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Maastricht kampt al jaren met problemen rondom drugsrunners.
De runners vormen de schakel tussen de klanten die daar hun drugs willen
kopen, veelal zijn dat Franse en Belgische drugstoeristen, en de lokale
drugsdealers. De werkwijze komt erop neer dat de runners de klanten
oppikken, bijvoorbeeld op de snelweg, en hen naar een locatie brengen
waar de drugs worden verkocht. Deze werkwijze leidt tot overlast en
gevaarlijk verkeersgedrag met soms dodelijke slachtoffers tot gevolg.
Bureau Beke heeft in opdracht van de politieregio Limburg-Zuid een
onderzoek verricht naar de drugsrunners en de daaraan gerelateerde
problematiek. De onderzoeksbevindingen kunnen gebruikt worden
voor de ontwikkeling van een innovatieve aanpak om deze problemen
te bestrijden. In deze publicatie wordt een omvattend beeld geschetst
van het criminaliteitsprofiel en de (psychosociale) achtergronden van
de drugsrunners. Ook is er aandacht voor de juridische context van
het fenomeen drugsrunnen en de aanpakken die in het verleden zijn
uitgevoerd. Het bestrijden van de drugsrunnersproblematiek vraagt
om een regio-overstijgende samenwerking tussen diverse instanties
zoals gemeenten, politie en justitie.
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Vooraf

Dit onderzoek naar de problematiek rondom de drugsrunners is uitgevoerd in opdracht
van politieregio Limburg-Zuid. Op deze plaats willen we de respondenten bedanken voor
hun tijd en verhaal. Ook de leden van het Joint Hit Team worden bedankt voor hun waardevolle informatie en leerzame diensten. De Justitiële Documentatiedienst in Almelo zijn wij
erkentelijk voor het gebruikmaken van zijn faciliteiten. Tot slot zijn we een woord van dank
verschuldigd aan Eric Bervoets voor zijn nuttige suggesties bij de conceptversie van dit rapport en Bernadette Schomaker van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
(CCV), John Lataster en Jos Verheijden van het Joint Hit team voor hun inbreng en hulp
gedurende het gehele onderzoek.

Anton van Wijk en Bo Bremmers
Arnhem, september 2011
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1

Inleiding en vraagstelling

De drugsgerelateerde criminaliteit en overlast zijn al jaren onderwerp van debat en beleid. In
het bijzonder hebben de grenssteden hiermee te maken vanwege hun ligging ten opzichte
van de omringende landen. Buitenlandse drugstoeristen kunnen in de grenssteden terecht
bij coffeeshops waar ze tegen een relatief lage prijs softdrugs kunnen kopen. De enorme
toevloed van drugstoeristen gaat gepaard met overlast en criminaliteit. De overtreding van
de gedoogregels heeft geleid tot de sluiting van een grote coffeeshop in Terneuzen en de
gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom hebben coffeeshops gesloten om de overlast
te verminderen.
Maastricht, als een van de grenssteden met een strategische ligging langs de A2/E25,
tracht de overlast in de binnenstad en de wijken eromheen te verminderen door de coffeeshops naar de randen van de stad te verplaatsen. De drugsgerelateerde problematiek in
deze regio beperkt zich niet tot de buitenlandse drugstoeristen die softdrugs kopen bij coffeeshops. Fijnaut en De Ruyver (2008) stellen in hun onderzoek naar de drugsgerelateerde
criminaliteit in de Euregio Maas-Rijn dat ‘Limburg-Zuid in hoge mate model staat voor de
situatie waarin Nederland in zijn geheel is komen te verkeren: aan de ene kant is het een
uitgelezen gebied voor de productie van synthetische drugs en nederwiet, aan de andere
kant is het een streek van waaruit op grote schaal niet alleen deze drugs maar ook hasjiesj,
cocaïne en heroïne worden gedistribueerd’. Rovers & Fijnaut (2011) hebben de drugsgelateerde overlast in Maastricht onderzocht en komen onder meer tot de conclusie dat de
overlast het gevolg is van de grote toestroom van duizenden klanten die de veertien coffeeshops bezoeken, met alle overlast en wangedrag van dien.
Buitenlandse drugstoeristen kunnen hun drugs (met name harddrugs) ook kopen in een
van de drugspanden.1 In het rapport van Fijnaut & De Ruyver (2008) staat dat er ongeveer
50 drugspanden in Maastricht en 150 in de regio zijn. Die panden staan vaak op naam van
katvangers, zoals vriendinnen van de dealers of drugsverslaafden die op die manier extra
inkomsten (of drugs) krijgen. Bij invallen door de politie worden verschillende soorten drugs
aangetroffen, soms in grote hoeveelheden, alsmede geld en vuurwapens.
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Inval drugspand Mariaberg: vijf arrestaties
Bij een inval in een drugspand in de Maastrichtse woonwijk Mariaberg heeft de politie gisteravond vijf personen aangehouden en ruim 4,5 kilo harddrugs in beslag genomen. De inval was
het sluitstuk van een eerder gestart onderzoek naar aanleiding van een reeks van aanhoudende
klachten over drugsoverlast in met name de wijken Mariaberg en Brusselsepoort. Onder leiding
van een rechter-commissaris werd gisteravond binnengevallen in het betreffende pand. Tijdens
de inval waren de vijf aangehouden personen bezig met het versnijden en inpakken van verdovende middelen. Een van de verdachten vluchtte tevergeefs het dak op om zijn aanhouding te
voorkomen. In de woning werden heroïne en cocaïne aangetroffen met een totaal gewicht van
4,5 kilo, alsmede 200 XTC-tabletten en 200 gram softdrugs. Ook nam de politie een personenauto, twee kluizen, enkele telefoons en een nepvuurwapen in beslag. De vijf verdachten zijn
afkomstig uit respectievelijk Rotterdam (26 en 20 jr), Sittard-Geleen (26 jr) en Maastricht (21 en
43 jr). Zij zijn allemaal in verzekering gesteld. (Bron: Maastricht Aktueel, 24 juni 2009)

De zogenoemde drugsrunners vormen een belangrijke schakel tussen de buitenlandse
drugstoeristen en de illegale drugspanden en/of thuisdealers, een ander probleem voor
Maastricht (Rovers & Fijnaut, 2011). Drugsrunners proberen de vaak goed herkenbare buitenlandse drugstoeristen te lokken naar hun drugspanden alwaar de transactie plaatsvindt.
Drugsrunners zijn geen nieuw verschijnsel in de grenssteden. In Rotterdam waren er in de
jaren ’90 honderden drugsrunners actief om de Belgische en Franse klanten mee te lokken
naar een van de drugspanden in bepaalde wijken in Rotterdam. Door politieacties nam het
aantal runners weliswaar af, maar een deel van hen verlegde zijn werkterrein naar Belgisch
grondgebied (Fijnaut & De Ruyver, 2008). Ook Maastricht kampt vanaf rond de eeuwwisseling met het probleem rond de drugsrunners. Criminele groeperingen sturen vanuit onder
meer de Randstad de dealers en runners die in steden als Maastricht actief zijn aan. Uit
diverse opsporingsonderzoeken blijkt duidelijk dat de runners vaak een Marokkaanse achtergrond hebben en voornamelijk afkomstig zijn uit Rotterdam, Utrecht en in mindere mate
Gouda. De drugsrunners werken vanuit een dealpand. Per dealpand zijn er een dealer en
een aantal runners actief. Ze pikken de klanten op, op een vooraf afgesproken plaats – veelal na telefonisch contact. De runners staan ook langs de snelweg om potentiële klanten te
lokken en ze mee te nemen naar de panden. De vraag naar drugs is groot, getuige de forse
stroom Belgen en Fransen die over de snelweg naar Maastricht komt; het aantal runners is
eveneens fors. De politie Limburg-Zuid beschikt over een lijst met honderden actieve (en
bekende) drugsrunners. Drugsrunners werken weliswaar aan de onderkant van de drugsmarkt, maar verdienen daar veel geld mee.2
De concurrentie tussen de drugsrunners is groot; de runners proberen nieuwe klanten af
te vangen van andere runners. Dat leidt tot roekeloos en gevaarlijk verkeersgedrag, met
doden tot gevolg, intimidatie van weggebruikers en geweldsgebruik.
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Verdachte van dood drie drugsrunners voor rechter
Komende maandag staat een 27-jarige Somalische man uit Maastricht terecht voor de dood
van drie Rotterdamse drugsrunners. Die kwamen in mei vorig jaar om het leven toen ze met
hoge snelheid tegen een betonnen muur langs de A2 in Maastricht reden. Eén inzittende raakte
zwaargewond. Na hun dood ging de grootscheepse actie tegen drugsrunners in Zuid-Limburg
van start. Volgens justitie heeft de verdachte zo roekeloos gereden dat de dood van de drugsrunners aan hem kan worden toegerekend. De aanrijding vond plaats nadat de verdachte met
gebaren en gas geven de andere auto had uitgedaagd.
(Bron: De Limburger, 04 februari 2009).

Politie en gemeente proberen de zichtbare overlast en criminaliteit rondom de drugspanden en drugsrunners te bestrijden door onder meer sluiting van de panden en in beslagname van de auto’s en telefoons waarmee de runners werken.
Tegelijkertijd signaleren de autoriteiten dat die inspanningen geen blijvend effect hebben:
de drugspanden verplaatsen zich binnen of buiten Maastricht, de runners huren gewoon
andere auto’s en de klanten blijven naar Maastricht komen voor hun drugs. De dealers en
runners passen hun tactieken en werkwijze voortdurend aan.
Gelet op de hiervoor beschreven problemen wenst de politieregio Limburg-Zuid te komen
tot een integrale en innovatieve aanpak van drugsrunners. Het verrichten van onderzoek
naar de groep(en) drugsrunners is een eerste, noodzakelijke voorwaarde om te komen tot
een dergelijke aanpak.
Doelstelling: het onderzoek moet ten dienste staan van een te ontwikkelen aanpak van de
problematiek rond drugsrunners, in het bijzonder de criminaliteit en overlast die met dit
verschijnsel samenhangen. De resultaten uit het onderzoek moeten met andere woorden
worden vertaald naar een aanpak waarvan verwacht mag worden dat die effect sorteert.
In essentie spitst het onderzoek zich toe op een typering, aanpak en definiëring van de
drugsrunners(problematiek). Om invulling aan deze driedeling te geven, zijn de volgende
onderzoeksvragen geformuleerd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wat is het criminaliteitsprofiel van de drugsrunners?
Wat zijn hun psychosociale achtergronden?
Welke aanpakken zijn er tot op heden voor drugsrunners uitgevoerd in Limburg-Zuid?
Wat is de juridische context van de aanpak van de drugsrunnersproblematiek?
Wat is een voor de politie werkbare omschrijving van drugsrunners?
Wat zijn de contouren van een innovatieve aanpak van de drugsrunners?

Inleiding en vraagstelling
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Leeswijzer
Dit rapport is als volgt opgebouwd. In het volgende (tweede) hoofdstuk beschrijven we de
opzet en uitvoering van het onderzoek. In hoofdstuk drie en vier worden achtereenvolgens
het criminaliteitsprofiel en psychosociale profiel van de runners geschetst. Hoofdstuk vijf
gaat over de projecten zoals die in het verleden zijn opgestart om de drugsrunnersproblemen aan te pakken en in de hoofdstukken zes en zeven beschrijven we in hoofdlijnen de
juridische context van de aanpak van de drugsrunnersproblematiek en definiëringkwesties.
In hoofdstuk acht staan de samenvatting en conclusies en in het laatste hoofdstuk de contouren van de verder te ontwikkelen aanpak.

Noten
1.

De prijzen voor cocaïne en heroïne liggen in Frankrijk ongeveer vier maal zo hoog als in Nederland
(Fijnaut & De Ruyver, 2008).

2.

Fijnaut & De Ruyver (2008) stellen dat runners zo’n € 2.000 per maand kunnen verdienen. Een dealer zou rond de € 10.000 per dag omzetten.
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Opzet en uitvoering van het
onderzoek

In dit hoofdstuk beschrijven we de opzet en uitvoering van het onderzoek. Er zijn verschillende informatiebronnen benut om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.
Grofweg zijn die te verdelen in kwantitatieve en kwalitatieve bronnen. De kwantitatieve
gegevens hebben betrekking op informatie uit diverse politiesystemen en strafdossiers van
drugsrunners. De kwalitatieve gegevens zijn afkomstig uit literatuur, interviews en observaties. Tevens zijn documenten bestudeerd die betrekking hebben op eerdere aanpakken van
de drugsrunnerproblematiek en zijn bij de politie dossiers over drie criminele samenwerkingsverbanden (CSV’s) opgevraagd en geanalyseerd. Hieronder worden de bronnen nader
toegelicht.

2.1 Kwantitatieve bronnen
Om het criminaliteitsprofiel van het fenomeen drugsrunnen te kunnen construeren, is in
de eerste plaats gebruikgemaakt van verschillende databestanden van de politie, te weten
BVH, Runnersbestand, HKS en Dieselbestand.
2.1.1 Basisvoorziening Handhaving (BVH)
In het bedrijfsprocessensysteem van de politie Limburg-Zuid zijn over de periode januari
2009 tot en met december 2009 alle registraties opgevraagd die betrekking hebben op
drugs(runners)gerelateerde incidenten. De incidenten variëren van het aanhouden van
straatdealers tot het doorzoeken van een woning waar de politie de aanwezigheid van
drugs vermoedt. Alle acties van de politie, in het bijzonder van het Joint Hit Team, worden
geregistreerd onder speciale projectcodes.1 Deze registraties zijn vervolgens opgevraagd
en geanalyseerd.
Het betreft gegevens over 632 zaken en 742 unieke personen.2 Van de zaken is het volgende bekend: pleegplaats, -tijd, -dag en -maand. De resultaten van de analyses worden
gebruikt om een deel van het criminaliteitsprofiel te schetsen. Over de personen zijn de volgende onderwerpen geregistreerd: geslacht, leeftijd, geboorteplaats, gepleegde delicten.

Opzet en uitvoering van het onderzoek
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2.1.2 Runnersbestand regio Limburg-Zuid
Het Joint Hit Team (JHT) stelt periodiek een bestand samen van runners die in beeld zijn
gekomen wegens drugsgerelateerde feiten. Niet iedere runner komt in aanmerking om te
worden opgenomen in het bestand. Er is een belangrijke voorwaarde voor opname: de
betreffende persoon moet minimaal tweemaal zijn gesignaleerd c.q. in verband gebracht
met een drugsfeit.3
Als een persoon langer dan een half jaar niet meer wordt gesignaleerd, verdwijnt zijn/haar
naam uit het bestand. Het runnersbestand geeft met andere woorden een actueel overzicht
van actieve runners of personen die zich daarmee afficheren.
In totaal zijn er in de periode januari 2009 – oktober 2009 370 personen geregistreerd. Van
hen zijn leeftijd en land van herkomst bekend. Tevens zijn de pleegplaatsen, en -tijden geregistreerd en met welke andere personen de drugsrunners zijn gesignaleerd.
2.1.3 Herkenningsdienstsysteem (HKS)
Teneinde meer zicht te krijgen op het (bredere) criminaliteitspatroon van de runners zijn de
verdachten uit de BVH-gegevens en het runnersbestand van de politie gekoppeld. Hieruit
zijn 966 unieke personen naar voren gekomen.4 Van hen is bij het KLPD in Zoetermeer de
informatie opgevraagd. Over 619 van de 966 personen is HKS-informatie beschikbaar. De
rest is niet bekend in HKS. Een reden hiervoor kan zijn dat het voor een deel om buitenlanders gaat (bijvoorbeeld Franse drugstoeristen), of dat de geregistreerde feiten in het
BVH niet ‘zwaar’ genoeg waren dan wel dat het bewijs tegen de verdachte onvoldoende
was.5 Onderwerpen die in de HKS-analyses aan de orde komen, zijn: geslacht en etniciteit,
woonplaats, leeftijd eerste en laatste delict (indicatie lengte criminele carrière) en startdelict
criminele carrière.
2.1.4 Dieselbestand
De problematiek rond drugsrunners speelt al lange tijd in Maastricht. Eind jaren ’90 is het
zogenoemde Dieselproject van start gegaan (zie verder hoofdstuk 5) teneinde de overlast
van drugsrunners en -dealers tegen te gaan. Er is toentertijd een databestand aangelegd
waarin enkele basale kenmerken van personen met een drugsfeit (runnen/dealen) zijn vastgelegd. In totaal gaat het daarbij om 303 personen.
2.1.5 Persoonsdossiers
In overleg met de politieregio Limburg-Zuid is besloten om van de runners zoals die geregistreerd staan in het eerder genoemde Runnersbestand de persoonsdossiers in te zien en
te analyseren, teneinde de psychosociale kenmerken en achtergronden van de runners te
achterhalen.6 Van deze 370 bekende runners is via de Justitiële Informatie Dienst (JID) te
Almelo nagegaan of er dossiers beschikbaar zijn met daarin rapportages van bijvoorbeeld
de reclassering, Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming en rapportages van
psychologische onderzoeken. In totaal is van 225 runners een persoonsdossier beschikbaar
gekomen. De overigen waren niet met een persoonsdossier bekend bij JID.7
16
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De kwaliteit en kwantiteit van de beschikbare dossiers varieerden sterk per individu. Voor
de ene runner konden we beschikken over verschillende, uitgebreide rapportages, voor
andere runners was er slechts een summier opgestelde rapportage beschikbaar.
Aan de hand van een vooraf opgesteld analyseprotocol8 is de beschikbare informatie verzameld en vermeld op het protocol. Bij dit onderdeel gaat het erom een beeld te schetsen
van de drugsrunners (psychosociaal profiel) op de volgende gebieden:








Gezin;
Contacten met instanties;
School;
Werk en inkomen;
Vrije tijd en vrienden;
Riskante gewoonten;
IQ, persoonlijkheidstrekken en psychopathologie

Alleen die gevallen waarin het dossier expliciete informatie bevat over problemen op de
leefgebieden zijn opgenomen in het protocol. Met andere woorden, als er geen informatie
over een bepaald onderwerp staat vermeld in het dossier is niets ingevuld en is dit in de
analyses als missing value meegenomen.9 Op basis van de gegevens zal ook casusmateriaal
dat illustratief is voor de problematiek rondom de drugsrunners worden gepresenteerd.10

2.2 Kwalitatieve informatiebronnen
Hieronder staan de kwalitatieve informatiebronnen kort beschreven: interviews, literatuur
en documentenanalyse, analyse van CSV’s, observaties en korte gesprekken. Tot slot volgt
een overzicht van alle informatiebronnen gerelateerd aan de onderzoeksvragen.
2.2.1 Interviews
Er zijn interviews gehouden met deskundigen op het gebied van de drugs(runners)problematiek. De deskundigen zijn deels afkomstig van politie en justitie. Met hen is voornamelijk
gesproken over de aard en omvang van de drugsrunnersproblematiek en de aanpak ervan.
Verder is met een aantal welzijnswerkers gesproken over de kenmerken en achtergronden
van de drugsrunners, zoals de gezinsachtergronden, schoolopleiding en criminele carrière.
Om meer inzicht te verkrijgen in de dagelijkse wereld van drugsrunners, is bovendien
gesproken met een vijftal (voormalige) drugsrunners.11 Gegeven het feit dat veel drugsrunners uit Rotterdam, Utrecht en Gouda komen, zijn de (voormalige) drugsrunners verspreid
over die steden benaderd voor een interview. In totaal zijn 25 respondenten geïnterviewd.
De interviews zijn nadien schriftelijk uitgewerkt (zie bijlage 3 voor de respondenten).
2.2.2 Literatuur en documentenanalyse
We hebben relevante literatuur geraadpleegd om zicht te krijgen op de groep drugsrunners
(kenmerken en achtergronden), in het bijzonder is gezocht naar de verschillende omschrijvingen en benaderingen van het begrip ‘drugsrunnen’. Voor de beantwoording van de
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onderzoeksvragen met betrekking tot de eerder uitgevoerde projecten van de politie en de
juridische context van de drugsrunnersproblematiek zijn verschillende documenten geraadpleegd. Deze zijn door de politie verstrekt en voor het juridische aspect is vooral gekeken
op rechtspraak.nl en in krantenberichten.
2.2.3 Analyse Criminele Samenwerkingsverbanden (CSV’s)
Als onderdeel van het criminaliteitsprofiel is in overleg met de politie een drietal dossiers
van afgeronde onderzoeken naar criminele samenwerkingsverbanden waarin de drugsrunners een duidelijke rol hadden, bestudeerd en geanalyseerd. In de dossiers is met name
naar de overkoepelende thema’s gekeken, zoals de organisatie, de plaats van de runners
daarin, taakverdeling en werkwijze.
2.2.4 Observaties en korte gesprekken
Om een reëel beeld te verkrijgen van de politiepraktijk in relatie tot de aanpak van de
drugsrunners hebben wij vijf diensten (en de voorbereidingen) van het Joint Hit Team (JHT)
van de politie meegedraaid. Hiervan maakte een dienst deel uit van de landelijke actie
Waakzaam 2.12 De inhoud van de diensten varieerde van het posten bij drugspanden tot de
arrestatie van runners. Tijdens de diensten zijn ongeveer twintig korte gesprekken gevoerd
met de politiemensen over de runners in de breedste zin van het woord. Na elke dienst is
een schriftelijk verslag gemaakt.
2.2.5 Schematisch overzicht gebruikte informatiebronnen
Hieronder brengen we bij wijze van overzicht de gebruikte informatiebronnen in verband
met de onderzoeksvragen en geven tevens aan in welke hoofdstukken een en ander aan de
orde komt.
Bronnen

bijzonderheden
BVH

Kwantitatief

Kwalitatief

632 zaken

hoofdstuk

1

3

HKS

619 personen

1

3

Runnersbestand

370 personen

1

3

Dieselbestand

303 personen

1

3

Persoonsdossiers

225 personen

2

4

Interviews

25 respondenten

1-5

3, 4, 5 en 7

Literatuur en documenten

n.v.t.

3, 4 en 5

5, 6 en 7

Analyse CSV’s

3 CSV’s

1

3

1, 2 3 en 5

3, 4, 5 en 7

Observaties en gesprekken

18

742 personen

oz.vraag

Snelle jongens

5 diensten
20 gesprekken

Noten
1.

Voor Limburg zijn dat de codes 60JHT en 60BORD. Het Joint Hit Team voert controles op de juistheid van de invoer uit.

2.

Per zaak kunnen er meer personen staan geregistreerd

3.

Een praktijkvoorbeeld is dat de politie alle namen van personen registreert die bij een bekende runner in de auto zitten. De reden om pas te registreren na een tweede constatering heeft ermee te
maken dat registraties van ‘toevallige’ ontmoetingen tussen personen voorkomen moeten worden.

4.

Dat betekent dat er een geringe overlap is tussen de gegevens uit het BVH en het runnersbestand,
namelijk 146 (742+370-966).

5.

De politie registreert alleen verdachten van misdrijven in het HKS.

6.

Aanvankelijk was het de bedoeling om bij de Veiligheidshuizen in Maastricht, Gouda, Rotterdam
en Utrecht de benodigde informatie over de runners te verzamelen. Dit is voor alle geregistreerde
personen in het HKS (n=619) nagegaan met een zeer gering resultaat: op enkele uitzonderingen na
waren deze personen niet bekend in de systemen van de Veiligheidshuizen.

7.

Zij zijn wel in aanraking gekomen met de politie maar er zijn naar aanleiding daarvan geen voorlichtingsrapportages opgesteld. We hebben gekeken in hoeverre de groep waarover wel informatie
beschikbaar is, afwijkt van de groep die niet met persoonsdossiers voorkomt bij justitie. In het
bijzonder is daarbij gekeken naar de leeftijd. Degenen over wie dossiers beschikbaar zijn, zijn significant (p<.001) jonger (gemiddeld 23,6 jaar) dan degenen over wie niets bekend is (gemiddeld
26,7 jaar).

8.

Daartoe zijn verschillende publicaties geraadpleegd over risicofactoren en delinquent gedrag in
het algemeen (Ferwerda, Jakobs & Beke, 1996; Van der Laan & Blom, 2007; Wientjes & De Kemp,
2007) en over allochtone jongeren in het bijzonder (Blom, Oudhof, Bijl & Bakker, 2005). Daarnaast
is er gebruikgemaakt van risicofactoren die ontleend zijn aan het risicotaxatie-instrument de Forensisch Profiel Justitiële Jeugdigen Lijst (Brand & Van Heerde, 2004) (zie bijlage 1 en bijlage 2 voor
het codeboek).

9.

Indien in een dossier over een bepaald feit niets is vermeld, kan dit twee redenen hebben: a: het
betreffende feit wordt niet als problematisch ervaren en b: over het betreffende feit is niets bekend. We hebben met andere woorden te doen met een ondergrens, namelijk alleen die gevallen
zijn opgenomen waarvan expliciet beschreven is dat het problemen opleverde. Het is bekend dat
rapportages niet altijd goed en volledig zijn (Van Wijk & Schoenmakers, 2008) en dat de Marokkaanse jongeren niet altijd correcte antwoorden op de gestelde vragen van de rapporteurs geven
(sociaal wenselijk).

10. Het gebruikte casusmateriaal is geanonimiseerd weergegeven; herkenbare elementen zijn gewijzigd zonder afbreuk te doen aan de strekking van het verhaal. In de casuïstiek wordt gesproken
over ‘betrokkene’. In dit rapport wordt omwille van de leesbaarheid ook gesproken van ‘jongere’.
11. Er is erg veel moeite gedaan door de politie en onderzoekers om meer drugsrunners te benaderen
voor een interview. Onder andere Penitentiaire Inrichtingen zijn hiervoor met behulp van politie en
justitie benaderd. In totaal zijn er ongeveer 20 drugsrunners gevraagd om mee te werken aan het
onderzoek. De grote uitval is toe te schrijven aan het niet willen meewerken.
12. Een integrale en gecoördineerde actie van onder andere KLPD verkeerspolitie, regiopolitie, Landelijk Parket en Douane (zie ook hoofdstuk 5).
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Criminaliteitsprofiel

In dit hoofdstuk gaan we eerst in op het delictprofiel, dat gebaseerd is op de gegevens uit
BVH en het runnersbestand, omdat BVH de meeste informatie bevat over de delicten en
in het runnersbestand ook de pleegplaatsen zijn vermeld. We bespreken de aard van de
registraties, gevolgd door pleegmomenten en pleegplaatsen. In paragraaf 3.2 staan de verdachten centraal, onder meer gebaseerd op HKS-gegevens. Daarbij gaat het om geslacht,
herkomst woonplaats en criminele carrières. Daarnaast gaan we in op de werving, motieven
en de werkwijze van de drugsrunners. In paragraaf 3.3 volgt een antecedentenanalyse van
familieleden van geregistreerde drugsrunners. In paragraaf 3.4 beschrijven we drie verschillende criminele samenwerkingsverbanden (CSV) op basis van opsporingsdossiers van de
politie Limburg-Zuid. We eindigen het hoofdstuk met een resumé.

3.1 Delictgegevens
Aan de hand van analyses uit zowel BVH als het runnersbestand bespreken we in deze
paragraaf de aard van de registraties, gevolgd door pleegmomenten (maanden, dagen en
tijden) en pleegplaatsen. Bij wijze van illustratie gebruiken we casusmateriaal over de drugsrunners vanuit de dossiers en interviews.
3.1.1 Aard van de delicten
Bij het beschrijven van het delictprofiel gaan we met name in op de aard van de registraties
in BVH, de momenten waarop de incidenten worden begaan en de pleegplaatsen.
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Figuur 3.1 – Delicten geregistreerd in BVH (n=632)
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De grootste groep betreft overlast (zie figuur 3.1). Daarbij gaat het vooral om overlast in
verband met drugs. Het bezit van drugs kan betrekking hebben op soft- en harddrugs.
Verkeersovertredingen zijn onder meer agressief en onveilig rijgedrag. De overige delicten
zijn onder meer wapenbezit, overtredingen van de APV en afhandelen overige meldingen.
“Betrokkene staat te boek als veelpleger. Hij pleegt met name feiten als openlijke
geweldpleging en drugsgerelateerde feiten. Hij staat in het politieregistratiesysteem
X-POL opvallend vaak genoemd als drugsrunner. Hij verkeert in Maastricht binnen
een groep met vooral Marokkaanse drugsdealers. Als zogenaamde drugsrunner is
hij veelvuldig tegen de lamp gelopen. Hij is bekend door drugs- en drankoverlast.
Tevens betrokken bij drugshandel. Hij is gewelddadig en pleegt bedreigingen, mishandelingen en straatroof. Tevens pleegt hij diefstal met braak uit een woning en
steelt hij fietsen en bromfietsen.“ (Bron: voortgangsrapportage reclassering).
Het agressieve en vaak roekeloze rijgedrag van de runners speelt een belangrijke rol bij
de beeldvorming over drugsrunners. Ongelukken en achtervolgingen worden, vooral in de
Limburgse media, breed uitgemeten op de televisie en in kranten. Vooral na de dood van
een 20-jarige Maastrichtenaar was de media-aandacht groot. Deze jongen werd aangereden nadat een vermoedelijk Rotterdamse drugsrunner een rood licht had genegeerd. De
bestuurder reed door na het ongeluk maar verloor zijn kentekenplaat door de botsing. Aan
de hand van deze kentekenplaat werd hij achterhaald. Hij bekende dat hij door rood reed
en achteraf bleek ook dat hij niet in het bezit was van een rijbewijs. De rechtbank veroordeelde de dader tot een gevangenisstraf van drie jaren en een ontzegging van de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen van vijf jaren.
3.1.2 Pleegmaanden, -dagen, -data en -tijden
In deze subparagraaf beschrijven we op basis van de gegevens uit het Runnersbestand de
pleegmaanden, -dagen, -data en -tijden dat de politie voertuigen en/of personen heeft
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gecontroleerd. Naar verhouding registreert (controleert) de politie relatief veel in september en oktober. Vanaf juli is er een stijging waar te nemen die zich doorzet tot in oktober.
Het is niet duidelijk of er meer wordt gecontroleerd of dat er meer runners actief zijn. Dit
omdat niet te bepalen is of de piek in de aandacht van de politie het gevolg is van een
daadwerkelijk meer actief zijn van de drugsrunners.
Figuur 3.2 – Pleegmaanden (n=363)
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Jan.

Feb.

Mrt.

Apr.

Mei

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Naar verhouding constateert (controleert) de politie minder op zondagen en maandagen.
In het runnersbestand is een piek op de donderdag te zien. Het is niet duidelijk of er op die
dag ook meer wordt gecontroleerd of dat er op die dag meer runners actief zijn (bijvoorbeeld in verband met de koopavond in Maastricht).
Figuur 3.3 – Pleegdagen (n=363)
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Uit interviews met leden van het Joint Hit Team komt naar voren dat zij een toename van
klanten waarnemen op dagen nadat de uitkeringen en salarissen in België en Frankrijk
gestort zijn. In onderstaand figuur zijn de gecontroleerde personen per dag van de
maand weergegeven. Er is een uitschieter waarneembaar aan het begin van de maand.
Mogelijkerwijs is deze uitschieter te verklaren doordat salarissen en uitkeringen in België
aan het eind van de maand worden gestort.
Figuur 3.4 – Pleegdata per dag van de maand (n=363)
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De meeste feiten worden geconstateerd tussen 18.00h en 00.00h; het minste aantal feiten
vindt plaats in de ochtenduren. Blijkens de gegevens uit het runnersbestand wordt een
kwart van de incidenten in de nachtelijke uren geconstateerd. De meeste diensten van het
Joint Hit Team draaien in de avond en nachtelijke uren. Om deze reden is het ook niet verwonderlijk dat op deze tijden de meeste feiten worden geconstateerd.
Figuur 3.5 – Pleegtijden (n=354)
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06:00 - 12:00

12:00 - 18:00

18:00 - 00:00

De meeste feiten worden blijkens de BVH-gegevens gepleegd in de oostelijke kant1 van
Maastricht, gevolgd door de binnenstad en het westen van de stad. In het noorden en zuiden worden naar verhouding weinig feiten gepleegd.
Figuur 3.6 – Pleeggebieden Maastricht (n=493)
Maas
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9
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176
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Centrum
132

n= 493
Zuid-West
14

Zuid-Oost
59

Oost = 176
Centrum = 132
West = 103
Zuid-Oost = 59
Zuid-West = 14
Noord = 9

Maas
A2

Met name direct links en rechts van de A2, Wyckerpoort en Wittevrouwenveld, worden veel
incidenten geregistreerd.2
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“De wijk Wittevrouwenveld ligt in Maastricht Oost en is een Vogelaarwijk. Het is
een typische achterstandswijk met veel sociaaleconomische achterstand en veel
laaggeschoolde allochtone en autochtone bevolking. De meeste allochtonen zijn
Marokkanen en Turken, deze verhouding is ongeveer 70 tegen 30. Er is tevens sprake van spanningen tussen deze twee bevolkingsgroepen. In de wijk wordt een aantal
panden gebruikt als dekmantel of ontmoetingsplaats van dealers en runners uit de
Randstad. Een tijd geleden waren aan twee kanten van de straat panden waar verschillende groepen Randstedelingen3 tegenover elkaar kwamen te staan. Hier zijn
dan ook vechtpartijen uitgebroken.” (Bron: interview politiefunctionaris)
3.1.3 Woonplaats en pleegplaats gecombineerd
In de interviews is een aantal malen ter sprake gebracht dat de runners uit Gouda, Utrecht,
Rotterdam en Maastricht een eigen werkgebied hebben in Maastricht. We zijn nagegaan of
er een verband is tussen de woonplaats en de pleegplaats van de runners.4
 De runners die in Maastricht wonen, zijn vooral actief in Buitenwijk Oost (36%), Buitenwijk
West (30%) en binnenstad (16%).
 De runners uit Rotterdam zijn vooral actief in Buitenwijk Oost (37%), Binnenstad (22%)
en Buitenwijk Zuid-Oost (12%).
 De runners die uit Utrecht komen, zijn vooral actief in Buitenwijk Oost (52%). Datzelfde
geldt voor de runners uit Gouda (59%).
Resumerend, lijkt er van een duidelijk verband tussen woonplaats en pleegplaats geen
sprake, hoewel de runners uit Utrecht en Gouda minder met de binnenstad van Maastricht
van doen lijken te hebben dan de runners uit Rotterdam. Buitenwijk Oost wordt door alle
groepen runners, met name uit Rotterdam en Gouda, bediend en zou hiermee als risicolocatie kunnen worden aangemerkt. Aan verschillende (ex)runners is ook gevraagd of groepen uit bepaalde steden specifieke werkgebieden hebben. Volgens de runners is hiervan
geen sprake.
“De concurrentie is moordend dus er wordt overal gewerkt. Het is vooral Gouda en
Rotterdam tegen Utrecht. De jongens uit Gouda en Rotterdam kennen elkaar soms
ook al langer van de oude drugsrunnersroute (Hazeldonk).”
(Bron: interview runner)

3.2 Geregistreerden voor drugs(runners)feiten
In deze paragraaf geven we een overzicht van de algemene kenmerken van de geregistreerden in verband met drugs(runners)feiten in Limburg-Zuid.5 Hieronder worden het geslacht
en de leeftijd verstaan, alsook de herkomst en woonplaats van de runners. In hoofdstuk 2 is
besproken dat er diverse databronnen zijn geraadpleegd. De diverse bronnen worden om
verschillende redenen gevuld met informatie: het BVH is vooral bedoeld als een bedrijfsprocessensysteem terwijl het Runners- en Dieselbestand en HKS specifiek zijn bedoeld voor
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aangehouden drugsrunners. De databronnen hebben met elkaar gemeen dat het gaat om
drugs(runners)gerelateerde registraties. Om die reden en om herhaling te voorkomen, worden de gegevens uit de databronnen bij elkaar genomen en besproken.
3.2.1 Geslacht en leeftijden
Alleen op basis van HKS- en BVH-informatie is het mogelijk om de sekse van de geregistreerden te achterhalen. Het overgrote deel is man (respectievelijk 93% en 84%).
De gemiddelde leeftijd van de geregistreerden varieert behoorlijk per bron.6 Afgezien van
de gemiddelde leeftijd ten tijde van het eerste delict (kan van alles zijn) in HKS, zijn de
meeste geregistreerden halverwege de twintig, in BVH zelfs 30 jaar.
Figuur 3.7 – De gemiddelde leeftijden geregistreerden naar bron
BVH

30,6

HKS eerste delict

18,6

HKS laatste delict

24,3

Runnersbestand

24,9

Dieselbestand

24,6

Een gemiddelde leeftijd hoeft nog weinig te zeggen over de spreiding van de verschillende leeftijdscategorieën. In figuur 3.8 zijn de diverse leeftijdscategorieën weergegeven
per bron.
De hoofdlijn is dat de personen die in het HKS geregistreerd staan tot de categorie jonge
verdachten behoren (< 21 jaar). Degenen die in het Runnersbestand zijn geregistreerd, zijn
vaak tussen 21 en 25 jaar. Als we die gegevens vergelijken met het Dieselbestand (het ‘runnersbestand van 10 jaar geleden) dan lijken de runners in de loop van de tijd tot een iets
oudere leeftijdscategorie te horen (minder < 21 jarigen en meer 21-25 jarigen). In vergelijking met de andere bronnen zijn er in BVH relatief meer personen vanaf 31 jaar geregistreerd. Mogelijk dat het hier om andere delicten en groepen verdachten gaat dan bij de
andere bronnen (zie verderop).
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Figuur 3.8 – Leeftijdscategorieën geregistreerden naar bron
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3.2.2 Geboorteland
Over het geboorteland van de geregistreerden zijn eveneens gegevens bekend uit voornoemde bronnen. Het overall beeld is dat de meesten in Nederland geboren zijn. Dat
hoeft echter nog weinig te zeggen over hun etnische achtergrond. De tweede generatie
allochtonen is in Nederland geboren, maar heeft ouders die in het buitenland zijn geboren. Uit de HKS-gegevens blijkt dat van 61 procent van de geregistreerden (een van) de
ouders uit Noord-Afrika komen. Meestal is dat Marokko. Ook vrijwel alle runners die in het
Runnersbestand staan, hebben een Marokkaanse achtergrond. In het Dieselbestand is een
groot deel van runners wel in Marokko geboren. We hebben hier van doen met de eerste
generatie Marokkanen (zijn eind jaren ’90 geregistreerd). De geregistreerden uit de grenslanden (Duitsland, België en Frankrijk) komen vooral voor in het BVH. Waarschijnlijk zijn het
drugstoeristen die hier in Nederland opgepakt zijn in verband met drugsaankopen.
Figuur 3.9 – Geboorteland van de geregistreerden naar bron
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3.2.3 Woonplaats
De woonplaats van de geregistreerden varieert per bron (zie figuur 3.10).
Figuur 3.10 – Woonplaatsen van de geregistreerden naar bron.
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De personen die in BVH staan geregistreerd, wonen voornamelijk in Maastricht of elders.7
Een klein deel woont in het buitenland. Er komen vrijwel geen BVH-geregistreerden van
buiten Limburg, hetgeen suggereert dat de registraties en de groep die daar betrekking op heeft een regionaal/lokaal karakter hebben. Dat ligt anders bij degenen die in
het Runnersbestand en HKS zijn geregistreerd. Naar verhouding komen veel runners uit
Rotterdam. Deze groep is in het Dieselbestand nog niet zichtbaar. De personen die zo’n
tien jaar geleden zijn geregistreerd, komen voornamelijk uit Zuid-Limburg c.q. Maastricht.
Er heeft met andere woorden in een tijdsbestek van tien jaar een verschuiving plaatsgevonden van een regionaal/lokaal probleem naar een interregionale kwestie. Met behulp
van het Runnersbestand is op wijkniveau inzichtelijk gemaakt waar de runners wonen.
Achtereenvolgens presenteren we de kaarten van de steden Maastricht, Rotterdam, Utrecht
en Gouda.
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Figuur 3.11 - Woonwijk Maastricht
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Uit de kaart is af te lezen dat Maastricht-Oost ook als woongebied favoriet is onder de
runners. In de wijk Wittevrouwenveld wonen naar verhouding de meeste runners. Verder
zijn de aangrenzende wijken Heugemerveld (3), Wyckerpoort en Nazareth (beiden 5) ook
goed vertegenwoordigd. Op de relatief kleine woonoppervlakte van deze vier wijken in
Maastricht-Oost wonen in totaal 26 runners (40% procent van het totale aantal). Een mogelijke verklaring is dat de Marokkaanse gemeenschap van Maastricht van oudsher in deze
wijken gevestigd is. Daarnaast staan er ook relatief veel goedkope huurwoningen. Dit is
ook het geval in de wijken Mariaberg (6) en Caberg (8) aan de westkant van Maastricht,
waar ook relatief veel runners wonen. Overigens moet opgemerkt worden dat niet alle personen (n=65) oorspronkelijke Maastrichtenaren zijn. In sommige gevallen betreft het ook
Rotterdammers, Utrechtenaren of Gouwenaren die zich in Maastricht hebben gevestigd.

