4 	- 	3 	- 	. 

• 	 Engelsen 	 5 	2 	0 	- 	- 	- 	- 

aard v/d han- 	. 	 . 
deling: 	n.v.t. 	 0 
(consta- 	 1 invoeren 	 1 	6 	0 	1 	0 	4 	4 
tering door 
politie) 	gebr. vals recept 	0 	0 	4 	0 	. 	0 	4 	0 

verhandelen 	 20 	14 	17 	17 	18 	7 	7 

- 	aanwenden 	 5 	10 	17 	5 	• 	15 	27 	30 

onbev. voorhanden 	73 	59 	61 	71 	65 	52 	49 

verb. + aanwenden 	0 	0 	0 	1 	1 	1 	9 

onbekend 	 1 	3 	1 	. 	2 	. 	. 	1  	4 	1 

gebruiker 	- 	39 	39 	49 	42 	55 	54 	70 

handelaar 	 28 	20 	19 	21 	18 	11 	6 	. 

hand. 	+ gebr. 	2 	4 	2 	7 	2 	3 	10 	. 

onbekend 	 31 	29 	30 	27 	25 	32 	14 

n.v.t. 	 0 	. 	7 	0 	3 	0 	0 	0 

alleen soft drugs 	56 	73 	73 	57 	67 	69 	81 	. 

alleen hard drugs 	29 	14 	8 	17 . 	12 	8 	4 

soft + hard drugs 	15 	11 	12 	21 	21 	• 	17 	14 

overige 	 1 	1 	7 	4 	1 	6 

111  
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BIJLAGE 3.6. 

in Nederland geboren 



A'dam 	R'dam Den 	Eind- 	Gro- , 	Haar- 	Ven- 
Haag 	hoven 	nin- 	lem 	lo 

gen 

N=2150 N=479 	(N=230) 	(N=134) 	(N=136) 	(N=71) 	(N=70) 

aard van de aangetroffen drugs: 

	

hashish 	 67 	59 	77 	77 	80 	75 	96 

hennep 	 S . 	7 	38 	21 	9 	21 	15 	10 

- opium 	 7 	9 	, 	2 	11 	7 	1 	4 

	

- morfine 	 1 	3 	1 	4 	1 	
0 	0 

	

- heroine 	 21 	4 	4 	5 	4 	0 	0 

	

- cocaine 	 3 	2 	1 	5 	1 	0 	0 

- LSD 	 1 1 	7 	8 	6 	8 	15 	11 

	

- palfium 	 0 	1 	1 	0 	0 	1 	0 

- methadon 	 0 	2 	0 	0 	1 	1 	0 

- amfetamine 	 3 	6 	6 	13 	22 	8 	6 

- recepten 	 0 	0 	3 	0 	0 	1 	0 

- attributen 	 0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 

- overige middelen 	 1 	3 	2 	4 	1 	4 	0 

- nep- soft drugs 	 2 	0 	1 	' 	0 	0 	0 	0 

- nep- hard drugs 	 1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 

hoeveelheid hashish
x)

: 

41 	gram . 	 3 	3. 	4 	2 	. 	1 	0 	7 

	

> 1  - 	2 gram 	 7 	9 	14 	4 	14 	6 	32 

	

>2 - 	5 gram 	 13 	15 	35 	10 	14 	6 	15 

	

> 5 - 	• 	25 gram 	 34 	23 	23 	27 	17 	44 	• 	15 

	

?25 - 	100 gram 	 24 	17 	4 	23 	17 	17 	22 

	

>100 - 1.000 gram 	 10 	16 	12 	12 	22 	6 	7 

1 kilogram 	 8 	17 	6 	21 	13 	22 	2 

vloeibaar 	 1 	0 	2 	0 	0 	0 	0 

	

) hoeveelheid hennepx 	: 

	

4; 1 gram 	 2 	1 	5 	0 	0 	0 	0 

	

> 1 - 	2 gram 	 5 	4 	5 	0 	6 	0 	0 

	

> 2 - 	5 gram 	 13 	8 	15 	0 	11 	0 	(33) 

	

> 5 - 	25 gram 	 30 	21 	10 	(11) 	56 	0 	(17) 

	

>25 - 	100 gram 	 32 	30 	31 	(22). 	11 	(100) 	(17) 

	

>100 - 	1.000 gram 	 12 	24 	26 	(67) 	17 	0 	(33) 

>1 kilogram 	 6 	12 	8 	0 	0 	0 	0 

vloeibaar 	* 	 0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	. 