30

Snelle jongens

Figuur 3.12 - Woonwijk Rotterdam
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In Rotterdam hebben we de woonwijk van 112 runners kunnen achterhalen. Opvallend is
de grote concentratie in de deelgemeenten Delfshaven en Noord. In totaal wonen in beide
deelgemeenten 75 van de 112 runners (67%). In de deelgemeente Delfshaven alleen wonen
49 van de 112 runners (44%). Vooral in de wijk Spangen wonen relatief veel runners (14)
waaronder ook familieleden van elkaar (zie paragraaf 4.3). De grootste concentratie is echter waar te nemen in de wijk het Oude Noorden in Rotterdam Noord.
“Vroeger was het Oude noorden een echte volkswijk waar veel autochtone
Rotterdammers woonden. De laatste jaren is hier echter verandering in gekomen
en is de bevolkingssamenstelling flink veranderd. De autochtone bewoners zijn
vertrokken en inmiddels wonen er veel allochtonen in de wijk. Dit zijn met name
Marokkanen, Antillianen, Turken en Surinamers. In de wijk wonen veel jongeren.
Volgens de wijkagent hangt dit samen met het feit dat er veel allochtonen in de wijk
wonen. Allochtone gezinnen zijn doorgaans vrij groot. De sociale controle in de wijk
is vrij laag te noemen: iedereen gaat zijn eigen gang in de wijk en bemoeit zich voornamelijk met zijn eigen zaken/problemen.
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De wijk is als ‘arme wijk’ te typeren: het gemiddeld inkomen ligt laag. De kleine
behuizing zorgt mede voor een straatcultuur. De kleine huizen ‘dwingen’ de jongeren om naar buiten te gaan. De grote gezinnen passen bijna niet in de huisjes en
de ouders vinden het ook wel goed als hun kroost naar buiten gaat. De jongeren
ontmoeten elkaar daarom veel op de straat. Dit hoeft niet direct slechte gevolgen te
hebben, aldus de wijkagent.”
“De straat heeft ook een maatschappelijke functie waar je van elkaar kunt leren en
waar vriendschap ontstaat. Helaas kan dit ook negatieve beïnvloeding betekenen.”
(Bron: interview jongerenwerker uit Oude Noorden)
Uit de analyses blijkt dat sommige runners in dezelfde straat wonen. Wederzijdse beïnvloeding lijkt groot te zijn in deze buurt. Een Rotterdamse runner zegt: “meer dan de helft
van Rotterdamse jongeren is ermee (drugs) bezig. Niet alleen Zuid maar ook Kralingen en
Noord. Mensen zien het niet maar het is groot”.
Figuur 3.13 - Woonwijk Utrecht
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Hoewel er in Rotterdam en Maastricht ook sprake is van grote concentraties binnen bepaalde wijken, is die in Utrecht het meest zichtbaar (figuur 3.13). In Utrecht Zuidwest en dan met
name in Kanaleneiland wonen 23 van de 31 runners (74%). Daarbij moet wel opgemerkt
worden dat het totaal aantal bekende runners uit Utrecht minder groot is dan de aantallen
uit Maastricht en Rotterdam.
“Er is een grote groep vanuit Utrecht in Maastricht actief. Het gaat hier zeker over
een man of 40 die zich bezighoudt met drugshandel en -runnen. Deze personen
komen uit twee criminele groepen uit Kanaleneiland: de ‘Las Palmas groep’ en de
‘Monet’ groep. De totale groepsomvang is een stuk groter maar de rest van de
groepsleden pleegt andere feiten, zoals inbraken. Wij hebben in de wijk geen last
van het runnen, aangezien dit in Maastricht plaatsvindt. Wel hebben we last van de
uitstraling die de runners hebben op de jongeren in de wijk, zij rijden in mooie auto’s,
hebben veel geld en dragen dure sieraden. Nadat er in april 2009 een grote groep
runners is gearresteerd 8, is de problematiek echter iets minder opvallend aanwezig.
Het lijkt erop dat de runners snel leren en inspelen op de acties van de politie. Op
dit moment is de situatie nog zorgwekkender aangezien de problematiek nu meer
verborgen lijkt.” (Bron: interview politie Kanaleneiland)
Figuur 3.14 - Woonwijk Gouda
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Twintig runners uit het runnersbestand zijn woonachtig in Gouda. Deze twintig personen
wonen verspreid over Gouda (figuur 3.14). Mede door het kleine aantal runners zijn er geen
wijken te onderscheiden waar relatief veel runners wonen.
“Gouda is een kleine gemeente maar de grote mannen die het gemaakt hebben,
zijn niet op een hand te tellen. Die hebben vooral in Marokko geïnvesteerd. Zij zijn
slim want lopen hier niet te pronken met hun geld, maar hebben daar hotels en restaurants. Ook zijn er mannen die in lokale clubs en horeca investeren. Er zijn zeker
meer dan tien van die grote jongens.”
“De meeste runners komen uit Gouda-Oost (Goverwelle). Ook zijn er veel ‘wannabe’ runners die bij het wereldje willen horen maar al snel genoeg stoppen.De oude
garde zijn echter de jongens uit Rotterdam en de Gouwenaren die een paar jaar
geleden naar Rotterdam zijn gegaan. Deze mannen trekken zich nu terug na hun
investeringen in Marokko. Hier krijgen zij maandelijks geld van en zij zitten lekker
achterover.” (Bron: interview jongerenwerkers uit Gouda)
3.2.4 Criminele carrières
Op basis van HKS-informatie over 619 geregistreerde personen is hun criminele carrière
gereconstrueerd. De 619 personen staan in totaal voor 7.633 delicten in HKS geregistreerd.
Gemiddeld is dat twaalf delicten per persoon9 De personen starten hun criminele carrière
gemiddeld als ze 18.6 jaar zijn. De gemiddelde leeftijd ten tijde van het laatste delict is 24.3
jaar, wat een gemiddelde duur van de criminele carrière geeft van 5.6 jaar.
Een onderscheid naar de woonplaatsen van de HKS-geregistreerden levert het onderstaande beeld op voor het gemiddeld aantal delicten en de gemiddelde duur van de criminele
carrière (in jaren)10.
Figuur 3.15 - Gemiddeld aantal delicten en duur criminele carrière naar woonplaats
Maastricht

Rotterdam

Utrecht

Gouda

Elders

Totaal

151

166

52

25

225

619

Delicten

10.2

12.9

12.8

19.9

11.9

12.3

Lft 1 delict

20.3

15

16.0

15.9

20.7

18.6

Duur carrière

7.0

4.6

3.7

5.9

5.9

5.6

N

e

De geregistreerden uit Maastricht hebben gemiddeld de langste criminele carrière maar
plegen gemiddeld het laagste aantal feiten. Hoewel het om een kleine groep gaat, hebben de geregistreerden uit Gouda gemiddeld het hoogste aantal delicten. Degenen
die uit Utrecht komen, hebben de kortste criminele carrière en Rotterdam neemt qua
duur van de criminele carrière en het gemiddeld aantal delicten een tussenpositie in.
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De Rotterdammers beginnen van de onderscheiden groepen het vroegst met hun geregistreerde criminele carrière.
Overzicht criminele carrière van een Rotterdamse drugsrunner:
“Hij is zeven keer veroordeeld onder het jeugdrecht. Voor heling, bedreiging met
misdrijf tegen het leven gericht, mishandeling van een ambtenaar, diefstal in vereniging d.m.v. braak, diefstal uit woning, straatroof, afpersing, verduistering en
winkeldiefstal. Hij heeft hiervoor verschillende straffen gehad; taakstraf, tweejarige
plaatsing in een jeugdinrichting, transactie met leerstraf, jeugddetentie, proeftijd,
boetes, verplichte begeleiding van jeugdhulpverlening (jeugdtoezicht). Hij is tien
keer veroordeeld onder het volwassenenrecht. Hiervan is een aantal zaken gevoegd
of geseponeerd. Hij is onder andere veroordeeld voor verstoring van de openbare
orde, Opiumwet, diefstal, braak, eenvoudige belediging, opzettelijk handelen in
strijd met Opiumwet, straatroof, afpersing, bedreiging met geweld tegen het leven
gericht, mishandeling, heling en wapenbezit.
Hij is meerdere malen gerecidiveerd tijdens zijn proeftijd en hij heeft het toezicht bij
de jeugdreclassering niet voltooid. Het toezicht van de reclassering en de intensieve
begeleiding zijn gestopt, omdat betrokkene zich niet aan de afspraken hield en zich
niet begeleidbaar opstelde.” (Bron: voorlichtingsrapportage reclassering)
De HKS-data maken het mogelijk de delicten in verschillende categorieën in te delen, zoals
vermogens-, geweldsdelicten en drugsmisdrijven. In de figuur 3.16 staan per woonplaats
van de runners de afzonderlijke delictcategorieën vermeld.
Figuur 3.16 – Aard delicten naar woonplaats
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Waar de personen uit Rotterdam en Utrecht een vergelijkbaar criminaliteitspatroon hebben,
vallen de personen uit Maastricht op door een (relatief) lage score op vermogensdelicten
en de personen uit Gouda door hoge scores op geweld, vernieling en verkeersdelicten.
De personen uit Maastricht lijken qua delictpatroon op de HKS-geregistreerden uit de rest
van Nederland. Uit een interview met een Rotterdamse runner komt naar voren dat de
Utrechtse runners naast het runnen ook gespecialiseerd zijn in het plegen van vermogensdelicten. “De jongens uit Utrecht zijn erg harde jongens. Inbraken, overvallen en snelkraken
zijn hun specialiteit.”
Figuur 3.17 – Type eerste delict
Maastricht

Rotterdam

Utrecht

Gouda

Elders

Zeden

1%

2%

4%

-

2%

Geweld

18%

12%

8%

12%

15%

Vermogen z.g.

36%

41%

54%

44%

38%

Vermogen m.g.

4%

11%

8%

12%

2%

Vernieling

17%

10%

12%

8%

11%

Verkeer

6%

5%

1%

-

7%

Opium

10%

5%

1%

-

16%

Overig

7%

15%

12%

24%

10%

N = 619

151

166

52

25

225

Voor de HKS-geregistreerden in alle plaatsen geldt dat zij hun criminele carrière het vaakst
beginnen met een vermogensdelict, met name Utrecht springt er wat dit betreft uit (figuur
3.17). Voor de personen uit Maastricht valt op dat hun eerste geregistreerde delict vaker
een drugs- of geweldsdelict is. Ook hebben zij een hogere score op vernielingen. Bij de
HKS-geregistreerden uit Gouda gaat het vaak om een overig delict.
De vrouwen eruit gelicht
Er zijn 46 vrouwen in HKS geregistreerd. Wie zijn deze vrouwen en wat doen ze? Om hun profiel
te schetsen, plaatsen we hun gegevens naast die van de mannen (figuur 3.18). In vergelijking
met de mannen hebben de vrouwen vaker een Nederlandse achtergrond, een korte criminele
carrière en plegen ze gemiddeld minder delicten. Ze staan op latere leeftijd voor het eerste
delict geregistreerd. De vrouwen staan – evenals de mannen – vooral geregistreerd voor vermogensdelicten. Opvallend is dat het percentage vrouwen dat staat geregistreerd voor opiumdelicten vrij fors is en in de buurt komt van dat van de mannen.
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Figuur 3.18 – Vergelijking vrouwen en mannen
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In de interviews worden verschillende rollen aan de vrouwen binnen de drugs(runner)scene
toebedeeld. In een interview met leden van het Joint Hit Team worden de vrouwen vooral
als koeriers aangemerkt. Gezien de forse dagelijkse aanvoer van drugs vanuit Rotterdam
hebben zij het idee dat er ook meisjes/vrouwen bij betrokken zijn, die de verdovende middelen meenemen in de trein. Ook uit gesprekken met twee (ex-)runners komt naar voren
dat meisjes soms per trein de drugs in plastic boodschappentassen of rugzakken vervoeren.
Mogelijk krijgen zij hiervoor een vergoeding maar ook kan er sprake zijn van een bepaalde
mate van dwang. In verschillende interviews worden de Marokkaanse drugsrunners namelijk
ook in verband gebracht met loverboypraktijken.
Volgens een Rotterdamse drugsrunner zijn er geen vrouwelijke drugsrunners. Wel rijden
in sommige gevallen meisjes mee om op die manier minder opvallend voor de politie te
zijn. Volgens hem let de politie goed op Marokkaanse jongens in een snelle auto. Met een
vrouw of meisje op de bijrijderstoel ben je minder verdacht, zo stelt hij.
Een andere respondent stelt dat Randstedelijke drugsrunners jonge meisjes ronselen om te
fungeren als katvanger. Dit zijn meestal beïnvloedbare Maastrichtse autochtone meisjes die
benaderd worden rondom de verschillende scholen of in het uitgaansleven van Maastricht.
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3.2.5 Werving en motieven
Met verschillende respondenten (politie, jongerenwerkers en runners) is gesproken over
werving van jonge Marokkanen en de motieven van deze personen om zich te begeven in
het drugscircuit. Wat betreft werving en motieven is het mogelijk om onderscheid te maken
tussen twee groepen: de personen die op eigen initiatief starten en personen die geworven
worden door anderen. Geld is voor beide groepen het belangrijkste motief. Volgens respondenten bestaat de eerste groep vooral uit personen die zich aangetrokken voelen tot
het geld. Een respondent uit het Oude Noorden van Rotterdam beaamt deze tendens. Hij
ziet de jongeren opkijken naar de ouderen die er in sommige gevallen een criminele levensstijl op na houden. Sommige jongeren spreekt dit aan en aangezien zij niets te verliezen
hebben, is de keus vaak niet al te moeilijk om ook deze richting op te gaan. Vervolgens
gaan deze jongeren actief op zoek naar personen bij wie ze drugs kunnen inkopen of voor
wie ze gaan werken. In het laatste geval krijgt de jonge aanwas een deel van de opbrengst
of bijvoorbeeld 100 euro per dag.
De tweede groep bestaat uit personen die worden geworven op bijvoorbeeld de straat,
in jongerencentra of in het uitgaansleven. Werving is vooral een aangelegenheid voor runners/dealers die genoeg geld hebben om andere mensen de risico’s te laten nemen. De
geworven personen doen immers vaak het werk met het meeste risico, zoals koerieren of
het afleveren van drugs. Illustratief is de volgende casus van een jonge drugsrunner (16) die
op straat is geworven door een Utrechtse runner/dealer.
“Ik heb een keer iemand de weg gewezen naar een coffeeshop in Maastricht. Deze
jongen vroeg of ik wat bij wilde verdienen. In eerste instantie heb ik het aanbod
afgewezen want ik wist al wel wat hij wilde. Hij reed in een Golf 4 V6. Als je naar de
drugsboot moet en je rijdt in zo’n auto dan weet je al genoeg. Kort daarna stond
ik ’s avonds buiten met vrienden en hij vroeg mij naar de auto te komen en heeft
het me toen weer gevraagd. Uiteindelijk heb ik toegestemd en zou ik per dag een
bedrag van 100 euro krijgen. Ik had schijt aan school en werkte dus zeven dagen per
week voor hem. Aan het begin van de dag laadde ik bolletjes in bij hem. Tijdens de
rest van de dag kreeg ik sms’jes met locaties waar ik naartoe moest gaan. Daar kwamen dan altijd Fransen naar me toe die me betaalden. Per dag zijn dit ongeveer zo’n
vijf klanten. In de zomer is het lekker werk want je bent buiten of in de snackbar aan
het chillen en dan krijg je een sms. Je gaat even tien minuten weg met de scooter en
daarna kan je weer gaan chillen. Uiteindelijk ben ik gearresteerd en heb ik gepraat
met de politie. Hierna ben ik verschillende keren bedreigd door gasten waar ik vroeger mee omging. Ook ben ik bedreigd met een pistool. De jongen met de Golf 4 V6
heb ik ook nog een keer gezien maar toen ben ik snel weggegaan want die gasten
kunnen gewoon op je schieten als ze boos zijn.” (Bron: interview drugsrunner)
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Rotterdamse Marokkanen in jongerencentrum in Maastricht
In interviews met jongerenwerkers uit Maastricht is eveneens gesproken over werving van
Marokkaanse jongeren door Marokkanen uit de Randstad. De jongerenwerkers hebben
contact met tussen de 75 en 150 jongeren, merendeels Marokkanen in de leeftijd van 15 tot
en met 23 jaar.
In de zomer van 2009 heeft een aantal Rotterdammers meermaals het jongerencentrum
bezocht. Volgens de respondenten waren deze meestal iets ouder dan de reguliere doelgroep. Naast hun accent vielen zij op door hun gedrag en ook zwaaiden ze met geld. Voor
de jongere jongens in het jongerencentrum was dit natuurlijk interessant, zo stellen de jongerenwerkers. De jongerenwerkers hebben geen bewijs dat er concreet sprake is geweest
van werving of rekrutering door de Randstedelingen. Wel weten ze zeker dat er in Maastricht
jongeren benaderd worden om het vuile werk op te knappen. Zij kennen zelf enkele jongeren die meegezogen worden in het drugscircuit. “De jongeren die echt geld willen maken
en ervoor willen gaan, weten altijd een weg om in contact te komen met jongens uit het
circuit. De straatcultuur van status en geld die hier heerst, werkt dit in de hand.”
Carrière maken
De respondenten laten er geen twijfel over bestaan dat, voor zowel de personen die zelf
starten als de personen die geworven worden, geld het belangrijkste motief is. Verschillende
respondenten waaronder ook (ex-)runners benadrukken het belang van geld in de straatcultuur. Volgens hen geeft geld status en macht. Voor de personen die geworven worden,
biedt geld de mogelijkheid om voor zichzelf te beginnen.
“Ik had eerst niet veel geld en een paar jongens uit de buurt hebben mij het gegeven, want ze wisten dat ik het terug kon betalen. In feite werk ik dan voor hen. Zij
halen gewoon een grote partij en geven dan 100 gram aan die en 100 gram aan die
en zo verdienen ze geld. Toen ben ik gaan sparen. Op een gegeven moment kocht ik
zelf 250 gram per week en dat vloog de deur uit en toen ben ik voor mezelf begonnen met een maat van me.” (Bron: interview drugsrunner)
Als runners goede producten afleveren en contacten onderhouden met kopers bouwen zij
over het algemeen vrij snel een klantenkring op. Zij kunnen zich dan gaan toeleggen op het
runnen en het dealen. De inkomsten worden groter maar ook de risico’s nemen toe, aangezien de kans op ripdeals toeneemt. In de volgende paragraaf gaan we verder in op onder
andere risico’s en concurrentie.
3.2.6 Werkwijze (strategieën, klanten en concurrentie)
Sinds midden jaren negentig van de vorige eeuw constateert de politie in Limburg-Zuid een
toename van het aantal Marokkaanse drugsdealers en drugsrunners.
Volgens de politie is deze toename ontstaan door de randvoorwaarden die een gunstig
drugsdealklimaat creëren. Hierbij wijst de politie op de geografische positie en de aanvoerroutes voor drugskopers zoals bijvoorbeeld de A76 (Heerlen - Aken), de A2 (Luik Criminaliteitsprofiel    39

Maastricht) en de grote NS-stations van Maastricht en Heerlen. Naast de drugstoeristen, die
hun hasj of wiet in de coffeeshops komen kopen, zijn er ook drugstoeristen die harddrugs
komen kopen. Dit zijn de potentiële klanten waar de drugsrunners op ‘jagen’. Drugsrunners
hanteren veel verschillende werkwijzen om de potentiële klanten voor zichzelf te winnen.
Wanneer deze potentiële drugskopers voor het eerst naar Maastricht komen, begeven zij
zich op de openbare weg (open markt) van de drugsrunners. Een drugsrunner vertelt: “als
een klant nog niet is gerund, kan in principe iedereen met de auto erop af. Dat gebeurt ook
in Maastricht en dat kan zeker gevaarlijke situaties op de weg opleveren.” De drugsrunner
probeert de aandacht van de potentiële drugskopers te trekken door middel van lichtsignalen, bumperkleven, uit het raam hangen of het laten zien van papier met daarop woorden
zoals bijvoorbeeld drugs en heroïne. Wanneer de drugskopers hierop ‘aanslaan’, kunnen zij
de drugsrunners volgen naar een locatie waar de drugs gekocht kunnen worden.
Na de transactie krijgen de kopers een telefoonnummer mee waarnaar zij kunnen bellen
indien zij een volgende keer drugs willen kopen. De drugskopers bellen dan al ruim van
tevoren wanneer zij naar Maastricht komen zodat de dealers de gevraagde hoeveelheden
kunnen prepareren. Deze drugskopers zijn nu in principe van de open markt af, aangezien
zij nu bij hun eigen dealer gaan kopen.
Als zij dus opnieuw naar Maastricht (willen) komen, bellen zij het gekregen nummer. Deze
dealer kan zich bevinden in Rotterdam, Utrecht, Gouda of Maastricht. Deze persoon fungeert als telefooncentrale. Nadat deze persoon informatie en aankomsttijden heeft verkregen, stuurt hij de runners aan om de klanten op te vangen of op te pikken. Er zijn echter
meerdere varianten mogelijk in deze fase. De runners kunnen de klanten meenemen in de
eigen auto, voorop rijden en soms zelf direct de drugs afgeven. In andere gevallen worden
de kopers telefonisch direct naar een dealpand geleid. Van een uniforme werkwijze is geen
sprake. Er zijn ook varianten waarbij de runners te voet klanten bij dealers brengen. Deze
personen, veelal laag in de hiërarchie, krijgen vaak een mobieltje met een nummer waarop
zij kunnen bellen indien zij een klant oppikken. Deze personen werken vooral rondom het
Centraal Station en in het centrum van Maastricht. Over het algemeen komen deze runners
in aanraking met personen die kleine (gebruikers)hoeveelheden willen kopen.
Bij bovenstaande varianten opereren de drugsrunners als ‘frontmannen’ voor de dealers.
Het is echter ook duidelijk dat sommige personen het hele proces zelf beheren. Hierbij
fungeren personen binnen de organisatie als runner en/of dealer. Zij staan direct in contact
met de klanten en het belangrijkste is dat alle inkomsten voor henzelf zijn. In paragraaf 4.4
gaan we hier dieper op in.
Strategieën
De runners leren snel van de tactieken van de politie. In 2009 werden er veel dure auto’s
van de runners in beslaggenomen. Tegenwoordig leasen ze de auto’s bij verschillende,
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dubieuze maatschappijen in Rotterdam en omstreken. In sommige gevallen betalen de runners contant voor een auto en laten de leasemaatschappij het voertuig kopen. Ze blijven
dan wel zelf gebruikmaken van het voertuig.
Een tweede voorbeeld is de manier waarop de runners in auto’s rijden. Zij scannen als
het ware de wijk en proberen de aanwezigheid van de politie vast te stellen door snel te
manoeuvreren, voor een groen licht te blijven staan, door het rood te rijden en meerdere
rondes op de rotonde te blijven rijden. Als er een auto blijft volgen, is het politie, zo weten
de runners. Tijdens observaties hebben de onderzoekers dergelijke strategieën ook in de
praktijk gezien. De runners bellen elkaar de nummerborden en type auto door indien zij
onopvallende voertuigen van de politie spotten. De politie speelt hier ook weer op in door
regelmatig van wagen te ruilen of wagens te vervangen.
Een derde voorbeeld is dat de runners en dealers tegenwoordig meerdere panden in
gebruik hebben:
 een pand waar ze zelf in verblijven;
 een dealpand waar ze de drugskopers ontvangen en drugs verkopen;
 een stash house waar de grotere hoeveelheden drugs liggen;
 daarnaast zijn er ook nog draaipanden waar de drugs gemixt of versneden wordt. Soms
gebeurt dit in het stash house maar in sommige gevallen worden hiervoor andere panden of garages of kelders gebruikt.
Het aantal panden in en om Maastricht dat op een of andere manier gebruikt wordt voor
drugsgerelateerde activiteiten wordt door respondenten vanuit de politie geschat op zo’n
vijfhonderd Dat is meer dan de 200 die Fijnaut & de Ruyver (2008) noemen.
Uit de dossiers die de runners via hun advocaten hebben ingezien, zijn runners erachter
gekomen dat de politie de drugskopers volgt en deze aanhoudt. Tijdens de verhoren wordt
de drugskopers gevraagd waar zij hun drugs hebben gekocht. Indien het verkooppand hetzelfde is als het stash house zijn de runners ineens al hun voorraad kwijt. Om die reden
splitsen ze de panden om het risico te verminderen. Overigens laten ze die panden huren
door derden of betalen ze bewoners die bereid zijn om hun huis ter beschikking te stellen.
Een andere tactiek die ze gebruiken, is de klanten desoriënteren door ze een hele poos kris
kras door Maastricht te laten rijden. Op deze manier is het lastiger voor de drugskopers om
het pand aan de politie aan te wijzen.
Volgens respondenten verplaatsen runners/dealers hun werkterrein deels richting België
(Luik) en Luxemburg om daar hun klanten op te wachten of deals te sluiten. Maastricht
fungeert bij deze handel als verblijfplaats voor de runners en als stash house van waaruit de
drugs richting het zuiden gaat.
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Klanten
Het merendeel van de drugskopers bestaat uit Fransen. Sommigen kopen kleine hoeveelheden voor eigen gebruik. Anderen kopen honderden grammen om deze in Frankrijk
te verkopen. Ook kunnen deze drugskopers eenvoudige koeriers zijn die in opdracht en
voor een vergoeding de drugs in Maastricht komen kopen. Zowel ervaren drugsrunners
als politieagenten kunnen aan de Franse kentekens zien uit welk departement ze komen.
Bepaalde respondenten stellen dat hoe groter de afstand die de Fransen afleggen om naar
Maastricht te komen, hoe groter de aan te kopen hoeveelheden drugs zijn. Volgens gesproken runners en politieagenten zijn veel klanten zelf verslaafd en kopen zij ook voor eigen
gebruik. In dealpanden wordt de koopwaar dikwijls getest op kwaliteit. Toch zit er variatie
in het type klanten aangezien ex-runners ook praten over bijvoorbeeld een lerares of ‘mannen in pakken in dure auto’s’. Met deze klanten worden gegevens uitgewisseld zodat zij de
volgende keer contact op kunnen nemen voordat ze naar Maastricht komen. Het belang
dat wordt gehecht aan vaste klanten wordt ondersteund door het feit dat wel eens contact
werd opgenomen met Franse klanten die al een tijdlang niet meer waren gekomen. Deze
klantenbinding ging in sommige gevallen zelfs zo ver dat de runners/dealers aan een zekere
‘nazorg’ deden nadat een klant was opgepakt door de politie. Uit een rechtszaak tegen een
runner/dealer komt het volgende naar voren:
“Er zijn aanwijzingen dat de organisatie ook aan een zekere ‘nazorg’ deed. Een
Franse drugskoper heeft verklaard dat hij (naam drugsrunner) terugzag toen hij uit
de gevangenis kwam. De runner kwam met de auto, hij had zijn chauffeur bij zich.
Ze namen hem mee naar een appartement waar gedeald werd. Daar werd hem 200
gram heroïne gegeven. Het was, aldus deze Fransman, een cadeautje, zodat zij weer
opnieuw verdovende middelen van hem zouden kopen.”
(Bron: LJN: BO4034, Rechtbank Maastricht).
Uit bovenstaande casus en uit de interviews met de runners/dealers blijkt dat klantenbinding erg belangrijk is. Als zij goede klanten vast kunnen houden, levert dit met regelmaat
grote geldbedragen op. De telefoon en de bijbehorende simkaarten zijn om deze reden
voor essentieel belang voor de runners/dealers.
Onderzoekers spraken bijvoorbeeld met een ex-runner die zijn simkaart voor 5000 euro
verkocht aan een andere runner nadat hij besloot om (voorlopig) te stoppen met runnen en
terug te keren naar Rotterdam. Op deze simkaart had hij 30 tot 40 nummers van verschillende klanten staan.
Concurrentie
Tussen de verschillende runners is er veel concurrentie. Verschillende respondenten stellen
dat wanneer een klant nog niet is gerund, in principe iedereen erop af kan. Dit is vooral
het geval wanneer klanten naar Maastricht komen zonder dat zij van tevoren een contactpersoon in Maastricht op de hoogte hebben gesteld. Deze klanten vormen ‘de vrije markt’
waar iedere runner op af kan gaan. Volgens sommige runners wordt er onderling een code
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gehanteerd: als een klant eenmaal gerund is, wordt deze klant met rust gelaten. “Dan ga
je niet elkaars klanten afpikken. Het is eerder van: gefeliciteerd met je klant. Wie het eerst
komt wie het eerst maalt”. Niettemin zijn in de jonge, beginnende runners de gevaarlijke
jongens te herkennen, zo stellen respondenten. Deze moeten immers nog hun eigen klantenkring opbouwen en zich bewijzen. De kans op geweld en om ‘geript’ te worden, is zeker
aanwezig.
“De concurrentie is moordend dus je moet vechten voor de klanten. Ik ken een jongen die wel meer dan 60 keer heeft gevochten tegen Marokkanen uit Utrecht.”
(Bron: interview drugsrunner)
Naast concurrentie is er ook sprake van veel wantrouwen. Zo moeten bijvoorbeeld de
draaihuizen te allen tijde geheim blijven. Als concurrerende runners of dealers weten waar
anderen hun dealpanden, draaipanden of stash houses hebben, bestaat de kans dat runners elkaar gaan verlinken tegen de politie. Zo weet een respondent te vertellen dat in dat
geval een meisje wordt betaald om de politie in te lichten dat er in bepaalde panden wordt
gedeald. Op deze manier wordt de concurrentie uitgeschakeld. Om te voorkomen dat men
elkaar verlinkt, wordt er veel samengewerkt met familieleden. In de volgende paragraaf
gaan we dieper in op de rol van familieleden binnen het drugs(runner)circuit.

3.3 Criminele families11
Simons (2009) heeft in Zuid-Limburg een systeemonderzoek uitgevoerd in de Gemeentelijke
Basisadministratie, het Herkenningsdienstsysteem (HKS) van de politie en Basisvoorziening
Handhaving (BVH) van politieregio Limburg-Zuid naar 35 bekende drugsrunners. Doel van
dit onderzoek is om antecedenten van familieleden van deze drugsrunners in kaart te brengen. Uit diverse interviews komt namelijk naar voren dat bepaalde families zich nadrukkelijk
binnen de drugswereld profileren. Zo spreken respondenten uit Utrecht bijvoorbeeld van
een criminele familie waarvan alle leden op een of andere manier actief zijn in de drugshandel. Uit het onderzoek van Simons (2009) komt onder meer naar voren dat de 35 runners,
op een enkele uitzondering na, deel uitmaken van families waarin de andere gezinsleden
antecedenten hebben, onder meer voor drugsfeiten. Soms zijn er meer drugsrunners uit
een familie bekend. Er kan gesproken worden van criminele families.
Uit interviews blijkt dat de rol van familie erg belangrijk is in het drugscircuit. Dit heeft
vooral te maken met het wantrouwen tussen de personen in het criminele milieu.
“Het wantrouwen is enorm groot en terecht, want iedereen naait je als het kan.
Daarom is familie zo belangrijk, een broer of neef is eerder te vertrouwen. Daarom
dat er ook veel met hen wordt samengewerkt.” (Bron: interview drugsrunner)
Het wantrouwen leidt er bijvoorbeeld ook toe dat dealers of runners, met een hoge status
in het milieu, zelf naar Rotterdam rijden om een nieuwe voorraad drugs te kopen. Dit doen
zij zelf omdat er met tussenpersonen van alles met de drugs kan gebeuren.
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Volgens respondenten is de regel: “elke hand die het aanraakt, verdient geld door een mix
door de drugs heen te gooien. Als je het zelf niet gaat halen, is het makkelijk voor iemand
om even in Gouda of waar dan ook te stoppen en een stuk eraf te halen en wat rotzooi erin
te gooien.” Familieleden zouden dit niet doen.
In de interviews is een aantal malen ter sprake gebracht dat vooral de drugsrunners uit Utrecht
geleid worden door enkele criminele families. Deze families komen uit de wijk Kanaleneiland
en zijn bekend bij zowel de wijkpolitie als jongerenwerkers. Politiefunctionarissen uit Utrecht
vertellen dat broers, neven en ooms in het drugscircuit zitten en dat de hele familie profiteert van de handel. Het geld dat ze verdienen, wordt geïnvesteerd in onroerend goed in
Marokko en ook verschepen zij veel dure spullen die kant op. Dit zijn families die elkaar
al lang kennen en oorspronkelijk uit dezelfde gebieden van Marokko komen. Volgens de
respondenten blijven de leiders buiten schot en fungeren de straten van Kanaleneiland als
visvijver voor nieuwe rekruten die voor deze families willen werken.

3.4 Criminele samenwerkingsverbanden
Als onderdeel van het criminaliteitsprofiel zijn drie Criminele Samenwerkingsverbanden
(CSV) geanalyseerd. CSV 1 is een samenwerkingsverband tussen een Utrechter en een
Gouwenaar, CSV 2 is een samenwerkingsverband tussen Maastrichtenaren en CSV 3 bestaat
volledig uit Utrechters.
Het bronmateriaal voor de analyse van de eerste twee CSV’s bestaat uit twee dossiers van
opsporingsonderzoeken die uitgevoerd zijn door de politie Limburg-Zuid en een interview
met een van de drugsrunners uit CSV 2. Het derde CSV is geanalyseerd aan de hand van
informatie uit zeven uitspraken van de Rechtbank Utrecht12, mediaberichten en interviews
met politiefunctionarissen en jongerenwerkers uit het woon- en leefgebied van de betreffende drugsrunners. Daarnaast is CSV 3 een interessante casus aangezien de rechtbank
geoordeeld heeft dat dit CSV aan te merken is als criminele organisatie zoals beschreven in
artikel 140 Sr.13 Uit deze bronnen hebben wij verschillende onderwerpen gedestilleerd, vergeleken en geanalyseerd. Per item worden de belangrijkste overeenkomstige kenmerken
van de CSV’s omschreven. Opvallendheden en/of afwijkingen van de gangbare patronen
worden hierbij uitgelicht.
3.4.1 Omvang CSV’s en bindende factoren
De drie geanalyseerde CSV’s bestaan uit respectievelijk vier (CSV 1), zeven (CSV 2) en acht
(CSV 3) leden. Dit zijn echter alleen de leden waarop de opsporingsonderzoeken gericht
zijn geweest. Mogelijk dat er meer personen bij deze CSV’s betrokken zijn. Zo spitst het
opsporingsonderzoek van CSV 1 zich toe op vier verdachten terwijl zij ook contacten en
vertakkingen hebben met andere personen die betrokken zijn bij drugshandel. Als men
deze personen ook in het opsporingsonderzoek zou betrekken, zou het samenwerkingsverband niet uit vier maar uit elf personen bestaan.14
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Volgens geïnterviewde (ex-)runners is vertrouwen binnen de samenwerkingsverbanden
erg belangrijk. In de drugswereld gaan mensen niet snel de samenwerking met elkaar aan
indien er geen vertrouwen is. Regelmatig bestaat het CSV uit een groep vrienden of familieleden aangezien hier de vertrouwensband als hechter gekwalificeerd kan worden. Een
andere mogelijke verklaring voor het niet al te grote aantal leden is gelegen in het feit dat
betrokkenen niet de aandacht van de politie willen trekken. Omvangrijke criminele samenwerkingsverbanden zullen immers sneller de aandacht van de politie trekken. Met name de
Randstedelijke jongeren kennen elkaar niet alleen door familiebanden en vriendschappen,
maar ook doordat zij uit dezelfde buurt komen. Vanwege concurrentie in de eigen stad hebben zij hun werkterrein naar de grenssteden verlegd.
3.4.2 Werkgebied
Alle CSV’s hebben als werkgebied Maastricht en omgeving. Uit de rapporten komt niet
direct naar voren dat de CSV’s zich beperken tot een bepaald werkgebied binnen de grenzen van Maastricht. Wel blijkt uit een interview met een runner, dat bepaalde groeperingen
hun favoriete plekken hebben. Ook worden bepaalde locaties in en om Maastricht gemeden, omdat daar andere drugsrunners actief zijn, die niet zijn gediend van concurrentie.
3.4.3 Aard van de strafbare feiten
De strafbare feiten die voortkomen uit de samenwerking zijn allen drugsgerelateerd. De
samenwerking is specifiek gericht op het verkopen van drugs. Daarnaast zijn er bij personen van de Randstedelijke CSV’s 1 en 3 diverse vuurwapens gevonden. In het dossier van
CSV 1 wordt in een rechtshulpverzoek vanuit Frankrijk melding gemaakt van een bedreiging
met een vuurwapen door een van de leden. Het voorhanden hebben van handvuurwapens
illustreert de gehardheid van de Randstedelijke CSV’s en de wereld waarin zij zich begeven.
De vuurwapens zijn gevonden in dealpanden of draaihuizen waar de leden van het CSV
gebruik van maakten. Uit interviews met (ex)runners blijkt dat deze vuurwapens dienen voor
bescherming, aangezien in sommige gevallen veel geld en drugs voorhanden zijn.
Voor de leden van de CSV’s is het belangrijk om zich te beschermen tegen andere criminelen en ‘ripdeals’. Ripdeals kunnen zich binnen het runners-/dealersmilieu voordoen, maar er
zijn ook incidenten geweest dat Franse drugstoeristen met wapens de drugs en het geld
probeerden weg te nemen.
3.4.4 Werkwijze
De werkwijzen die de geanalyseerde CSV’s hanteren, komen in grote lijnen overeen. Franse
klanten worden vooral geworven op en rond de autosnelwegen of grotere invalswegen in
Maastricht. De drugsrunners wachten potentiële klanten op, trachten contact te maken en
leiden de drugskopers vervolgens naar dealpanden of locaties waar de deal gesloten kan
worden. Nadat de deal rond is, worden telefoonnummers uitgewisseld zodat de kopers
volgende keer direct contact op kunnen nemen. Op deze wijze kunnen klanten hun bezoek
van tevoren aankondigen en al eventueel een bestelling plaatsen.
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Dealers kunnen de klanten dan direct naar het dealpand dirigeren of een plek aangeven
vanwaar zij door een runner verder worden begeleid.
CSV 2 had hiervoor een aparte methode ontwikkeld door vaste klanten gebruik te laten
maken van taxi’s. Zij lieten de veelal Franse drugskopers hun auto op een bepaalde plek
parkeren waarna een taxi gestuurd werd om hen op te halen en naar het dealpand te brengen. Op deze manier probeerden zij te voorkomen dat er veel Franse voertuigen rondom
het dealpand gesignaleerd zouden worden. De andere twee CSV’s lieten de Franse klanten
hun auto elders in de wijk parkeren om niet te veel aandacht op het pand te vestigen.
3.4.5 Hiërarchie en plaats van drugsrunners binnen de organisatie
Bij de CSV’s is er sprake van leiders die het geheel aansturen. Dit zijn ook meestal de mannen die het geld van de groep beheren. De Randstedelijke CSV’s 1 en 3 hebben, in tegenstelling tot het Maastrichtse CSV, een meer horizontale organisatiestructuur. Wel is er sprake
van personen die het voortouw nemen en zo als leider gezien kunnen worden maar alle
personen voeren in principe dezelfde werkzaamheden uit. Ook proberen de leiders grotere
risico’s te vermijden door andere personen binnen de organisatie de grotere drugstransporten vanuit de Randstad uit te laten voeren. Bij deze twee CSV’s zijn alle leden zowel runner
als dealer en begeven de leiders zich ook op straat om drugskopers te runnen.
Bij het Maastrichtse CSV is, in tegenstelling tot de andere CSV’s, een zeer duidelijke verticale organisatiestructuur waar te nemen. Hier is er een leider die de organisatie aanstuurt
en de macht in handen heeft aangezien hij het geld beheert en hij de persoon is waaraan
de andere leden hun inkomsten moeten afstaan. De leden die lager in de organisatie staan,
krijgen een vast bedrag per maand uitgekeerd. Ook is bij dit CSV een duidelijke rolverdeling zichtbaar. Een van de geïnterviewde leden vergeleek de organisatie van het CSV met
een legale organisatie aangezien er een directeur, een onderdirecteur, een bedrijfschef en
personeel binnen het CSV werkzaam zijn. Deze rolverdeling is mede terug te voeren op de
achtergronden van de leden: dit CSV bestaat niet uit Marokkanen.15 Er is een Marokkaan
actief binnen de organisatie waarvoor een speciale rol weggelegd is als contactpersoon
met de klanten, omdat hij de Franse taal machtig is.
Hij fungeert als bijrijder wanneer er wordt gerund op de snelweg en is tevens onderhandelaar bij de deals. Hij wordt omschreven als de bedrijfschef. Opvallend is dat de ‘directeur’
en ‘onderdirecteur’ zelf ook runnen. Zij willen namelijk niet te veel in panden aanwezig zijn
aangezien daar de handelswaar en veel geld aanwezig zijn. Zij verblijven liever buiten, om
niet het risico van een mogelijke inval of ripdeal te lopen. Het is aan de lagere leden in de
organisatie om de deals te sluiten aangezien dit het meest risicovolle aspect is.
3.4.6 Katvangers en andere betrokken personen
De CSV’s maken veelal gebruik van auto’s en panden die vaak op naam van een derde staan
om herkenning te voorkomen. In het geval van CSV 1 zijn het twee Limburgs-Marokkaanse
meisjes die de auto’s en de panden op hun naam hebben staan. Zij hebben een faciliterende
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rol gespeeld binnen de organisatie. CSV 2 heeft veelal gebruikgemaakt van sociaal zwakkere en verslaafde personen om hun huis ter beschikking te stellen voor drugsdeals. Deze
personen krijgen een klein bedrag of een kleine hoeveelheid drugs per ontvangen klant.
3.4.7 Opvallendheden rondom opsporingsonderzoeken en getuigenverklaringen
De Marokkaanse leden van de Randstedelijke CSV’s zijn allemaal veroordeeld op basis van
de bevindingen uit de opsporingsonderzoeken van de politie. De leden zijn geobserveerd,
hun telefoons zijn getapt en er is een aantal drugskopers afgevangen die als getuigen hebben opgetreden. Over elkaar hebben de leden in hun getuigenverklaringen grotendeels
gezwegen. Dit kenmerkt de horizontale organisatiestructuur waarin iedereen min of meer
verantwoordelijk is voor de werkzaamheden. Indien een van de leden zou getuigen, zou
dit gevolgen hebben voor iedereen binnen het CSV. Eén van de personen die door de
Utrechters werd gebruikt voor de drugstransporten (waar hij 150 euro voor kreeg) heeft
tegenover de politie bevestigd dat hij in opdracht van de leider van het CSV handelde.
Deze verklaring in combinatie met de andere bevindingen was volgens de rechtbank voldoende om de hele groep als criminele organisatie te kwalificeren en de leden zodoende
fikse straffen op te leggen.
Het Maastrichtse CSV, dat voornamelijk bestond uit leden van niet-Marokkaanse komaf,
is grotendeels ten onder gegaan aan getuigenverklaringen van eigen leden. Een van de
mogelijke oorzaken hiervan is de piramideachtige structuur waarbij diverse leden die laag in
de organisatie staan, worden misbruikt door de leiders. Op een gegeven moment heeft een
van de leden een groot geldbedrag gestolen omdat hij vond dat hij te weinig geld kreeg
voor het werk dat hij deed voor de leiders. Na bedreigingen van de leiders is hij naar de
politie gestapt waar hij uitgebreid heeft verklaard over de leden en de werkwijze van het
CSV.

3.5 Resumé
In dit hoofdstuk is uitgebreid ingegaan op het criminaliteitsprofiel, zowel op delict- als op
persoons- en organisatieniveau. Uit diverse politiesystemen komt naar voren dat de geregistreerde drugsrunners(gerelateerde)problematiek vooral op het gebied van de overlast
ligt, gevolgd door drugs- en verkeersdelicten. Het gebied waar veel incidenten plaatsvinden (c.q. worden geregistreerd), is Buitenwijk-Oost. Er is een piek te zien in de registraties
in de maanden september en oktober, op de donderdagen en tussen 18.00 en 24.00h.
De personen die zijn geregistreerd als drugsrunner zijn overwegend van Marokkaanse
afkomst en vrijwel uitsluitend man. Een vergelijking met de drugsrunnersproblemen van
ruim tien jaar geleden laat zien dat de drugsrunners van toen jonger waren dan die van
nu16 en dat de problemen een interregionaal karakter hebben gekregen. De drugsrunners komen vooral uit Maastricht zelf, uit Rotterdam, Utrecht en Gouda. Ze komen uit achterstandswijken. De runners staan gemiddeld voor twaalf delicten geregistreerd in HKS.
Ze hebben een criminele carrière van gemiddeld bijna zes jaar.
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Er zijn qua aard van de delicten en lengte van de carrière wel verschillen tussen de personen uit de genoemde plaatsen. De Gouwenaren vallen bijvoorbeeld op door geweldsen verkeerslichten. Bij de kleine groep geregistreerde vrouwen vallen hun registraties voor
drugsdelicten op. Mogelijk fungeren zij als koerier en/of katvanger voor de drugsdealers.
Het blijkt erg gemakkelijk om een carrière als drugsrunner te beginnen. De straatcultuur en
familiebanden spelen hierbij een grote rol. In verschillende gevallen kan gesproken worden
van criminele families in Rotterdam en Utrecht. Beginnende runners zijn het gevaarlijkst
omdat zij zich nog moeten bewijzen. De werkwijze van de drugsrunners is gevarieerd maar
komt er veelal op neer dat zij met de auto drugstoeristen naar een dealpand proberen te
lokken en dan hun telefoonnummer geven voor een volgende transactie. De drugsrunners
passen voortdurend hun werkwijze aan om uit handen van de politie te blijven. De criminele
samenwerkingsverbanden zijn relatief klein van omvang, met een persoon die optreedt als
centraal figuur c.q. leider. Deal- en runnersactiviteiten zijn soms verenigd in een persoon.

Noten
1.

Daar loopt (oostelijk van het centrum) de A2 en zijn de doorgaande wegen naar België en Duitsland.

2.

In het Runnersbestand staan ook de pleeglocaties vermeld. Het merendeel van de geconstateerde
feiten (controles) speelt zich in Maastricht af (71%), 13 procent op de snelweg en 16 procent buiten
Maastricht. Vaak genoemde pleeglocaties zijn onder andere de Meerssenerweg en dr. Schaepmanstraat.

3.

Een term die de politie in Limburg gebruikt voor drugsrunners uit de Randstad.

4.

We beperken ons tot de hoofdlijnen (3 meest voorkomende wijken) omdat het om relatief kleine
aantallen gaat: er moet immers een koppeling gemaakt worden tussen een verdachte en een feit.
Er kunnen meer personen betrokken zijn bij een feit en een persoon kan voor meer feiten staan
geregistreerd.

5.

We spreken in dit hoofdstuk gemakshalve van geregistreerden. Hierbij moet worden bedacht dat
het gaat om politieregistraties die in de breedste zin van het woord te maken hebben met het
probleem drugsrunnen. Het kan bijvoorbeeld gaan om buitenlandse drugstoeristen die door een
drugsrunner zijn opgepikt.

6.

BVH: leeftijd tijdens plegen 1e delict in 2009 (verschilt nauwelijks van leeftijd laatste delict in 2009).
HKS: leeftijd 1e delict en leeftijd tijdens laatste delict beide in tabel. Runnersbestand: leeftijd bij
laatste controle. Diesel: leeftijd in midden van het jaar (1998).

7.

Ook in de overige databestanden neemt de categorie elders een belangrijke plaats in. Bij de HKSgeregistreerden komt ongeveer de helft uit Zuid-Limburg. De overige runners komen verspreid uit
plaatsen in Nederland. Bij BVH komt ook een groot deel van de groep ‘elders’ uit Maastricht, maar
ook uit omringende landen. In het Dieselbestand lijkt het met vooral te gaan om personen die uit
Limburg komen, met name Geleen en Sittard. De categorie ‘elders’ in het Runnersbestand wordt
voor de helft gevuld met personen die van buiten Limburg komen, zoals Den Haag.

8.

Deze groep runners wordt in paragraaf 4.4. beschreven.

9.

Standaarddeviatie is 13.7.
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10. Gedefinieerd als de tijd tussen het eerste en laatste geregistreerde delict. De werkelijke carrière
hoeft echter nog niet afgesloten te zijn.
11. De informatie uit deze paragraaf is verkregen uit het onderzoek ‘drugsrunnen, een familieaangelegenheid?’ van recherchekundige Patricia Simons uit 2009. Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek
van de politieregio Limburg-Zuid bij wijze van verdieping van onderhavig onderzoek.
12. LJN BK1429, LJN BK1499, LJN BK1522, LJN BK1569, LJN BK1686, LJN BK1689 en LJN BK1709.
13. Volgens de rechtbank leidden de feiten en omstandigheden tot de conclusie dat er sprake was
van een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband met het oogmerk om misdrijven te
plegen, verband houdende met de handel in harddrugs.
14. Dit bleek onder meer op de door de voorbereidingsgroep (VBG) georganiseerde CSV-dag in het
kader van Waakzaam 2 Op de CSV-dag waren verschillende partijen uitgenodigd. Dit waren mensen uit de voorbereidingsgroep Waakzaam 2, politieregio Limburg-Zuid, Dienst Nationale Recherche, de Dienst Operationele Samenwerking en de dienst Internationale Politiesamenwerking van
het KLPD. Op basis van een iBase-bestand met gegevens over drugsrunners, afkomstig uit de
regio’s Limburg-Zuid, Rotterdam-Rijnmond, Hollands-Midden en Utrecht, informatie van operationele acties, onderzoeken en controles zijn er enkele, mogelijke CSV’s in kaart gebracht.
15. De Randstedelijke CSV’s 1 en 3 bestaan volledig uit Marokkanen.
16. Thans zijn er minder < 21 jarigen en meer 21-25 jarigen.
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4

Psychosociale kenmerken
en achtergronden

In dit hoofdstuk beschrijven we de psychosociale kenmerken en achtergronden van de
drugsrunners. De bronnen hiervoor zijn de persoonsdossiers die de Justitiële Documentatie
Dienst over de runners heeft en de interviews met de sleutelinformanten.1 We behandelen
diverse onderwerpen waarvan uit de literatuur bekend is dat problemen op deze gebieden kunnen samenhangen met crimineel gedrag. In de volgende paragrafen komen onder
meer de volgende onderwerpen aan de orde: woonsituatie en gezinsproblemen, contacten
met instanties, onderwijs, werk en inkomen, vrije tijd en vrienden. Ter illustratie maken we
bij de onderwerpen gebruik van citaten uit de bestudeerde rapportages. De gegevens in
dit hoofdstuk hebben vrijwel uitsluitend betrekking op de jongeren met een Marokkaanse
achtergrond.2

4.1 Woonsituatie en gezinsproblemen
De gemiddelde leeftijd van de 225 runners waarvan we de dossiers hebben bestudeerd,
is 25.4 jaar (modus is 22). Op een uitzondering na zijn het allemaal mannen. Over de laatst
bekende woonsituatie van de runners wordt slechts in de helft van de gevallen iets opgenomen in het dossier.
Figuur 4.1 – Laatst bekende woonsituatie
Twee-oudergezin

35 (16%)

Eenoudergezin

16 (7%)

Detentie

27 (12%)

Zelfstandig

15 (7%)

Bij vrienden/zvwovp

23 (10%)

onbekend

109 (48%)

totaal

225 (100%)
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Bijna een kwart (23%) woont nog thuis bij een of beide ouders. Een deel is gedetineerd
(12%). Een op de tien runners woont bij vrienden of heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Een minderheid (7%) woont zelfstandig. Uit de dossiers is op te maken dat de reden
dat de jongeren bij vrienden wonen te maken heeft met verschillende factoren, waaronder
problemen met de politie.
“Betrokkene heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij verblijft hier en daar bij
vrienden zegt hij. Er is een verbod van kracht; betrokkene mag zich niet bevinden in
de stad Maastricht. Toch is hij daar opgepakt in een drugspand. Betrokkene zegt dat
hij geen keus had, dat hij toch een slaapplaats moest hebben.”
(Bron: voorlichtingsrapportage Reclassering)
“Betrokkene woont officieel in Utrecht bij zijn ouders. Begin mei heeft betrokkene
ruzie gekregen met zijn ouders en is weggelopen van huis. Hij geeft aan dat zijn
ouders ouderwets zijn. Zij zijn moslim en betrokkene kwam de laatste tijd geregeld
dronken thuis na het uitgaan, waardoor ruzies zijn ontstaan. Betrokkene geeft aan
daarom met kennissen van Marokkaanse afkomst naar Maastricht te zijn gegaan.
Hier kwam hij de medeverdachte tegen in een theehuis.”
(Bron: voorlichtingsrapportage Reclassering)
Uit verschillende dossiers komt naar voren dat de woonsituatie van de runners niet optimaal
is, of zij nog thuis wonen of op eigen benen (lijken te) staan, in beide gevallen genereert dat
problemen tussen de jongeren en hun ouders. Hulpverlening, waaronder de gezinsvoogd,
kan dat niet voorkomen.
“Betrokkene wordt ervan verdacht zijn moeder te hebben bedreigd met de dood.
Hij zou gezegd hebben ‘ik maak je kapot’ en hij zou zijn handen om zijn eigen keel
hebben gedaan (wurging), dit om zijn moeder bang te maken. Betrokkene bekent
het delict gepleegd te hebben. Betrokkene geeft aan dat hij geen huisvesting had
en geen eten. Hij vindt dat zijn moeder voor hem moet zorgen. Door problemen in
het verleden wil moeder dit niet en daarom werd hij kwaad. Hij heeft geen spijt van
het delict. Hij heeft geen gevoelens meer voor zijn moeder. Hij vindt het wel erg
voor zijn jongere broertje (7 jaar) die erbij is geweest. Dit broertje is erg geschrokken. Voor hem vindt hij het wel erg dat het gebeurd is.”
(Bron: voorlichtingsrapportage Reclassering)
“Het is niet haalbaar gebleken om sturend dit gezinssysteem te begeleiden.
Getracht wordt om voldoende draagvlak voor een gezamenlijke basis te creëren.
Zowel betrokkene als moeder wil een uithuisplaatsing vermijden. Zeer regelmatig
escaleert het thuis echter. Betrokkene loopt weg en/of wordt door moeder buiten
de deur gezet. Hij blijkt dan over een netwerk te beschikken waar hij (tijdelijk) onder-
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dak vindt. Vervolgens, wanneer de spanning weggeëbd is, gaat betrokkene weer
naar huis en wordt hij thuis door moeder weer binnengelaten.”
(Bron: rapportage Gezinsvoogd)
De woonsituatie van de runners kan soms erg problematisch zijn en dat hangt mede samen
met de kwaliteit van de gezinsrelaties. Op basis van de kwalificaties van de rapporteur van
de Reclassering, RvdK en anderen is een oordeel gegeven over de mate waarin de woonsituatie en de kwaliteit van de gezinsrelaties problematisch zijn (in termen van risicofactoren).3
Figuur 4.2 – Mate van probleem in woonsituatie en kwaliteit gezinsrelaties
niet

enigszins

problematisch

problematisch

Woonsituatie < 18 jaar

11 (5%)

Woonsituatie ≥ 18 jaar
Kwaliteit gezinsrelaties

problematisch

onbekend

59 (26%)

20 (9%)

135 (60%)

1 (1%)

37 (16%)

40 (18%)

147 (65%)

8 (4%)

51 (23%)

19 (8%)

147 (65%)

In de figuur is te zien dat de categorie ‘niet problematisch’ klein is voor zowel de woonsituatie (< en ≥ 18 jaar) als de kwaliteit van de gezinsrelaties. Tevens is te zien dat de woonsituaties voor de 18+ jongeren problematischer is in vergelijking met wanneer zij jonger dan 18
jaar zijn. Uit aanvullende analyses blijkt dat de categorie ‘problematisch’ vooral geldt voor
de jongeren die uit huis zijn en bijvoorbeeld bij vrienden wonen of geen vaste woon- of
verblijfplaats hebben.
Uit de dossiers blijkt dat de gezinnen op verschillende gebieden problemen hebben,
althans zoals die zijn verwoord door de betreffende rapporteur. Uit de figuur 4.3 is af te
leiden dat er op sommige gebieden nauwelijks problemen worden gesignaleerd. Dit kan
betekenen dat er in werkelijkheid ook geen problemen zijn. Een andere mogelijkheid is dat
de rapporteurs moeilijk toegang krijgen tot en inzicht krijgen in de Marokkaanse gezinnen
door bijvoorbeeld de taal- en cultuurverschillen, iets dat ook in ander onderzoek naar voren
kwam (Van Wijk & Schoenmakers, 2008). De gegevens in de figuur vormen om die reden
zeer waarschijnlijk de ondergrens van de problematiek.
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Figuur 4.3 – Mate en aard van problemen in gezinssituatie
niet

enigszins

problematisch

problematisch

Alcoholmisbruik

1 (1%)

Softdrugsgebruik

problematisch

onbekend

3 (1%)

3 (1%)

218 (97%)

1 (1%)

2 (1%)

1 (1%)

221 (98%)

Harddrugsgebruik

-

-

2 (1%)

223 (99%)

Problematisch gokken

-

-

1 (1%)

224 99%)

Aanwezigheid ouders

1 (1%)

67 (30%)

10 (4%)

147 (65%)

Fysieke mishandeling

2 (1%)

23 (10%)

9 (4%)

191 (85%)

Seksueel misbruik

3 (1%)

-

1 (1%)

221 (98%)

Geweld in het gezin

2 (1%)

6 (3%)

8 (4%)

209 (93%)

Verwaarlozing

2 (1%)

13 (6%)

6 (3%)

204 (91%)

Criminaliteit gezinsleden

1 (1%)

27 (12%)

49 (22%)

148 (66%)

Integratieproblemen

1 (1%)

53 (24%)

17 (8%)

154 (68%)

Financiële problemen

-

43 (19%)

14 (6%)

168 (75%)

Pedagogische onmacht

-

44 (20%)

28 (12%)

153 (68%)

Blijkens de dossiers speelt een aantal mogelijke problemen, zoals middelengebruik, gokken
en geweld, niet of nauwelijks in het gezin als geheel4, althans ze komen niet expliciet aan de
orde in de bestudeerde rapportages. Als ‘enigszins problematische’ gebieden springen de
volgende zaken in het oog: de aan- c.q. afwezigheid van (een van) de ouders, integratieproblemen, pedagogische onmacht en financiële problemen. In de optiek van de rapporteurs
is het criminele gedrag van overige gezinsleden problematisch.
In de dossiers, maar ook in de interviews, is dieper ingegaan op de problemen die in de
gezinnen van de drugsrunners kunnen spelen. Die informatie geeft een gedetailleerd beeld
van die gezinnen. Zoals eerder beschreven, komen veel runners uit de steden Rotterdam,
Utrecht en Gouda. Kenmerkend volgens de geïnterviewde politiefunctionarissen en jongerenwerkers aldaar zijn de wijken waar deze gezinnen wonen. Van 44 procent van de jongeren is bekend dat zij in een problematische c.q. achterstandswijk wonen. Het betreft arme
wijken waar veel allochtonen wonen De gezinnen zijn vaak groot, de behuizing is klein.
Gevolg – en daar komen we later op terug – is dat de jongeren vaak op straat verkeren.
“De straat waar betrokkene zijn ouders wonen, is een straat waar alleen sociale
woningbouw staat en waar de flats recentelijk zijn gerenoveerd. Aan de gevels hangen veel schotelantennes. Met behulp van een uitgebalanceerd kleurenschema zijn
de huizen opgevrolijkt. Alle portieken zijn afgesloten. De portieken zijn klein en hebben een centrale trap die per verdieping drie woningen bereikt. In het portiek ‘siert’
54

Snelle jongens

graffiti de wanden van de eerste verdiepingen. De woning van het gezin ligt op de
derde verdieping en wordt bereikt na acht trappen. Vader doet open. Moeder zit in
de woonkamer met haar jongste dochter en kijkt Arabische televisie via de satelliet.
Het gezin woont vijftien jaar op het huidige adres. Vader vertelt dat ze al zes jaar
ingeschreven staan voor een grotere woning. De woonkamer is Marokkaans en verzorgd ingericht. In een smalle slaapkamer met een raam staat een houten stapelbed
van betrokkene en zijn broer. In de gang op de overloop staat een oude tweepersoonsbank en een televisie op een tafeltje. Het blijkt het bed te zijn van de jongere
broer. Er is voor hem letterlijk geen bed in huis en hij slaapt dus op deze bank.
Overdag en ‘s avonds wordt de tweede televisie gebruikt voor kinderen die naar
een ander programma willen kijken. In de tweede slaapkamer staan twee eenpersoonsbedden en een twijfelaar. De twee oudste dochters slapen ieder apart en in de
twijfelaar slapen een broertje en zusje samen in bed. De één aan het hoofdeind, de
andere aan het voeteneind.
In de laatste kamer slapen de ouders samen met hun jongste dochter. Zij slaapt in
een kinderbedje. Volgens vader en moeder is het huis veel te klein voor het grote
gezin. Er zijn slechts één toilet en een wastafel aanwezig. Douchen en wassen (en
plassen) moet in schema. In de douche staat de wasmachine. In de smalle, lange
keuken is een keukentafel met zes stoelen geplaatst. Het gezin leeft en eet bij voorkeur in de woonkamer.” (Bron: rapportage Raad voor de Kinderbescherming)
De sleutelinformanten verschillen van mening over de mate van de sociale controle in de
wijk. Sommigen stellen dat er geen sociale controle is, men gaat zijn eigen gang en men
bemoeit zich niet met elkaar. Andere respondenten daarentegen vinden de sociale controle
juist wel groot. Als voorbeeld wordt de Ramadan genoemd. Dan eet of drinkt er niemand.
Tegelijkertijd nuanceren ze de kracht van de sociale controle door te wijzen op de dubbele
moraal bij sommige Marokkanen. In dit verband noemen ze het verbod op het drinken
van alcohol. Uit ervaring weten deze respondenten dat de Marokkanen bij gelegenheden
wijn uit colaglazen drinken om de schijn te wekken dat het om frisdrank gaat. Drugs zijn
eveneens taboe, maar sommige ouders profiteren wel mee van de drugshandel van hun
kinderen.
Een van de problemen in de gezinnen betreft blijkens het dossieronderzoek crimineel gedrag van gezinsleden. Hierboven is al verhaald van een vader die in detentie zit.
Opvallend genoeg zijn er weinig voorbeelden in de reclasseringsrapportages te vinden die
specifiek betrekking hebben op de criminaliteit van bijvoorbeeld broers of vaders. De reden
kan zijn dat de criminaliteit van een gezinslid voor de reclassering alleen relevant is om verder uit te werken voor zover dat ook betrekking heeft op de situatie van betrokkene, zoals
in onderstaand voorbeelden naar voren komt.
“Betrokkene is opgegroeid bij zijn moeder en twee broers, waar hij momenteel
nog steeds woont. De ouders zijn gescheiden toen betrokkene nog heel jong was.
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Betrokkene kan zich niet herinneren hoe oud hij toen was. Betrokkene heeft geen
contact met zijn vader. De betrokkene omschrijft een redelijk stabiele gezinssituatie.
Uit ons systeem blijkt echter dat zijn broer een aantal jaren geleden tijdens een ruzie
de nieuwe partner van zijn moeder heeft doodgestoken. Zijn broer is tevens verdachte in onderhavig delict.” (Bron: voorlichtingsrapportage Reclassering)
De afwezigheid van een van de ouders bij de opvoeding van de kinderen is blijkens de
dossiers enigszins een probleem. Hierbij moet in de eerste plaats worden gedacht aan echtscheiding van de ouders. Het is onduidelijk in welke mate dit voorkomt bij de ouders van de
runners. Uit enkele voorbeelden is wel duidelijk dat de moeder er alleen voor staat en moet
zien om te gaan met het opstandige gedrag van haar kinderen.
“Op de vraag of moeder iets aan betrokkene merkte na de scheiding, zegt moeder
dat hij verdrietig was en moest huilen. Moeder geeft aan dat hij het nu geaccepteerd
heeft, het begrijpt en het beter vindt dat vader en moeder gescheiden zijn. Na de
scheiding heeft de vader de moeder een tijd lang lastiggevallen.
Hij belde dan bijvoorbeeld midden in de nacht aan en deed dan erg boos naar moeder. Moeder geeft aan dat zij dan tegen betrokkene zei dat hij met vader moest gaan
praten om vader te kalmeren. Hij zou ook een keer gezegd hebben dat de scheiding
hun probleem was en dat hij zich er niet mee wilde bemoeien. De moeder voegt
hieraan toe dat zij twee keer verhuisd is vanwege het lastigvallen door de vader.”
(Bron: voorlichtingsrapportage Reclassering)
In het volgende voorbeeld staat moeder er alleen voor omdat vader in detentie zit. De
jongeren maken hier misbruik van en erkennen het gezag van moeder (op den duur) niet
meer. Ook het omgekeerde komt echter voor, namelijk dat de moeder gedetineerd is en de
jongere bij zijn vader moet wonen.
“Volgens betrokkene en moeder gaat het over het algemeen goed thuis. Zoals eerder beschreven, heeft betrokkene het er heel moeilijk mee dat zijn vader vastzit en
niet meer thuis aanwezig is. Qua opvoedingszaken zegt hij dat vader meer consequent was dan moeder. Vader zei ook vaker ‘nee’. Moeder zegt dat wanneer betrokkene iets niets mag, hij gaat drammen en opstandig wordt. Meestal lukt het moeder
om vol te houden, maar zij lijkt soms opvoedingsmoe.”
(Bron: voorlichtingsrapportage Bureau Jeugdzorg)
“Het is voor betrokkene de afgelopen jaren niet makkelijk geweest. In de zomer van
2005 is de moeder in Spanje door de politie betrapt op het smokkelen van drugs.
Betrokkene was daarbij, net als zijn twee kleine broertjes. Betrokkene heeft ook enkele weken in Spanje vastgezeten. Hij is vrijgelaten en teruggekeerd naar Nederland.
Moeder zit op dit moment nog steeds gedetineerd in Spanje. Er is sporadisch contact en betrokkene weet pas sinds kort dat zijn moeder over enkele maanden naar
56

Snelle jongens

Nederland komt om haar straf hier verder uit te zitten. De onzekerheid over moeder
en de ervaringen in Spanje hebben diepe indruk gemaakt op betrokkene en hebben
geen positieve invloed gehad op zijn functioneren. Door de detentie van moeder
is hij bij zijn vader gaan wonen met zijn twee broertjes. Deze overgang van moeder
naar vader is niet makkelijk verlopen. Vader is door de situatie gedwongen om voor
drie kinderen te zorgen. Dit was voor vader een grote verandering waar hij erg aan
heeft moeten wennen. Betrokkene en zijn vader hadden regelmatig conflicten. De
situatie rond school en stage is zodanig onder druk komen te staan dat betrokkene
zijn ontslag heeft gekregen bij zijn stageadres en dat hij gestopt is met zijn opleiding.” (Bron: rapportage Jeugdreclassering)
In andere gevallen is vader fysiek wel aanwezig in het gezin, maar bemoeit hij zich niet met
de opvoeding. Verschillende dossiers maken melding van het feit dat vader suikerziekte
heeft.5 Daarin wordt door de betreffende rapporteur een direct verband gelegd tussen de
ziekte en het zich onttrekken aan de opvoeding.
“Volgens vader en moeder is er thuis niets mis met het gedrag van betrokkene.
Vader geeft aan dat de opvoeding vooral in handen van moeder is, wat moeder
bevestigend beantwoord. Vader heeft immers suikerziekte en mag zich van de dokter niet opwinden. Bij stress en boosheid gaat vaders glucosespiegel uit balans en
dat wil het gezin vermijden.” (Bron: rapportage Rijksinrichting voor jongens)
Het zich afzijdig houden van de opvoeding door de vader is zeker geen regel. Er zijn verschillende voorbeelden in de dossiers te vinden waaruit blijkt dat vader zich wel bemoeit
met de opvoeding van de kinderen. In de beleving van sommige jongeren neigt dat naar
mishandeling.
“Betrokkene vindt dat hij streng wordt opgevoed. Zijn vader schreeuwt regelmatig
tegen de kinderen als zij vergeten op te ruimen. Hij schreeuwt dan door het hele
huis heen en dan is iedereen bang. Mijn vader slaat ons ook wel eens. Soms slaat hij
met een stok of met een riem of met zijn schoenen. Het ligt eraan wat hij als eerste
ziet.” (Bron: rapportage Jeugdreclassering)
Naar de buitenwereld willen sommige vaders laten zien dat ze hun kinderen wel opvoeden.
Echter, bij de wijze waarop zetten de rapporteurs wel hun vraagtekens.
“Moeder gaat nooit mee naar school. Dat doet vader. Vader vertelt dat hij recent
op school moest komen voor overleg met de mentor van betrokkene. Hij had zich
wederom misdragen op school. Vader hoorde hoe hij zich gedroeg en werd boos op
zijn zoon. Hij sloeg betrokkene drie keer flink met platte hand in het gezicht.
Vader wil hiermee aangeven dat hij zijn zonen niet spaart en hij een strenge opvoeder is.” (Bron: rapportage Jeugdreclassering)
Psychosociale kenmerken en achtergronden

57

“Het gesprek met ouders vindt bij hen thuis plaats. Tussen ouders is duidelijke spanning merkbaar. Wanneer vader praat, schudt moeder constant haar hoofd, kijkt
mismoedig of loopt weg. Als moeder aan het woord is, onderbreekt vader haar
regelmatig om een andere, minder alarmerende boodschap te geven. Moeder
schetst een negatiever beeld, waarin haar bezorgdheid, onmacht en wanhoop doorklinken. Vader staat wat ambivalenter tegenover de problemen van zijn zoon, en
neigt ertoe om zijn gedrag te bagatelliseren of de oorzaak ervan buiten hemzelf en
buiten ouders invloed te leggen.” (Bron: evaluatierapportage Jeugdreclassering)
In meerdere rapportages komt de passage ‘de pedagogische onmacht van de ouders’
voor. In het kort komt dat erop neer dat de ouders onvoldoende bagage hebben om op
een pedagogische wijze om te gaan met hun opgroeiende kinderen, die – eenmaal in de
puberteit – voor problemen kunnen zorgen. De oudere kinderen in deze gezinnen krijgen
verantwoordelijkheid in de opvoeding van hun kleinere broers en zussen die ze feitelijk niet
aankunnen. Het gezag voor hun ouders boet, naarmate de jongeren ouder worden, snel in.
Voor de kinderen is een van de consequenties dat zij hun rolmodel moeten missen, althans
ze leren niet of nauwelijks hoe zij op een sociaal aanvaardbare manier voor zichzelf moeten
opkomen en hoe zij moeten omgaan met hun emoties. De identiteitsontwikkeling loopt
daardoor gevaar. De neiging van de ouders om de problemen van de kinderen te ontkennen of te bagatelliseren, is soms sterk aanwezig, zo is in diverse rapportages te lezen.
“Het Berberse gezin wordt door hulpverleners als een problematisch gezin gezien.
Het gezin is te klein behuisd. Naar mening van diverse hulpverleners is er te weinig
aandacht voor de ontwikkelingsaspecten van de kinderen. Er is bijvoorbeeld geen
stimulerend speelgoed aanwezig in huis. Moeder leeft redelijk geïsoleerd in de wijk
en heeft daardoor nauwelijks gezamenlijke contacten met haar kinderen in bijvoorbeeld het buurtcentrum. Er wordt melding gemaakt van zichtbare verwaarlozing op
het moment dat de jongere kinderen er onverzorgd uitzien. De logopediste spreekt
van pedagogische verwaarlozing bij de begeleiding van het spraakprobleem van vijf
kinderen. De ouders hebben niet altijd de ouderlijke regie over de opvoeding doordat de oudere kinderen opvoedingstaken delen met hun ouders. Het is mogelijk
dat onmacht om de energieke kinderen te begeleiden, leidt tot onderlinge agressie. Het is niet duidelijk in hoeverre analfabetisme en/of schaamte hierover het aanvaarden van hulp bemoeilijkt. Vader en moeder hebben geen onderwijs genoten in
Marokko. Moeder volgt momenteel taalonderwijs. De kinderen lijken overgeleverd
aan hun eigen probleemoplossende vermogens en schieten daarin ernstig tekort.
Verveling, fysiek geweld en criminaliteit worden niet als probleem gesignaleerd door
de ouders.” (Bron: rapportage Raadsonderzoek Strafzaken)
“Betrokkene is afkomstig uit een traditioneel Marokkaans milieu met een geïsoleerde positie in onze samenleving, met veel armoede.6 De communicatie naar buiten
is pover. Betrokkene is aanvankelijk zonder de traditionele vader-zoonverhouding
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opgegroeid maar heeft een zorgverantwoordelijkheid gekregen of genomen als oudste zoon van het gezin. Deze geparentificeerde houding is in de loop der jaren alleen
maar toegenomen door de vele problemen die zich in het gezin voordeden. Vanaf
zijn dertiende heeft betrokkene ook te maken gekregen met de strenge opvoedhouding van zijn vader aan wie hij respect moest tonen door te volgen en te luisteren.
Met deze houding leerde hij maar weinig vaardigheden om zorg en respect voor
zichzelf te ontwikkelen. Betrokkene blijkt nauwelijks assertief en kan niet voor zichzelf
opkomen. Hij durft op basis van afgedwongen gezagsverhoudingen nauwelijks nee
te zeggen. Het maakt betrokkene naïef in zijn houding. Dat blijkt ook uit het gegeven dat betrokkene zich nog altijd een slachtoffer voelt en zich niet ziet als de dader
die een delict pleegde. Wat blijft, is een persoon die moet leren meer voor zichzelf
op te komen, die nee durft te zeggen tegen verkeerde voorstellen en die inhoudelijk
steviger en kritischer moet worden.” (Bron: rapportage Raadsonderzoek)
“Betrokkene is geboren in Marokko en op driejarige leeftijd naar Nederland verhuisd. Volgens zijn verhaal verblijven zijn ouders voornamelijk thuis. Ieder lid van
het gezin gaat zijn eigen gang en er is weinig betrokkenheid onderling. Betrokkene
krijgt weinig persoonlijke aandacht van zijn ouders. Er is nauwelijks sprake van regels
in huis, waardoor hij onvoldoende begrenzing en correctie ontvangt. Zijn verhaal
wijst op duidelijke tekenen van emotionele en pedagogische verwaarlozing. Hij
spreekt zelf niets dan goeds over zijn ouders. Hij heeft zelf geen zicht in wat hij van
zijn ouders mag verwachten en wat hij zelf nodig heeft aan structuur en regelmaat.
Hij verblijft weinig thuis en veel op straat. Hij lijkt niet goed in staat te zijn gesteld
om de geldende normen en waarden in zijn systeem te integreren. Door het gebrek
aan sturing thuis en voorbeelden van gedrag van anderen op straat, hebben zijn
gewetensfuncties zich niet voldoende kunnen ontwikkelen. Betrokkene is nauwelijks
in staat om (sociale) oorzaak-gevolg situaties in te schatten, en kan de consequenties
van eigen handelen niet inzien en overzien. Betrokkene lijkt gewend zaken (voor
elkaar) te krijgen en wil hierop voortbordurend zijn eigen plan trekken. Materieel is
hij niets te kort gekomen. In dat opzicht is hij verwend.”
(Bron: rapportage Raad voor de Kinderbescherming)
Die onmacht van de ouders leidt er blijkens de rapporteurs mede toe dat er bij sommige
jongeren sprake is van gescheiden werelden, namelijk die van het gezin, waar de normen
en waarden van de ouder(s) gelden en waaraan de jongeren zich – zeker als ze jong zijn –
lijken te houden en de wereld buiten het gezin. Het toezicht van de ouders en de regels
van thuis gelden niet op straat. Daar kunnen de jongeren zelf bepalen wat ze doen. Of dat
duidt op onmacht, onverschilligheid van de ouders of gewoonte is soms moeilijk te zeggen.
De gevolgen daarvan zijn wel duidelijk leesbaar in de rapportages.
“Verder maakt de dertienjarige betrokkene deel uit van twee zeer verschillende
leefwerelden: de gezinssituatie, waarin traditionele Marokkaanse waarden en norPsychosociale kenmerken en achtergronden

59

men gehanteerd worden en de leefwereld buitenshuis, waarin aanpassing aan de
Nederlandse samenleving vereist wordt. Zijn maatschappelijke integratie verloopt
niet goed. Betrokkene heeft zich aangesloten bij een vriendengroep die antisociaal gedrag vertoont. De waarden en normen van deze vrienden heeft hij zich eigen
gemaakt. Hij lijkt zich moeilijk van hen los te kunnen maken, temeer omdat een aantal van deze jongens op dezelfde school zit als hij.” (Bron: Raadsrapportage)
“Uit dit rapport komt naar voren dat de raadsonderzoeker van mening is dat betrokkene wordt bedreigd in zijn ontwikkeling. Het overwicht van ouders lijkt op te houden bij de buitendeur. Buiten het gezichtsveld van ouders gaat hij zijn eigen gang en
lijkt zich in gezelschap van vrienden weinig aan te trekken van de geldende normen
en waarden in de samenleving. De raadsonderzoeker adviseert in het beschermingsonderzoek dat een ondertoezichtstelling OTS dringend noodzakelijk is.”
(Bron: Raadsrapportage)
In verschillende dossiers komt naar voren dat de jongeren vanaf de middelbare school verder in een negatieve spiraal van probleemgedrag komen, zowel binnen als buiten het gezin.
De ouders zien zich geconfronteerd met het wangedrag en hebben steeds minder vat op de
jongeren. Dit kan ertoe leiden dat de jongeren ook binnenshuis de dienst gaan uitmaken.
“De ouders geven aan dat het gezin te lijden heeft onder het gedrag van betrokkene. De ouders hebben onderling regelmatig discussies over hoe zij moeten reageren op het gedrag van betrokkene. Als betrokkene ’s nachts niet thuiskomt, kan
moeder niet slapen. Soms wordt betrokkene opgehaald door andere jongens uit de
buurt. Als de ouders de deur niet open doen, trappen deze jongens tegen de deur
en maken veel herrie. Dit is voor de ouders beangstigend. Volgens de ouders is er
iets niet goed in het hoofd van betrokkene. De ouders willen dat betrokkene wordt
onderzocht om erachter te komen wat er precies met hem aan de hand is. Als hij
wordt behandeld voor zijn ziekte en weer beter wordt, mag hij weer thuis komen.”
(Bron: rapportage Jeugdreclassering)
“De ouders zeggen geen vat meer op hem te hebben, zoals ze dat eerder hadden.
Hij gaat veel weg en komt pas heel laat thuis. Ouders weten niet altijd waar hij dan
is. Ook verdwijnen er spullen en geld uit huis. De ouders misten die in de eerste
instantie niet, maar kwamen hier gaandeweg achter.” (Bron: rapportage Raad voor
de Kinderbescherming)
“Tijdens de contacten met betrokkene en de ouders blijkt dat hij de laatste maanden
voor zijn detentie een negatieve verandering heeft laten zien. Hij is steeds minder
aanspreekbaar op zijn gedrag en houdt zich steeds slechter aan de gemaakte afspraken. Informatie van school geeft aan dat betrokkene een negatief beïnvloedbare
jongen is die veel aansturing nodig heeft.” (Bron: rapportage Jeugdreclassering)
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In verschillende rapportages wordt een direct verband gelegd tussen de pedagogische
onmacht van de ouders (die onder andere tot uiting komt in het verwennen van de kinderen en het niet-stellen van grenzen) en het probleemgedrag van de jongeren binnens- en
buitenshuis als ze rond de veertien, vijftien jaar zijn. In de beleving van de jongeren zijn
autoriteiten zoals leerkrachten en politie het verlengde van het ouderlijk gezag waartegen
zij ageren, zeker wanneer grenzen aan hun gedrag worden gesteld.
“Zijn ontremde gedrag komt met name voor in situaties waarin er inmenging is van
autoriteiten/gezagsdragers (leerkrachten, politie, ouders) en hij op zijn gedrag aangesproken of gecorrigeerd wordt. Vermoedelijk heeft dit zijn oorsprong in het feit
dat betrokkene weinig gewend is om in zijn gedrag aangestuurd, gecorrigeerd of
gesanctioneerd te worden. Uit het verhaal van zijn ouders komt naast ouderlijke
betrokkenheid en grote bezorgdheid, een in pedagogisch opzicht verwennend/
verwaarlozende opvoedingsstijl naar voren. Momenteel worden zij fors overvraagd
in hun pedagogische vaardigheden. Betrokkenes probleemgedrag binnens- en buitenshuis en zijn gerichtheid op autonomie zet momenteel de gezinsrelaties fors
onder druk en met name moeder is in haar draagkracht overbelast.”
(Bron: evaluatierapportage Jeugdreclassering)
Voornoemde problemen in de opvoeding, in het bijzonder de scheiding tussen binnenen buitenwereld, zijn mogelijk deels terug te voeren op de immigratie vanuit het land van
herkomst (in casu Marokko) en de integratie in de Nederlandse samenleving. Die integratie verloopt blijkens de dossiers in minimaal een derde van de gevallen problematisch (zie
figuur 4.3). Onder andere het wonen in achterstandswijken met veel allochtonen en taalproblemen komen regelmatig terug in de rapportages. Met name de ouders van de jongeren hebben taalproblemen. In gesprekken met de rapporteurs worden dan ook nogal eens
gezinsleden ingeschakeld om te tolken. De taalproblemen lijken er in elk geval toe te leiden
dat de ouders nauwelijks op de hoogte zijn van het doen en laten van hun kinderen, ook op
het gebied van criminaliteit.
“Vader beheerst de Nederlandse taal onvoldoende. Het gesprek is voor het grootste gedeelte gevoerd met een tante en zus van betrokkene. Ook als de vragen aan
vader gesteld worden via zus of tante, geeft vader vrijwel geen antwoord. Vader
weet niet waar betrokkene van verdacht wordt.” (Bron: Raadsrapportage)
“Betrokkene vertelt dat hij snel Nederlands heeft geleerd, omdat zijn vader en
moeder geen Nederlands spreken. Betrokkene vindt het raar dat zijn vader geen
Nederlands spreekt, omdat zijn vader al een lange tijd in Nederland woont.
Betrokkene vertelt dat hij veel met zijn ouders is mee geweest naar instanties om als
tolk te fungeren. Hij vindt dit wel vervelend, want soms moet hij ‘s nachts opeens zijn
bed uit om mee te gaan naar het ziekenhuis als een van de kinderen ziek is.”
(Bron: voorlichtingsrapportage Reclassering)
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Naast het gegeven dat veel Marokkaanse jongeren opgroeien in grote gezinnen die in (te)
kleine woonruimtes zijn gehuisvest in achterstandswijken, komen in de dossiers regelmatig
de financiële problemen als een belangrijk zorgpunt binnen de gezinnen naar voren. De
effecten hiervan zijn velerlei. In de eerste plaats moeten de kinderen direct of indirect een
bijdrage leveren in de kosten, omdat de ouders anders niet kunnen rondkomen.
“Betrokkene vertelt dat zijn vader een uitkering ontvangt van de sociale dienst. Hier
moeten zij met het hele gezin van leven. Betrokkene vertelt dat hij en zijn broertje
al snel een bijbaantje hebben gezocht om zijn vader te helpen.” (Bron: rapportage
Reclassering)
“Op het einde van dat jaar werd betrokkene zo vaak ingeschakeld voor het gezinsleven, dat hij met school stopte en ging werken. Het beetje inkomen dat hij verdiende,
werd aan zijn ouders afgedragen. Het gezin groeide in deze jaren uit tot negen kinderen.” (Bron: rapportage Raad voor de Kinderbescherming)
In de tweede plaats wordt de financiële situatie van de gezinnen min of meer gebruikt als
rechtvaardiging om zich in te laten met criminaliteit. De ouders staan dit gedrag van hun
kinderen oogluikend toe.
“Betrokkene geeft aan dat zijn ouders op de hoogte waren van de druk die zijn halfbroer op hem legde om mee te doen aan criminele zaken. Gezien de armoede in het
gezin werd dit oogluikend toegestaan.” (Bron: rapportage Jeugdreclassering)
“Financieel is er vaak niets in de gezinnen. De enige manier om status en inkomen
te verwerven is criminaliteit. De ouders kijken niet zo nauw en profiteren ook mee.”
(Bron: interview politie)
In de dossiers komen we ook voorbeelden tegen van gezinnen die het blijkbaar minder
moeilijk hebben op financieel gebied, maar die lijken een uitzondering te zijn; blijkbaar vallen deze gezinnen/kinderen in hun buurt daardoor op, wat negatieve reacties van leeftijdgenoten veroorzaakt.
“Vader geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat zijn kinderen er goed gekleed bijlopen. Met enige trots vertelt hij dat hij iedere drie maanden € 2.400,- aan kinderbijslag ontvangt. Dit geld wordt volgens hem vooral aan de kinderen besteed. Zijn
kinderen willen graag in bekende merkkleding lopen. Vader koopt dit voor hen wanneer zij daarom vragen. Vader vindt dat wanneer hij geld voor de kinderen ontvangt
dat hij dit dan ook aan hen moet uitgeven. Hij wil hen geven wat ze vragen anders
wordt hij later door zijn kinderen uitgescholden voor gierigaard. Hij verwacht wel dat
de kinderen hun kleding met elkaar delen. Zo dragen de jongens elkaars kleding en
de meisjes delen hun dure kleding ook.
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Volgens vader ziet zijn gezin er daardoor heel welvarend uit. Dit levert volgens vader
ook jaloerse reacties op in de buurt. De kinderen, ook betrokkene, komen wel eens
met gescheurde kleding thuis. Volgens vader moedwillig door andere kinderen
beschadigd.” (Bron: rapportage Jeugdreclassering)
Niet zelden lezen we in de rapportages dat de gezinnen van de runners te maken hebben met complexe en meervoudige problematiek. De term multiprobleemgezinnen is in
die situaties zeker van toepassing. De ouders worstelen met het gedrag van hun kinderen,
hebben zelf problemen en zien in bepaalde gevallen geen uitweg meer. Ze doen, als de
jongeren eenmaal in aanraking zijn gekomen met de politie, een beroep op instanties. De
ouders hopen dat zij hun kinderen en zichzelf kunnen helpen. Het komt ook voor dat vanuit
de instanties hulp wordt aangeboden die sommige ouders ook aanpakken.
“Moeder vertelt dat het de eerste keer is dat betrokkene (15 jaar) met de politie in
aanraking is gekomen. Zij denkt dat hij hulp nodig heeft, mede omdat zij hem niet
begrijpt. Ook geeft moeder aan dat zij het heel zwaar heeft, vanwege haar ziekte,
de scheiding, geldproblemen en de zorg voor haar twee andere kinderen. Zij wil
verhuizen, omdat zij in de buurt bedreigd wordt door de familie van de medeverdachte.” (Bron: rapportage Pro-Justitia)
In de volgende paragraaf kunnen we lezen wat die contacten met de instanties zijn en hoe
ze verlopen.