II 
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vervolg BIJLAGE 3.6. 

het aantal verdachten waarbij hashish resp. hennep werd aangetroffen is op 100 geste 



De aard van de aangetroffen drugs ingeval van overtreding van de Opium-

wet, per arrondissement, processen-verbaal van 1971 	t/m sept. 	1974 
	1 	 

i 
arrondissement 	 alleen 	alleen 	soft 	overige 	Totaal 

soft 	hard 	+ 
drugs 	drugs 	hard 

drugs 

's-Hertogenbosch 	 71 	% 	10% 	14% . 	4 % 	100 % = 291 verd. 

Breda 	 74 	. 	13 	9 	3 	100 	= 212 	" 
. 

Maastricht 	 81 	+ 	5 	- 	11 	3 	100 	= 300 	" 

Roermond 	 S . 	77 	9 	13 	. 	1 	100 	= 	281 	" 

Arnhem 	 80 	+ 	10 	8 	- 	2 	100 	= 310 	" 	, 
_ 

Zutphen 	 69 	8 	- 	19 	• + 	3 	100 	= 	62 	" 

Zwolle 	
. 	

75 . 	12 	11 	2 	100 	= 	64 	" 

Almelo 	S 	 71 	7 	- 	17 	5 	100 	= 	121 	" 

's-Gravenhage 	 70 	10 	14 	 100 	= 402 	" 

Rotterdam 	 72 ' 	14 	12 ' 	2 	' 	100 , 	= 544 	" 

Dordrecht 	 62 	• 	10 . 	24 	+ 	4 	100 	= 	82 	" 

Middelburg 	 80 	3 . 	- 	8 	- 	9 	' + 	100 ' 	= 	65 	" 

Amsterdam 	 59 	. 	26 	• + 	14 	1 	100 	=2430 	" 

Alkmaar 	 63 	20 	- 	13 	4 	100 	= 	70 	" 

Haarlem ' 	82 	. 	8 	. 	8 	- 	2 	100 	= 345 	" 

Utrecht 	 68 " 	- 	17 	14 • 	100 	= 206 	n 

Leeuwarden 	 70 	6 	' - 	11 	13 ' 	100 	= 	53 	" 

Groningen 	 73 	10 	16 	1 	100 	= 	176 	" 

Assen 	 79 	14 . 	7 	 100 	= 	29 	" 

I 
TOTAAL 	 68 % 	17 % 	13 % 	2 % 	100 % =6070 	" 	1 

I 

• BIJLAGE 3.7 .1. 

+ = relatief hoog 

= relatief laag 



Het percentage verdachten waarbij alleen soft drugs werden aangetroffen, 

blijkens de processen-verbaal wegens overtreding van de Opiumwet, in de 

jaren 1971 t/m sept: 1974, per arrondissement. 

arrondissement 	 7-1 	1971 	f--1972 	1973 	1974 
- 	 1 

, s-Hertogenbosch 	 79 %. 	67 % 	77 % 	62 % 

• Breda 	 65 	75 	65 	91 	+- 

Maastricht 	 89 + 	79 + 	93 + 	80 + 

Roermond 	 . 	96 + 	59 - 	' 	85 + 	76 + 

• • Arnhem 	 74 	76 	- 	90 + 	77 + 

Zutphen 	. 	 75 	67 	82 + 	(20) .  

Zwolle 	, 	 76 	' 	75 	75 	(73) 

Almelo 	 75 	62 	69 	77 + 
, 

. 	 . 