4.2 Contacten met instanties
Met behulp van de dossiers is nagegaan in hoeverre de runners contacten met instanties
hebben gehad voor en na hun achttiende jaar. Bij de instanties kan het gaan om vrijwillige
hulpverlening (maatschappelijk werk) of de contacten in een strafrechtelijke of civielrechtelijke context, zoals taakstraf, detentie en OTS.
Figuur 4.4 – Contacten met instanties (< 18e en ≥ 18e jaar)
< 18 jaar

≥ 18 jaar

(Jeugd)reclassering

110 (49%)

89 (40%)

Taak/leerstraf

134 (60%)

119 (53%)

Voorwaardelijke straf

103 (46%)

122 (54%)

Detentie

94 (42%)

168 (75%)

Maatregel

11 (5%)

6 (3%)

OTS/uithuisplaatsing

30 (13%)

4 (2%)

Maatschappelijk werk

73 (32%)

51 (23%)
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Een derde heeft als minderjarige een of meermalen contact gehad met instanties voor vrijwillige hulpverlening; een kwart heeft als meerderjarige daarmee contact. Het percentage
justitiële contacten in de breedste zin van het woord is fors. Ter illustratie: ongeveer de helft
heeft voor zijn achttiende jaar al een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd gekregen
(meestal in combinatie met reclasseringscontact).
Nogmaals merken we op dat de aantallen de ondergrens vormen. Alleen in die gevallen
waarin er expliciet informatie stond over de contacten met instanties is dat als ‘ja’ gescoord.
In veel gevallen was er geen informatie bekend in de dossiers, wat echter niet wil zeggen
dat die jongeren dan ook geen contacten hebben gehad met instanties. Dat laatste ligt
wel voor de hand, gezien hun strafrechtelijke verleden. In grote lijnen is er een verschil te
zien in de contacten met de instanties van de runners als minder- en als meerderjarige. Bij
minderjarigen gaat het om minder ‘zware’ contacten (reclassering, vrijwillige hulpverlening,
taakstraf, hoewel een fors deel ook detentiestraf heeft gehad), bij de contacten als meerderjarigen vallen vooral de onvoorwaardelijke detentiestraffen op. Dat minimaal een op de
acht runners als minderjarige te maken heeft gehad met een OTS en/of uithuisplaatsing
zegt wellicht iets over de problematische thuissituatie (zie paragraaf 4.1).
De aanleiding voor de detentiestraffen is zeer divers, zo blijkt uit de dossiers en justitiële documentatie. Het kan gaan om veroordelingen voor drugsgerelateerde feiten, diefstal
(met of zonder geweld), ongewenst vreemdelingenschap en (poging tot) doodslag. Een van
de runners heeft bijvoorbeeld een straf van drieënhalf jaar opgelegd gekregen voor mishandeling en gijzeling. Het aantal geldboetes is voor sommige runners erg hoog.
Een van de runners heeft in een periode van tien jaar ruim € 11.000 aan boetes gekregen,
veelal voor overtredingen van de Wegenverkeerswet. Die boetes worden vervolgens niet
betaald en de runner zit daarvoor vervangende hechtenis uit. De tenuitvoerlegging van
voorwaardelijke straffen, bijvoorbeeld als de runner niet voldoet aan de aanwijzingen van
de reclassering, komen we ook regelmatig tegen in de dossiers.
De contacten met de instanties worden bemoeilijkt door de onvindbaarheid van sommige
runners. Hiermee wordt bedoeld dat zij in het GBA op een adres staan ingeschreven waar ze
feitelijk niet (meer) wonen. Regelmatig is in de dossiers terug te lezen dat betrokkene niet
bekend is op het laatst bekende adres. Vanuit de interviews weten we dat sommige runners zich bewust uitschrijven uit het GBA van de gemeente waar zij wonen en zich nergens
anders meer inschrijven. Dat doen ze bewust om op die manier zo onzichtbaar mogelijk te
zijn voor de instanties. Dat ze daardoor een uitkering mislopen, is gezien de opbrengsten
van hun criminele activiteiten geen probleem.7 Deze, niet of moeilijk traceerbare, runners
zijn daarmee vrijwel onzichtbaar en ongrijpbaar voor instanties.
In figuur 4.4 – en conform het Nederlandse (jeugd)strafrecht – is een onderscheid gemaakt
tussen de strafrechtelijk minderjarige en meerderjarige leeftijd van de runners. Uit de dossiers komt de overgang van minder- naar meerderjarigheid voor sommigen naar voren als
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een vacuüm. Dat uit zich op verschillende wijzen, maar in geen van die gevallen pakt dat
goed uit voor de jongeren. Als de runners contacten hebben met de jeugdreclassering en
ze bijna achttien jaar zijn en weer in beeld komen vanwege strafbare feiten, kan de jeugdreclassering niets meer doen omdat de jongere achttien jaar wordt. Hierna neemt de volwassenenreclassering de zaak over. Deels lijken de jeugdreclasseerders ontmoedigd door de
voorgaande mislukte contacten (zie verderop). Deels kan ook de juridische titel ontbreken
om “door te pakken”. Als de runner zelf ook geen hulpverlening wil, dan wordt deze afgebroken en wordt de zaak pas opnieuw opgepakt bij een nieuw delict.
“Betrokkene heeft zelf geen verdere behoefte aan begeleiding. Mocht dit in de
nabije toekomst toch het geval zijn dan kan hij contact opnemen met de vrijwillige
ambulante afdeling van Bureau Jeugdzorg. De jeugdreclasseringsbegeleiding wordt
nu beëindigd omdat er geen titel meer aanwezig is om hem te kunnen begeleiden; zijn voorwaardelijke straffen zijn ten uitvoer gelegd en de bijzondere voorwaarden die daaraan gekoppeld waren zijn dus niet meer aanwezig.” (Bron: rapportage
Bureau Jeugdzorg)
De eerder geconstateerde pedagogische onmacht van de ouders heeft – zeker als de jongeren nog thuis wonen – ook gevolgen voor de mate waarin hulpverlening of interventies
überhaupt kans van slagen hebben. Als ouders de problemen bagatelliseren of eenvoudigweg geen grip meer op hun kinderen hebben, leidt dit er vaak toe dat een heel traject van
allerlei interventies wordt afgelegd, zonder resultaat. In de dossiers is meermalen te lezen
dat de jongeren steeds verder afglijden, alle moeite van de hulpverleners ten spijt.
“Ouders gaven tijdens het gesprek aan dat zij het niet eens waren met de plaatsing
van betrokkene in de inrichting, aangezien hij nog zo jong is. Ouders bagatelliseerden de problemen rondom de delicten van betrokkene en hielden hem de hand
boven het hoofd. Verder gaven zij aan binnenshuis geen problemen met hem te ervaren. Ouders zijn niet op de hoogte van de activiteiten van betrokkene buitenshuis.
Ouders geven regelmatig sociaal wenselijke antwoorden als zij enige druk ervaren.
Onderzoeker heeft het vermoeden dat betrokkene uit een instelling zal weglopen,
waardoor een orthopedagogische gesloten setting op zijn plaats zou zijn. Dit mede
gezien het feit dat het gezin geen problemen ervaart met hem en het probleem ook
niet in wil zien. Hierdoor zal het gezin mogelijk niet gemotiveerd zijn voor vrijwillige
hulpverlening.” (Bron: Raadsonderzoek)
“Hoewel er middels jeugdreclasseringcontact (MHS, ITB-Criem, ITB-plus) en de
ondertoezichtstelling (MST, aanmelding voor plaatsing op Den Engh en Groot Emaus
afgewezen) is getracht verandering in de gezinssituatie en het gedrag van betrokkene te bewerkstelligen, is dat tot op heden nog niet gelukt. Hij staat momenteel op
de wachtlijst van Rentray, maar het is onduidelijk wanneer hij daar geplaatst kan worden. Betrokkene blijft recidiveren en zijn ouders hebben onvoldoende grip op hem.
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Daarbij gaat hij al sinds langere tijd (9 maanden) niet naar school en heeft hij geen
dagbesteding. Hij staat laat op, zwerft op straat en blijft soms een nacht weg zonder dat zijn ouders (moeder en stiefvader) precies weten waar hij is. De Raad maakt
zich ernstige zorgen om de ontwikkeling van betrokkenes lage intelligentieniveau in
combinatie met het ontbreken van iedere dagstructuur alswel het gebrek aan structuur in de thuissituatie maakt dat de Raad de kans op recidive hoog inschat.” (Bron:
rapportage Raadsonderzoek Strafzaken)
Naast het feit dat de jongeren niet altijd de nodige ondersteuning krijgen van de ouders
bij het aangaan van contacten met hulpverleners is de motivatie van de jongeren evenzeer
van belang voor het al dan niet slagen van interventies. De rapportages en voortgangsverslagen in de dossiers geven een goed beeld wat de houding van de jongeren is ten aanzien
van hulpverlening (in de breedste zin van het woord).8
Figuur 4.5 – Houding ten opzichte van hulpverlening
positief
Houding hulpverlening

1 (1%)

enigszins
negatief
33 (15%)

negatief

onbekend

85 (38%)

106 (47%)

Los van het gegeven dat uit bijna de helft van de dossiers niet valt op te maken wat de
houding is van de jongeren, is van de andere helft wel duidelijk dat vrijwel niemand positief
ten opzichte van de hulpverlening staat.9 In veel dossiers komen we passages van rapporteurs tegen in de trant van: ‘hij komt afspraken niet na’, ‘hij is niet gemotiveerd’, ‘hij weigert
hulp’.
“[...], terwijl hij bovendien alle problemen zo totaal buiten zichzelf legt dat iedere
lijdensdruk en daarmee intrinsieke behandelmotivatie ontbreekt. Ten tijde van zijn
deelname aan het Dagtrainingsprogramma van de Reclassering heeft betrokkene er
reeds blijk van gegeven dat hij zich niet gemakkelijk laat begeleiden of sturen en dat
hij afspraken en regels niet nakomt. Ook nu heeft hij reeds vroegtijdig aangegeven
dat hij in zijn privéleven geen bemoeienis duldt van een reclasseringswerker. Met
andere woorden: hij prefereert een vrijheidsstraf boven hulp in de vorm van verplicht
toezicht. Eventueel wil hij zich onderwerpen aan een werkstraf, met dien verstande
dat hij niet te veel uren achter elkaar wil werken en dat hij een dergelijke straf bij
voorkeur op zaterdagen wil uitvoeren.” (Bron: voorlichtingsrapportage Reclassering)
De jongeren lijken weinig onder de indruk te zijn van de opgelegde sancties. In proeftijden
en tijdens behandelingen worden nieuwe delicten gepleegd.
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“Tot aan het einde van 2006 ging het redelijk goed met betrokkene op Groot Emaus.
Er werd gewerkt aan thuisplaatsing. Nadat hij te horen kreeg dat hij mogelijk in juni
naar zijn ouders terug kon gaan, is het gedrag van betrokkene verslechterd. Hij kwam
in aanraking met politie wegens geweldpleging en later wegens diefstal. Hij onttrok
zich aan de behandeling op Groot Emaus door langer weg te blijven. Op de groep
liet hij brutaal, grensoverschrijdend gedrag zien. Na de voorgeleiding wegens een
auto-inbraak houdt betrokkene zich niet aan de afspraken en loopt hij weg bij Groot
Emaus. Hij wordt gesloten geplaatst. Het beleid naar thuisplaatsing wordt door de
ontwikkelingen ingetrokken.” (Bron: rapportage strafzitting)
In het voorgaande citaat wekt de rapporteur de suggestie dat betrokkene het wangedrag
op een gecalculeerd moment tentoonspreidt, namelijk nadat hij te horen kreeg dat hij naar
huis kon. In de dossiers zijn verschillende voorbeelden te vinden die duidelijk maken dat de
jongeren alle moeite doen om de rapporteurs en hulpverleners om de tuin te leiden. Er zijn
grofweg twee patronen zichtbaar. Het eerste patroon heeft betrekking op sommige jongeren die zo min mogelijk meewerken en de voortgang zo veel mogelijk frustreren, bijvoorbeeld door geen vragen te beantwoorden, door het contact met andere referenten niet
toe te staan of zoveel mogelijk te frustreren. Een voorbeeld daarvan is een man die – als hij
gevraagd wordt om het telefoonnummer van zijn vriendin (waarmee hij al tijden een relatie
heeft en die momenteel een aantal maanden zwanger is van hun kind) – zegt dat hij haar
nummer niet heeft, maar dat hij haar zal vragen zelf te bellen. Dit gebeurt dan vervolgens
niet. De jongeren proberen ook hun ouders af te schermen van de hulpverleners. Dit is vaak
relatief makkelijk omdat de ouders de Nederlandse taal niet (goed) machtig zijn. Het intimideren van hulpverleners hoort ook tot het gedrag van deze groep. Onze indruk is dat met
name de oudere, meer door de wol geverfde jongeren bij deze groep horen.
De anderen, de jongeren die minder ervaren zijn, proberen eerst op een sociaal wenselijke
manier de situatie naar hun hand te zetten en werken juist mee om zodoende een zo rooskleurig mogelijk, niet reëel beeld van de situatie te scheppen.
In diverse rapportages van de Raad en Jeugdreclassering zijn opmerkingen hierover terug
te vinden.
“Indruk rapporteur: Betrokkene heeft zich wellicht sociaal wenselijk opgesteld.”
“In gesprek stelt betrokkene zich vriendelijk en meewerkend op. Hij lijkt eerlijk/vrij
antwoord te geven op de gestelde vragen. Wellicht dat hij zich beter probeert te
presenteren dan hij in werkelijkheid is/kan.”
“Uit de verhalen van betrokkene en zijn moeder komt niet naar voren dat er sprake
is van onderliggende problemen en/of stoornissen die de jongere mogelijk in diens
ontwikkeling bedreigen. Raadsonderzoeker maakt hierbij de kanttekening dat er
afgevraagd kan worden of hij en zijn moeder het achterste van hun tong hebben
laten zien.”
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Hulpverleners en rapporteurs, die vaak binnen zeer korte tijd een voorlichtingsrapportage
moeten opstellen, zijn beperkt in hun tijd en middelen. De vraag of de problematiek van en
rond de jongeren adequaat en volledig in beeld komt, moet – zeker gezien de houding van
de jongeren zoals hiervoor geschetst – waarschijnlijk ontkennend worden beantwoord, met
alle mogelijke gevolgen van dien. Dit punt wringt des te meer nu veel rapportages (althans
grote delen ervan) zijn gebaseerd op informatie van de jongere zelf en eventueel (een van)
zijn ouders. Externe referenten, bijvoorbeeld schoolmentor of wijkagent, worden nauwelijks
geraadpleegd. Dit heeft tot gevolg dat er een eenzijdig beeld ontstaat van de problematiek en dat aan interventies moeilijker inhoud en vorm kunnen worden gegeven. Daar waar
rapporteurs in hun rapporten meer melding maken van hun eigen ideeën, indrukken en
meningen lijkt er een reëler beeld te ontstaan van de problemen dan wanneer de informatie van de jongere leidend is voor de rapportages.
In diverse dossiers staan beschrijvingen en waarderingen van de problemen die soms
erg naïef overkomen. Een voorbeeld is een zeventienjarige runner die ‘bij een vriend in
Maastricht woont’ en waarvan de rapporteur geen aanleiding ziet om de woonsituatie als
zorgelijk aan te merken. Een andere runner vertelt tegen een rapporteur dat hij nu (na het
delict) echt zijn leven zal beteren. De rapporteur schat in dat de runner, ondanks een strafblad van twaalf pagina’s, een laag recidiverisico heeft.
De jongeren leren in de loop van de jaren in hun contacten met hulpverleners en rapporteurs het klappen van de zweep. Ze weten wat ze moeten zeggen en wat niet; ze bespelen
als het ware het rechtssysteem, soms met enige hulp.
“Betrokkene zou zich na zijn arrestatie, op advies van zijn advocaat, vrijwillig hebben aangemeld bij de verslavingsinstelling van de GGZ, zo zegt hij. Hij vertelt niet in
behandeling te zijn geweest; het ging hem en zijn advocaat alleen om de documenten, een afsprakenkaart, waarmee zijn advocaat kon aantonen dat hij onder behandeling stond voor zijn verslaving. Dit voor een positieve evaluatie van de reclassering
en de rechter.” (Bron: rapportage Reclassering)
De opgelegde interventies lijken naarmate de jongeren ouder worden, minder impact te
hebben. In de dossiers zijn verschillende voorbeelden te lezen van jongeren in de leeftijd
van veertien tot zestien jaar die een taakstraf nog positief afsluiten, om straffen op latere
leeftijd halen ze bij wijze van spreken hun schouders op.
“De wijkagent in Utrecht vertelt betrokkene al jaren te kennen. Hij beschrijft hem als
veelpleger die opereert in een risicogroep. Er is een veelheid van meldingen betreffende inbraken, geweld en diefstallen waarvan betrokkene verdacht wordt of voor
veroordeeld is. Betrokkene ontkent altijd met enig delict iets te maken te hebben. Er
zijn al verschillende pogingen ondernomen betrokkene op het rechte pad te krijgen
middels contact met de ouders, extra controle, en een ITB-traject. Dit alles heeft
geen zoden aan de dijk gezet. Volgens de wijkagent lacht betrokkene politie en justitie gewoon uit; hij raakt niet onder de indruk van arrestatie of straf. Wel ontstaat
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er bij betrokkene paniek als hij opgepakt wordt en voor langere tijd in hechtenis
genomen wordt. Hij geeft dan aan hulp te willen en overal aan mee te willen werken.
Na de invrijheidsstelling is deze motivatie echter al snel weer verdwenen.” (Bron:
rapportage Reclassering)
De klaarblijkelijke ongevoeligheid voor de opgelegde sancties heeft mogelijk ook te maken
met het gegeven dat de sanctie soms na lange tijd ten uitvoer wordt gebracht. Het verband
met het delict is er dan nauwelijks meer, zeker als de jongeren in de tussentijd weer nieuwe
feiten hebben gepleegd. Soms, maar dat is gebaseerd op de indrukken van de auteurs, lijken de opgelegde sancties dermate licht dat ze op geroutineerde criminele jongeren zeker
geen indruk zullen maken. Een voorbeeld is een zaak waarin de rechtbank een drugsrunner
veroordeelt tot twintig uur werkstraf. Daarnaast valt in de justitiële documentatie op dat
er veel technische sepots en vrijspraken volgen na een delict (wegens gebrek aan bewijs).
Juridisch gezien klopt dit ongetwijfeld, maar ook hiervoor geldt dat de jongeren het idee
kunnen krijgen dat ze tamelijk ongestoord hun gang kunnen gaan, zonder grote consequenties. Bij de opgelegde sancties valt tot slot op dat er in bepaalde gevallen in de loop
van iemands strafrechtelijke carrière veel soortgelijke sancties worden opgelegd. Jongeren
die taakstraffen negatief afsluiten, krijgen bij een volgend vergrijp weer een taakstraf opgelegd.10 Het toppunt is een runner die in totaal 50 schriftelijke waarschuwingen heeft gehad.
De reclasseringsmedewerkers die met ongemotiveerde cliënten moeten werken en eerdere
trajecten zien stranden ondanks alle inspanningen, zakt de moed soms in de schoenen en
geven het dan soms op. Alleen gevangenisstraf blijft dan over als optie.
“Hij gedraagt zich antisociaal en heeft geen enkel besef van het risico dat zijn gedrag
voor anderen kan betekenen. Sancties hebben tot nu toe niet mogen baten. Ook
een eerder toezicht had geen effect. Hij laat niet in zijn leven kijken en hangt mooie
verhalen op waarvan de waarheid ernstig in twijfel getrokken wordt. Ondanks het
hoge gevaar- en recidiverisico zijn geen interventies in te zetten.
De haalbaarheid hiervan is zo goed als nihil. Verandering van betrokkenes leven/
gedrag/problematiek is gezien eerdere pogingen en de ongrijpbaarheid en houding van betrokkene helaas door reclassering niet te verwezenlijken. Bestraffing
in de vorm van gevangenisstraf lijkt het enige dat enigszins zal helpen om in elk
geval de schade voor de maatschappij te beperken.” (Bron: voorlichtingsrapportage
Reclassering)
In de dossiers zijn ook voorbeelden van succesvolle afrondingen van bijvoorbeeld taakstraffen. Dat weerhoudt de jongeren er overigens niet van om weer feiten te plegen.
“Betrokkene heeft op vijftienjarige leeftijd een HALT-afdoening gehad. Verder is hij
veroordeeld wegens medeplichtigheid aan diefstal in vereniging, verduistering en
valsheid in geschrifte. Hij heeft hiervoor een werkstraf opgelegd gekregen, welke
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hij op positieve wijze heeft afgerond. Hij is veroordeeld voor het beroven van een
zwerver in vereniging. Hij heeft hiervoor een werkstraf gekregen die hij op positieve
wijze heeft afgerond. Betrokkene heeft een aantal gesprekken gehad bij Jeugdzorg
ambulant alvorens hij begeleid werd door de jeugdreclassering.
Betrokkene is inmiddels veroordeeld voor een vijftal auto-inbraken. De werkstraf die
hij hiervoor ter zitting heeft opgelegd gekregen, heeft hij inmiddels op positieve
wijze afgerond.” (Bron: rapportage Reclassering)

4.3 Onderwijs
Over de basisschoolperiode van de runners is erg weinig informatie in de dossiers te vinden.
Van twee derde van de runners is bekend dat zij de basisschool hebben afgemaakt, van de
rest is dat onbekend. Er is in de dossiers ook gezocht in hoeverre de jongeren problemen
hebben of veroorzaken op de basisschool. Een kleine tien procent heeft (in enige mate) een
leerachterstand wat onder meer blijkt uit het meermalen doubleren. Van de rest is dat niet
bekend. Datzelfde geldt voor spijbelen: ongeveer tien procent doet dat (regelmatig). Een
risicofactor voor later delinquent gedrag is agressie. Er lijkt een kleine groep runners te zijn
die op de basisschool al problemen ondervindt. Van vijftien procent van de runners weten
we dat zij op de basisschool agressief gedrag vertonen jegens leraren en/of medeleerlingen. Van de rest is dat onbekend.11
Het feit dat er over een grote groep niets bekend is over de basisschoolperiode kan erop
wijzen dat er in werkelijkheid ook geen problemen zijn geweest dan wel dat dit niet bekend
is geworden bij de opstellers van de voorlichtingsrapportages of niet meer relevant voor de
eventuele begeleiding/behandeling.
Over het vervolgonderwijs en het eventuele beroepsonderwijs is daarentegen meer
bekend. Dit is ontwikkelingspsychologisch gezien ook een belangrijke leeftijd voor de jongeren (leren op eigen benen te staan, vriendengroep die belangrijk wordt, eigen identiteit
ontwikkelen et cetera).
Figuur 4.6 – Niveau en afronden vervolg- en beroepsonderwijs
vervolgonderwijs

beroepsonderwijs

SVO

34 (15%)

MBO

58 (26%)

VMBO

99 (44%)

HBO

4 (2%)

HAVO/VWO
Onbekend
Totaal
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5 (2%)

Onbekend

163 (72%)

87 (39%)
225 (100%)

225 (100%)

vervolgonderwijs

beroepsonderwijs

Wel afgerond

55 (24%)

Wel afgerond

6 (3%)

Niet afgerond

74 (33%)

Niet afgerond

38 (17%)

Onbekend

96 (43%)

onbekend

181 (80%)

Totaal

225 (100%)

225 (100%)

Het niveau van het vervolgonderwijs is voor een groep runners (15%) speciaal voortgezet
onderwijs. Van slechts een paar runners is bekend dat zij op HAVO/VWO niveau instromen.
De rest volgt VMBO of het is niet bekend. Van minimaal een derde van de jongeren is
bekend dat zij het vervolgonderwijs niet afmaken en zonder diploma de opleiding verlaten.12 Van een kwart is bekend dat zij wel een diploma halen.
Als de jongeren na het vervolgonderwijs doorstromen, betreft het meestal het MBO.13 Van
een groot aantal is niet bekend of zij wel of niet een diploma hebben behaald. Het is mogelijk dat een deel van de jongeren op het moment van onderzoek door de rapporteurs nog
een opleiding volgt of daar in elk geval voor ingeschreven staat. Minimaal een op de zes
jongeren haakt voortijdig af op het beroepsonderwijs.
De problemen van en met de jongeren manifesteren zich met name in het vervolgonderwijs, zo blijkt uit de dossiers.
Figuur 4.7 – Problemen op vervolg- en beroepsonderwijs (N=225)
vervolgonderwijs

beroepsonderwijs

Spijbelen

76 (34%)

18 (8%)

Agressie

68 (30%)

8 (4%)

Leerachterstand

30 (13%)

2 (1%)

Van minimaal een derde van de jongeren staat in de dossiers dat zij op het vervolgonderwijs
spijbelen. Een vergelijkbaar percentage is agressief naar leraren en/of medeleerlingen. Een
op de tien jongeren heeft een leerachterstand. Het percentage unieke jongeren dat een
of meer problemen heeft op de drie gebieden ligt op meer dan 40.14 Die problemen op
school staan overigens niet los van problemen op andere leefgebieden, bijvoorbeeld de
thuissituatie.
“Ik ben zestien jaar en ik zit op een ZMOK-school. Ik zit hier nu twee maanden want
ik heb een hoop problemen gehad op school. Veel gedragsproblemen en zo. Op
een gegeven moment heb ik flink gevochten en toen moest ik naar deze school.”
(Bron: interview runner)
“Reden van aanmelding (voor psychodiagnostisch onderzoek) was dat betrokkene
gedragsproblemen vertoonde. Dit gedrag was vanaf het begin van zijn schoolloopbaan geconstateerd. Het gedrag bestond uit negatief en agressief gedrag (dreigen
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met scharen, gooien met bijvoorbeeld stenen tegen de ramen), hij wilde van de trap
springen en probeerde weg te lopen. Verder had hij voortdurend ruzie met de leerkracht en medeleerlingen en pestte hij andere kinderen en zij pestten hem. Ruzies
loste hij op met slaan, schoppen en schelden en hij dwong negatieve aandacht af.
Zijn concentratie werd als zwak ervaren en de situatie verslechterde in een hoog
tempo. School gaf aan dat er problemen waren in de thuissituatie die hun weerslag
hadden op school.” (Bron: rapportage Jeugdreclassering)
“Ouders zaten niet op één lijn, betrokkene was altijd op straat, kreeg niet regelmatig te eten en de leerkracht moest er twee keer per week op aandringen dat hij zich
waste. Na groep zes heeft betrokkene de school verlaten, aangezien de school de
problemen rondom betrokkene niet meer aankon.” (Bron: rapportage Rijksinrichting
voor jongens)
Voornoemde voorbeelden hebben betrekking op het zichtbare probleemgedrag van de
jongeren (slaan, schoppen, schelden). In andere gevallen is het wel duidelijk voor leraren en
mentoren dat de jongeren problemen veroorzaken, maar is dat minder zichtbaar en daardoor minder gemakkelijk om aan te pakken. Conform eerdere bevindingen lijken deze jongeren over voldoende vaardigheden te beschikken om zich naar de buitenwereld sociaal
wenselijk op te stellen om zo min mogelijk aandacht te trekken.
“De gedragsproblemen van betrokkene op school zijn volgens de mentor moeilijk
te omschrijven. Hij is zeker niet brutaal, agressief of opstandig. Wel komt hij ongrijpbaar over en vindt men hem geniepig en achterbaks. Als algemeen voorbeeld wordt
genoemd dat betrokkene altijd enig aandeel in bepaalde gebeurtenissen ontkent,
maar dat achteraf vaak toch blijkt dat hij er iets mee te maken heeft.”
(Bron: voorlichtingsrapportage Reclassering)
De problemen zijn de oorzaak dat de jongeren voortijdig van school gaan, met alle gevolgen van dien. In veel dossiers komt naar voren dat de relatie tussen het niet-afmaken van
de vervolgopleiding een direct verband heeft met crimineel gedrag (en de invloed van de
vriendengroep).
“Betrokkene heeft na de basisschool nog heel even op de middelbare school gezeten, VMBO-Electro, maar is op zijn dertiende jaar van school gegaan omdat hij niet
te handhaven was. Ondanks de leerplicht is hij daarna niet meer naar school gegaan.
Betrokkene geeft aan dat hij in die tijd veel op straat zwierf en zich samen met andere jongens van zijn leeftijd schuldig maakte aan criminele activiteiten. Door deze
activiteiten heeft hij vaak in jeugdinrichtingen gezeten. In deze inrichtingen heeft hij
enkele certificaten van het middenstandsdiploma kunnen halen.”
(Bron: rapportage Jeugdreclassering)
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“Ik heb de basisschool gedaan en daarna VMBO afgemaakt maar toen ben ik een
jaartje verder gegaan en toen was ik zeventien en toen ben ik gestopt. Dit mede
door vrienden waardoor ik beïnvloed ben. Later boet je ervoor en dan krijg je spijt.
Ik dacht niet aan school maar ik leefde van dag tot dag. Iedereen die je kent, leeft
hetzelfde. Toen was ik zeventien of achttien en toen was het nog geen Maastricht
maar aan junks verkopen in de buurt (Rotterdam). Balletjes verkopen aan de junks.
Ja, het eerste wat ik ooit heb gedaan, is balletjes te verkopen aan junks.”
(Bron: Interview runner)
De problemen op het beroepsonderwijs zijn fors minder (zie figuur 4.7). Een voor de hand
liggende verklaring hiervoor is dat de jongeren die na het vervolgonderwijs nog doorstromen ook over voldoende capaciteiten en motivatie beschikken om die opleiding te volgen
en er geen belang bij hebben om problemen te veroorzaken, althans op school. In onderstaand voorbeeld wordt duidelijk dat dat geen garantie is op succes, want een detentieperiode kan ook leiden tot voortijdige schooluitval.
“De mentor geeft aan dat ook de school bereid is betrokkene te ondersteunen, omdat hij een serieuze student is, die altijd grote motivatie heeft laten zien.
Bovendien behaalt betrokkene goede resultaten. De mentor vindt het de moeite
waard om hem een kans te bieden. Uiteindelijk heeft betrokkene de MBO niet afgerond in verband met detentie.” (Bron: rapportage Bureau Jeugdzorg)
Een vraag die opdoemt, is in hoeverre de ouders op de hoogte zijn van de problemen
van de jongeren op school en als zij dat zijn, hoe zij daarop reageren. In lijn met het hiervoor besprokene is in verschillende dossiers terug te lezen dat de ouders daarvan geen
weet hebben. De school van de kinderen is een domein dat zich buiten het blikveld van
de ouders bevindt. De jongeren zelf kunnen misbruik maken van het feit dat de ouders
onvoldoende de Nederlandse taal beheersen en daardoor brieven vanuit school niet (goed)
kunnen begrijpen. De jongeren kunnen er zelf ook voor zorgen dat de ouders onwetend
blijven, zoals uit onderstaand voorbeeld blijkt.
“Mijn ouders zijn gescheiden. Als je toen niet naar school ging, kreeg je een brief
en dan haalde ik die uit de brievenbus. Ik deed alsof ik naar school ging maar ik was
gewoon geld aan het maken. Anderhalf jaar heeft mijn vader niet geweten dat ik
buiten was.” (Bron: rapportage Reclassering)
Een van de respondenten legt nadrukkelijk ook de verantwoordelijkheid bij scholen die in
zijn optiek te weinig doen om de (probleem)leerlingen binnenboord te houden.
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“Jongens gaan vroegtijdig van school, ouders hebben geen zicht op de jongens.
Wij falen eigenlijk allemaal want jongens worden gezien als nummer. Jonge mensen
verliezen zelfwaarde en gaan andere dingen doen. Die jongens hebben niets te verliezen. Mede verantwoordelijk zijn die scholen! Dit zijn commerciële instanties, dus
als jij het niet goed doet, ga je de straat op want er valt niets aan je te verdienen.”
(Bron: interview jongerenwerker)
Waar bijvoorbeeld hulpverleners en (jeugd)reclasseerders wel eens moedeloos kunnen worden van de problemen en het gebrek aan vooruitgang is datzelfde ook terug te lezen over
de docenten. Sommige scholen stellen een zogenoemd houdingscontract met de betreffende jongere op. De jongere gaat dan schriftelijk akkoord met een aantal gedragsregels.
Niet-naleven van het contract kan leiden tot verwijdering van school. Naleving van die regels
wordt echter moeilijk als het blijkens onderstaand voorbeeld om meer jongeren gaat.
“Betrokkene heeft een houdingscontract afgesloten met het college waar hij op zit.
Hij houdt zich hier volgens zijn mentor niet aan. Zijn gedrag is slecht en hij verschijnt
nauwelijks op school. Hij wordt echter niet van de school verwijderd omdat zijn
gedrag niet wezenlijk verschilt van zijn medeklasgenoten.”
(Bron: rapportage Jeugdreclassering)

4.4 Werk en inkomen
Uit de dossiers blijkt dat een kleine tien procent van de runners werk heeft. Dat zijn vooral
losse betrekkingen. Een enkeling heeft een vaste baan (althans, ten tijde van de recentste
rapportage). Van 40 procent is bekend is dat hij geen werk heeft.15 Een aantal heeft een
baantje in de horeca of als koerier. Gezien het opleidingsniveau en de povere schoolresultaten wekt het geen verbazing dat het vinden van een baan voor sommige jongeren erg
moeilijk is, voor zover ze al gemotiveerd zijn om een reguliere baan te hebben.
“Betrokkene is zoekende naar een nieuwe baan. Hij wil het liefst werk vinden binnen de sector bouw, waar hij actief en praktisch bezig kan zijn. Zeker ook gezien
zijn leercapaciteiten. Hij is ook naar uitzendbureaus geweest, maar heeft nog niets
gevonden. Probleem is dat hij ervaring en diploma’s mist en niet de juiste leeftijd
heeft. De ouders zitten met de handen in het haar, daar zij geen ideeën hebben over
mogelijkheden om hem aan het werk te krijgen.” (Bron: rapportage Reclassering)
“Momenteel heeft betrokkene geen werk. Na het basisonderwijs ging betrokkene
naar de HAVO. Hier stopte hij na het eerste leerjaar. Hij ging naar het VMBO, richting
horeca, waar hij het diploma behaalde. Bij de MBO-opleiding Toerisme, werd hij ‘eraf
gegooid’. Bij het MBO-detailhandel dito. Dit omdat hij regelmatig niet kwam ‘opdagen’. Hij vertelt twee jaar in de horeca (keuken en restaurant) te hebben gewerkt. Dit
beviel hem goed, alleen de werktijden vond hij minder. Hij is gestopt omdat hij er
‘geen zin meer in had’. Rapportrice heeft de indruk dat zich, afgezien van ‘geen zin
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meer’, mogelijk ook het zogenaamde ‘snelle geld’ aandiende. Betrokkene beaamt
dit. Hij wekt op rapportrice een luie en gemakzuchtige indruk. Dit herkent hij wel van
zichzelf, aldus betrokkene. Hij lijkt weinig doorzettingsvermogen te hebben, zeker
wanneer iets zijn interesse niet wekt. Een inkomen heeft hij niet. Op de vraag van
rapportrice hoe hij dan aan geld komt, vraagt hij of die informatie ook bij justitie
terecht komt. Rapportrice geeft aan hieruit te concluderen dat hij zijn inkomen niet
op een legale wijze vergaart. Glimlachend zegt hij dat rapportrice die conclusie mag
trekken. Naar eigen zeggen is hij ‘wel een leuk leventje gewend’.”
(Bron: rapportage Reclassering)
“Voor betrokkene is geld belangrijk. ‘Ik ben vaak buiten. Ik wil mijn eigen pakje sigaretten in mijn zak. Ik wil kunnen karten, naar de snackbar kunnen gaan en kunnen
internetten. Een oplossing voor dit probleem kan hij niet zo snel bedenken’. Met een
grote grijns zegt hij na een tijdje dat hij werk kan gaan zoeken. Echt gemotiveerd,
lijkt hij daar niet voor te zijn. ‘Ik wil niet in een supermarkt werken want dat is slavernij. Wel zou ik graag bij een pizzeria willen werken en met een brommer de pizza’s
rond willen brengen. Maar ik heb geen zin om te solliciteren. Dat is te ver lopen’.”
(Bron: voorlichtingsrapportage Reclassering)
In onderstaande tabel staat wat de voornaamste bron van inkomsten is van de runners.
Figuur 4.8 – Bron van inkomsten
Uit arbeid

9 (4%)

Uitkering

11 (5%)

Criminaliteit

44 (20%)

Geen inkomen

26 (12%)

Onbekend

135 (60%)

Totaal

225 (100%)

Naast het feit dat in veel gevallen niet bekend is wat de inkomstenbronnen zijn van de
runners, valt op dat minimaal een vijfde van de runners criminaliteit als voornaamste
inkomstenbron heeft. Dit zal zeker een ondergrens zijn omdat veel runners geen andere
inkomstenbronnen hebben. De financiële situatie wordt in een kwart van de gevallen in de
dossiers als problematisch omschreven.16
“Betrokkene heeft serieuze financiële moeilijkheden. Hij heeft schulden en is niet
in staat om rond te komen met het beschikbare inkomen. Oorzaken zijn te vinden
in zijn (langdurige) werkeloosheid, zijn drugsgebruik en slecht financieel beheer. De
financiële problemen zijn van invloed op het delictgedrag van cliënt en verdienen
aandacht in een vervolgtraject.” (Bron: interventierapportage Vroeghulp)
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“De grootste reden om te gaan runnen, is geld, want het is moeilijk om werk te
vinden. Ik heb zelf gesolliciteerd en het heeft niet geholpen. Ik heb schulden dus op
een gegeven moment ga je beginnen.” (Bron: interview drugsrunner)
De runners hebben soms grote schulden. Uit de dossiers blijkt dat de schulden variëren
van 210 tot 120.000 euro (mediaan van degenen waarvan de schulden bekend zijn, is 5.000
euro). De redenen voor de schulden zijn onder andere studieschulden, belastingheffingen,
ziektekostenverzekeringen en niet in de laatste plaats boetes. Uit de dossiers komt naar
voren dat minimaal 69 procent van de runners een of meer boetes heeft gekregen in verband met overtreding van de Wvw.
“Betrokkene heeft op dit moment geen uitkering: hij heeft geen uitkering aangevraagd, omdat hij hoopte via werk zijn geld te kunnen verdienen. Betrokkene maakt
zich op dit moment veel zorgen over zijn financiële situatie: hij heeft een aantal boetes en openstaande rekeningen. Daarnaast krijgt hij boetes omdat er nog auto’s op
zijn naam staan, die hij niet meer heeft. Betrokkene is bang dat hij binnenkort opgepakt gaat worden, omdat hij openstaande boetes heeft. Hij heeft geen overzicht
over het aantal en de hoogte van de boetes en schulden die hij heeft.”
(Bron: voorlichtingsrapportage Reclassering)
Daarnaast speelt mee dat de runners (veel) geld nodig hebben om hun luxe levensstijl te
kunnen volhouden en/of hun verslaving te kunnen bekostigen. Het lijkt de runners weinig te
doen dat ze schulden hebben of op illegale manier aan geld komen, zoals het aangaan van
telefoonabonnementen voor derden en het verkopen van gekregen cadeaus.
“Betrokkene heeft lange tijd in detentie verbleven. Voor en na zijn detentie heeft hij
op een illegale manier voor zijn inkomen gezorgd en had hij geen inkomsten uit loon
of uitkering. Het vermoeden bestaat dat betrokkene schulden heeft opgebouwd.
Het is onduidelijk hoeveel. De schulden zijn ook moeilijk te traceren daar betrokkene
verschillende verblijfplaatsen heeft gehad. Het vermoeden is dat dit veelal justitieschulden zijn, ontstaan door zwartrijden met het openbaar vervoer. Na detentie kan
betrokkene wederom aanspraak maken op een uitkering. Het ligt in de verwachting
dat veel van zijn geld opgaat aan zijn alcohol- en cannabisgebruik en er zijn vermoedens van een gokprobleem.” (Bron: rapportage Reclassering)
“Momenteel heeft betrokkene geen eigen geld meer. Dit heeft hij opgemaakt aan
(soft)drugs. Het onderwerp geld is iets dat betrokkene altijd geboeid heeft. Hij overziet de gevolgen niet. Ook lijkt het voor hem moeilijk om zich te verplaatsen in hoe
hard iemand moet werken voor zijn geld. Zo heeft hij zijn eigen inboedel inclusief
spullen die hij onlangs voor zijn verjaardag heeft gekregen, verkocht. Hij denkt hierbij niet na dat hij mogelijk mensen kan kwetsen (zoals zijn broer en zus die een mp3-
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speler voor hem kochten, waarvoor zij moesten sparen). Hij heeft alleen zijn eigen
doel voor ogen (geld krijgen om weed te kunnen kopen).”
(Bron: voorlichtingsrapportage Jeugdreclassering)
In zowel de dossiers als in de interviews met de runners komt duidelijk naar voren dat er
een verband is tussen de sociaaleconomische positie van de jongeren en de start en continuering van hun loopbaan in de drugsscene. Waar criminaliteit voor de jonge, startende
runners nog vooral een manier is om wat extra’s te verdienen (zie vorig hoofdstuk), wordt
het op den duur de manier om, in de beleving van de runners, te overleven c.q. een luxe
leven te leiden. Ze hebben geen opleiding, geen (perspectief op) werk en willen wel (veel)
geld hebben. Het opbouwen van schulden en crimineel gedrag zijn daarvan gevolgen.
“De rol van schulden? Schulden bouwen zich op. Aanleiding? Als je schulden hebt en
je bent Maroc dan ken je gewoon mensen die ermee bezig zijn. Jongeren die deze
schulden hebben of in het nauw zitten die gaan die jongens benaderen om geld te
verdienen. Soms worden er ook huizen op die jongens’ naam gezet en dan gaan ze
daar telen waardoor jongens nog meer in de schuld komen. Als je eenmaal erin zit
dan is het moeilijk om eruit te komen, dan moet je van goeden huize komen.”
(Bron: Interview jongerenwerker)
“Problemen met schulden? Ja ik herken het wel. Veel van die jongeren die op straat
lopen: heb je geld nodig? Ja?” (Bron: interview jongerenwerker)
In een geval heeft de betreffende runner op een intelligente maar illegale manier gebruikgemaakt van de regels omtrent het persoonsgebonden budget. Hij heeft doen voorkomen
richting uitkeringsinstanties dat hij zorg verleende aan zijn jongere, hulpbehoevende broer.
Die hulp kreeg de broer niet. De runner verdiende hiermee € 1.300 netto per maand.

4.5 Vrije tijd en vrienden
Hiervoor is de straatcultuur besproken en het feit dat jongeren in de criminaliteit verzeild
raken. Eerder is beschreven dat de runners vaak in achterstandswijken wonen in te krappe
behuizingen (gelet op de gezinsgrootte). De jongeren zoeken hun vertier op straat, waar ze
in contact komen met jongeren die reeds met criminaliteit bezig zijn.
Aan andere, maatschappelijk geaccepteerde activiteiten nemen ze op den duur geen deel
meer. In algemenere termen zijn de vrijetijdsbesteding en de aard van de ‘vrienden’groep
belangrijk om nader bij stil te staan.
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Figuur 4.9 – Vrijetijdsbesteding
Zinvolle besteding vrije tijd

1 (1%)

Wisselende periodes

17 (7%)

Geen zinvolle besteding vrije tijd

115 (51%)

Onbekend

92 (41%)

totaal

225 (100%)

Onder een zinvolle vrijetijdsbesteding wordt bijvoorbeeld verstaan dat de jongeren lid zijn
van een sportclub en zich niet vervelen of op straat rondhangen.
“Momenteel brengt betrokkene (17 jaar) zijn vrije tijd hoofdzakelijk buiten door. Hij
hangt wat rond in de buurt met bekenden. Vaak verveelt hij zich en gaat dan mensen irriteren (veelal zijn ouders). De ouders proberen hem zoveel mogelijk binnen
te houden, om te voorkomen dat hij met verkeerde mensen in aanraking komt en
verkeerde dingen gaat doen. Het is echter moeilijk om hem de weg naar buiten te
beletten. Als betrokkene echt naar buiten wil, gaat hij desnoods via het balkon.”
“De dagen brengt hij door met ‘niets doen’ en hangen en chillen in koffieshops.
Verder gaat hij graag naar discotheken en feesten.” (Bron: rapportage Reclassering)
De leeftijd van de jongere is een belangrijke factor wat betreft de vrijetijdsbesteding. Als
de jongeren rond de twaalf jaar zijn, zijn ze nog lid van bijvoorbeeld sportclubs. Ten tijde
van de middelbare school worden die reguliere sportactiviteiten steeds minder. Mogelijke
oorzaken zijn de vriendengroep op straat, die belangrijker wordt, gebrek aan discipline,
wangedrag en de gebrekkige financiële positie van de ouders. In de dossiers is te lezen dat
in bepaalde gevallen wordt geprobeerd om de jongere alsnog op een sport te krijgen. Het
resultaat is niet positief, zoals uit onderstaand voorbeeld blijkt.
“Betrokkene (13 jaar) zit niet meer op voetbal. In aanvang van de begeleiding heeft
ondergetekende een gesprek bij de voetbalclub, samen met zijn trainers geregeld.
Hij mocht vervolgens ‘op proef’ vier wedstrijden terugkomen. Betrokkene is door
de scheidsrechter twee wedstrijden met een rode kaart van het veld verwijderd, de
derde keer hebben de trainers hem, wegens wangedrag uit het veld gehaald. De
trainers hebben besloten dat hij niet meer mee mag voetballen.”
(Bron: evaluatierapportage Jeugdreclassering)
“Betrokkene vertelt dat hij aan voetballen deed. Momenteel onderneemt hij geen
activiteiten. Verder geeft hij aan dat hij in zijn vrije tijd met zijn vrienden wat rondhangt.” (Bron: voorlichtingsrapportage Bureau Jeugdzorg)
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Uit de dossiers is af te leiden dat minimaal 60 procent van de runners georiënteerd is op
het criminele milieu. Daarmee wordt bedoeld dat de persoon zich daartoe sterk voelt aangetrokken zoals blijkt uit het deel uitmaken van een criminele (jeugd)groep, veel tijd doorbrengen met andere criminelen en zich daarmee ook (willen) identificeren. In de dossiers is
slechts van zes jongeren bekend dat zij deel uitmaken van een criminele groep.17
“Betrokkene heeft een negatief sociaal netwerk. Hij vertelt deel uit te maken van een
drugsnetwerk. In ieder geval is wel duidelijk dat hij betrokken was bij drugshandel en
een negatief sociaal netwerk heeft.” (Bron: rapportage Raadsonderzoek Strafzaken)
In verschillende dossiers komt naar voren dat het geen ‘echte vrienden’ betreft. Het blijkt
veelal te gaan om criminele contacten en/of kennissen. Dit lijkt met het criminele milieu zelf
samen te hangen. Men vertrouwt elkaar niet. Familieleden vormen een uitzondering.
“Als wij vragen naar zijn vrienden en kennissen zegt hij: “vrienden bestaan niet. Via
het werk of de sport kom je wel mensen tegen die je vrienden kunt noemen. In de
kringen waarin ik verkeer, heb je geen vrienden. Het is eten of gegeten worden.
In mijn kringen zijn geen goede mensen.” (Bron: voorlichtingsrapportage Bureau
Jeugdzorg).
“Betrokkene zegt dat zijn broer zijn enige vriend is. Andere vrienden heeft hij niet.
Hij zegt wel veel kennissen te hebben. Deze kennissen komt hij buiten op straat
tegen. Hij zegt dat hij samen met hen gaat chillen. Betrokkene vertelt verder dat hij
niet zijn naam aan de kennissen vertelt. Zo kan hij geen problemen met de politie
krijgen als deze kennis wordt aangesproken.”
(Bron: rapportage Raadsonderzoek Strafzaken)
Het ontbreken van vriendschapsbanden en het onvermogen om te kappen met de ‘foute
kennissen’ heeft mogelijk ook te maken met de vaardigheden van de jongeren en hun verwevenheid met het criminele milieu.
“Betrokkene heeft geen goede sociale contacten. Hij heeft alleen maar contact met
andere gebruikers van drugs en mensen die ook zeer regelmatig met de politie in
aanraking komen. Het liefst zou hij deze contacten volledig verbreken, maar omdat
hij er ook vaak terecht kan voor eten en onderdak, lukt het hem niet deze contacten
te stoppen.” (Bron: rapportage Reclassering).
“Hij zegt een beste vriend te hebben. Moeder vraagt zich af wie dit is. Voor betrokkene is het moeilijk om echte vriendschappen te onderhouden. Hij zoekt jongeren
op om kattenkwaad mee uit te halen” (Bron: rapportage Bureau Jeugdzorg)
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Het plegen van strafbare feiten is bijna een logisch uitvloeisel van de straatcultuur waarin
de jongeren verkeren. De mate waarin de jongeren zich laten beïnvloeden door anderen
lijkt erg groot te zijn, althans dat zeggen de jongeren zelf en soms ook hun ouders tegen de
opstellers van de rapporteurs.
“Ingeschat wordt dat medeverdachte, door de druk die hij op betrokkene heeft
uitgeoefend en het niet adequaat kunnen omgaan met een dergelijke druk door
betrokkene, een belangrijke rol gehad heeft voor het mede plegen van de vermeende feiten.” (Bron: rapportage Bureau Jeugdzorg)
“Thuis houdt hij zich aan de regels. Zodra hij buiten is, verandert zijn gedrag. Hij
houdt zich dan niet aan de regels en is moeilijk te motiveren en makkelijk te beïnvloeden door andere jongeren. Rapporteur denkt dat betrokkene deze houding aanneemt, omdat hij niet weet hoe hij zich aan moet passen en dit niet kan.”
(Bron: rapportage Bureau Jeugdzorg).
“Moeder geeft aan dat zij vindt dat betrokkene met bepaalde jongens omgaat die
geen goede invloed op hem hebben. Volgens moeder gaat hij met ‘verkeerde’ jongens om.” (Bron: rapport Raadsonderzoek Strafzaken)
Een enkele runner bekent eerlijk dat hij zelf bepaalt wat hij wel of niet doet en dat anderen
daar, in tegenstelling tot wat zijn ouders denken, geen invloed op hebben.
“De ouders vinden betrokkene zeer beïnvloedbaar. Hij wil er graag bij horen en zich
bewijzen en is van daaruit zeer behulpzaam naar anderen. Vreemden maken hier snel
misbruik van. Op dit moment hebben de ouders de indruk dat hij door “iemand”
gedwongen wordt om dingen te doen die hij misschien zelf ook niet wil (gebruik/
dealen (soft)drugs) Betrokkene zegt echter zelf dat dit niet het geval is, hij zegt vrijwillig dingen te doen of te laten. Hij zegt niet bang of angstig voor iemand te zijn,
indien dat het geval zou zijn, zou hij dit kenbaar maken.”
(Bron: Rapportage Raad voor de Kinderbescherming)
Samenvattend kunnen we stellen dat de verschillende aspecten van de vrijetijdsbesteding
en ‘vrienden’ met elkaar samenhangen. De jongeren zoeken, als ze in de puberteit komen,
hun vertier op straat. Die ontmoetingsplaatsen zijn gelegen in probleemwijken. De jongeren komen in aanraking met anderen die al in de criminaliteit bezig zijn, worden erdoor
beïnvloed (rolmodel) en raken al snel zelf verzeild in criminele activiteiten (zie ook vorig
hoofdstuk bij werving). De ouders voelen zich machteloos om daaraan iets te doen.
“Vader zegt dat betrokkene zich buitenshuis bezighoudt met stelen en roken.
Volgens vader is betrokkene omringd door slechte vrienden uit de buurt. Vader zegt
dat de jongens vrij regelmatig politiecontacten hebben.
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De politie is volgens vader dagelijks in de buurt om de orde te handhaven. Vader
vertelt dat de straat een bijna onweerstaanbare aantrekkingskracht op zijn zoon
heeft. Vader zegt geïrriteerd te zijn over het feit dat de oudere buurjongens de kleine jongens aanzetten tot criminaliteit. Het pleintje is volgens vader net een criminele
hogeschool waar de jongere kinderen onderricht worden in criminaliteit.”
(Bron: rapportage Raad voor de Kinderbescherming)

4.6 Riskante gewoonten
In de dossiers hebben we gezocht naar aanwijzingen voor riskante gewoonten van de runners. Onder riskante gewoonten worden problematisch alcohol- en drugsgebruik en gokken verstaan. In onderstaande tabel staan de aantallen.
Figuur 4.10 – Riskante gewoonten
Fors drankgebruik

22 (10%)

Zeer problematisch drankgebruik

22 (10%)

Onbekend

181 (80%)

Softdrugsgebruik

37 (16%)

Problematisch (soft)drugsgebruik

41 (18%)

Onbekend

147 (66%)

Incidenteel gokken

1 (1%)

Problematisch gokken

4 (2%)

Onbekend

220 (97%)

Van twintig procent van de runners is bekend dat zij een fors tot problematisch alcoholgebruik hebben. Een derde gebruikt drugs en slechts een enkeling gokt, althans dat komt in
de dossiers naar voren. In de interviews met de runners en diverse sleutelinformanten is
naar voren gekomen dat gokken een belangrijk tijdverdrijf is van de runners. Dat gebeurt
bijvoorbeeld in de Marokkaanse cafés. De runners huren een tafel in het café. Dat is lucratief voor de uitbater (€ 20 euro per tafel per uur). Er wordt dan thee en dergelijke geserveerd. Daarnaast wordt in casino’s gegokt en op gokkasten elders. De bedragen die daarin
omgaan, kunnen aanzienlijk zijn.
“Ik hield 3.000 euro per week over aan de drugshandel. Op een gegeven moment
ben je gewend aan dat geld: gokken, gokken. Het komt makkelijk en het gaat makkelijk weg. Sommige lui gaan voor 40.000 euro gokken en dat gaat over grote
bedragen. Mijn geld is ook opgegaan aan gokken, auto’s huren, kleding. Als je het
zo makkelijk krijgt dan heeft geld ook geen waarde.” (Bron: interview runner)

Psychosociale kenmerken en achtergronden

81

Gegeven het feit dat veel rapportages gebaseerd zijn op informatie van de runners zelf en
het feit dat drugs- en alcoholgebruik taboe zijn in verband met het geloof is het de vraag of
voornoemde aantallen realistisch zijn. De runners zullen met andere woorden niet gauw aan
de rapporteur melden dat zij drugs en/of alcohol gebruiken of, zoals uit het onderstaande
voorbeeld blijkt, het gebruik bagatelliseren.
“Betrokkene geeft aan alleen softdrugs te gebruiken. Hij doet dit door het roken
van jointjes. Vroeger rookte hij dagelijks meerdere jointjes, gemiddeld vijf per dag.
Betrokkene vertelt nooit harddrugs te hebben gebruikt en dit ook niet te willen.
Rapporteur heeft de indruk dat betrokkene zijn middelengebruik bagatelliseert. Het
gebruiken van drugs en het handelen in drugs spelen nog steeds een belangrijke rol
in zijn leven.” (Bron: rapportage Reclassering)
Hij komt regelmatig in beeld als drugsrunner. Aanwijzingen dat betrokkene harddrugs zou
gebruiken, heeft rapporteur niet.
“Betrokkene geeft aan te willen stoppen met middelengebruik.”
(Bron: voorlichtingsrapportage Reclassering)
Slechts in een enkel geval wordt expliciet melding gemaakt van een drugsverslaving, die
gepaard kan gaan met andere psychische problemen.
“Betrokkene heeft geen dagbesteding, geen inkomen en diverse schulden.
Betrokkene heeft een drugsverslaving waar hij voor in behandeling was.”
(Bron: Melding Overtreding Voorwaarden)
“Betrokkene is op zijn zestiende levensjaar begonnen met het gebruik van alcohol,
cocaïne en cannabis. Op zijn twintigste kwam hier heroïne bij. Betrokkene drinkt vanaf 2007 dagelijks alcohol. Op dit moment drinkt betrokkene zo’n twaalf halve liters
bier per dag. Betrokkene drinkt om te vergeten en om de tijd te doden, hij wordt
er ook actief van. Betrokkene gebruikte voorheen dagelijks cocaïne, ook doordat
hij erin handelde. Nu gebruikt hij het als het voorhanden is. Betrokkene wordt ontspannen van cocaïne, maar hij wordt er ook angstig van. Betrokkene rookt dagelijks
een paar joints. Heroïne gebruikt betrokkene sporadisch, voornamelijk als de andere
middelen niet voorhanden zijn. Uit de gegevens van de kliniek blijkt dat betrokkene
last heeft van waandenkbeelden en stemmen in zijn hoofd. Het is niet vastgesteld
dat dit al aanwezig was als psychische stoornis of dat dit het gevolg is van middelenen alcoholgebruik. Dit zal nader onderzocht moeten worden.”
(Bron: voorlichtingsrapportage Reclassering)
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4.7 IQ, persoonlijkheidstrekken en psychopathologie
In de dossiers is tevens gekeken naar de onderwerpen IQ, persoonlijkheidstrekken en psychopathologie van de runners. In het algemeen geldt voor die onderwerpen hetzelfde als
eerder geconstateerd, namelijk dat er hierover in betrekkelijk weinig dossiers informatie
staat.18
Figuur 4.11 – IQ
< 70

5 (2%)

70-85

21 (9%)

> 85

8 (4%)

onbekend
Totaal

191 (85%)
225 (100%)

Uit de tabel blijkt dat van 85 procent van de runners het IQ niet bekend is (althans in de
door ons bestudeerde dossiers). Grofweg tien procent heeft een IQ onder de 85 en een
beperkt deel heeft een IQ van boven de 85. Uit een grootschalig onderzoek onder zorgjongeren in Kanaleneiland, uitgevoerd door jongerenwerkers, blijkt dat twee derde van deze
zorgjongeren een IQ onder de 80 heeft.19
De groep runners is niet een-op-een vergelijkbaar met de groep zorgjongeren in
Kanaleneiland, maar gezien de gemankeerde achtergronden van de runners kan wel worden gesproken van een zekere overlap in de zin dat runners ook als zorgjongeren (hadden)
kunnen worden aangemerkt.
Een laag IQ kan samenhangen met andere problemen, waaronder het gedrag van de jongeren binnens- en buitenshuis. Ze overzien de gevolgen niet en laten zich snel beïnvloeden
door anderen, gedreven door hun behoefte om ergens bij te horen.
“Het samenzijn met anderen en in gezamenlijkheid dingen doen, zijn een doel op
zich geworden. Zijn behoefte om erbij te horen, zorgt ervoor dat stoer en machogedrag naar voren treden. Het problematische gedrag van betrokkene lijkt vooral problematisch te worden vanuit zijn cognitieve beperkingen. Hij begrijpt onvoldoende
wat grensoverschrijdingen zijn en daardoor wat het gevolg is van zijn handelen.”
(Bron: Psychologisch onderzoeksrapport)
“Moeder zegt dat betrokkene vaak niet beseft wat de gevolgen van zijn gedrag
zijn. Hij weet wel dat iets goed of niet goed is, maar overziet de gevolgen niet.
De ouders wijten dit o.a. aan zijn verstandelijke vermogens. Hij is in hun woorden
geen hoogvlieger. Hijzelf ervaart dit op gezette tijden eveneens als last. Zo heeft hij
geen brommercertificaat weten te behalen, wat hem frustreert. Hier baalt hij van. Dit
onvermogen leidt soms tot boosheid, wat kan resulteren in een driftbui.
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Materiële dingen moeten het dan ontgelden. Hij is door het GAK arbeidsgehandicapt verklaard.” (Bron: rapportage Jeugdreclassering)
Cognitieve tekortkomingen kunnen tot gevolg hebben dat de jongeren impulsief reageren
en zich daarbij alleen om hun eigen behoeftebevrediging bekommeren zonder rekening te
houden met de grenzen van anderen. Ze kunnen onvoldoende hun eigen handelen kritisch
beschouwen; de kans op succesvolle interventie neemt daardoor af.
“Met zijn zwakbegaafde mogelijkheden in combinatie met zijn zwakke gewetensfunctie is betrokkene gericht op directe behoeftebevrediging. Hij laat zich daarom
leiden door de situatie zonder vooraf daarover na te denken. Op grond van een
egocentrisch perspectief en een beperkt invoelend vermogen is hij niet in staat om
zich op een gewenste wijze aan te passen of zich in een ander te verplaatsen. Vanuit
zijn cognitieve beperking, geringe impulscontrole, gebrekkige frustratietolerantie en
een gebrekkige agressieregulering is hij beperkt in staat eigen gedrag te sturen.
Probleemoplossende vaardigheden hebben zich nauwelijks ontwikkeld.”
(Bron: psychologisch onderzoeksrapportage)
“Betrokkene komt tijdens het gesprek nogal zwak over. Zijn cognitief vermogen lijkt
beperkt. Hij antwoordt veelal met ja en nee, een toelichting moet uit hem getrokken
worden. Hij lijkt niet te kunnen reflecteren op zijn eigen gedrag. Het lijkt niet alsof
hij zijn problemen niet zou willen oplossen, maar alsof hij het niet kan en begrijpt.”
(Bron: psychologisch onderzoeksrapportage)
Van een kwart van de runners (26%) is bekend dat zij problemen hebben met hun impulscontrole, met andere woorden dat zij impulsief kunnen handelen. Eerst doen, dan denken, geldt zeker voor bepaalde runners, maar dat impulsieve gedrag kan niet los worden
gezien van andere kenmerken van hun persoonlijkheid, waaronder een gebrekkig ontwikkeld geweten.
Van ruim een kwart (27%) van de runners is bekend dat zij – in de optiek van de rapporteurs
– een gebrekkig geweten hebben. Sommige runners beseffen wel dat ze fout handelen,
maar doen dat toch, anderen worden omschreven als ‘gewetenloos’. In de dossiers zijn
diverse voorbeelden te vinden van de afwezigheid van wroeging over hetgeen ze anderen
hebben aangedaan.
“Betrokkene geeft aan geen keuze te hebben gehad en daarom de deur te hebben
ingetrapt. Hij geeft aan niets te hebben weggenomen. Betrokkene beschouwt het
delict alleen vanuit zijn eigen referentiekader. Hij had een slaapplaats nodig, het feit
dat er mensen bij betrokken zijn die eigenaar zijn van het pand, daar staat hij niet bij
stil.” (Bron: rapportage Reclassering)
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“Betrokkene wordt openlijke geweldpleging ten laste gelegd. Hij bekent zich hieraan schuldig te hebben gemaakt, maar zijn reactie lijkt enigszins laconiek. Hij zegt
wel met woorden dat het stom was en dat hij er spijt van heeft, echter in zijn houding
is dit niet zo duidelijk terug te zien. Hij komt laconiek en ongeïnteresseerd over.”
(Bron: rapportage Raadsonderzoek Strafzaken)
Van ongeveer twintig procent van de runners is bekend dat zij problemen hebben om zich
in anderen te verplaatsen. Hun empathische vermogens zijn onvoldoende ontwikkeld of
komen onvoldoende tot uiting in het gedrag.
“Uit het vroeghulpverslag van de Raad voor de Kinderbescherming komt naar voren
dat betrokkene sociaal wenselijk antwoorden gaf en op andere momenten hard en
kil overkwam. Hij bagatelliseerde zijn aandeel, hij legde de schuld bij een ander en
vertelde gedwongen te zijn het delict uit te voeren. De raadsonderzoeker had het
gevoel dat de jongen was verhard en een slecht ontwikkeld besef van normen en
waarden had.” (Bron: rapportage Reclassering)
Naast de cognitieve en empathische tekortkomingen speelt het volgens rapporteurs ook
regelmatig mee dat de jongeren in een zwak pedagogisch klimaat zijn opgegroeid (zie
paragraag 4.1). In sommige rapportages wordt een direct verband gelegd tussen de affectieve verwaarlozing, een verstoord hechtingsproces en het ontbreken van schuldgevoelens.
“Nu we dit hebben vastgesteld, moeten we ons afvragen, hoe het mogelijk is dat de
betrokkene, zonder wroeging, de ander zo ernstig kan benadelen. De emotionele
betekenis van de ander is kennelijk zo gering, dat het de betrokkene niet afremt
in gedrag dat de ander, behalve materiële, ook emotionele schade toebrengt. Hij
lijkt de ander te ervaren als object, dat hij instrumenteel gebruikt. Dit beeld is vaak
het gevolg van affectieve verwaarlozing in de hele vroege jeugd. Er ontstaat dan
een verstoring in het proces van hechting en in de groei van basisvertrouwen. Die
verstoring verhindert vervolgens, op latere leeftijd, dat anderen emotioneel betekenisvol kunnen zijn. Het is niet uitgesloten dat dit de dynamiek is ten aanzien van
ontbrekende schuldgevoelens of, zo men wil, de basis voor betrokkenes gebrekkig
ontwikkelde geweten.” (Bron: rapportage Pro-Justitia)
Het gebrek aan schuldgevoel en empathie en de neiging om anderen voor de eigen behoeften te gebruiken, kunnen volgens verschillende rapportages ook tot uiting komen in liegen,
manipuleren en uiten van bedreigingen richting rapporteurs of informanten die worden
benaderd in het kader van de op te stellen rapportages.
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“Gedurende het gesprek neemt betrokkene de houding aan van een goedgebekte
en doorgewinterde crimineel die probeert mensen voor zijn karretje te spannen als
dit hem voordeel op zou kunnen leveren. Zo vertelt hij zonder schroom dat hij bij
eerdere rapportages reclasseringsmedewerkers op het verkeerde been heeft gezet
door te vertellen dat hij regelmatig cocaïne en heroïne zou gebruiken. Hiermee
hoopte hij op een lagere straf. Met hetzelfde gemak zegt hij nu in het gesprek dat
hij deze drugs nooit gebruikt heeft om zodoende aan te geven dat behandeling niet
aan hem besteed is.” (Bron: adviesrapportage v.i. 3RO)
“Zeer zorgelijke situatie. Informanten durven niet vrijuit te spreken uit angst voor
represailles door betrokkene. Om deze reden zijn er ook geen namen van informanten vermeld en is het verhaal neutraal gehouden, zodat de afkomst van informatie
niet te achterhalen is. De informanten spreken over een zeer zorgelijke situatie. Een
jongen die een gewetenloze en sluwe indruk maakt. Schuld en schaamte omtrent zijn
gedrag zijn niet te bemerken.” (Bron: rapportage Raad voor de Kinderbescherming)
Achter die gewetenloze en kille vertoning kan blijkens verschillende rapportages een jongere schuilgaan die lijdt onder een laag zelfbeeld en minderwaardigheidsgevoelens.
“Betrokkene is een gesloten persoon, hij weet zijn gevoelens niet adequaat te uiten.
Af en toe loopt zijn ‘emmer’ vol en escaleert de situatie. In de ogen van de raadsonderzoeker ontwikkelt hij zich langzamerhand tot een wandelende tijdbom.”
(Bron: rapportage Reclassering)
“Hij geeft wel blijk van behoorlijke minderwaardigheidsgevoelens. Hieruit valt op
te maken dat hij zich vaak gespannen en onzeker voelt en hierin ontevreden is met
zichzelf.” (Bron: rapportage Pro-Justitia)
“Betrokkene geeft aan dat hij zich onrustig voelt, soms neerslachtig is en een zwak
zelfbeeld heeft. Hij weet niet waar hij goed in is.” (Bron: rapportage Vroeghulp
Jeugdreclassering)
De voornoemde kenmerken van de persoonlijkheid van de runners kunnen doen vermoeden
dat bij in elk geval een deel van de groep sprake is van psychische stoornissen.20 Daarbij is
onderscheid gemaakt tussen persoonlijkheidsstoornissen en psychiatrische ziektebeelden.
Een algemene bevinding vanuit ander onderzoek door het jongerenwerk in Kanaleneiland
(Noord) is dat een fors deel kampt met psychische problemen. Driekwart van de onderzochten is – blijkens een onderzoek gedaan door jongerenwerkers – van Marokkaanse origine.
Tussen de 30 en 50 procent heeft in meer of mindere mate psychische klachten (schizofreen, depressief, psychotisch, borderline). Bij een groot aantal is sprake van problematisch
middelengebruik (70-90% blowt regelmatig).
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Bij minimaal negen procent van de runners is sprake van psychiatrische problematiek, zo
blijkt uit de door ons bestudeerde (gedragskundige) rapportages. Genoemd worden onder
meer gedragsstoornis, depressie, psychoses en schizofrenie.
“Uit de referenteninformatie van de kliniek blijkt dat er bij betrokkene sprake is
van ‘waandenkbeelden, slechte gedachtes/stemmen in het hoofd. Betrokkene zou
sterker zijn dan de stemmen, hierbij gesteund door God. Stemmen zeggen dat hij
iemand zou moeten vermoorden. Dit zou het gevolg zijn van pedagogische en affectieve verwaarlozing en betrokkene vertoont een paranoïde/psychotisch toestandbeeld. Betrokkene zegt nachtmerries en nare dagdromen te hebben. Hierin wordt
betrokkene ontvoerd en wordt er van alles met hem gedaan.”
(Bron: psychiatrische onderzoeksrapportage)
In minimaal tien procent van de gevallen is er sprake van antisociale persoonlijkheidsstoornissen (in ontwikkeling). Een rapporteur legt daarbij verband tussen de opvoeding van de
runner (verwenning) en zijn antisociale persoonlijkheidstrekken.
“Het gebrekkige sociale functioneren met grensoverschrijdend gedrag van betrokkene kan mede in verband worden gebracht met verwenning en verwaarlozing in de
vroege jeugd, waardoor betrokkene een zwak normbesef en gebrekkige frustratietolerantie heeft ontwikkeld. Zijn persoonlijkheid heeft antisociale en oppositionele
trekken.” (Bron: rapportage Pro-Justitia)
De psychiatrische problemen van de runners staan, zoals hiervoor al gesteld, duidelijk niet
op zichzelf maar maken deel uit van een breder patroon van problemen op de diverse leefgebieden. Die problemen ontstaan niet ineens maar hebben vaak een lange voorgeschiedenis. Conform de theorie van de ontwikkelingscriminologie is op jonge leeftijd sprake van
minder ernstig probleemgedrag dat in de loop van de jaren steeds erger wordt indien er
geen adequate interventies plaatshebben. Eenmaal in de puberteit rest er weinig anders
dan het vaststellen van allerlei persoonlijkheidsproblemen en psychische klachten. In onderstaande casus zien we alle voornoemde problemen bij elkaar komen.
“De ontwikkelingsproblematiek heeft bij betrokkene reeds enkele jaren geleden
ingezet. Al van jongs af aan is er sprake van grensoverschrijdend gedrag. Dit gedrag,
zoals diefstallen, vechtpartijen, een beroving, en het impulsief grensoverschrijdend
handelen op jonge leeftijd, wijst op het bestaan van een gedragsstoornis. Daarbij
is sprake van een gebrekkige (verbale) agressiecontrole en is hij, waarschijnlijk uit
angst, tevens beïnvloedbaar door leeftijdsgenoten. Gecombineerd met het gegeven
dat bij hem sprake is van zwakbegaafd functioneren, is hij beperkt in zijn functioneren op school en in sociale relaties. Met betrekking tot de delicten waarvan betrokkene verdacht wordt, neemt hij een ontkennende houding aan. Hij is hierbij geneigd
zijn aandeel te bagatelliseren en te externaliseren.
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Samenvattend, is er bij betrokkene sprake van een gedragsstoornis, gekenmerkt
door nog onrijpe gewetensfuncties, behoeftebevredigende objectrelaties, duidelijk
oppositioneel opstandig gedrag, verstoorde affectregulatie en een behoefte aan
externe structuur. Hij vertoont duidelijk tekenen van pedagogische en affectieve verwaarlozing in de kindertijd. In dat geval zou de ontwikkeling van de gedragsstoornis
mogelijk mede verklaard kunnen worden door een hechtingsstoornis.”
(Bron: rapportage n.a.v. persoonlijkheidsonderzoek)
“De jeugdige voldoet aan de criteria van een gedragsstoornis. Hij komt vanaf het
begin van de puberteit steeds meer in de problemen op school, maar ook op straat.
Hij is oppositioneel en aanvaardt geen gezag. Hij laat zich niet begeleiden door zijn
voogd. De jeugdige is erop uit om zijn behoeften direct te bevredigen. Hij is niet in
staat om beslissingen voor de toekomst te nemen. Hij neemt geen verantwoordelijkheid voor zijn daden, hij neigt tot ontkennen en het buiten zichzelf leggen van de
oorzaak van de problemen. Er is daarnaast sprake van een verstoorde gewetensontwikkeling. De jeugdige liegt en bedriegt. Hij heeft de neiging om zichzelf als slachtoffer te beschrijven. De jeugdige geeft weinig inzicht in zijn denk- en gevoelswereld”
(Bron: rapportage n.a.v. persoonlijkheidsonderzoek)
“Bij betrokkene bestond ten tijde van het plegen van de hem ten laste gelegde
feiten een ziekelijke storing van zijn geestvermogens in de vorm van een conduct
disorder en een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogen in de vorm van
zwakbegaafdheid, een gebrekkig ontwikkeld geweten, problemen met de impulscontrole en een verstoorde sociaal-emotionele ontwikkeling met narcistische trekken.” (Bron: rapportage Pro-Justitia)
We kunnen stellen dat bij een deel van de runners sprake is van verharding. Deze runners staan niet meer open voor hulpverlening. Zij ‘kiezen’ voor een criminele levenswandel bij gebrek aan realistische alternatieven. Bovendien levert de criminaliteit meer op dan
een reguliere baan. Nieuwe contacten met de politie naar aanleiding van een strafbaar feit
horen er bij; het is een bedrijfsrisico. Herhaling van een delict is zeer voor de hand liggend
en wordt ook als zodanig in rapportages beschreven, zoals in de volgende voorbeelden.
“Betrokkene is een achttienjarige jongeman van Marokkaanse afkomst die een veelplegerstatus heeft. Betrokkene is streetwise en lijkt bewust voor het criminele pad te
kiezen. Hij heeft veel structuur en begeleiding nodig, waarin gefaseerd aan gedragsverandering kan worden gewerkt. Betrokkene heeft aangegeven geen bemoeienis
van de reclassering in zijn leven te willen, maar gezien het recidiverisico is een toezicht vanuit de volwassenenreclassering geïndiceerd. Er zal in betrokkene geïnvesteerd moeten worden om te kijken of het tij nog wat te keren is.”
(Bron: rapportage Reclassering)
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“De omvang van het Uittreksel Justitiële Documentatie (aantal veroordelingen,
eerder veroordeeld wegens soortgelijke delicten), het ontbreken van een vaste
woon- en/of verblijfplaats, het ontbreken van een officieel inkomen, de zware gokafhankelijkheid, de opvoedkundig meegekregen stringente gezags- en respectsnormen, de onvoldoende opleiding, de afwezigheid van werk, het tekort aan sociale
vaardigheden, het gebrek aan assertiviteit alsmede de indrukken die rapporteur
heeft betreffende zijn emotioneel welzijn, wettigen de veronderstelling dat er sprake
is van behoorlijk recidivegevaar.” (Bron: voorlichtingsrapportage Reclassering)

4.8 De lijnen bij elkaar
In het vorige hoofdstuk zijn de criminaliteitsgegevens van de drugsrunners beschreven.
In deze paragraaf koppelen we die gegevens aan hun psychosociale achtergronden en
kenmerken. De vraag is in hoeverre kenmerken van het delict en verdachten met elkaar
samenhangen.
Dat is in kaart gebracht door het gebruik van een exploratieve statistische techniek die erop
neerkomt dat variabelen die min of meer bij ‘elkaar horen’, gegroepeerd worden, waardoor
clusters of groepen ontstaan. Het is met andere woorden mogelijk om met behulp van deze
techniek afzonderlijke groepen op te sporen. (zie figuur 4.12 op de volgende pagina).21
De eerste dimensie (loopt van rechts naar links) kan de psychosociale problematiekdimensie worden genoemd.22 Aan de rechterkant is een groep drugsrunners te vinden die geen/
nauwelijks problemen op die gebieden ervaart. Aan de linkerkant de groep die wel met
problemen kampt. De belangrijkste problemen zijn de oriëntatie op het criminele milieu,
cognitieve problemen23 en gezinsproblematiek24. De tweede dimensie (loopt van onder
naar boven) kan de verslavingsdimensie worden genoemd.25 Bovenaan zit de groep die verslavingsproblemen heeft (drugs en alcohol) en (daardoor) ook financiële problemen. Hierbij
horen ook een problematische woonsituatie, een slechte relatie met het gezin en inkomsten uit criminaliteit. Verder is in de figuur te zien dat de lengte van de criminele carrière
in jaren stijgt naarmate de verslavings- en financiële problemen toenemen. De runners uit
Rotterdam en Utrecht zitten helemaal onderaan de tweede dimensie wat betekent dat voor
hen de verslavings- en financiële problemen niet of nauwelijks gelden. Zij scoren naar verhouding wel meer op de dimensie van de psychosociale problemen.
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Figuur 4.12 – Groepen drugsrunners
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4.9 Resumé
Op basis van de bestudeerde rapportages van in totaal 225 runners zijn hun psychosociale
kenmerken en achtergronden beschreven. Een algemene bevinding betreft het lage informatiegehalte met betrekking tot bepaalde leefgebieden, zoals het gezinsleven, financiën
en riskante gewoonten. De cijfers over het voorkomen van problemen moeten vermoedelijk als een ondergrens worden gezien; alleen waar in een rapportage problemen expliciet
werden genoemd door de rapporteurs van onder meer de (jeugd) reclassering en Raad
voor de Kinderbescherming, zijn die meegenomen in de analyse. Er is met andere woorden vermoedelijk veel onbekend bij de rapporteurs. Dat zal samenhangen met een andere
algemene bevinding, namelijk dat sommige rapportages of in elk geval grote delen ervan
zijn gebaseerd op het verhaal van de jongeren (die niet altijd de gehele waarheid hoeven
te zeggen) en soms ook van de ouders. In zeer beperkte mate wordt gebruikgemaakt van
externe referenten, zoals school en wijkagent.26
De woonsituatie van een deel van de jongeren is problematisch omdat ze zonder vaste
woon- of verblijfplaats zijn of bij vrienden wonen. Het feit dat ze nog op het huisadres staan
ingeschreven, wil niet zeggen dat ze er ook wonen.
De problemen in de gezinnen liggen – voor zover bekend – in de optiek van de rapporteurs vooral op het vlak van het criminele gedrag van de gezins-/familieleden. De jongeren
groeien op in achterstandswijken, waar veel allochtonen wonen, in kleine huizen (gelet op
de gezinsgrootte). De integratie van deze gezinnen in de Nederlandse samenleving is volgens de rapporteurs voor een deel van hen niet goed verlopen. Verder maken rapporteurs
vaak melding van de pedagogische onmacht van de ouders. De bemoeienis van ouders met
de jongere buitenshuis is uiterst gering.
De jongeren hebben in belangrijke mate te maken (gehad) met instanties, voornamelijk binnen een juridisch kader (strafrecht, civielrecht). Daarnaast doen sommige gezinnen ook een
beroep op de vrijwillige hulpverlening. De instanties spannen zich in om hulp te bieden of
om het verkeerde gedrag te corrigeren, zonder blijvend resultaat.
De jongeren zelf staan negatief ten opzichte van hulpverlening (in welke vorm dan ook). Ze
geven sociaal wenselijke antwoorden of proberen anderszins de rapporteurs in hun voordeel te beïnvloeden. Straffen hebben geen impact, ze komen te laat en/of maken weinig
indruk op de runners.
De problemen op school manifesteren zich het duidelijkst op het vervolgonderwijs.
Minimaal vijftien procent van de runners functioneert op het niveau van speciaal onderwijs.
Genoemde problemen zijn spijbelen, agressief gedrag en voortijdig de opleiding verlaten.
De meeste runners hebben geen werk, hooguit losse betrekkingen. Voor zover bekend, is
criminaliteit een belangrijke inkomstenbron, naast allerlei uitkeringen. Er is soms sprake van
forse financiële problemen in termen van schulden.
De jongeren hebben geen zinvolle vrijetijdsbesteding. Er is sprake van een straatcultuur en
omgang met delinquente leeftijdgenoten.
Over riskante gewoonten als alcohol- en drugsgebruik is tamelijk weinig bekend vanuit de
rapportages. Mogelijk dat de jongeren daar niet open over willen spreken. Uit de interviews
komt naar voren dat veel jongeren gokken.
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Van veel jongeren is het IQ niet bekend. Uit de wel bekende, schaarse gegevens blijkt het
IQ laag te zijn (onder de 85). De rapporteurs omschrijven de jongeren vaak in termen van
‘gebrekkige gewetensontwikkeling’, ‘impulsief’, ‘geen empathie’. Minimaal tien procent
heeft een antisociale persoonlijkheidsstoornis (in ontwikkeling). Een vergelijkbaar percentage heeft psychiatrische stoornissen.
Uit de combinatie van de criminaliteitsgegevens en psychosociale achtergronden en kenmerken van de drugsrunners komen twee dimensies naar voren. Het belangrijkste item op
de eerste dimensie is de oriëntatie op het criminele milieu gevolgd door enkele items die
getuigen van gezinsproblematiek en psychologische problematiek. De tweede dimensie
wordt grotendeels bepaald door de verslavingsproblematiek en financiële problemen.

Noten
1.

Zoals beschreven in hoofdstuk twee.

2.

De eerste en tweede generatie.

3.

Zie bijlage 2 Codeboek waarin een omschrijving staat van wat onder ‘enigszins’ en ‘problematisch’
in dit onderzoek is verstaan. Dit geldt voor alle kwalificaties.

4.

Hieronder wordt verstaan: vader, moeder, broers en/of zussen. De problemen van de runners zelf
zijn hierbij niet inbegrepen, maar komen later aan de orde.

5.

Uit onderzoek blijken niet-Westerse allochtonen in vergelijking met autochtonen vaker suikerziekte te hebben. Dit geldt vooral voor de eerste generatie (www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/
gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-2718-wm.htm). Het verhoogde risico
op type 2 diabetes bij mensen van Turkse, Marokkaanse of Surinaamse (waaronder Hindoestanen)
afkomst wordt mogelijk veroorzaakt door de verandering in leefstijl bij overgang naar de industriële westerse wereld, genetische aanleg en een afwijkende leefstijl (meer overgewicht, minder
lichamelijke activiteit) ten opzichte van autochtone Nederlanders (http://www.rivm.nl/bibliotheek/
rapporten/260322001.pdf).

6.

In een van de rapportages staat een opmerking van een Marokkaanse vader uit Casablanca die de
problemen van Marokkaanse jongeren toeschrijft aan het feit dat het vaak om Berbers gaat. “De
vader vertelt nog dat zijn zoon de twee mededaders kent van het basisonderwijs en uit de buurt.
Hij vertelt dat een van de Marokkaanse jongens van afkomst Berbers is. Hij zegt zijn zoon al vele
malen het verschil in mentaliteit en gedrag uitgelegd te hebben. Berbers zijn, zo is zijn mening,
de groep Marokkanen die moeite heeft met regelgevingen en niet zo snel bereid is om te werken
of te studeren. Aanpassen aan een omgeving gaat voor hen een stuk moeizamer. Gezien het gebied waaruit ze afkomstig zijn, kennen en weten ze niets over het maatschappelijke leven, is zijn
mening. Wanneer hijzelf met een groep Berbers is dan wordt er door hen altijd Berbers dialect
gesproken terwijl hij dat niet kan verstaan en alle Marokkanen Arabisch kunnen spreken. Hij vertelt
dit om het voorbeeld van mentaliteitsverschil aan te geven. De vader zegt zelf altijd Nederlands te
praten wanneer er zich Nederlanders in een gezelschap bevinden, zodat eenieder het gesprek kan
volgen.”(Bron: voorlichtingsrapportage Reclassering)

7.

Dit hebben wij ook gezien in onderzoek naar criminele Antillianen (Van Wijk et al., 2003).

8.

Hieronder verstaan we ook de contacten binnen een strafrechtelijk en civielrechtelijk kader.
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9.

0 = Positieve houding ten opzichte van hulpverlening; 1 = Enigszins negatieve houding (incidenteel
niet verschijnen op afspraken of afspraken niet nakomen); 2 = Negatieve houding (niet meewerken
aan P.O, niet houden aan of niet verschijnen op afspraken.