, s-Gravenhage 	 67 	72 	74 	66• 

Rotterdam 	 63 - 	80 + 	75 	72 • 

Dordrecht 	 77 	80 + 	32 - 	61 

Middelburg 	 96 + 	75 + 	13 - 	(43) 

Amsterdam 	 62 - 	67 - 	57 - 	50 - 
• 

Alkmaar 	 (100) 	27 - 	56 - 	83 + 

Haarlem 	 74.. 	83 + 	89 + 	75 + ' 

Utrecht 	 77 	70. 	54 	69 

'Leeuwarden 	 67 	(58) 	(82) 	(100) + 

Groningen 	 • 	89 + 	81 + 	69 	60 

Assen 55 - 	(100) 	89 	(100) 
. 	. 

TOTAAL' 	 71 	% 	71 % 	69 % 	62 % 

BIJLAGE 3.7.2. 

+ = relatief hoog 

- = relatief laag 



":1 

re 

i 

4.1 

De aard van het door de politie geconstateerde felt ingeval van overtreding van de 

Opiumwet, per arrondissement, processen-verbaal van 1971 t/m sept. 1974. 

arrondissement 

's-Hertogenbosch 

Breda 

Maastricht 

Roermond 

Arnhem 

Zutphen 

Zwolle 

Almelo 

's-Gravenhage 

Rotterdam 

Dordrecht 

Middelburg 

Amsterdam 

Alkmaar 

Haarlem 

Utrecht 

Leeuwarden 

Groningen 

Assep 

TOTAAL 

+ = relatief hoog 

- = relatief laag 

in-
voer 

vals 
re-
cept 

0,3% 0 % 

0 	0 

10 	0 . 

12 	0 

20 

0 

0 	2 

13 	1 

0 	3 

6 	0 

0 	0 

0 	0 

4 	0 

23+ 1 

46 	1 

0 	0 

0 	0 

3 	0 

0 	0 

0,5% 

han - 
del 

11 % 

12 

9 

9 

11 

18 

19 

12 

15 

13 

17 

18 

19 

11 

3 

16 

15 

15 

24 + 

15 % 

ge-
bruik 

16 % 

29 + 

29 + 

24 

19 

37 + 

31 

13 

20 

14 

30 + 

32 + 

6 

16 

11 

22 

21 

21 

24 

15 % 

be- 
zit 

68 % 

58 

52 

53 

46 

44 

50 

50 

61 

56 

51 

49 

70 

47 

28 - 

60 

60 

60 

52 

59 X 

on - 
be - 
kend 

3% 

. 

2 

2 

2 

2 

5 

1 

4 

1 

0 

1 

4 

1 

0 

9+ 

1 

2% 

nvt. 

2% 

BlJLAGE 3.7.3. 

0,4 

2 

0 

0 

6 

7 

0 

0 

1 

2 

1 

1% 

totaal 

100 % = 291 verd. I 

100 	= 212 " 

100 	= 300 " 

100 	= 281 " 

100 	= 310 " 

100 	= 62 " 

100 	= 64 u 

100 	= 121 	" 

100 	= 402 " 

100 	= 544 " 

100 	= 82 u 

100 	= 65 " 

100 	=2430 ii 

100 	= 70 4 

100 	= 345 " 

100 	= 206 " 

100 	= 53 " 

100 	= 176 " 

100 	= 29 " 

100 	=6070 " 



1 

.! I 

1 

BIJLAGE 3.7.4. 

Het percentage geseponeerde zaken in t.j.e jaren 1971 - 1973, per arrondisse- 

. ment - overtredingen van de Opiumwev., 

's-Hertogenbosch 

Breda , 

Maastricht 

Roermond 

Arnhem 

Zutphen 

Zwolle 

Almelo 

's-Gravenhage 

Rotterdam 

Dordrecht 

Middelburg 

Amsterdam 

Alkmaar 

Haarlem 

Utrecht 

Leeuwarden 

Groningen 

Assen 

NEDERLAND , 

Bron:CBS 

1971 	1 	1972 	I 1973 	; 

62 % 	65 % 	61 % 

61 	80. 	85 -- 

82 	87 	80+ 

74 	86 	• 	. 84+ 

88 	92 	86+ 

89 	45-- 	83+ 

81 	95 	185+ 

81 	84 	'74+ 

58 	62 	60 

73 	80 	79 .+ 

56 	75 	96 4. 