10. In een onderzoek naar Marokkaanse veelplegers hebben we hetzelfde geconstateerd.
11. Een jongere kan een of meer problemen hebben of vertonen. Als we het percentage unieke jongeren bepalen dat op het basisonderwijs problemen veroorzaakt, is dat bijna twintig procent van de
totale groep. Daarvan scoort een kleine kern (4%) op alle drie de probleemgebieden (leerachterstand, spijbelen en agressief gedrag).
12. Uit aanvullende analyses blijkt dat de helft van de jongeren op het SVO zonder diploma de school
verlaat; op het VMBO is dat ongeveer een derde van de jongeren.
13. Het feit dat er meer jongeren op het beroepsonderwijs zitten (58) dan dat er het vervolgonderwijs
hebben afgemaakt (55), heeft te maken met de beschikbare informatie in de rapportages.
14. Hiervan kan tien procent als zeer problematisch worden aangemerkt omdat zij op alle drie de
probleemgebieden scoren.
15. Van de rest (ruim 50%) is het niet bekend.
16. De rest is niet bekend.
17. Er worden onder andere drie namen van groepen uit Utrecht genoemd die in eerder onderzoek
ook al naar voren zijn gekomen (Ferwerda & Van Wijk, 2008).
18. We merken op dat voor het vaststellen van het IQ testpsychologisch onderzoek wenselijk is. Dergelijk onderzoek ontbreekt vaak in de dossiers van de drugsrunners. Dat kan betekenen dat er geen
psychologisch onderzoek is afgenomen dan wel dat die informatie om een of andere reden niet in
het dossier zit.
19. Het betreft een onderzoek onder 100 jongeren in de leeftijd van 16-23 jaar. Uitspraken over IQ (en
psychische stoornissen; zie verderop) zijn echter niet gebaseerd op gestandaardiseerd testpsychologisch onderzoek, maar op basis van de professionele inschatting van de welzijnswerkers. Het gaat
derhalve nadrukkelijk om een ‘indicatie’.
20. Conform de classificatie van psychische stoornissen zoals beschreven in het DSM IV.
21. Het betreft de multiple correspondence techniek. Groepen objecten die weinig met elkaar overeenkomen, liggen zoveel mogelijk gescheiden van elkaar in de afbeelding. De groepen worden
afgebeeld ten opzichte van een of meer in de analyse geconstrueerde dimensies. In deze figuur zijn
variabelen met een lage waarde buiten beschouwing gelaten.
22. De interne consistentie van deze dimensie is sterk (,825; Cronbach’s Alpha). Let op: het blijft een
exploratieve analysetechniek.
23. Het betreft de variabelen Impulscontrole; Gewetensfuncties; Empathische emoties; Cognitieve
problemen in basis- vervolg- of beroepsonderwijs.
24. Het betreft: Problematische woonsituatie < 18 jaar; Afwezigheid/onbereikbaarheid van de ouders;
Fysieke mishandeling in het gezin; Geweld in het gezin; Verwaarlozing; Pedagogische onmacht.
25. De interne consistentie van deze dimensie is redelijk (,68; Cronbach’s Alpha).
26. Dat geldt uiteraard alleen voor die rapportages die wij hebben kunnen inzien.
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De problematiek rond de drugsrunners in Limburg-Zuid is niet nieuw. Er zijn in het verleden
verschillende interventies uitgevoerd om die problematiek aan te pakken. Om tot een innovatieve aanpak van drugsrunners te komen, is het van belang om de werkwijzen, doelstellingen en resultaten van voorgaande aanpakken te analyseren. Hiertoe hebben wij een aantal
projectplannen van in het verleden uitgevoerde projecten van de politie Limburg-Zuid
geanalyseerd. Hierbij is per projectplan onder andere gekeken naar de aanleiding voor de
start van de interventie, hoe de doelgroep gedefinieerd wordt, of er een probleemanalyse
is uitgevoerd, wat het plan van aanpak is en wat de doelstellingen zijn. Daarnaast hebben
we gekeken wat de behaalde resultaten zijn en in hoeverre er evaluaties uitgevoerd zijn.

5.1 Overzicht eerdere interventies
In totaal zijn er zeven projectplannen geanalyseerd.1 De projecten zijn grofweg in drieën te
verdelen wat betreft werkwijze en periode van uitvoering. Deze driedeling is als volgt en
wordt in de volgende paragrafen besproken:
1. De eerste paragraaf bestaat uit een beschrijving van het project Diesel uit 1998
(dadergericht).
2. In de tweede paragraaf wordt een drietal kortstondige projecten uit de periode 2004
tot en met 2007 beschreven. Deze projecten waren gericht op specifieke locaties/gebieden in en rondom Maastricht (gebiedsgericht)
3. De derde paragraaf betreft de meer generieke projecten NOMEN, het op dit moment
operationele Borderlines en de Flexteams (multidisciplinaire aanpak).
5.1.1 Aanpak drugsrunners vorige eeuw
Het project Diesel uit 1998 neemt een aparte plaats in bij de geanalyseerde projecten, aangezien dit het eerste project is dat zich specifiek richt op drugsrunners, drugsdealers en de
daarmee gepaard gaande overlast in Maastricht. Dit project werd uitgevoerd door leden
van de basiseenheid Maastricht Centrum/Zuid-West, die voor dit project grotendeels waren
vrijgesteld, in samenwerking met de leden van de projectgroep Verdovende Middelen.
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De aanleiding voor de start van het project was de overlast door een groep allochtone
(veelal Marokkaanse) jongeren. Qua delicten moet gedacht worden aan vermogens- en
geweldsdelicten maar vooral aan de handel in heroïne en cocaïne. Deze handel speelde zich
voornamelijk af rond de Markt en de Wilhelminakade waarbij ook gebruik werd gemaakt
van panden aan de Kleine Gracht en in de Boschstraat.
In dit gebied waren de drugsrunners volop actief. In het projectplan wordt een runner
omschreven als ‘een persoon die tot doel heeft een drugstoerist te werven en deze naar
een plaats van verkoop van drugs of een plaats van gebruik van drugs te brengen, dan wel
verkoop van drugs ter plaatse te plegen. De runner verplaatst zich in hoofdzaak te voet,
op een scooter en soms in een personenauto’. In een intern rapport van de politie uit 1997
wordt de werkwijze van de runners als volgt beschreven: ‘De werkwijze van de runners is
dat zij de klanten aanspreken en vervolgens, indien de klant interesse heeft, contact opnemen met de dealer. Vervolgens komt de dealer ter plaatse en worden de drugs geleverd.
De genoemde groep vangt ook klanten ter hoogte van de Wilhelminakade af. Dit zijn dan
klanten die eigenlijk naar de aldaar gelegen coffeeshops willen gaan. Door de handelswijze
van de genoemde groepen ontstaat er grote overlast op straat. Als er door de runners
leden van de projectgroep worden waargenomen, verplaatsen ze zich in alle windrichtingen
en duiken onder in een van de genoemde lokaliteiten’.
Tijdens het project werd vooral gebruikgemaakt van de strafbare feiten die genoemd zijn
in de Algemene Plaatselijke Verordening van Maastricht. De boete op deze overtredingen werd door justitie gesteld op 120 gulden per overtreding. Volgens een van de respondenten, destijds hoofdagent/rechercheur in district Maastricht, werkte deze aanpak. De
zogenaamde ‘doelgroepers’ werden kort op de huid gezeten en er werd een flink aantal
boetes opgelegd. Om zicht te krijgen op deze groep werd er bij dit project ook een database samengesteld en bijgehouden waarin personalia, voertuigen, handelingen, aanhoudingen, controles, onderlinge contacten en strafbare feiten van de doelgroepers werden
geregistreerd.
Volgens de evaluatie van de politie Limburg-Zuid werden er gaande het project minder
doelgroepers in het centrum van Maastricht aangetroffen en nam het aantal klachten van
de bevolking betreffende de gedragingen van deze doelgroep werd minder. Hiervan zijn
echter geen cijfers voorhanden. Volgens een respondent lagen de succesfactoren van dit
project in de specifieke aanpak van het probleem. Bij het onderzoek zijn de verdachten/
personen aan elkaar gekoppeld wanneer fysieke controle had plaatsgevonden. Op deze
manier kreeg men een groep van ongeveer 135 personen in beeld die voor de overlast in
het centrum van Maastricht zorgde. De respondent die destijds nauw betrokken was bij dit
project was zelf zeer tevreden over het project en betreurt het feit dat deze aanpak niet
gecontinueerd is. Toen de overlast daalde, is men namelijk gestopt met het project omdat
de overlast flink gedaald was.2 In de periode daarna is de drugsoverlast langzaam maar
zeker weer toegenomen.
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5.1.2 Kortstondige Hit-and-Run projecten
Vanaf 2004 tot en met 2007 zijn er drie verschillende projecten gestart in de politieregio Limburg-Zuid. Deze projecten worden gekenmerkt door de specifieke aandacht voor
bepaalde gedeelten of buurten in en rond de gemeente Maastricht waar drugsrunners en
dealers actief zijn. In alle drie de gevallen zijn klachten en meldingen van bewoners de
aanleiding voor de start van deze projecten. De opzet en de resultaten van deze projecten
worden in deze paragraaf behandeld.
11drug
Het project 11drug draaide twee dagen (23 april 2004 en 7 mei 2004). Aanleiding voor
de start van dit project waren de klachten van buurtbewoners rond de Wilhelminakade.
Dit is precies hetzelfde gebied waar project Diesel zich in 1998 op richtte. Rond de
Wilhelminakade en directe omgeving was de overlast door drugsrunners, met name in de
late avond- en nachturen in het weekend, weer toegenomen. Runners klampten mensen
(van buitenlandse afkomst) aan of benaderden mogelijke kopers die zij lopend meevoerden
naar de woonbuurt Havezathe, waar de deals plaatsvonden. Havezathe is een buurt met
veel kleine steegjes en leent zich goed voor dit soort praktijken. Ook namen drugsrunners
plaats in het voertuig van de mogelijke koper, waarna zij wegreden naar het adres waar de
deal plaatsvond.
Het doel was om de overlast rondom de Wilheminakade terug te dringen door middel van
kleine Hit-and-Run acties met behulp van extra surveillance-eenheden in burger (met een
voor de runners onbekende auto) en in uniform. Deze acties werden gericht op de overlastgevende runners in het gebied. Daarnaast werd gebruikgemaakt van een cameraobservatiesysteem waarvan de beelden door twee medewerkers van de basiseenheid bekeken
werden. Zij registreerden welke runners actief waren, hoe vaak zij mogelijke drugskopers
aanspraken en zich vervolgens richting Havezathe bewogen. Verder gaven zij aan welke
voertuigen gecontroleerd moesten worden omdat deze contact hadden gehad met de runners in het gebied.
Dit project was door de twee actiedagen kleinschalig van opzet. Uiteindelijk zijn achttien
personen aangehouden wegens drugsrunnen en het kopen van verdovende middelen. Het
ontbreken van een evaluatie bemoeilijkt het om uitspraken te doen over de effectiviteit van
dit project.
Roadrunner
In oktober 2006 werd door de basiseenheid West het project Roadrunner opgestart. Naast
de doelstelling om de drugsrunners in kaart te brengen en op te pakken, zette men bij dit
project ook in op het terugbrengen van de overlast die werd veroorzaakt door de drugspanden in de wijken van Maastricht West. De bouwstichting Servatius uit Maastricht had namelijk haar zorgen geuit over de toename van de overlast van drugsgerelateerde zaken in
panden die door haar beheerd werden.
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De werkwijze van de basiseenheid West was als volgt: twee tot vier functionarissen gingen in
burger gekleed en met een onopvallend voertuig de straat op om drugsrunners op te sporen. Twee tot vier andere functionarissen (wel in uniform en in dienstauto) reden mee met de
burgerpatrouille. De burgerpatrouille volgde de runners om overtredingen vast te kunnen
stellen op grond van de Opiumwet (voorbereidingshandelingen) of Wegenverkeerswet.
De tussenevaluatie van het project heeft betrekking op de maanden oktober tot en met
december 2006. De cijfermatige resultaten zijn: 26 aanhoudingen met betrekking tot drugsfeiten, 71 aandachtvestigingen en de inbeslagname van soft- (6,5 kilo) en harddrugs (4 kilo)
bij huiszoekingen. Ondanks deze resultaten bleek er een aantal knelpunten te zijn. Deze
hadden met name betrekking op het leveren van de gewenste capaciteit voor het project
waardoor de afhandeling van de zaken in het gedrang kwam. Na deze tussenevaluatie heeft
er geen nieuwe evaluatie plaatsgevonden. Het beoordelen van de effectiviteit van dit project is hierdoor niet mogelijk.
15Drey
Het laatste kleinschalige project, 15Drey, liep in de periode van maart tot juli 2007. Dit
project werd opgestart door de basiseenheid Heuvelland (en ondersteund door de regionale ondersteuningsgroep) naar aanleiding van klachten van bewoners uit de Gemeente
Eijsden en Margraten over overlast veroorzaakt door drugsrunners en -kopers. Ook werd
er geklaagd door het personeel van tankstations Patiel en Knuvelkes die langs de A2 bij
Maastricht liggen. De doelstelling van dit project was het terugdringen van de overlast
veroorzaakt door drugsrunners en kopers van verdovende middelen. De werkwijze was
drieledig:
1. Het controleren van Belgische en Franse voertuigen op uitvoer van drugs door middel
van het inrichten van een controleplaats op de parkeerplaats Knuvelkes.
2. Het controleren van drugsrunners bij het tankstation Patiel op de A2. Hoofddoel hierbij
was het zogenaamde ‘opjaagbeleid’ en daar waar mogelijk repressief optreden bij het
waarnemen van strafbare feiten.
3. Het controleren van onveilige plaatsen in de grensstreek van de basiseenheid Heuvelland
met de Belgische grens. Dit waren plaatsen die door bewoners en personeel als onveilig
werden ervaren.
In het kader van dit project vonden wekelijks acties plaats maar over de behaalde resultaten
is helaas miets bekend.
5.1.3 Generieke aanpakken
Deze deelparagraaf gaat in op de meer generieke projecten die vanaf 2007 zijn opgestart.
Het gaat hierbij om de projecten NOMEN en Borderlines die beiden voor een langere periode gelopen hebben. Bij de start van het project NOMEN wordt overgestapt van puur politionele projecten richting meer integrale projecten met andere instanties.
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NOMEN
In april 2007 werd het project NOMEN gestart. In tegenstelling tot de drie voorgaande
kortstondige projecten is bij dit project een uitgebreide probleemanalyse uitgevoerd die
ook in de fasering van de aanpak is ingepland. De projectleider heeft X-pol mutaties laten
analyseren door een inforechercheur, observaties uitgevoerd en interviews gehouden met
politiemensen en met een vertegenwoordiger van een buurtplatform. Uit deze probleemanalyse kwam naar voren dat de in paragraaf 6.1.2 besproken kortstondige projecten niet
het gewenste effect hebben gehad aangezien deze vooral gericht waren op specifieke
gebieden en de duur van de projecten te kort was. Ook bleken de drugsrunners zeer mobiel
te zijn en zich redelijk gemakkelijk te verplaatsten over gebiedsgrenzen heen, waardoor
gebiedsspecifieke aanpakken een verplaatsingseffect teweegbrachten.
Doel van het project was om de overlast van drugsrunners en dealers op de A2 en in de
woonwijken waar de dealpanden gevestigd waren terug te dringen. Dit moest gebeuren
door het implementeren van een integrale probleemaanpak die binnen een jaar gerealiseerd moest zijn. Om dit te realiseren, werd een aantal deelprojecten opgezet die gericht
waren op de subdoelen van de integrale aanpak. Per deelproject onderzocht iedere projectleider de kaders van de in te zetten repressie- en handhavingsmiddelen. Hierbij werd
ook gebruikgemaakt van nieuwe methodieken om het probleem integraal aan te pakken.
1. Preventief fouilleren
Aanpassing van het veiligheidsrisicogebied Maastricht richting A2, inclusief enkele afritten en ontwikkelen en implementeren van het instrument Preventief Fouilleren. Uitvoeren
acties.
2. Gebiedsontzeggingen
Ontwikkelen en implementeren van het instrument Gebiedsontzeggingen voor de vijf
gemeenten.
3. Toepassing artikel 10a Opiumwet
Zodanig surveilleren dat de drugsrunner naar de politie toekomt en de politie niet naar hem.
Met behulp van ghostauto’s doet de politie zich voor als Franse toerist en wacht totdat hen
drugs wordt aangeboden. Bij voldoende bewijs voor strafbare voorbereidingshandelingen
worden de verdachten aangehouden en de auto, gsm en geld in beslag genomen.
4. Ontnemen en witwassen
Ontwikkelen van beleid gericht op aanhouding, vervolging en inbeslagneming ter zake verdenking witwassen. Indien de drugsrunner veel geld op zak heeft en zich bedient van een
dure auto wordt zijn inkomstenbron nagetrokken in samenwerking met de belastingdienst.
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5. Aanpak Drugspanden
Sneller en effectiever drugspanden aanpakken. Implementeren van gemeentelijk beleid tot
sluiting drugspanden op grond van artikel 174a Gemeentewet en 13b Opiumwet.
6. Verkeer
Vastleggen van agressief rijgedrag in processen verbaal. Daarnaast moet het Meldpunt
agressief rijgedrag gekoppeld worden aan de doelgroep drugsrunners. Om de agressieve
werkwijze van de runners te verstoren, moet er actiever samengewerkt worden met het
Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie.
7. Informatie en analyse
Up-to-date houden van database drugsrunners en deze koppelen met de databases van
Rotterdam, Zuid-Holland Zuid, het Hazeldonkteam, KLPD en Limburg-Zuid. Deze moeten
input leveren voor het gebruik van de database van de Automatic Number Plate Recognition
(ANPR).
8. Internationale samenwerking
Bevorderen van de internationale projectmatige samenwerking en grensoverschrijdende
inzet van politie-eenheden.
9. Lokale gemeenschap
Dialoog opbouwen met lokale Marokkaanse gemeenschap om stigmatisering te voorkomen en om informatie te vergaren. Daarnaast moet er voorkomen worden dat lokale jeugd
gelokt wordt door het grote geld dat te verdienen valt in de drugsscene.
10. Tegenhouden
Zoeken naar afwijkende methoden om activiteiten van drugsrunners te verstoren. Dit door
bijvoorbeeld stickers op de auto te plakken met “ik ben een drugsrunner” of een sms-bom
op een door een runner gebruikte gsm droppen.3
In totaal werden 52 acties uitgevoerd waarbij 752 drugsrunners gecontroleerd werden en
er 89 werden aangehouden. Daarnaast werden ook 59 voertuigen in beslag genomen en
111 gebiedsontzeggingen uitgevaardigd. Ondanks deze resultaten kwam een aantal knelpunten naar voren uit de evaluatie. Deze knelpunten deden zich vooral voor binnen de
planning en organisatie van het project. De samenwerking met andere opsporingsdiensten
en ketenpartners verliep niet optimaal. Ook waren de afhandeling en verwerking van de
zaken niet zoals gewenst. Daarnaast ontstond het gevoel dat de repressieve aanpak niet
tot het gewenste, blijvende effect leidde aangezien de doelgroep zich snel aan het optreden van de politie aanpaste. De knelpunten uit de evaluatie leidden tot de constatering
dat een meer geborgde en langetermijnaanpak vereist was. Hiervoor zou ook intensiever
samengewerkt moeten worden met andere partners in de veiligheidsketen. De doorstart
van NOMEN vond plaats onder de noemer Borderlines.
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Borderlines
Van begin 2009 tot en met 2010 liep het project Borderlines dat bestond uit verschillende
(interventie)teams: Joint Hit Team, interventieteam van de Koninklijke Marechaussee en
leden van de basiseenheid Maastricht, interventieteam met voormalige leden van project
NOMEN en een flexteam bestaande uit leden van de politie, gemeente en de KLPD.
Een belangrijk speerpunt van dit project was de multidisciplinaire aanpak van het drugsprobleem in Maastricht. Hiertoe werden er bij de start korte-, middellange- en langetermijndoelen opgesteld om zo gefaseerd te werk te gaan. Op korte termijn (binnen een jaar)
zouden de drugsrunners en drugspanden in Maastricht multidisciplinair aangepakt worden.
Hiervoor waren voorafgaand aan het project alle bij de politie bekende dealpanden geïnventariseerd. Op middellange termijn zou de in Maastricht gehanteerde aanpak uitgebreid
moeten worden over de hele regio Limburg-Zuid. Op lange termijn was een van de doelstellingen om een Eurregionaal tactisch team op te richten aangezien een effectieve aanpak
voor zowel regionale, interregionale of internationale verplaatsingeffecten zou kunnen gaan
zorgen. Een intensieve Eurregionale samenwerking zou dit verplaatsingseffect mogelijk
kunnen ondervangen.

Figuur 5.1 – Organisatieschema van project Borderlines
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Aan de linkerzijde van het schema staan de informatieverstrekkende partijen. Ook de burger kan een informatieverstrekkende rol aannemen door een klacht in te dienen bij een
speciaal daarvoor opgezet meldpunt. Aan de rechterzijde staan leidinggevende personen
en de verschillende interventieteams die in de praktijk opereerden.
Borderlines: aanpak via meerdere sporen
Naast de strafrechtelijke aanpak liep er ook een door het project Borderlines geïnitieerde, bestuursrechtelijke aanpak. Hiervoor was door de gemeente een handhavingsteam
(Flexteam genaamd) van specialisten opgericht, dat kon opereren op basis van het bestuursrecht, bouw- en milieurecht en de Algemene Plaatselijke Verordening.
Het Flexteam werd ingesteld om de overlast van de dealpanden in Maastricht aan te pakken. De dealpanden zorgden voor veel overlast in de woonwijken door het aan- en afrijden
van drugstoeristen en junks. De gemeente Maastricht heeft een speciaal drugsmeldpunt
in het leven geroepen zodat burgers klachten kunnen indienen. Op basis van de klachten
en eigen onderzoek kon er actie ondernomen worden en konden eventuele dealpanden
gesloten worden. Hiervoor werkte het Flexteam samen met de politie, het Veiligheidshuis,
de sociale recherche en de GGD. Bij voldoende bewijs kon de burgemeester op basis van
Artikel 13b van de Opiumwet de bevoegdheid voor een voor het publiek toegankelijk lokaal
en daarbij behorend erf sluiten, als daar drugs werden verkocht of verstrekt. Er zijn geen
evaluaties van dit project beschikbaar die de effecten van deze werkwijze beschrijven.
Waakzaam
Een exponent van de samenwerking tussen de KLPD, politie Limburg-Zuid en de Koninklijke
Marechaussee zijn de zogenoemde Waakzaamacties in 2010 geweest. Ook andere partners uit de veiligheidsketen, zoals de Belastingdienst/FIOD-ECD, de Douane en het
Parketarrondissement Maastricht, waren en zijn bij deze acties betrokken. Een voorbereidingsgroep die de informatie van de verschillende partners bundelde, maakte duidelijk dat
Limburgse dealers hun handelswaar veelal in Rotterdam haalden. Met de Waakzaamacties
werd een gerichte controleactie uitgevoerd op de verkeersstromen om de drugstoevoer
vanuit Rotterdam aan te pakken.
Bij deze acties werd ook gebruikgemaakt van Automatic Number Plate Recognition (ANPR).
Dit is een geavanceerde cameratechnologie die de kentekens van passerende voertuigen
screent en vergelijkt met een database. In deze database staan alle kentekens van voertuigen die volgens de politie zeker of vermoedelijk betrokken zijn geweest bij bepaalde
strafbare feiten. Indien er een kenteken van een voertuig overeenkomt met een kenteken
uit een database dan is sprake van een hit. Politie en partners lijken tevreden over de uitvoering en opbrengsten van de acties. Zo waren “tijdens de laatste actie vrijwel alle ingestelde controles succesvol, met een gemiddelde ‘opbrengst’ van ruim een kilo heroïne per
gecontroleerd voertuig”.4
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5.2 Resumé
Voor dit hoofdstuk zijn zeven interventies bekeken. In 1998 startte het eerste project dat zich
richtte op drugsrunners en dealers op de Wilhelminakade. Het project leverde een reductie
van de overlast op. Nadat de overlast daalde, werd het project gestopt, waarna de problematiek weer terugkwam. Tussen 2004 en 2007 zijn er drie kleinere projecten uitgevoerd.
Deze projecten waren gericht op specifieke locaties/gebieden in en rondom Maastricht.
Hoewel er een aantal drugsrunners werd opgepakt en drugs in beslag zijn genomen, bleven
de drugsrunners niet weg.
Hierna besloot de politie het over een andere boeg te gooien door een meer integrale aanpak te creëren met het project NOMEN. Niet alleen de drugsrunners maar ook de drugspanden moesten aangepakt worden. Bij dit project werd voor het eerst gebruikgemaakt van
zogenaamde ghostauto’s waarin politieagenten gebruikmaakten van Franse auto’s en wachtten totdat ze door drugsrunners benaderd werden om drugs te kopen. Het project draaide
een jaar (april 2007 tot maart 2008) en leverde veel aanhoudingen en inbeslagnames op. De
problematiek rond de runners zelf verdween echter niet maar bleef aanwezig. Uit een evaluatie bleek dat de samenwerking met andere partners niet optimaal verliep. Ook bleek dat
een meer geborgde en langetermijnaanpak vereist zou zijn en dat er beter samengewerkt
moest worden met andere partners in de veiligheidsketen. De nieuwe projectnaam waaronder dit zou gebeuren, was Borderlines. Begin 2009 startte project Borderlines, dat bestond
uit verschillende interventieteams. Bij dit project werd onder andere samengewerkt met de
KLPD, OM, douane, belastingdienst/FIOD-ECD en de gemeente Maastricht. Onlangs is het
project beëindigd maar hiervan is nog geen evaluatie voorhanden.
Een exponent van de samenwerking tussen de KLPD, politie Limburg-Zuid en de Koninklijke
Marechaussee zijn de zogenoemde Waakzaamacties. Ook andere partners uit de veiligheidsketen zoals de Belastingdienst/FIOD-ECD, de Douane en het Parketarrondissement
Maastricht waren en zijn bij deze acties betrokken. Met de Waakzaamacties werd met
behulp van ANPR een gerichte controleactie uitgevoerd op de verkeersstromen om de
drugstoevoer vanuit Rotterdam aan te pakken.

Noten
1.

Via de politie is beschikking gekregen over de projectplannen.

2.

Hieraan ligt geen evaluatieonderzoek ten grondslag.

3.

Managementsamenvatting NOMEN, blz. 1 en 2.

4.

Gebaseerd op het artikel van Jongemans en Rienks (2011). In totaal zijn er acht auto’s gecontroleerd. In vier van deze auto’s werd in totaal acht kilo heroïne aangetroffen.
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6

Juridische context

Uit de jurisprudentie komen enkele zaken naar voren die betrekking hebben op drugsrunners en de opsporingmethoden daaromtrent. In dit hoofdstuk geven we een kort overzicht
van de relevante jurisprudentie in relatie tot de ingezette opsporingsmethoden. In de jurisprudentie is met name gezocht op de term drugsrunner. Inzicht in de juridische mogelijkheden en beperkingen in relatie tot de aanpak van de drugsrunnersproblematiek is belangrijk
als referentie voor de nieuw te ontwikkelen aanpakken. Achtereenvolgens wordt ingegaan
op de uitspraken rondom opsporingsmethoden (inzet lokauto, infiltratie, pseudokoop), de
legitimiteit van het Joint Hit Team (JHT), Automatic Number Plate Recognition (ANPR) en
de hoogte van de straffen die aan drugsrunners worden opgelegd. Alvorens wij ingaan op
voornoemde onderwerpen schetsen wij kort de basis van de Opiumwetgeving met betrekking tot de strafbaarstelling van drugsrunners.

6.1 Opiumwetgeving en strafbaarstelling van drugsrunners
De delicten die onder de Opiumwet vallen, zijn aan te merken als ‘slachtofferloos’, omdat
zowel de dealer als de koper het delict willen voltooien. Dit brengt met zich mee dat er
weinig aangiftes zullen zijn op dit gebied, waardoor de politie zelf een proactieve houding aan moet nemen om achter deze delicten te komen. Volgens Cleiren en Nijboer
(2009)1 werden in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw dan ook verschillende
opsporingsmethoden, zoals infiltratie en observatie, ingezet. Aangezien de inzet van deze
methoden nog niet volgens de wet geregeld was, is op 1 februari 2000 de wet Bijzondere
Opsporingsbevoegdheden in werking getreden (zie verderop).
Op 4 september 1985 is artikel 10a Opiumwet2 van kracht geworden. Deze wet stelt verschillende voorbereidings- en bevorderingshandelingen op het gebied van drugshandel
strafbaar. Volgens de memorie van toelichting trad deze wet in werking omdat de wetgever
vond dat er pas in een laat stadium strafrechtelijk ingegrepen kon worden. In de praktijk
blijkt dat art. 10a voornamelijk op drugsrunners wordt toegepast.3 Aangezien drugsrunners
in veel gevallen geen drugs in hun bezit hebben, overtreden zij de andere artikelen van de
Opiumwet niet.
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Met dit artikel in de hand heeft de politie de mogelijkheid om al in een vroeg stadium in te
grijpen en eventuele dwangmiddelen of opsporingsmiddelen in te zetten.

6.2 Opsporingsmethoden
In rechtszaken tegen drugsrunners richt het verweer van de verdedigende partij zich meermaals op de ingezette opsporingsmethoden. Volgens de verdediging zijn de opsporingsmethoden niet geoorloofd. Hieronder bespreken we enkele zaken die betrekking hebben
op toegepaste opsporingsmethoden.
Zaak 1: Inzet lokauto4
In een zaak uit september 2009 bleek volgens het proces verbaal dat Nederlandse verbalisanten in een personenauto met Franse kentekenplaat in de gemeente Maastricht rondreden. Op een gegeven moment probeerde een persoon de aandacht van de verbalisanten
te trekken om vervolgens naar hun auto te lopen. Hij kwam bij het bijrijderportier staan,
bukte zich en wenkte naar de verbalisanten. Nadat het portierraampje was geopend, vroeg
verdachte waarnaar zij op zoek waren. De verbalisant antwoordde met “wat heb je”, waarna de verdachte het voorstel deed om naar een andere locatie te gaan. Nadat nog een keer
gevraagd werd “wat heb je”, antwoordde hij dat hij cocaïne en heroïne had. Daarna stelde
hij voor om in te stappen zodat zij naar zijn huis zouden rijden om daar de zaken verder te
regelen. Op grond van deze omstandigheden oordeelde de rechtbank dat niet gezegd kon
worden dat de verbalisanten verdachte hebben aangezet tot iets anders dan datgene dat
hij van plan was. Het verweer van de verdediging werd om deze reden verworpen.
Zaak 2: Pseudokoop, infiltratie en legitimiteit Joint Hit Team5
In een zaak uit december 2009 wordt ingegaan op de vraag of er sprake is geweest van
pseudokoop als bedoeld in artikel 126i Sv6 dan wel van infiltratie als bedoeld in artikel 126h
Sv en of het Joint Hit Team wel mag opereren zoals het doet. Om drugsrunners op heterdaad te betrappen en aan te houden, surveilleerden in deze zaak twee verbalisanten (een
van de politie Limburg-Zuid en de ander van de Federale Politie België) in een personenauto met Franse kentekenplaten in Maastricht. Op een gegeven moment werden zij gewenkt
door twee mannen die hen gebaarden te stoppen. Beide mannen liepen vervolgens naar
de bijrijderzijde van de auto. De man gebaarde daarop dat het raampje van het voorportier
aan de bijrijderzijde geopend moest worden, hetgeen de verbalisant deed.
In het Frans werd hun gevraagd hoe het men hun ging en of ze iets zochten. De verbalisant
zei dat ze op zoek waren naar koopwaar waarop één van de verdachten vroeg of zij cocaïne
of heroïne wilden hebben. De verbalisant vroeg hoeveel het kostte, waarna de verdachte
de vraag stelde hoeveel ze wilden kopen. “50 gram” antwoordde de verbalisant. Nadat de
verdachten duidelijk maakten dat het 40 euro per gram was, werd de verbalisanten verzocht om de verdachten te voet te volgen omdat de Franse auto te opvallend was. Nadat
één van de verbalisanten deze bevindingen aan de commandant van de aanhoudingsvoertuigen doorgaf, werden de mannen aangehouden.
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Pseudokoop
In dit geval betoogde de advocaat van de verdachten dat de verbalisanten gebruik hebben gemaakt van de in artikel 126i Sv. opgenomen bijzondere opsporingsbevoegdheid:
de pseudokoop. De politierechter was, in lijn van HR LJN: AF7331, van mening dat hoewel
in de tekst van artikel 126i, eerste lid, Sv sprake was van de afname van goederen (en het
verlenen van diensten) er geen sprake van een concrete aflevering hoeft te zijn om toch
gekwalificeerd te worden als pseudokoop.
Onder pseudokoop moet dus ook worden verstaan de situatie waarin de opsporingsambtenaar voorwendt goederen te willen afnemen en tot afspraken komt met de verdachte strekkende tot aankoop en aflevering van goederen, zulks met de bedoeling in te grijpen op het
moment dat de verdachte tot aflevering overgaat. Iets waar het in deze zaak wel op lijkt.
Toch oordeelde de rechter dat er geen sprake was van pseudokoop in de zin van artikel
126i Sv. In dit geval was het onderzoek gericht op de opsporing van overtreding door nog
onbekende verdachten van het bepaalde in artikel 10a van de Opiumwet. Dit artikel betreft
voorbereidingshandelingen en ook de actie was gericht op de bestrijding van door drugsrunners veroorzaakte overlast. De rechter concludeerde dat ‘uit de stukken niet anders was
gebleken dan dat de politie de bedoeling had om meer of anders te doen dan drugsrunners aanhouden vanwege het plegen van voorbereidingshandelingen voor de verkoop van
drugs’. Ook was er niet gebleken dat de politie daadwerkelijk over wilde gaan tot aankoop
van deze drugs aangezien de verdachten direct zijn aangehouden na het contact en er niet
eerst gewacht is tot de aflevering plaats zou vinden. Ook het feit dat er gevraagd was naar
de afleveringsplaats leverde geen pseudokoop op omdat deze vraag te algemeen zou zijn,
zo stelde de politierechter.
Infiltratie
In dezelfde zaak stelde de advocaat van de verdachten ook dat de politie geïnfiltreerd heeft
zonder dat een bevel ex artikel 126h Sv is afgegeven. In dat geval zou de aanhouding
onrechtmatig zijn. Volgens de advocaat heeft de politie, door het rondrijden in een auto
met Franse kentekenplaten, op zoek te zijn naar koopwaar en het zeggen dat zij 50 gram
cocaïne wil kopen, zich in de rol van Franse drugstoerist verplaatst en deel uitgemaakt van
een criminele groep van drugskopers en drugsverkopers. Zonder bovengenoemd bevel zou
deze handelswijze niet legitiem zijn.
Het eerste lid van artikel 126h luidt: “In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, dat gezien zijn aard of de samenhang met andere door de verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert, kan de officier
van justitie, indien het onderzoek dit dringend vordert, bevelen dat een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, deelneemt of medewerking verleent aan een
groep van personen waarbinnen naar redelijkerwijs kan worden vermoed misdrijven worden
beraamd of gepleegd.”
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Belangrijke elementen uit dit lid zijn deelneming en medewerking verlenen aan. Volgens de
politierechter vergt deelnemen en medewerking verlenen aan een zeker tijdspanne of duur.
In deze zaak is hiervan echter geen sprake omdat na het contact meteen overgegaan is tot
aanhouding. Dit brengt met zich mee dat er geen sprake is geweest van infiltratie zoals
bedoeld in artikel 126h Sv.
JHT
Een laatste verweer betreft het betoog van de advocaat dat het Joint Hit Team een onderzoeksteam is als bedoeld in artikel 552qa Sv. Een internationaal gemeenschappelijk onderzoeksteam, zoals bedoeld in dit artikel, kan slechts voor een beperkte periode ingesteld
worden. Nu het Joint Hit Team al enkele jaren bestaat, zou deze periode overschreden zijn
en aangezien er dan niet aan de voorwaarden voldaan is, zou de verklaring van de Belgische
verbalisant niet mogen worden opgenomen in het dossier.
De politierechter onderzocht vervolgens of het Joint Hit Team gekwalificeerd kan worden
als een internationaal gemeenschappelijk onderzoeksteam, zoals bedoeld in art. 552qa Sv.
Uit de stukken komt naar voren dat het JHT als onderdeel van het project Borderlines is
belast met de bestrijding van het drugstoerisme en internationaal overlastgevende drugsverkooppunten. Om deze reden is het Joint Hit Team geen internationaal gemeenschappelijk onderzoeksteam, zo oordeelde de politierechter.
Zaak 3: Lokauto en Tallon-criterium7
In een recente zaak (december 2010) in Rotterdam waarbij de politie gebruikmaakte van
een Duitse lokauto oordeelde de rechter ook dat er geen sprake was pseudokoop omdat
uit het proces verbaal niets was gebleken van afspraken tussen de opsporingsambtenaren en verdachte over de aankoop en levering van drugs, bijvoorbeeld met betrekking tot
de prijs of de af te nemen hoeveelheid. Ook werd in dit geval het Tallon-criterium8 niet
geschonden omdat het initiatief tot het maken van het contact en aanbieden van drugs
louter toe te schrijven was aan de verdachte. Hierdoor was de verdachte niet gebracht tot
andere strafbare feiten dan die hij al van plan was.

6.3 Automatic Number Plate Recognition (ANPR)
De leiding van het KLPD en de politieregio Limburg-Zuid hebben besloten onder de naam
Waakzaam een aantal gezamenlijke acties te houden op en rond de verkeersstromen op het
grondgebied van de regio Limburg-Zuid. Hierbij werd gebruikgemaakt van ANPR. Bij een
van de ‘hits’ werd een verdachte aangehouden die ruim 300 gram heroïne bij zich had. De
raadsman spande echter een zaak aan waarin hij de rechtmatigheid van de aanhouding in
twijfel trok.
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Rechtbank Maastricht, 17-02-2010
Om precies te zijn, betwistte de advocaat dat er sprake is geweest van een controle op basis
van de Wegenverkeerswet (Wvw). Hij stelt dat in het proces verbaal “Waakzaam 2” staat dat de
actie maar één doel voor ogen stond en dat was het opsporen van Opiumwet- en witwasdelicten. Volgens hem werd in dit geval de controlebevoegdheid op basis van de Wvw ten onrechte
gebruikt om drugs(gerelateerde) feiten op te sporen. Aangezien de bewijsmiddelen tegen zijn
cliënt zijn voortgekomen uit deze onrechtmatige toepassing leverde dat volgens hem bewijsuitsluiting, zoals bedoeld in 359a Sv, op. (Bron: LJN:BL4080)

Ook de rechter kwam tot de conclusie dat het doel van de controle louter gericht was
op het onderscheppen van auto’s en personen die iets te maken hebben met verdovende middelen. Hier is dan geen sprake van een controle op grond van de Wvw en
volgens de rechter is er ten onrechte gebruikgemaakt van deze controlebevoegdheid.
Concluderend, stelde de rechter dat er sprake is van détournement de pouvoir, ofwel
misbruik van bevoegdheden, ook al werd er bij sommige controles wellicht ook naar de
autopapieren gevraagd. Bewijsuitsluiting volgde en de verdachte werd vrijgesproken.
De reactie van de commandant, operationeel leider Waakzaam project hierop:
“Als één van de bedenkers van deze acties was ik zeer verbaasd over de uitspraak
van de Rechtbank, te meer gelet op de vigerende jurisprudentie van de Hoge Raad
in deze kwesties. De Hoge Raad stelt (in diverse arresten) dat de controlerende
bevoegdheid van politie op basis van 160 Wvw nooit vervalt, zelfs al heb je met
verdachten te maken op basis van andere wetgeving. Politie mag altijd starten met
bevoegdheden op grond van 160 Wvw, mits het deze ook toepast door een stopteken te geven op grond van 160 Wvw en het rijbewijs te controleren. In onderhavige
zaak was nog geen sprake van een verdachte en startte de controle op grond van
160 Wvw. Het feit dat de politie graag drugs in beslag wil nemen, doet daar niet aan
af. Iedere diender in de stad die zijn pappenheimers kent, selecteert op basis van
zijn kennis.”9
De politiecommandant refereert in zijn reactie onder andere aan het voor strafrechtjuristen
bekende arrest: controle zigeunervrouwen,10 waarin een zaak werd behandeld waarbij de
auto van een groep vrouwen werd gecontroleerd omdat zij werden verdacht van diefstal.
Deze groep vrouwen had zich in een winkelcentrum opgehouden waar in die periode veel
werd gestolen door groepjes “zigeunervrouwen”. In het betreffende gebied zag de verbalisant een auto rijden met vijf zigeunervrouwen erin. Nadat de verbalisant bij de centralist
navraag had gedaan, bleek de eigenaar van het voertuig diverse antecedenten op haar
naam te hebben. Hierop besluit de verbalisant op basis van de Wvw 1994 een stopteken
te geven en naar haar rijbewijs te vragen. Deze bevoegdheid werd aangewend naar aanleiding van informatie die zou kunnen wijzen op een strafbaar feit waardoor de raadsman
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stelde dat er misbruik was gemaakt van de controlebevoegdheid op basis van de Wvw
(gelijk aan bovenstaande zaak van de Rechtbank Maastricht).
Hier oordeelde de Hoge Raad echter dat het bestaan van een redelijk vermoeden dat
iemand zich heeft schuldig gemaakt aan een strafbaar feit, niet in de weg staat van het
uitoefenen van controlebevoegdheden door politieambtenaren, mits daarbij tegenover verdachte de aan deze als zodanig toekomende waarborgen in acht worden genomen.11 In dit
geval was er dus geen sprake van détournement de pouvoir.
De uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch inzake de drugsrunners is kort en
krachtig en vernietigt het vonnis van de rechtbank.12 Het hof stelt dat aan de bestuurder
van de auto waarin verdachte zich bevond een stopteken is gegeven als bedoeld in art.
160 Wvw 1994 en dat er tevens een rijbewijs ter inzage is gevorderd nadat de auto op de
controleplaats was aangekomen. Hieruit blijkt dat de controlebevoegdheid dus niet alleen
gebruikt werd voor een ander doel dan een verkeerscontrole waardoor er geen sprake van
détournement de pouvoir kan zijn.

6.4 Vonnissen drugsrunners
Uit een scan op rechtspraak.nl komt een aantal rechtszaken met betrekking tot drugsrunners naar voren.13 In deze paragraaf komen specifiek de vonnissen c.q. straffen tegen drugsrunners aan de orde.
‘Het drugsrunnerdelict’: artikel 10a Opiumwet
Drugsrunners worden over het algemeen niet tot lange gevangenisstraffen veroordeeld. In de
geanalyseerde uitspraken variëren de straffen van een werkstraf van twintig uur tot en met
celstraffen van maximaal drie maanden. Dit heeft te maken met het type delict waaraan ze
zich schuldig maken. Aangezien drugsrunners als tussenpersoon fungeren en de klant met de
dealer in contact brengen, is er met betrekking tot de strafbaarstelling louter sprake van voorbereidingshandelingen. Deze voorbereidingshandelingen worden strafbaar gesteld in artikel
10a Opiumwet (zie paragraaf 7.1). De hoogste gevangenisstraf die voor dit delict kan worden
opgelegd, is zes jaar.

Hieronder bespreken we een aantal rechtszaken die betrekking hebben op drugsrunners en
artikel 10a Opiumwet.
In een zaak14, die in maart 2010 voor het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch diende, speelt de
inzet van een lokauto wederom een rol. Twee verbalisanten rijden in een auto met Franse
kentekenplaten door Maastricht. Op een gegeven moment geeft de auto achter hen lichtsignalen en gaat naast hen rijden. De bestuurder van de Nederlandse auto opent het bijrijderraampje en maant de verbalisanten ook het raam te openen waarop een gesprek volgt
over de verkoop en de prijs van heroïne. Vervolgens verzoekt de bestuurder hem te volgen.
Nadat de verbalisanten hun collega’s op de hoogte brengen, wordt de bestuurder korte
tijd later aangehouden ter zake vermoedelijke overtreding van artikel 2 en/of artikel 10 en
artikel 10a van de Opiumwet.
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Van artikel 2 en 10 Opiumwet is geen sprake aangezien de drugsrunner geen verdovende
middelen in bezit had en er ook geen deal had plaatsgevonden. Wel was er sprake van
voorbereidingshandelingen in de zin van artikel 10a van de Opiumwet. De verdachte probeerde om drugskopers over te halen om mee te gaan naar een dealer om drugs te kopen
en zo dus de drugsverkopers de gelegenheid te verschaffen om tot deze daad te komen.
Het hof laat het vonnis van de rechtbank in stand waardoor de verdachte wordt veroordeeld
tot een gevangenisstraf voor de duur van drie maanden.
Daarbij heeft de rechter tevens rekening gehouden met:
 de ernst van het bewezen verklaarde in de verhouding tot andere strafbare feiten, zoals
onder meer tot uitdrukking komt in het hierop gestelde wettelijk strafmaximum en in de
straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd;
 de omstandigheid dat de door verdachte gepleegde handelingen het internationale
drugstoerisme bevorderen, welke handel de internationale rechtsorde ontregelt;
 de omstandigheid dat de werkwijze van drugsrunners kan leiden tot verkeersgevaarlijke
situaties, waardoor aan de samenleving ernstige schade kan worden berokkend;
 de omstandigheid dat harddrugs als de onderhavige, eenmaal in handen van gebruikers,
grote gevaren voor de gezondheid van die gebruikers opleveren, terwijl die gebruikers
hun verslaving vaak door diefstal of ander crimineel handelen trachten te bekostigen;
 de omstandigheid dat verdachte, door zich schuldig te maken aan het bewezenverklaarde, het gebruik van verdovende middelen en de daarmee gepaard gaande maatschappelijke overlast (mede) in stand houdt.
In een vergelijkbare zaak werd een drugsrunner veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur.15
In een andere zaak16 tegen een drugsrunner wordt door de rechter gerefereerd aan de
oriëntatiepunten van het Landelijk Overleg van Voorzitters van de Strafsectoren van de
gerechtshoven en de rechtbanken (LOVS).17 Op 2 maart 2010 zijn deze oriëntatiepunten
bijgewerkt met betrekking tot de Opiumwet. Meer specifiek gaat de LOVS in op de straftoemeting rondom dealen vanuit dealpanden en drugskoeriers. Bij drugskoeriers is als richtlijn zelfs een tabel opgenomen waarbij af te lezen is hoe hoog een straf moet zijn bij een
bepaalde hoeveelheid drugs. Hier wordt ook nog onderscheid gemaakt in drie categorieën
koeriers: pakezels (deze worden gedwongen), standaard (makkelijk geld verdienen, is het
motief) en organisatie (crimineel samenwerkingsverband). Het devies is: hoe meer organisatie, hoe hoger de straf.
Voor de straftoemeting van drugsrunners zijn echter geen oriëntatiepunten geformuleerd
waardoor de rechter tot de volgende conclusie komt:
“Door het LOVS zijn weliswaar geen oriëntatiepunten geformuleerd voor de straftoemeting aan drugsrunners, maar zijn wel oriëntatiepunten geformuleerd voor de
straftoemeting bij het dealen van harddrugs vanuit een pand en/of op straat.
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Nu het handelen van verdachte in het verlengde hiervan ligt, heeft de politierechter
acht geslagen op die oriëntatiepunten. Uit die punten volgt dat bij het verkopen,
afleveren en verstrekken van gebruikershoeveelheden harddrugs vanuit een pand
of op straat gedurende minder dan een maand met enige regelmaat, een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van drie maanden als oriëntatiepunt heeft
te gelden. Of verdachte met enige regelmaat gedurende minder dan een maand
gedeald heeft of voorbereidingshandelingen daartoe heeft verricht, is niet bewezen
verklaard. De politierechter zal daarom een aanzienlijk mildere straf opleggen. Een
onvoorwaardelijke werkstraf voor de duur van twintig uren acht de politierechter
passend en geboden. Teneinde verdachte aan te sporen niet verder te gaan op het
misdadige pad dat hij wellicht wenst in te slaan of reeds heeft ingeslagen in zijn
leven, zal de politierechter voorts een voorwaardelijke gevangenisstraf opleggen
van twee weken. Aan deze straf zal een proeftijd voor de duur van twee jaren verbonden worden.”18

6.5 Resumé
Op 4 september 1985 is artikel 10a Opiumwet van kracht gegaan. Deze wet stelt verschillende voorbereidings- en bevorderingshandelingen op het gebied van drugshandel strafbaar. Met dit artikel in de hand heeft de politie de mogelijkheid om al in een vroeg stadium
in te grijpen en eventuele dwangmiddelen of opsporingsmiddelen in te zetten.
In de jurisprudentie trekken de advocaten in verschillende zaken de legitimiteit van de werkwijze van de politieambtenaren in twijfel. In verschillende zaken stelt de verdediging dat de
politieambtenaren gebruikmaken van bijzondere opsporingsmethoden (infiltratie, pseudokoop) zonder dat zij hiertoe bevoegd zijn. De rechter oordeelt dat er met de inzet van
de lokauto waarbij politieambtenaren zich voordoen als buitenlandse drugskopers, geen
sprake is pseudokoop of infiltratie.
De straffen die op grond van art. 10a Opiumwet aan drugsrunners worden opgelegd, variëren van een taakstraf van twintig uur tot een gevangenisstraf van drie maanden. De drugsrunners zijn een belangrijke schakel in de drugshandel maar blijven door hun specifieke taak
(werving) strafrechtelijk redelijk buiten schot.
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7

Definitiekwesties

In de voorgaande hoofdstukken hebben we gesproken over de drugsrunners. Dit kan de
suggestie wekken dat het duidelijk is wat er onder een drugsrunner moet worden verstaan.
Dat is allerminst het geval. Het politiekorps Limburg-Zuid geeft aan dat het bij voorkeur
een duidelijke definitie van een drugsrunner wil, om ‘op basis van objectiveerbare gegevens bestanden van drugsrunners te kunnen formeren’. Een van de onderzoeksvragen heeft
betrekking op het formuleren van een definitie van drugsrunners en de daarmee verbonden
problematiek - op basis van het verzamelde onderzoeksmateriaal - waarmee de politie de
aanpak gerichter vorm en inhoud kan geven. Ter oriëntatie op de definitiekwestie hebben
wij verschillende bronnen geraadpleegd, waaronder literatuur, documenten c.q. projectplannen, politiesystemen en gesprekken met respondenten. Achtereenvolgens komen de
bronnen aan de orde.

7.1 Drugsrunners in de literatuur
In 1996 hebben Van der Torre en Gerz uitgebreid onderzoek gedaan naar drugstoerisme,
Marokkaanse drugsrunners en dealpanden in Rotterdam. Het onderzoek gaat in op de vele
facetten van de grensoverschrijdende drugshandel tussen met name Noord-Frankrijk en
Rotterdam. Van der Torre en Gerz omschrijven een drugsrunner als volgt: “Drugsrunners
vormen een schakel tussen drugsklanten en dealers. Hun belangrijkste taken zijn het werven en loodsen van klanten, maar zij halen ook drugs op in ‘safe-houses’ (opbergplaatsen
van drugs), bezorgen soms op bestelling drugs bij klanten en verrichten ander loopwerk
voor drugshandelaren. Veel runactiviteiten zijn zichtbaar en daarom risicovol. Drugsrunners
zijn katvangers: dealers houden er rekening mee dat de politie hen zo nu en dan oppakt”.
Bij deze omschrijving gaan Van der Torre en Gerz uit van een taakverdeling tussen drugsrunners en dealers. In de hiërarchie staan de dealers bovenaan, aangezien de drugsrunners voor hen de risicovolle activiteiten uitvoeren. Eenzelfde typering ziet men terug in de
beschrijving van Fijnaut en de Ruyver uit 2008. Zij stellen dat succesvolle drugsrunners zich
omhoog kunnen werken om de status van dealer te verwerven. De status van dealer is
hoger door de betere verdiensten. Zo kan een dealer op een goede dag tien- tot twaalfduizend euro verdienen terwijl een drugsrunner tweeduizend euro per maand verdient.
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7.2  Gehanteerde omschrijvingen/definities in projectplannen
In de geanalyseerde projectplannen van de politie Limburg-Zuid wordt de werkwijze van
de drugsrunners uitvoerig beschreven. Op een enkele uitzondering na ontbreekt een definitie van een drugsrunner in deze stukken. Zo staat er ook vaak runner, dan runner/dealer
dan weer dealer. Toch komt er uit twee projectplannen een aantal aanknopingspunten naar
voren die enig licht werpen op de omschrijving van een drugsrunner.
Het eerste projectplan (Diesel uit 1998) geeft de volgende beschrijving van een drugsrunner. Een drugsrunner is namelijk ‘een persoon die tot doel heeft een drugstoerist te werven
en deze naar een plaats van verkoop van drugs of een plaats van gebruik van drugs te brengen, dan wel verkoop van drugs ter plaatse te plegen. De runner verplaatst zich in hoofdzaak te voet, op een scooter en soms in een personenauto’.
Een andere omschrijving is te vinden in het Projectplan Roadrunner uit 2006: ‘De drugsrunners, jongeren van allochtone afkomst, werven drugstoeristen en brengen ze vervolgens
naar een plaats van verkoop of gebruik. Drugsrunners zijn actief op de belangrijkste wegen
vanuit België naar Nederland. Door middel van lichtsignalen, afsnijden, het van de weg
afdrukken of bumperkleven, proberen ze in contact te komen met drugstoeristen om ze
vervolgens naar een dealpand te brengen.’
7.2.1 Verandering definitie/werkwijze in de projectplannen
Het werven/opvangen van buitenlandse klanten om ze vervolgens mee te nemen naar dealadressen/drugspanden is blijkbaar een gemeenschappelijk kenmerk van de drugsrunners.
Daarnaast worden het mobiele aspect en de agressieve rijstijl gebruikt om de runners te
typeren. Zo vangen de runners namelijk klanten op bij de ‘ingaande wegen naar Maastricht’
of ‘de openbare weg’ en maken ze daarbij gebruik ‘van lichtsignalen, afsnijden, het van de
weg afdrukken en/of bumperkleven’ met behulp van snelle auto’s.
De manier van opereren, wijkt daarmee af van de definiëring van drugsrunners uit
Projectplan Diesel (1998) waarbij deze zich in hoofdzaak te voet, op een scooter en soms
in een personenauto verplaatsten. Eind jaren ‘90 werden klanten namelijk vaak rondom de
coffeeshops in de binnenstad van Maastricht benaderd. De drugsrunners spraken de buitenlandse klanten aan voordat deze coffeeshops ingingen en lokten ze met goedkopere
of andere producten. Zoals reeds vermeld, speelde dit werven zich toentertijd vooral in
de binnenstad af terwijl de drugsrunners heden ten dage hun werkterrein hebben verlegd
naar de A2, de invalswegen en de buitenwijken in Maastricht. Deze verschuiving is mogelijk
mede te wijten aan het succes van project Diesel waarbij drugsrunners en dealers in de
binnenstad op de huid werden gezeten door de politie. Daarnaast heeft de komst van het
cameratoezicht in de binnenstad wellicht een rol gespeeld bij deze verplaatsing.
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7.2.2 Gebruikte omschrijvingen in opsporingsonderzoeken
In één van de processen verbaal van een crimineel samenwerkingsverband worden drugsrunners omschreven als frontmannen: Drugsrunners (de frontmannen) wachten potentiële
klanten op, maken contact en leiden klanten door naar dealadressen en/of locaties.
In twee andere processen verbaal komt men de volgende beschrijvingen tegen: Onder runnen wordt verstaan: het de eerste maal contact maken met Franse drugskoeriers en deze
meenemen naar drugspanden. Het runnen gebeurt in de regel op de openbare weg.
‘Drugsrunners zijn vooral mannen van buitenlandse afkomst. Drugskopers, veelal uit
Frankrijk en België afkomstig, worden op de ingaande wegen naar Maastricht opgevangen (runnen), of worden telefonisch naar herkenbare trefplaatsen gedirigeerd en
van daaruit naar drugspanden geleid.’

7.3 Politiesystemen
In dit onderzoek is voor het criminaliteitsprofiel gebruikgemaakt van onder meer BVH waarin een aparte projectcode staat waar ‘drugs(runners)gerelateerde’ incidenten onder kunnen
worden geregistreerd. Dit is een brede categorie waar bijvoorbeeld ook de overlast van
dealpanden wordt gemuteerd. De specifieke problematiek rond de drugsrunners verdwijnt
hiermee enigszins in de overige mutaties. Hiermee is niet gezegd dat de overige mutaties
niet van belang kunnen zijn in het proces van handhaven en opsporen.
Daarnaast heeft het JHT het zogenoemde Runnersbestand aangelegd waarin de hen
bekende (en notoire) drugsrunners worden geregistreerd. Om voor registratie in aanmerking te komen, moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden die feitelijk een duidelijke
omschrijving geven van drugsrunners:
 iemand die niet in Limburg-Zuid woont en minimaal bij twee runnersactiviteiten is
betrokken (waargenomen door de politie) of
 minimaal tweemaal in een ‘runnersvoertuig’ heeft gezeten (hiermee zijn ook de
Maastrichtse runners meegenomen).

7.4  Gesprekken met JHT-medewerkers
Tijdens de diensten die wij als onderzoekers hebben meegedraaid, zijn diverse gesprekken
gevoerd met de leden van het JHT. In sommige gevallen betreft dit korte gesprekken maar
wij hebben ook meermaals vele uren samen met de JHT-leden in de auto doorgebracht.
Onder een drugsrunner verstaat een van de rechercheurs: ‘Iemand, meestal een jonge
Marokkaan, die een koper van drugs bij de verkoper brengt (op welke manier dan ook).’
Dat is een definitie die in de praktijk echter niet helemaal meer houdbaar is. De drugsrunners dealen namelijk zelf ook. Voorheen, met name begin jaren 2000, was dat wel de modus
operandi van de runners. Toen werden de kopers op de A2 opgepikt en naar een dealer
gebracht. In de loop van de tijd, zo vermoeden de geïnterviewde teamleden, hebben de
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runners ingezien dat ze meer kunnen verdienen dan de provisie die ze van de dealers krijgen nadat ze een klant hebben afgeleverd.
De jongens die hoger in de hiërarchie staan, zijn echter niet meer onder deze categorie te
scharen aangezien het runnen wordt gedaan door nieuwe aanwas, zo stellen de teamleden.
Zij zijn zich meer gaan toeleggen op het pure dealen en laten het straatwerk over aan anderen. Van runner tot dealer is feitelijk een ‘carrièremodel’. Beide activiteiten (runnen en voor
eigen rekening dealen) kunnen derhalve op bepaalde momenten parallel lopen. Het onderscheid tussen runners en dealers is in de praktijk dus erg vaag. Al eerder werd beschreven
dat in de projectplannen en in de bekeken processen verbaal die termen door elkaar heen
lopen: soms staat er runner, dan runner/dealer dan weer dealer. Ook in de uitspraken van
de rechtbank Maastricht blijken deze termen door elkaar gebruikt te worden.1 Een van de
leden van het JHT vertelt dat de term runner niet in een wetsbepaling staat, maar wel valt
onder art.10 a Opiumwet.2 / 3

7.5  Naar een heldere en werkbare definitie
Het onderzoek, in het bijzonder de beschrijvingen van de groep drugsrunners zoals die in
dit hoofdstuk aan de orde zijn gekomen, maakt duidelijk dat de verschijningsvorm van het
drugsrunnerprobleem voornamelijk samenhangt met de wijze waarop zij zich verplaatsen
en in hoeverre zij al ‘carrière’ hebben gemaakt door ook voor eigen rekening te dealen.
Vanuit een juridisch perspectief biedt de Opiumwet voldoende aanknopingspunten voor de
opsporing van runners, los van hoe zij zich verplaatsen en of zij ook zelf drugs bij zich hebben en verkopen. De omschrijving moet met andere woorden een andere en vooral werkbare invalshoek hebben voor de politie in termen van waarnemen, registreren, handhaven
en opsporen.
Het is vanuit de politietaak bezien essentieel om de kernelementen in de drugsrunnerproblemen, die niet of in veel mindere mate onderhevig zijn aan tijd en situationele omstandigheden, te noemen. Zo bestaat de groep ‘runners’ thans voornamelijk uit Marokkaanse
jongeren, maar dat hoeft geen blijvende praktijk te zijn. In de toekomst kunnen ook andere
etnische groeperingen zich hiermee bezighouden. Voorheen werkten drugsrunners vooral
te voet, nu in auto’s en later wellicht weer op een andere wijze. Een vergelijkbare redenering geldt voor de leeftijden van de runners. Dergelijke aspecten van het drugsrunnen,
moeten vanwege hun (mogelijk) tijdelijke karakter derhalve geen onderdeel vormen van de
werkdefinitie.
Een randvoorwaarde voor het maken van een definitie is dat de politie feiten en/of gedragingen moet kunnen waarnemen. Niet-waarneembaar gedrag is theoretisch wellicht interessant, maar niet praktisch. Dat waarnemen kan op velerlei wijzen gebeuren (visueel,
auditief).
Voor de politie is de zichtbare aanwezigheid van personen in de publieke ruimte die voor
derden direct of indirect gevaar kunnen opleveren of voor overlast zorgen het belangrijkste
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element in het kader van de handhaving van de openbare orde en opsporing van strafbare
feiten. Het gevaaraspect kan betrekking hebben op het (ongewild) betrokken worden bij
strafbare feiten en/of daar slachtoffer van worden (geweld, bedreiging, wapens4) of slachtoffer kunnen worden van gevaarlijk verkeersgedrag.
Die zichtbare aanwezigheid in de publieke ruimte staat in het teken van het contact zoeken
met en werven van buitenlandse drugstoeristen. De wijze waarop die contacten worden
gelegd en klanten geworven, is minder relevant, mits het voldoet aan het vorige criterium
(waarneming). Een eenmalig contact is voldoende. Buitenlandse drugstoeristen zijn herkenbaar aan het vervoermiddel met een buitenlands kenteken dan wel aan de gesproken taal
(waargenomen door een politiefunctionaris).
Het leggen van de contacten c.q. het werven van buitenlandse drugstoeristen is bedoeld
om direct of indirect aan de klanten drugs te verkopen (soft- en/of harddrugs). Directe verkoop vindt plaats als de verkoper de drugs bij zich heeft en tegen de vergoeding aan de
koper overhandigt. Bij indirecte verkoop begeleidt de runner de koper naar een locatie waar
de drugs worden overhandigd. Die locatie kan buitens- en binnenshuis zijn. De vraag is hoe
kan worden bepaald of de contacten een drugsgerelateerd karakter hebben? Grotendeels
is dit de professionele inschatting van de betreffende politiefunctionaris op basis van het
(bekende) gedrag van de drugstoeristen en het gedrag van degenen die in contact met hen
willen komen (het kunnen bijvoorbeeld al bij de politie bekende runners zijn, of een auto
die al eerder in verband is gebracht met drugsrunnen).
De werkdefinitie van een drugsrunner luidt aldus:
‘Een drugsrunner is een persoon waarvan de politie in het publieke domein waarneemt dat hij contact zoekt met buitenlandse drugstoeristen c.q. deze werft met de
bedoeling om drugs te verkopen op een wijze die gevaar oplevert of kan opleveren
in termen van verkeersveiligheid en/of overlast en/of andere strafbare feiten.’
Aan alle criteria moet zijn voldaan, wil gesproken kunnen worden van een drugsrunner,
namelijk:
1. waarneming door de politie
2. zichtbare aanwezigheid in publieke domein
3. leggen van contacten met/werven van buitenlandse drugstoeristen
4. gevaar voor verkeersveiligheid en/of overlast en/of andere strafbare feiten
5. verkoop van drugs
Als een of meer criteria ontbreken dan is sprake van ‘drugsgerelateerde problematiek’.
Personen die bijvoorbeeld in een park bolletjes verkopen, vallen buiten de definitie van
drugsrunners als dat geen gevaar of overlast veroorzaakt.
Datzelfde geldt voor het benaderen van potentiële klanten in het private domein (bijvoorbeeld een coffeeshop of uitgaansgelegenheid). Personen die in de binnenstad lopen en
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actief mensen aanspreken met de vraag of zij ‘wat willen kopen’ zonder daarbij overlast te
veroorzaken of strafbare feiten te plegen naar de waarneming van de politie, zijn vooralsnog evenmin drugsrunner.5 Groepen jongeren die bijvoorbeeld toeristen op straat lastigvallen uit baldadigheid ook niet.
De implicatie van deze voorgestelde werkdefinitie is niet dat de politie weer van voor af aan
moet beginnen met het registreren van drugsrunners. Het eerder genoemde runnersbestand zou als een goede basis kunnen dienen voor de nieuwe registraties.

Noten
1.

LJN: BK8219, Rechtbank Maastricht , 03/065568-09.

2.

Art. 10a Opiumwet lid1 sub 1: een ander tracht te bewegen om dat feit te plegen, te doen plegen,
mede te plegen of uit te lokken, om daarbij behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen, sub 2: zich of een ander gelegenheid, middelen of inlichtingen
tot het plegen van dat feit tracht te verschaffen en sub 3: voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen,
gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om
te vermoeden dat zijn bestemd zijn tot het plegen van dat feit.

3.

NJ 1996, 59.

4.

Drugshandel is per definitie een strafbaar feit, maar daar gaat het hier nu juist niet om. Het moet
gaan om andere, bijkomende strafbare feiten.

5.

Buurtbewoners kunnen dergelijke meldingen uiteraard wel doen, maar dan nog moet de politie
het zelf vaststellen/constateren. Als zij dat niet kan, is de melding een drugsgerelateerde incident
en geen drugsrunnersincident.
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8

Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk presenteren we de conclusies van dit onderzoek naar de drugsrunners
(gerelateerde)problematiek in Limburg-Zuid. Het hoofdstuk fungeert tevens als samenvatting. Aan de hand van de onderzoeksvragen zoals die in het eerste hoofdstuk zijn geformuleerd, beschrijven we de belangrijkste bevindingen, respectievelijk het criminaliteitsprofiel
en de psychosociale kenmerken en achtergronden van de runners, gevolgd door de bespreking van de eerdere aanpakken door de politie en de juridische context. Als eerste staan
we in de volgende paragraaf kort stil bij de aanleiding en daarna de opzet en uitvoering van
het onderzoek. Op basis van de conclusies worden in het volgende hoofdstuk de contouren
van een nader te ontwikkelen aanpak uiteengezet.

8.1 Aanleiding en onderzoeksvragen
Politie en gemeente proberen de zichtbare overlast en criminaliteit rondom de drugspanden
en drugsrunners te bestrijden, onder meer door sluiting van de panden en in beslagname van
de auto’s en telefoons waarmee de runners werken. De zogenoemde drugsrunners vormen
een belangrijke schakel tussen de buitenlandse drugstoeristen en de illegale drugspanden
en/of thuisdealers. Tegelijkertijd signaleren de autoriteiten dat die inspanningen geen blijvend effect hebben: de locatie van de drugspanden verandert binnen of buiten Maastricht,
de runners huren gewoon andere auto’s en de klanten blijven naar Maastricht komen voor
hun drugs. De dealers en runners passen hun tactieken en werkwijze voortdurend aan. De
politieregio Limburg-Zuid wil een innovatieve aanpak van drugsrunners. Het verrichten van
onderzoek naar de groep(en) drugsrunners is een eerste, noodzakelijke voorwaarde om te
komen tot een aanpak. Daartoe zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wat is het criminaliteitsprofiel van de drugsrunners?
Wat zijn hun psychosociale achtergronden?
Welke aanpakken zijn er tot op heden voor drugsrunners uitgevoerd in Limburg-Zuid?
Wat is de juridische context van de aanpak van de drugsrunnersproblematiek?
Wat is een voor de politie werkbare omschrijving van drugsrunners?
Wat zijn de contouren van een innovatieve aanpak van de drugsrunners?
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8.2 Opzet en uitvoering van het onderzoek
Ten behoeve van dit onderzoek zijn diverse kwantitatieve en kwalitatieve informatiebronnen geraadpleegd. Tot de kwantitatieve bronnen horen data uit de politieregistraties.
Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de problematiek rondom de drugsrunners zijn de volgende systemen geraadpleegd: BVH, HKS en twee speciaal door de politie aangelegde bestanden: Dieselbestand en Runnersbestand. De bestanden genereren
informatie over honderden registraties en personen die in verband zijn gebracht met
drugsrunners(gerelateerde) feiten. Het Diesel- en Runnersbestand wijken af van BVH en
HKS in de zin dat eerstgenoemde twee bestanden uitsluitend informatie bevatten over
aangehouden c.q. bekende drugsrunners. De daaraan gerelateerde problematiek is met
name geregistreerd in BVH en in het verlengde daarvan HKS.1 Bij alle registraties geldt het
voorbehoud dat de politie de feiten heeft waargenomen. Die waarneming is per definitie
beperkt; in werkelijkheid zullen zich veel meer feiten voordoen, zeker bij drugszaken die in
principe geen (directe) slachtoffers kennen.
De registraties van de politie geven een beeld van het criminaliteitsprofiel (delict en verdachten) van het fenomeen drugsrunners in de breedste zin van het woord. Er is getracht
om aan de hand van persoonsdossiers van runners die bij de politie bekend zijn inzicht te
krijgen in hun psychosociale achtergronden en kenmerken. In totaal zijn er 225 dossiers
bij Justitie bekeken en geanalyseerd aan de hand van een analyseformat (zie bijlage 1).2
Het aantal beschikbare rapportages van bijvoorbeeld (jeugd)reclassering en Raad voor de
Kinderbescherming varieerde per drugsrunner van een enkele rapportage tot tien verschillende rapportages.
De kwalitatieve informatiebronnen betreffen literatuur- en documentenonderzoek, waaronder rechterlijke uitspraken en projectplannen van de politieregio Limburg-Zuid gericht op
de aanpak van drugsrunners. Daarnaast zijn er 25 interviews gehouden met deskundigen
uit Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Gouda. Hen werd gevraagd naar de drugsrunnersproblematiek, ieder vanuit de eigen kennis en expertise. Bij de respondenten zitten ook vijf
(voormalige) runners/dealers die een goed beeld konden geven van de drugsrunnerswereld.3 Tot slot zijn drie criminele samenwerkingsverbanden waarin drugsrunners figureerden,
geanalyseerd en tijdens vijf diensten met het JHT zijn er met twintig politiefunctionarissen
korte gesprekken gevoerd over de manier waarop de politie met de drugsrunnersproblematiek omgaat en de kenmerken en achtergronden van de drugsrunners.
De opzet en de uitvoering van het onderzoek is primair gericht geweest op de
drugsrunners(gerelateerde)problematiek in Limburg-Zuid. Drugsrunners hebben weliswaar
een belangrijke functie in het bij elkaar brengen van de vraag naar en het aanbod van drugs,
maar ze staan vaak onder aan de ladder van het criminele drugscircuit. Achter de drugsrunners gaat een (inter)nationale drugswereld schuil die het niveau van de drugsrunners en een
enkele politieregio overstijgt. Dit heeft enerzijds implicaties voor de aanpak (zie volgend
hoofdstuk), anderzijds dienen de resultaten van dit onderzoek met enige terughoudendheid te worden geïnterpreteerd en gegeneraliseerd.
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8.3  Criminaliteitsprofiel
Aan de hand van verschillende deelonderwerpen schetsen wij hieronder het criminaliteitsprofiel rondom de drugsrunners(gerelateerde) problematiek.
Locaties
Maastricht, als een van de grenssteden die kampt met de drugsoverlast en -criminaliteit, is
de spil in Limburg-Zuid als het gaat om de drugsrunners (gerelateerde) problematiek.
Dat heeft te maken met de ‘gunstige’ ligging ten opzichte van de buurlanden en het feit
dat de A2 dwars door Maastricht loopt met diverse uitvalsmogelijkheden. De runners kunnen gemakkelijk hun klanten ‘oppikken’, meeloodsen naar een dealpand en snel weer
verdwijnen. Links en rechts van de A2 in Maastricht, in het bijzonder in Buitenwijk Oost
(Wyckerpoort en Wittevrouwenveld) worden veel incidenten met drugsrunners geregistreerd. Maastricht is eveneens aantrekkelijk voor buitenlandse drugstoeristen omdat de
prijzen van de drugs lager zijn dan in het buitenland en de kwaliteit goed is. Limburg-Zuid
heeft sinds eind jaren ’90 last van drugsrunners. Door het repressieve optreden van onder
meer de Rotterdamse politie op de Hazeldonkroute hebben de drugsrunners hun werkterrein naar onder andere Maastricht verlegd.
Registraties en pleegmomenten
Blijkens de analyses van BVH-gegevens zijn veel incidenten geregistreerd als ‘overlast’,
‘drugsfeiten’ en ‘verkeerszaken’. Alle incidenten hebben te maken met de activiteiten van
de drugsrunners of houden verband met drugsgerelateerde activiteiten. De verkeersregistraties hebben onder meer betrekking op gevaarlijk verkeersgedrag als gevolg van hun
poging om drugstoeristen te werven of om uit handen van de politie te blijven. De meeste
incidenten worden in de maanden september en oktober geregistreerd, in de wintermaanden komt het minste aantal incidenten voor. Voor de dip in de registraties in de maand
juli is geen duidelijke verklaring gehoord. De vakantietijd (voor zowel runners als drugstoerist) zou een verklaring kunnen zijn. Een piek is op de donderdagen te zien en in de
avonduren. In het onderzoek is niet duidelijk geworden of dit patroon terug te voeren is op
bepaalde strategieën van drugsrunners en -kopers (bijvoorbeeld donderdag is koopavond
in Maastricht, dus drukker en minder opvallend) en/of van de inzet van de politie.
Drugstoeristen
Over de drugstoeristen is bekend dat het veelal om Fransen en Belgen gaat en dat het een
heterogene groep betreft qua achtergronden. Er zijn verslaafden die gebruikershoeveelheden drugs (meestal heroïne) voor zichzelf kopen; verslaafden die grotere hoeveelheden
kopen om vervolgens een deel daarvan weer te verkopen in Frankrijk. Maar ook ‘gewone’
jongeren en de middenklasse komen naar Limburg om drugs te kopen (vooral cocaïne en
XTC). Daarnaast zijn er kopers die tegen vergoeding grotere hoeveelheden drugs (ook softdrugs) komen inkopen voor handelaren in het buitenland. De runners geven bij een eerste
contact met de klanten een telefoonnummer zodat de klanten bij een volgende keer direct
contact kunnen opnemen met deze runners/dealers. Deze telefoonnummers zijn in het
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circuit veel geld waard; een bedrag van 5.000 euro is genoemd voor een simkaart met nummers van klanten.
Afkomst
De drugsrunners hebben volgens de gegevens uit het Runnerbestand vrijwel uitsluitend
een Marokkaanse achtergrond. In het Dieselbestand en HKS is eveneens een groot deel van
de geregistreerden en/of de ouders afkomstig uit Noord-Afrika c.q. Marokko.4 Ook andere
bevolkingsgroepen komen echter bij de politie in beeld als drugsrunner, zoals Antillianen,
Somaliërs en autochtonen, maar die zijn ver in de minderheid. De vraag is waarom nu juist
Marokkanen figureren als drugsrunner. Sommige respondenten, waaronder enkele runners,
suggereren dat Marokkaanse jongeren bij uitstek hiervoor geschikt zijn vanwege hun extraverte gedrag en communicatieve vaardigheden (sommigen spreken ook Frans) waardoor ze
gemakkelijk contact met drugstoeristen kunnen maken. Andere respondenten denken dat
het te maken kan hebben met de banden die Marokkaanse families in Nederland hebben
met drugsnetwerken in Marokko en Frankrijk. Die banden zouden familiaal bepaald zijn.
Deze kwestie overstijgt het onderwerp van onderhavig onderzoek. Er is echter wel wat voor
deze laatste verklaring te zeggen, aangezien de drugsrunners vaak uit criminele families
komen en ze anderen, buiten de familie-sfeer, niet vertrouwen en er ook niet graag mee
willen samenwerken.
Woonplaats
Ongeveer de helft van de drugsrunners komt – voor zover dat is na te gaan in het
Runnersbestand – uit Rotterdam. In Maastricht woonachtige runners kunnen ook uit
andere steden komen en zich specifiek voor hun drugsrunnerspraktijken in Maastricht
hebben gevestigd. Utrecht en Gouda zijn de overige onderscheiden woonplaatsen. Voor
Rotterdam, Utrecht en in mindere mate voor Gouda geldt dat de wijken waar de drugsrunners wonen te typeren zijn als achterstandswijken (zie verder paragraaf 8.3). De gegevens uit BVH lijken erop te wijzen dat de personen die daarin staan geregistreerd voor
een drugsrunners(gerelateerd) feit vaker in Maastricht wonen en naar verhouding vaak in
Nederland geboren zijn. Deze geregistreerden zijn mogelijk van een ander, lichter kaliber
dan de runners uit het Runnersbestand, bijvoorbeeld junks die overlast veroorzaken en
niet direct als drugsrunner aan te merken zijn. Om in het Runnersbestand te komen, moet
de politie iemand minimaal tweemaal op een runnersactiviteit hebben betrapt. Dat is een
strenge eis maar een die wel de ‘echte’ runners onderscheidt van hen die incidenteel een
runnersactiviteit hebben gepleegd. Hierop komen we nog terug in paragraaf 8.5.
Criminaliteitspatroon
De personen die in het HKS staan geregistreerd, zijn als actieve criminelen te typeren.
Gemiddeld staan zij voor twaalf delicten geregistreerd (s.d. 13.7). Hun criminele carrière
begint als zij gemiddeld achttien jaar zijn en duurt bijna zes jaar.5 Hun carrière bestaat naast
drugsdelicten uit vermogens-, gewelds- en verkeersmisdrijven. Drugsrunners zijn derhalve
geen specialisten maar generalisten. Dat blijkt ook uit de interviews waarin bijvoorbeeld
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wordt gesteld dat sommige runners naast het runnen andere delicten plegen, zoals ramkraken en overvallen.
Onderling geweldgebruik (in het verkeer, mishandeling, bedreiging, wapengebruik) is blijkens de interviews heel gewoon want de concurrentie is groot. Dergelijke strafbare feiten
worden niet bij de politie aangegeven, maar kunnen wel het veiligheidsgevoel van de burgers aantasten als ze ermee worden geconfronteerd. Hoewel de drugsrunners als generalist
kunnen worden aangemerkt, geven de registraties in HKS en interviews met respondenten
toch aanleiding om onderscheid te maken tussen de verschillende woonplaatsen van de
runners in relatie tot de strafbare feiten die zij plegen. Zo vallen de Gouwenaren op door
het relatief grote aandeel van gewelds- en verkeersmisdrijven in hun criminele carrière en
de Maastrichtenaren door het lage percentage vermogensdelicten. Laatstgenoemde groep
heeft wel de langste criminele carrière. De Rotterdammers beginnen het vroegst met hun
carrière en de Gouwenaren hebben gemiddeld de meeste geregistreerde delicten. De
geregistreerde vrouwen in HKS (N=46) plegen naar verhouding veel opiumfeiten. Uit de
interviews is bekend dat de drugsrunners deze vrouwen gebruiken voor hun criminele activiteiten (bijvoorbeeld als drugskoerier of huurster van een woning waar drugs liggen opgeslagen of worden verhandeld).
In een aantal gesprekken is geopperd dat de drugsrunners uit de verschillende steden een
verdeling van het werkgebied in Limburg-Zuid en Maastricht hebben gemaakt. De gegevens uit de politieregistraties lijken daar echter niet op te wijzen. De drugsrunners zijn overal
actief, ongeacht uit welke plaats zij afkomstig zijn. De concurrentie is groot; de drugsrunners pakken elke klant die ze kunnen krijgen. Er is onderling sprake van rivaliteit, soms van
ripdeals. De indruk is dat die rivaliteit speelt tussen de runners uit de verschillende steden
en niet of minder tussen runners uit dezelfde stad. Mogelijke verklaring hiervoor is dat de
runners uit dezelfde steden elkaar in veel gevallen kennen. Als voorbeeld kunnen we verwijzen naar de Utrechtse runners die voor een groot deel uit het Kanaleneiland komen.
Opmaat voor criminele carrière
Het feit dat de drugsrunners veelal opgroeien in achterstandswijken in te kleine huizen en
(daardoor) vaak op straat rondhangen, leidt er toe dat zij al op jonge leeftijd in aanraking
komen met oudere, reeds criminele jongeren. Hier ligt de bakermat van hun criminele carrière. De ouderen fungeren als rolmodel voor de jongeren omdat zij geld hebben, een
scooter of auto en niet in de laatste plaats status. Hier gaat een grote aantrekkingskracht
vanuit op de jonge aanwas (de zogenoemde pullfactoren). Het is zeer eenvoudig om in de
drugshandel verzeild te raken. De drugshandel is volop aanwezig in de straten van sommige wijken. Jongeren kunnen gevraagd worden door de ouderen om klusjes op te knappen (bijvoorbeeld een pakketje wegbrengen) – in bepaalde gevallen kan worden gesproken
van directe rekrutering – of zichzelf aanbieden om wat te verdienen. Als de jongeren achttien jaar zijn, en een rijbewijs hebben gehaald, komt de snelle auto in beeld en worden zij
naar onder andere Maastricht gestuurd om daar drugstoeristen te runnen. Vanuit de interviews is ook duidelijk geworden dat financiële problemen van de jongeren, als gevolg van
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gokschulden, ertoe kunnen leiden dat zij gaan runnen om zo hun schuld af te betalen (een
van de pushfactoren; zie ook paragraaf 8.3).
Werkwijze
Kenmerkend voor de werkwijze van de drugsrunners is dat zij die voortdurend aanpassen
aan de omstandigheden, die overigens grotendeels worden bepaald door de acties van de
politie. De drugsrunners reden bijvoorbeeld eerst zelf in snelle en dure auto’s. Vanaf het
moment dat de politie deze auto’s in beslag nam, werden de auto’s gehuurd via een verhuurbedrijf in Rotterdam waar ze contant konden betalen om zo geen creditcardgegevens
te hoeven achterlaten. Inbeslagname van de auto deerde hen dan niet. Een andere trend is
dat voortdurende acties van de politie in Maastricht tot gevolg hebben dat de drugsrunners
uitwijken naar andere plaatsen in de buurt of de snelweg mijden. Het werkterrein verplaatst
zich ook naar het buitenland (Luxemburg en België) om de pakkans te minimaliseren.
Netwerken
De drugsrunners opereren binnen kleine netwerken die rondom een dealer zijn opgebouwd. De dealer beheert de drugs in een of meer panden in verband met de risicospreiding, verzorgt de transactie en krijgt de drugsinkomsten. De runners krijgen een bepaald
deel van de opbrengsten. Het is onduidelijk waar en aan wie de dealers hun inkomsten
weer afstaan; het zicht op het grotere geheel ontbreekt met andere woorden. Een van de
runners vertelde dat er wekelijks een grote tas met contant geld naar de Randstad werd
gebracht. Verdere informatie ontbreekt hierover. De drugsrunners werken in beginsel voor
een dealer maar kunnen – na verloop van tijd – ook zelf drugs gaan verkopen en een eigen
klantenkring opbouwen. Op die manier kunnen zij meer geld verdienen (zie ook Fijnaut &
De Ruyver, 2008).
Dealpanden
Het aantal dealpanden in en om Maastricht wordt door de politie thans geschat op 500.
Dit aantal zegt iets over de calculerende houding van de dealers, in termen van risicospreiding, maar zeker ook over de omvang van de drugshandel in dit gebied. Zoals gezegd,
heeft het onderzoek zich toegespitst op de drugsrunners. Die opereren echter niet in een
vacuüm. Het aantal drugsrunners dat actief is in Limburg-Zuid loopt in de honderden (volgens politiegegevens). Voor de dealers zijn de runners inwisselbaar. Het gat van een gearresteerde drugsrunner is snel opgevuld. En voor een gesloten dealpand is gemakkelijk een
nieuwe locatie gevonden. Die flexibele, criminele samenwerkingsverbanden vergen een
uiterste en structurele krachtinspanning van niet alleen de politie maar ook van gemeentelijke en private instanties in het kader van signalering van mogelijke misstanden, toezicht en
handhaving.