77 	95 	100+ 

51 	54- 	•55 - 

65 	46- 	55 - 

29 	39- 	33 - 

89 	86+ 	79+ 

86 	75+ 	94+ 

31- 	48- 	32 - 

70 	35- 	45 - 

65% 66% 647. 



, 
Het percentage vervolgde zaken (= veroordelingen) naar aard van de aange-

troffen drugs, per arrondissement - overtredingen van de Opiumwet; 	1973 

, 	  
art. 	2 	art. 	3 	onbe- 	Totaal 

. 	 _ 	kend 
Arrondissement 	 . hard 	soft 

drugs 	drugs 

's-Hertogenbosch 	 40 	 35 	48 	39 

Breda 	 15 - 	,8 - 	60 	15 — 

Maastricht 	 7 	 28 - 	• 	0 - 	20 - 

• Roermond . 	 0 - 	18 - 	11 - 	16 - 

Arnhem 	 40 - 	12 	- 	0 	14 - 

Zutphen 	 14 	 23 	 0 	. 	17 	. 

Zwolle 

	

	 0 	 20 	 0 	15 - 

• Almelo 20 	 31 	• 	0 	26 

, 	 ' s-Gravenhage 	 27 	 42 	50 	40 

Rotterdam 	 16 - 	25 	 0 	21 - 

Dordrecht 	 0 	 7 	 0 	4 

• Middelburg 0 	 0 	 0 	0 

Amsterdam 	 70 + 	36 	20 	45 + 

Alkmaar 	 75 + 	42 	40 	45 + 

Haarlem 	 86 + 	66 + 	33 + 	67 + 

Utrecht 	' 	 14 	 21 	25 	21 

. Leeuwarden 	 O . 	. 	100 	6 

Groningen 	 43 	 81 + 	36 + 	68 + 

Assen 	 - 	. 	61 	+ 	.0 	55 + 
_ 	  

NEDERLAND 	 52 % 	34 % 	17 % 	36 % 

•11 

BIJLAGE 3.7.5. 

= landelijk bezien relatief hoog 

- = landelijk bezien relatief laag 

Bron: CBS 



Het percentage . vervolgde zaken (= veroordelingen) naar aard van het felt, per 

arrondissement - overtredingen van de Opiumwet; 1973. • 

arrondissement 

t s- Hertogenbosch 

Breda 

Maastricht 

. Roermond .  

Arnhem 

Zutphen 

ZwoIle 

Almelo 

's-Gravenhage 

Rotterdam 

Dordrecht 

Middelburg 

Amsterdam 

Alkmaar 

Haarlem 

Utrecht 

Leeuwarden 

Groningen 

Assen 

NEDERLAND  

invoe - 
ren 

(33) 

(0) 

(20) 

0 
■■■■ 

50 	' 

(0) . 

63 - 

100 + 

100 

0 

67  

gebr. 
vals 
re-
cept 

(67) 

a 
(63) 

- * 	(100) 

15 - 

_ 	100 • 

33 

- 0 

100 	. 	0 

(80) 

0 

■■■ 

•■•■■ 

(1 1) 

ver-
han-
de-
len 

72 + 

75 

+ 

45 

0 

100 

100 

56 

aan-
wen-
den 

(50) 

(10) 

(10) 

(80) 

31 

17 

25 

50 

56 

17 

0 

0 

44 + 

17 

55 + 

8 

0 

75 

30 

BIJLAGE 3.7.6. 

onbev. 
voorh. 
heb-
ben 

35 

24 - 

21 - 

5 .-

. 12 12 - 

13 

17 

41.  

30- 

8 

0 

47 + 

44 

43 + 

5 

0 

54 

100 

37 

on - 
be - 
kend 

4a+ 

17 - 

16 - 

17 

10 - 

14 

33 

13 

35 

8 - 

0 

0 

31 - 

60 

76 + 

20 

25 

78 

40 

31 

Bron: CBS 

To-
taal 

39.7 . 

15 

20 - 

16 - 

14 

17 

15 

26 

40 

21 

4 

0 

••■■ 

45 + 

45 

67 + 

21 

6 

68 

55 

36% 


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