8.4 Psychosociale kenmerken en achtergronden
Aan de hand van diverse deelonderwerpen worden hieronder de psychosociale kenmerken
en achtergronden van de drugsrunners behandeld op basis van dossierinformatie.
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Kwaliteit dossiers
Voor dit onderdeel vormen de bestudeerde persoonsdossiers van een groep bekende
runners (N=225) de basis. Het informatieve gehalte van onderwerpen als gezin, school,
inkomstenbronnen en riskante gewoonten die in de dossiers worden behandeld, is soms
beperkt te noemen. De rapporteurs van onder meer de reclassering en Raad voor de
Kinderbescherming zijn mogelijk door allerlei omstandigheden (werkdruk, sociaal wenselijk
gedrag van de drugsrunners, het nauwelijks raadplegen van externe referenten zoals de
wijkagent of leraar) onvoldoende in staat geweest om volledige en adequate informatie
over de problemen van de individuele drugsrunners te vergaren. De voorlichtende functie
van dergelijke rapportages kan hierdoor beperkt zijn waardoor de rechterlijke instanties
geen goed beeld krijgen van de werkelijke problemen van de drugsrunners. Hetgeen er
bekend is over de psychosociale kenmerken en achtergronden van de runners is zeer waarschijnlijk te beschouwen als een minimum c.q. ondergrens. Er is alle reden om te veronderstellen dat de problemen op de verschillende leefgebieden in werkelijkheid groter zijn dan
de dossiers vermelden.
Wat valt er te zeggen over de psychosociale achtergronden en kenmerken van de drugsrunners die vrijwel uitsluitend van Marokkaanse origine zijn? Een conclusie is dat die achtergronden en kenmerken vrijwel overeenstemmen met de kenmerken in de bestaande literatuur
over Marokkaanse criminele jongeren.6 We maken bij de beschrijving een onderscheid in
verschillende niveaus, te beginnen met de woonomgeving en het gezin en eindigend met
factoren op het individuele niveau zoals als psychische problemen en vrijetijdsbesteding.
Omgeving
De gezinnen van de drugsrunners wonen, zoals eerder gezegd, in achterstandswijken. In
zijn algemeenheid kenmerken deze wijken zich door grote concentraties allochtonen, hoge
mate van werkloosheid en veel uitkeringsgerechtigden (o.a. De Boom, Weltevrede, Van
Wensveen, Van San en Hermus, 2010). De behuizing is krap, gezien de gemiddelde gezinsgrootte. In diverse dossiers staat, voor zover bekend, dat de gezinnen van de drugsrunners
slecht zijn geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. De ouders zijn laag opgeleid, spreken de Nederlandse taal slecht en zijn sterk gericht op de eigen groep. De sociale controle
door de gemeenschap als geheel op het doen en laten van de kinderen op straat is echter
beperkt. De Marokkaanse gemeenschap kent een zwakke sociale cohesie (Pels, 2008).
Gezinnen
Over hoe het er in de gezinnen aan toegaat, geven de dossiers betrekkelijk weinig inzicht.
Wat erover bekend is, lijkt een weinig positieve basis te zijn voor de opgroeiende kinderen.
In de optiek van de rapporteurs van bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming is
sprake van pedagogisch onmachtige ouders. Zij ontberen de kennis en vaardigheden die
nodig zijn om het gedrag van de kinderen op een positieve wijze te sturen. Van sommige
vaders is bekend dat zij zijn afgekeurd en thuis zitten, maar zich niet of nauwelijks met de
opvoeding bemoeien of op een negatieve manier (lijfstraffen). Moeders staan er wat de
opvoeding betreft alleen voor.
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De bemoeienis van de ouder(s) met hun kinderen is sowieso beperkt tot binnenshuis. De
controle en het toezicht op het doen en laten van de kinderen buitenshuis ontbreken en
naarmate de jongeren ouder worden, leren zij dit onderscheid tussen ‘binnen’ en ‘buiten’
goed uit te buiten. De ouders zijn vaak lange tijd onwetend over slechte schoolresultaten,
enerzijds omdat de ouders zich daar niet/nauwelijks mee bemoeien (het is in hun beleving een taak van de school) anderzijds omdat de jongeren zelf lange tijd de schijn kunnen ophouden dat het goed gaat. Aanvaringen met de ouders blijven niet uit. Een kritisch
moment lijkt de leeftijd te zijn waarop de jongeren naar de middelbare school gaan. De
Westerse leefstijl botst met die van hun ouders die er vaak een traditionele levensstijl op
nahouden. Naast een generatieconflict kan ook van een cultuurconflict worden gesproken.
De jongeren voelen zich op den duur niet meer thuis bij hun ouders en/of zijn thuis niet meer
te handhaven vanwege hun wangedrag en gaan elders wonen (bij vrienden of bekenden).
Financiële situatie
De financiële situatie is in veel gezinnen niet optimaal, althans voor zo ver de dossiers daar
melding van maken. Het (grote) gezin moet vaak rondkomen van een uitkering. Daarnaast
laat dit onderzoek zien dat de gezinnen ook inkomsten kunnen hebben uit criminele activiteiten. Er zijn grofweg twee varianten. De eerste is dat de kinderen crimineel actief zijn
en deze inkomsten voor zichzelf houden. De ouders staan dit oogluikend toe (c.q. stellen
geen moeilijke vragen als hun zoon met dure spullen thuiskomt), omdat zij dit dan niet
zelf hoeven te bekostigen. De tweede variant is dat de gezinnen zelf al in de criminaliteit
zitten. Er zijn aanwijzingen dat een deel van de drugsrunners uit criminele families komt
die zich onder meer bezighouden met drugshandel. Voor beide varianten geldt dat het
criminaliteitsbevorderende attitudes van de opgroeiende kinderen sterk kan beïnvloeden.
De rapporteurs van onder andere de Raad voor de Kinderbescherming en (jeugd)reclassering merken criminele gezinsleden aan als de belangrijkste risicofactor c.q. probleem in de
gezinnen waar de drugsrunners opgroeien. Deze risicofactor staat overigens niet op zichzelf
en is geen afdoende verklaring voor het criminele gedrag van de drugsrunners. Het gaat
daarbij ook om individuele factoren en een delinquent vriendenmilieu.
Samenvattend, kan over de omgeving en het gezin van de drugsrunners gesproken worden van een zwakke pedagogische infrastructuur en op het niveau van de jongeren van
een gebrek aan ‘conventioneel’ kapitaal (Pels, 2008). Dat betekent dat hun binding met en
participatie in de conventionele Nederlandse samenleving beperkt of vrijwel afwezig is.7 De
integratie van de ouders en daarmee deels ook van de jongeren zelf is volgens de rapporteurs niet goed verlopen.
Opleiding
De jongeren bevinden zich in de onderste regionen van het onderwijs. Er is sprake van
gedrags- en leerproblemen; veel jongeren verlaten zonder diploma de school. Het nietvinden van een stageplaats, om welke reden dan ook, lijkt een belangrijk markeringspunt;
als dat niet lukt, stoppen sommigen helemaal met school.
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In hoeverre de scholen zich inspannen om geschikte stageplaatsen voor deze jongeren te
vinden, is geen onderwerp geweest van dit onderzoek, maar kwam wel naar voren in verschillende interviews (boodschap is dat scholen weinig - kunnen - doen).
Psychische problemen
De mate van psychische problematiek (psychiatrische en persoonlijkheidsstoornissen) binnen de groep runners ligt blijkens de dossiers op minimaal tien procent. Uit onderzoek is
bekend dat een groot deel van de jeugddelinquenten kampt met psychische problemen.8
De genoemde tien procent is vermoedelijk een ondergrens van wat er werkelijk aan de
hand is. Een en ander pleit voor een gedegen psychologisch en psychiatrisch onderzoek,
want blijkbaar is dat nu geen regel bij dit type delinquenten. De inschatting van jeugdwerkers op Kanaleneiland is dat een groot deel van de kinderen in een van de achterstandswijken kampt met psychische problemen. Rapporteurs maken in de dossiers vaak melding van
‘gebrekkige gewetensontwikkeling’, ‘impulsief’ en ‘geen empathie’.
Werk en inkomsten
Hun kansen op de reguliere arbeidsmarkt en een maatschappelijk geaccepteerde inkomstenbron zijn, gegeven voorgaande problemen, vrijwel nihil. Status en aanzien zijn voor
deze kansarme jongeren alleen te bereiken via een criminele loopbaan. Hierbij komt dat
er bij sommige drugsrunners sprake is van een forse schuldenproblematiek (onder meer als
gevolg van gokschulden, zo blijkt uit de interviews. In de dossiers is hierover weinig informatie te vinden, vermoedelijk omdat de jongeren daarover niet praten).
Financiële problemen in combinatie met verslavingsproblematiek hangen blijkens analyses,
waarbij de psychosociale achtergronden en kenmerken zijn gecombineerd met criminaliteitsgegevens, samen met een lange criminele carrière. Mogelijk verzeilen de drugsrunners in het criminele milieu als gevolg van slechte gezinsomstandigheden, cognitieve en
persoonlijkheidsproblemen en raken op den duur verslaafd aan alcohol en/of drugs, komen
daardoor (nog meer) in de financiële problemen en zijn daardoor ‘gedwongen’ om hun
criminele carrière in de drugs voort te zetten omdat dat hun enige bron van inkomsten is.
Dit gegeven pleit ervoor om het onderwerp verslaving in de breedste zin van het woord in
relatie tot de financiële situatie goed in kaart te brengen in voorlichtingsrapportages.
Verkeerde vrienden en straatcultuur
Kenmerkend voor de problematiek van Marokkaanse risicojongeren in het algemeen en de
drugsrunners in het bijzonder is hun omgang met delinquenten leeftijdgenoten. Volgens
respondenten heerst de straatcultuur in de Rotterdamse en Utrechtse wijken waar veel runners vandaan komen. Van jongs af aan worden jongeren in deze wijken geconfronteerd
met hosselende balletjesverkopers. Daarnaast blijkt uit rapportages dat de jongeren elkaar
veel in de lokale buurthuizen of jongerencentra ontmoeten. In de straatcultuur krijgt men
respect door het vertonen van crimineel gedrag en de financiële middelen die hieruit voortkomen. Aangezien de jongeren geen zinvolle vrijetijdsbesteding hebben, worden ze opgeSamenvatting en conclusies
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zogen door de straatcultuur en lijkt het in sommige gevallen slechts een kwestie van tijd
totdat een jongere crimineel gedrag gaat vertonen.
Onderzoek maakt duidelijk dat het hebben van verkeerde vrienden een belangrijke risicofactor is voor het ontstaan en de continuering van een criminele carrière.9 Deels is de
omgang met delinquente vrienden een onontkoombaar gegeven want de jongeren zoeken hun vertier op straat en zijn woonachtig in achterstandswijken waar veel allochtonen
wonen. De mogelijkheden om door middel van bolletjes verkopen, assisteren bij inbraken
et cetera geld te verdienen, liggen met andere woorden voor het oprapen. De in allerlei
opzichten beperkte en beïnvloedbare jongeren kunnen hieraan moeilijk weerstand bieden.
Oudere criminele jongeren maken gebruik van de diensten van de jongeren door hen handen spandiensten te laten verrichten.
Woonsituatie
De woonsituatie van een deel van de jongeren is problematisch omdat ze na verloop van
tijd vaak zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn of bij vrienden wonen. Het feit dat ze nog
op het huisadres staan ingeschreven, wil niet zeggen dat ze er ook wonen. Dit is ook een
van de problemen waarmee de hulpverleningsinstanties kampen: zij kunnen de runners niet
bereiken.
Contacten met instanties
Uit de dossiers wordt duidelijk dat de gezinnen hulpverlening hebben gehad, zowel op vrijwillige basis als in een juridisch kader (civielrecht en/of strafrecht). Dat de ouders problemen
hebben met de opvoeding van de kinderen, blijkt onder meer uit het feit dat een op de
acht runners te maken heeft gehad met een OTS en/of uithuisplaatsing. Sommige ouders
hebben geen grip op hun kinderen. De dossiers maken duidelijk dat het niet alleen om de
drugsrunners gaat, maar ook om hun oudere broers. Naarmate de jongeren ouder worden,
verliezen de ouders hun greep steeds meer. Complicerend gegeven is zoals gezegd dat
de runners op den duur weinig thuiskomen en elders slapen/wonen, terwijl zij formeel nog
bij hun ouders staan ingeschreven. De hulpverleners blijken niet bij machte om deze situatie te veranderen. Ondanks grote inspanningen, verergert de situatie rondom het gezin en
kinderen in de loop van de tijd. Een belangrijk aspect hierbij is het gebrek aan motivatie bij
de jongeren om een positieve verandering in hun situatie te brengen; de indruk is dat sommige ouders de inmenging van hulpverleners ook niet op prijs stellen. In de contacten met
bijvoorbeeld hulpverleners en rapporteurs van de reclassering gedragen de drugsrunners
zich ofwel intimiderend, niet-meewerkend ofwel laten ze juist een sociaal wenselijke houding zien om de hulpverleners/rapporteurs, die zich soms naïef tonen in hun rapportages
over de situatie van de drugsrunners, om de tuin te leiden. De opgelegde sancties door
Justitie lijken geen impact op de jongeren te hebben omdat ze als “licht” worden opgevat
(bijvoorbeeld een taakstraf van 20 uur voor drugsrunnen). Door telkens soortgelijke straffen
opgelegd te krijgen, die vaak niet of niet-positief worden afgerond, kan het strafrechtsysteem in hun ogen aan geloofwaardigheid inboeten en worden de runners er niet van weerhouden om nieuwe strafbare feiten te plegen.
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Het aantal drugsrunners dat een strafrechtelijke maatregel (PIJ, ISD, TBS) opgelegd heeft
gekregen, is beperkt, maar uit de dossiers blijkt soms dat de drugsrunners deze maatregelen wel vrezen. Ze doen er alles aan om een dergelijke strafrechtelijke maatregel te
voorkomen.
Samenvattend, brengt de problematiek van en rond de drugsrunners verschillende pushfactoren aan het licht op het niveau van het gezin van herkomst (o.a. pedagogische onmacht,
criminele gezinsleden), individuele omstandigheden (geen/weinig scholing, psychische problemen) en de context waarin de jongeren leven (woonbuurt, delinquente vrienden) die
tezamen met pullfactoren (beschikbaarheid drugs, continue vraag naar drugs, grote verdiensten, lage pakkans en lage straffen) ertoe leiden dat sommige jongeren gaan drugsrunnen.

8.5 Eerdere aanpakken van de drugsrunnersproblematiek
Voor dit onderdeel is een aantal projectplannen van de politie Limburg-Zuid, die in voorgaande jaren zijn ontwikkeld om de drugsrunners (gerelateerde) problematiek aan te pakken, geanalyseerd. De kernvraag is hier wat geleerd kan worden van voorgaande aanpakken
in het licht van nieuw te ontwikkelen interventies. Hiertoe is per projectplan onder andere
gekeken naar de aanleiding van de start van de interventie, hoe de doelgroep gedefinieerd wordt, of er een probleemanalyse is uitgevoerd, wat de plan van aanpak is en wat de
doelstellingen zijn. Daarnaast is bekeken wat de behaalde resultaten zijn en in hoeverre er
evaluaties uitgevoerd zijn. Wat opvalt, is dat het merendeel van de projectplannen matig
uitgewerkt is. In verschillende gevallen ontbreken bijvoorbeeld probleemanalyses, is de
doelgroep niet gedefinieerd of is het doel in zijn geheel niet duidelijk. Het grootste manco
is echter het ontbreken van evaluaties. In slechts enkele gevallen is er een evaluatie voorhanden die ingaat op succes- en faalfactoren. Uitspraken doen over doelrealisatie/effectiviteit van de interventies is om deze reden erg lastig.
Wat verder opvalt, is dat de interventies zich met name richten op de ‘problematiek en de
overlast’ die worden veroorzaakt door drugsrunners. Helaas wordt in de projectplannen
niet duidelijk gedefinieerd over welke overlast het specifiek gaat. Tussen de regels door
lezen wij dat het vooral gaat om gevaarlijk en te hard rijden op de snelweg en binnen de
bebouwde kom van Maastricht, foutparkeren door buitenlandse drugstoeristen bij dealpanden, de aanwezigheid van drugsverslaafden in de woonwijk bij dealpanden en het aan- en
afrijden van auto’s die een pand bezoeken. De laatste drie vormen van overlast hebben
vooral betrekking op de dealpanden. De overlast die de drugsrunners veroorzaken, lijkt
vooral te maken te hebben met verkeersgevaarlijk gedrag, verkeersovertredingen of overtredingen die strafbaar gesteld zijn in de Opiumwet (voorbereidingshandelingen). Als we
kijken naar de tien speerpunten van project NOMEN lijken er twee specifiek gericht te zijn
op de daadwerkelijke drugsrunneroverlast. Het eerste thema betreft de inzet van ghostauto’s waarbij de politie zich voordoet als Franse toerist en wacht totdat hen drugs worden
aangeboden. Het tweede thema richt zich puur op het agressieve rijgedrag van de runners. Dit moet tegengegaan worden door dit beter vast te leggen in processen verbaal,
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samenwerking met Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie en door het
Meldpunt agressief rijgedrag te koppelen aan gegevens van de drugsrunners. In hoeverre
deze strategieën effectief zijn geweest, is aan de hand van de bij ons bekende documentatie niet vast te stellen. Wel zijn er enkele runners voor de rechter verschenen die zijn aangehouden na een actie met een ghostauto.
Projecten zoals NOMEN en later Borderlines en de Waakzaamacties richten zich op een
brede aanpak van de drugsproblematiek. Er wordt met verschillende partners samengewerkt om drugsnetwerken strafrechtelijk en bestuursrechtelijk aan te pakken. Gezien de
impact op de capaciteit lijken sommige projecten echter te breed opgezet en ligt de focus
meer op de overlast rondom de drugspanden en lijkt de aanpak op de activiteiten van de
drugsrunners er wat bij in te schieten. Projectplannen zouden om deze reden beter inzichtelijk moeten maken wat precies wordt verstaan onder de problematiek en de overlast die
door buurtbewoners wordt ervaren. Na het definiëren van het probleem kunnen gericht
(innovatieve) aanpakken gecreëerd en interventies uitgevoerd worden.

8.6 Juridische context
De juridische basis voor de strafrechtelijke handhaving van de drugsrunnersproblematiek
is in de eerste plaats gelegen in artikel 10a van de Opiumwet. Deze wet stelt verschillende voorbereidings- en bevorderingshandelingen op het gebied van drugshandel strafbaar.
Ook het feit dat een persoon bemiddelt (runt) tussen vraag en aanbod valt onder de strekking van dit artikel. In het bijzonder gaat het daarbij om artikel 10a, lid 1. Op grond van dit
artikel kan de politie bepaalde dwangmiddelen toepassen. Een manier om de potentiële
drugsrunners te identificeren, is door middel van de inzet van ANPR. Blijkens recente jurisprudentie mag ANPR hiervoor – onder voorwaarden – worden ingezet. Bij gevaarlijk verkeersgedrag kan het rijbewijs op grond van de Wvw worden ingevorderd. Overigens is dat
geen belemmering voor de drugsrunners om met hun activiteiten door te gaan.10 De inzet
van een lokauto is, blijkens jurisprudentie, mogelijk onder de voorwaarde dat er direct actie
moet worden ondernomen door de politiefunctionarissen op het moment dat de drugsrunners te kennen geven drugs te willen verkopen. Een gevolg is dat de politie de drugsrunners niet mag volgen tot het dealpand om zo bij de bron te komen. Doorrechercheren tot
op het niveau van CSV’s is dan ook niet mogelijk. De inzet van de lokauto weegt, gezien de
enorme investering in tijd, mensen en middelen, nauwelijks op tegen de opbrengsten.11 Al
met al biedt het juridische kader weliswaar handvatten voor de aanpak van drugsrunnersproblematiek maar die blijkt in de praktijk weinig doeltreffend in zijn uitwerking.12

8.7  Naar een werkbare definitie
De verschijningsvormen van het drugsrunnerprobleem zijn divers. Het is vanuit de politietaak bezien essentieel om de kernelementen in de drugsrunnerproblemen, die niet of in
veel mindere mate onderhevig zijn aan tijd en situationele omstandigheden (denk aan etniciteit), te noemen. Een randvoorwaarde voor het maken van een werkdefinitie is dat de
politie feiten en/of gedragingen moet kunnen waarnemen. Voor de politie is de zichtbare
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aanwezigheid van personen in de publieke ruimte die voor derden direct of indirect gevaar
kunnen opleveren of voor overlast zorgen in het kader van de handhaving van de openbare
orde en opsporing van strafbare feiten het belangrijkste element. Die zichtbare aanwezigheid in de publieke ruimte staat in het teken van het contact zoeken met en het werven van
buitenlandse drugstoeristen. Het leggen van de contacten c.q. het werven van buitenlandse
drugstoeristen is bedoeld om aan de klanten drugs te verkopen (soft- en/of harddrugs). De
werkdefinitie van een drugsrunner luidt aldus:
‘Een drugsrunner is een persoon waarvan de politie in het publieke domein waarneemt dat hij contact zoekt met c.q. buitenlandse drugstoeristen werft met de
bedoeling om drugs te verkopen op een wijze die gevaar oplevert of kan opleveren
in termen van verkeersveiligheid en/of overlast en/of andere strafbare feiten.’
Als een of meer elementen ontbreken dan is sprake van ‘drugsgerelateerde problematiek’,
die ook als zodanig moet worden geregistreerd, los van de drugsrunnerincidenten. Voor de
aanpak zoals die ontwikkeld gaat worden, is het van belang dat de politie de runners registreert conform deze werkdefinitie en indien mogelijk andere politieregio’s op eenzelfde
wijze deze runners laat registreren teneinde uniformiteit te verkrijgen in de interregionale
informatie-uitwisseling.

Noten
1.

De basis van de registraties in BVH zijn de projectcodes die te maken hebben met geconstateerde
incidenten en activiteiten rondom drugs(runners). Dat kan derhalve ook overlast zijn. In paragraaf
8.7 wordt de runnerproblematiek scherper ingekaderd (onderzoeksvraag 5).

2.

De basis voor het opvragen van de persoonsdossiers is het Runnersbestand waarin 370 runners
staan geregistreerd. Van 145 bekende runners waren derhalve geen dossiers beschikbaar.

3.

In totaal zijn er twintig (veroordeelde) drugsrunners benaderd voor een interview. Het merendeel
wilde echter niet meewerken.

4.

De afkomst is bepaald aan de hand van het geboorteland van de verdachten en/of zijn ouders en
niet alleen het geboorteland van de verdachten. In dat geval zou het aantal Nederlanders groter
zijn, want de tweede generatie Marokkanen is immers in Nederland geboren. Om die reden geeft
BVH minder houvast om uitspraken te doen over de etniciteit.

5.

De duur van de carrière kan alleen maar langer worden, want het moment van het onderzoek
bepaalde op dat moment het eindpunt van de geregistreerde en bekende carrière; de runners
kunnen nadien nog voor delicten worden geregistreerd.

6.

In het kader van dit onderzoek voert het te ver om een uitvoerige beschrijving te geven van de
beschikbare literatuur. Hier wordt volstaan met het verwijzen naar enkele relevante studies. Zie
bijvoorbeeld: Bervoets (2006); De Boom et al. (2010); De Jong (2007) en Werdmölder (2005).

7.

De drugsrunners hebben wel veelvuldig te maken (gehad) met instanties, echter altijd vanuit het
perspectief van het civiel- en/of strafrecht.

8.

Onder andere Doreleijers (1995).
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9.

Zie bijvoorbeeld de theorie van de differentiële associatie (Sutherland).

10. In de dossiers is veelvuldig te lezen dat zij boetes krijgen voor dergelijke overtredingen, die vervolgens niet betalen en uiteindelijke vervangende hechtenis uitzitten.
11. In bepaalde gevallen worden ook politiehelikopters en/of arrestatieteams ingezet.
12. Zoals gezegd, zijn de straffen die aan de drugsrunners worden opgelegd, gezien de opbrengsten
van de drugshandel, in hun beleving tamelijk licht. De straffen variëren van twintig uur taakstraf tot
een gevangenisstraf van drie maanden.
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9

Countouren van een aanpak

De politieregio Limburg-Zuid heeft met het onderzoek naar drugsrunners een duidelijk doel
voor ogen gehad: de onderzoeksbevindingen moeten een basis vormen voor het ontwikkelen van plannen van aanpak die de zichtbare overlast en criminaliteit rond het verschijnsel drugsrunners effectief tegengaan. Bij de te ontwikkelen aanpak moet worden bedacht
dat voor het drugsprobleem, gegeven de nationale en internationale regelgeving, geen
totaaloplossing bestaat. Anders gezegd, zo lang er vraag is naar drugs en handel strafbaar
is gesteld, zullen er altijd groeperingen zijn die hiermee geld willen verdienen, met alle
criminele bijverschijnselen, waaronder het drugsrunnen, van dien.1 Dat wil overigens niet
zeggen dat er geen succesvolle aanpak mogelijk is. In dit laatste hoofdstuk schetsen we
de contouren en bespreken we diverse elementen die betrokken dienen te worden bij het
verder uitdenken en uitwerken van een aanpak. Er wordt – zo zal blijken – sterk voor gepleit
om dat in gezamenlijkheid te doen met relevante instanties, ook van buiten de politie. Het
probleem rond de drugsrunners is dermate complex dat een eendimensionale (lees politiële) aanpak niet snel zal volstaan, althans niet structureel en op langere termijn.

9.1 Probleemduiding
Bij de te ontwikkelen aanpak is een eerste en essentiële stap te bepalen wat het probleem
is en vanuit wiens perceptie. De aanleiding voor dit onderzoek is dat met name de inwoners
van Maastricht de overlast van de drugsrunners als probleem ervaren. Politie en gemeente
voelen zich verantwoordelijk om die overlast aan te pakken. Dit zou het zichtbare probleem
kunnen worden genoemd. De projecten die in het verleden zijn opgestart, richten zich in feite op het manifeste aspect van het probleem. Het criminaliteitsprofiel zoals dat is geschetst
in hoofdstuk drie is hiervan het uiteindelijke resultaat. Dit onderzoek maakt tegelijk duidelijk dat er eveneens sprake is van achterliggende problematiek. Uit de beschrijving van
de psychosociale achtergronden van de drugsrunners doemt een beeld op van jongeren
die in een milieu opgroeien waarin zij een grote kans lopen om in de criminaliteit verzeild
te raken. De aanpak zou zich ook moeten richten op de achterliggende, minder zichtbare
problemen, zoals woonbuurt, school, gezin en opvoeding, vrijetijdsbesteding en psychische
stoornissen. Als de aanpak zich uitsluitend richt op het zichtbare overlastprobleem, wordt
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daarmee voorbij gegaan aan de diepere oorzaken van het probleem en dat is in feite een
vorm van symptoombestrijding, die overigens noodzakelijk kan zijn om tegemoet te komen
aan de gepercipieerde problemen van de burgers.2

9.2 Registratie
Voor een aanpak, of die nu gericht is op de manifeste of de achterliggende problematiek,
is een goede en actuele registratie door de politie van incidenten, personen en meldingen van elementair belang. De aanpak moet met andere woorden informatiegestuurd zijn
en daarvoor zijn adequate registraties nodig. In het hoofdstuk over de definitiekwesties
rondom de drugsrunners is een aanzet gegeven tot een sterk afgebakende omschrijving
van een drugsrunner. Idealiter zou die omschrijving, gezien de (regio)grensoverschrijdende
werkwijze van de drugsrunners, een landelijke toepassing moeten krijgen teneinde de eenduidigheid in begrip tussen de diverse politieregio’s en andere instanties te bewerkstelligen
en te streven naar een landelijke database drugsrunners vanwege de grote mobiliteit van
deze groep.3 Daarnaast zou een eenduidige registratie van belang zijn voor de drugsgerelateerde problematiek, die veelal een regionaal dan wel lokaal karakter heeft. Een en ander
vraagt om controle van de kwaliteit van de data en analysecapaciteit.

9.3 Verschillende invalshoeken
Het onderzoek heeft zich voornamelijk toegespitst op de problematiek van en rond de
drugsrunners in Limburg-Zuid. Het is duidelijk dat de problematiek heterogeen van aard
is en handvatten biedt voor een gedifferentieerde aanpak vanuit diverse invalshoeken. Als
eerste kan worden gekeken naar de persoon van de drugrunner (zijn achtergronden, de
werkwijze, de drugsopbrengsten) de bredere criminele organisatie (drugsrunners staan
onderaan de ladder maar hebben een belangrijke rol in het bij elkaar brengen van vraag en
aanbod), de drugstoeristen en de buurt waar de dealpanden en de drugsrunners aanwezig
zijn (overlast, verloedering, criminaliteit). Een gedifferentieerde aanpak maakt het mogelijk
om concreet de problematiek in kaart te brengen en de relevante actoren erbij te zoeken.
Daarbij is het zinvol om een onderscheid te maken tussen korte, middellange en lange termijnen en preventief, repressief en proactief.

9.4 Actoren
De duiding van het probleem en de verschillende invalshoeken brengen met zich mee dat
de politie en/of de gemeente meestal niet alleen voor de ‘oplossing’ kan zorgen. Nauwe
samenwerking met andere actoren is noodzakelijk. Uit de psychosociale achtergronden
en kenmerken van de drugsrunners valt op te maken dat reeds in de vroege jeugd van
de runners allerlei signaleringsinstanties een rol kunnen en moeten spelen. Denk hierbij
aan consultatiebureaus, scholen, buurtbewonersverenigingen, maatschappelijk werk,
woningbouwverenigingen en UWV. Geredeneerd vanuit de integrale samenwerking c.q.
ketenaanpak volgen na deze signaleringsinstanties, die garant moeten staan voor de preventieve aanpak, de opsporings- en vervolgingsinstanties indien er sprake is van strafbare
feiten. Zij zijn hierbij sterk afhankelijk van de instanties die een voorlichtende taak hebben
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(Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering). De rechterlijke macht
en de instanties die belast zijn met nazorg en toezicht vormen het sluitstuk van de keten.
Afhankelijk van op welk deel van de problematiek de aanpak zich richt, moeten de relevante instanties in kaart worden gebracht die zich vervolgens committeren aan de gemaakte
afspraken. Dit zal met zich meebrengen dat er in bepaalde gevallen landelijk, interregionaal
en/of internationaal moet worden samengewerkt. Essentieel is dat de betrokken actoren
een gemeenschappelijke visie krijgen op het probleem en de aanpak ervan.4

9.5 Kwaliteit
De mate waarin een plan van aanpak kans van slagen heeft, wordt deels bepaald door de
sterkte (lees kwaliteit) van de schakels in de totale aanpakketen. Betrokken actoren zouden kritisch moeten kijken naar de kwaliteit van hun werkzaamheden in relatie tot de inzet
die van hen wordt verwacht in het kader van de aanpak. In dit onderzoek is bijvoorbeeld
geconstateerd dat de voorlichtingsrapportages soms weinig inhoudelijk relevante informatie bevatten over de aard en achtergronden van de betrokkene. Mogelijk dat dit deels te
maken heeft met de onbekendheid en/of gebrek aan affiniteit met deze specifieke doelgroep. Dit constateren, betekent dat er gewerkt moet worden – in elk geval binnen de
aanpak – aan kwaliteit in de breedste zin van het woord.5 Kwaliteit betekent ook flexibiliteit.
Het onderzoek maakt duidelijk dat de drugsrunners continu hun werkwijze aanpassen. Dat
aanpassingsvermogen moet ook van de betrokken actoren worden verwacht, uiteraard binnen de kaders van het afgesproken plan van aanpak.

9.6  Haalbaar en meetbaar
De te ontwikkelen aanpak moet in de eerste plaats haalbaar, realistisch zijn. Dat heeft zowel
te maken met de gevoelde urgentie van het probleem als met de te verwachten effecten
op korte, middellange en lange termijn en de benodigde middelen; die elementen moeten
met elkaar in evenwicht zijn. Veel middelen investeren in een niet-urgent probleem is niet
wenselijk. Het stellen van zeer ambitieuze doelstellingen kan tot een voortijdig einde van
de aanpak leiden omdat de instanties zich daaraan niet meer willen/kunnen verbinden. Als
een actor de urgentie van het probleem niet voelt en (daarom) weinig wil investeren, is de
aanpak niet uitvoerbaar.6 Het realiteitsgehalte van een aanpak houdt ook in dat de te verwachten negatieve bijeffecten geëxpliciteerd en gecommuniceerd worden. Dat geldt ook
voor de problemen die (nog) niet worden aangepakt.
Met z’n allen vormen deze toeristen, hoe dan ook, een enorme stroom van potentiële en vrij goed herkenbare gegadigden voor diverse soorten drugs en zijn dus
een gemakkelijke prooi voor de drugsrunners die hen naar “hun” panden proberen
te lokken of te dwingen. Wie – met het oog op de bestrijding van de overlast die
drugstoeristen veroorzaken – één of meer van de coffeeshops naar de randen van
de stad verplaatst, werkt zeker aan de oplossing van dit probleem, maar daarom
nog niet aan de problemen van bijvoorbeeld de drugsrunners en de drugspanden in
de stad zelf (Fijnaut & De Reuver, 2008).
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Uit de bespreking van eerdere aanpakken in hoofdstuk vijf komt naar voren dat de beoogde doelstellingen vaak niet concreet en meetbaar zijn geformuleerd. Het bepalen van de
mate van doelbereiking c.q. resultaat is dan op voorhand niet mogelijk. De te ontwikkelen
aanpak moet zo concreet en meetbaar mogelijk zijn geformuleerd, zodat de aanpak in een
later stadium op resultaat kan worden getoetst.

9.7 Innovatief
De ambitie van Limburg-Zuid om een innovatieve aanpak te ontwikkelen, past binnen de
contouren zoals die hiervoor zijn geschetst. Een en ander vraagt wel om actoren die buiten de gebruikelijke kaders kunnen en durven denken en handelen. Het opzoeken van de
(juridische) grenzen zal daar vermoedelijk bij horen. Dat wil overigens niet zeggen dat de te
ontwikkelen aanpak vanuit een nulsituatie moeten worden vormgegeven. Het is raadzaam
om gebruik te maken van bestaande overleg- en samenwerkingsinfrastructuren en inzichten
vanuit wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van interventies.7

9.8 Voorbeeld aanpak: Toprunners in Beeld
Voornoemde contouren van een aanpak kunnen leiden tot verschillende deelaanpakken
waarbij de invulling afhankelijk is van wat actoren willen en kunnen. Die invulling moet zoals
gezegd in gezamenlijkheid tot stand komen in verband met het draagvlak. Een optie is om
verschillende bijeenkomsten c.q. creatieve denktanks te beleggen met actoren (met mandaat) rond een bepaald probleem teneinde een aanpakmodel concreet vorm en inhoud te
geven.
Ter illustratie een analogie van de aanpak van toonaangevende hooligans (vanuit het landelijk project Hooligans in Beeld). Voorheen werden hooligans behandeld als een homogene groep voetbalcriminelen en als zondanig ‘bestreden’ met forse inzet van de ME. Op
basis van informatie worden toonaangevende hooligans thans uit de anonimiteit gehaald
en gericht aangepakt, waardoor de groep uiteenvalt (‘Hooligans in Beeld’). Er is met andere woorden een ontwikkeling in de aanpak die te typeren is als ‘van veel blauw naar slim
blauw’. De aanpak loopt van preventie tot aan repressie.
Terug naar de drugsrunners. Limburg-Zuid kan op basis van de bijgehouden registraties
een top drie samenstellen van drugsrunners die veelvuldig in aanraking komen met politie, onder meer vanwege opiumfeiten, gevaarlijk verkeersgedrag en gewelddadig optreden
richting derden (weggebruikers, buurtbewoners). Die analyses zouden verder duidelijk kunnen maken dat zij uit Rotterdam en Utrecht afkomstig zijn. Contacten met de regiopolitie
aldaar levert het inzicht op dat deze toprunners uit zogenoemde criminele families komen
waarvan de politie vermoedt dat zij banden hebben met de georganiseerde drugshandel.
De aanpak zou er uit kunnen bestaan dat de toprunners en hun criminele families worden aangepakt. Die aanpak omvat vanzelfsprekend een strafrechtelijke component (denk
aan ISD, ontnemingsmaatregel), maar ook een financiële (terugvorderen ten onrechte
verkregen uitkeringen), bestuursrechtelijke (bijvoorbeeld gedwongen verhuizing) en een
civielrechtelijke component (onder toezichtstelling minderjarige kinderen, uithuisplaatsing,
opvoedingsondersteuning). Een dergelijke, multidisciplinaire aanpak snijdt aan diverse
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kanten. Limburg-Zuid raakt een aantal notoire drugsrunners kwijt, een bredere criminele
infrastructuur wordt aangepakt en opgroeiende kinderen in deze criminele families worden
beschermd. In alle gevallen (op het niveau van de runners, buurt waar de families wonen en
bredere criminele infrastructuur) zal er sprake zijn van een uitstralingseffect. Bij het vormgeven van een dergelijk plan van aanpak moeten eerdere punten (betrokkenheid en commitment van de actoren, haalbaarheid, kwaliteit et cetera) nader en in gezamenlijk overleg
worden uitgewerkt.

Noten
1.

Een van de respondenten verzuchtte in dit verband: ‘laat ze die zooi alsjeblieft vrijgeven’.

2.

Belangrijk hierbij is dat de aanpak van het probleem overeenkomt met de mate waarin de burgers
het als probleem ervaren. Eysink Smeets et al. (2010) heeft het in dit verband over de congruentiehypothese. Het probleembesef wordt beïnvloed door de berichtgeving in de media.

3.

Met in acht name van de privacyreglementen.

4.

Die gemeenschappelijke visie op de aanpak lijkt thans vooral nog een regionaal karakter te hebben.

5.

Bijvoorbeeld door Pro-Justitiarapporteurs en toezichthouders vanuit de Reclassering speciaal te
werven en selecteren voor deelname aan de aanpak.

6.

Het feit dat veel runners uit Rotterdam komen, leidt tot de conclusie dat die stad bij een (preventieve) aanpak betrokken moet worden. Als Rotterdam het probleem niet als urgent aanmerkt, is het
niet zinvol om een aanpak in die richting te ontwikkelen.

7.

Dat kunnen door het ministerie erkende gedragsinterventies zijn, maar ook veelbelovende aanpakken. Zie bijvoorbeeld www.nji.nl en www.ccv.nl.
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Bijlage 1: Analyseformat dossieronderzoek
Naam analist (initialen):
Datum scoren (DD-MM-JJ): _ _ -_ _ - _ _

1. ALGEMENE GEGEVENS
Naam:
Geboortedatum: _ _ - _ _ - _ _		

M/V

2. WOONSITUATIE EN GEZIN
Laatst bekende woonsituatie:
Bij beide biologische ouders		
Bij vader 								
- Met partner						
- Onbekend						
Bij moeder							
- Met partner						
- Onbekend						
Broers 								
Zussen									
Vrienden								
Pleegouders							
Zelfstandig							
Met partner							
Familie overig 						
ZVWOVP								
Onbekend							
Anders/toelichting					

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

_ _ (aantal)
_ _ (aantal)

Problematische woonsituatie voor 18e jaar		

0			

1			 2

Problematische woonsituatie na 18e jaar		

0			

1			 2

Kwaliteit relatie met familie						

0			

1			 2
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Problematiek in het gezin 						
Alcoholmisbruik									
Drugsmisbruik 								
- Softdrugs									
- Harddrugs									
Problematisch gokken							
Aanwezigheid/bereikbaarheid ouders			
Mishandeling fysiek								
Slachtoffer seksueel misbruik					
Geweld in het gezin								
Verwaarlozing										
Criminaliteit ouders/gezinsleden				
Cultuur/integratieproblemen					
Financiële problematiek							

0			
0			

1			 2
0			 0

0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			

0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3. CONTACTEN MET INSTANTIES
													 <18			 >18
												 Nee Ja		 Nee		 Ja
Contacten (jeugd)reclassering (ITB)		 0		 1		 0		 1
Taakstraf/Leerstraf							 0		 1		 0		 1
Voorwaardelijke straf: 						 0		 1		 0		 1
Detentie										 0		 1		 0		 1
PIJ oplegging									 0		 1		 0		 1
OTS/Uithuisplaatsing						 0		 1		
Maatregel										 0		 1		 0		 1
Hulpverleningsinstanties						 0		 1		 0		 1
Houding tov hulpverlening

0

1

2

Opmerkingen over uitvoering:

4. ONDERWIJS EN ARBEID EN FINANCIEN
Basisonderwijs
Afgerond					

0 Ja		

Binding					
Agressie					
Agressie richting:			
Cognitie					

0							
0							
0 Leeftijdgenoten		
0							
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1 Nee
1						 2
1						 2
0 Gezag				0 Beide
1						 2

Vervolgonderwijs
Afgerond					

0 Ja		

Volgt op dit moment		
							
							

0 Speciaal Voortgezet Onderwijs (LWO)
0 VMBO
0 HAVO/VWO

Binding					
Agressie					
Agressie richting:			
Cognitie					

0							
0							
0 Leeftijdgenoten		
0							

1 Nee			

9 volgt geen onderwijs

1							 2
1							 2
0 Gezag					0 Beide
1							 2

(Hoger) beroepsonderwijs/wetenschappelijk onderwijs
Volgt op dit moment 		
								
								

0 MBO
0 HBO
0 WO

Afgerond					

0 Ja		

1 Nee

Binding					
Agressie					
Agressie richting:			
Cognitie					

0							
0							
0 Collega’s				
0							

1							 2
1							 2
0 Gezag					0 Beide
1							 2

Heeft persoon een werkbetrekking? (kijk naar laatste aanwezige dossier)
0 Vaste baan, nl. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
0 Een of meerdere losse betrekkingen
(bv. uitzendwerk, bijbaantjes), nl _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
0 Geen enkele werkbetrekking
Arbeid en functioneren
Binding					 0			
Omgang/gedrag			 0			
Prestatie					 0			
Inkomsten
0 Inkomen uit arbeid 				
0 Uitkering							
0 Geen inkomsten
0 Inkomsten uit crimineel gewin

1			
1			
1			

2
2
2

€_____
€_____
€_____
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Financiële situatie
0			 1			
Schulden
€_____

2

Aard:……………………………………(b.v. IB-lening, credit card schulden enz.)

Boetes Wvw: 0 Nee		

1 Ja

€_____

5. VRIJE TIJD EN VRIENDEN
Oriëntatie op crimineel milieu				
Dagbesteding								
Woonomgeving								
Lid problematische (jeugd)groep			
Type:											
(evt naam:………………………)

0			
0			
0			
0 Nee		
1			

1			
1			
1			
1 Ja		
2			

2
2
2
3

6. VERSLAVINGSPROBLEMATIEK: ALCOHOL, DRUGS EN GOKKEN
Alcohol										
Drugs											
Gokken										

0			
0			
0			

1			
1			
1			

2
2
2

7. PERSOONLIJKHEID: Gedrag, houding en denkpatronen >18<
Impulscontrole							
Gewetensfuncties						
Empathische emoties					

0			
0			
0			

IQ score

<70

Ontwikkeling 								
persoonlijkheidstrekken type B

0			

1			
1			
1			

70-85
1			

2
2
2
85>
2

Gediagnosticeerde As I problematiek: primaire symptomatologie, (de ‘psychiatrische ziekte’) (een klinisch syndroom, ziektebeeld dat niet altijd aanwezig of geweest is, of voorbijgaand is, de zogenaamde acute pathologie)
Gediagnosticeerde As II problematiek: achterliggende persoonlijkheidsstoornissen (en de
specifieke ontwikkelingsstoornissen, kenmerken die blijvend zijn) en zwakbegaafdheid.
Algemene opmerkingen over persoon of dossier.
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Bijlage 2: Codeboek dossieranalyse
HANDLEIDING ANALYSEPROTOCOL
1. ALGEMENE GEGEVENS
Geen beschrijving nodig.

2. WOONSITUATIE EN GEZIN
Binnen gezin of van toepassing op gezinslid!
Problematische woonsituatie voor 18e jaar
0 Geen problematische woonsituatie
1 Enigszins sprake van problematische woonsituatie (contacten met hulpverleningsinstanties, OTS, financiële problematiek enz.)
2 Problematische woonsituatie (zwerven op straat, vluchten voor ouder/familie, blijf van
mijn lijf huis etc.)
Problematische woonsituatie na 18e jaar
0 Geen problematische woonsituatie
1 Enigszins sprake van problematische woonsituatie (veel wisselingen van woning door
problematiek etc.)
2 Problematische woonsituatie (ZVWOVP, samenwonen met andere criminelen etc.)
Kwaliteit relatie met familie
0 Goede relatie met familieleden
1 Enigszins problematisch (verstoring door het plegen van delicten, middelengebruik etc.)
2 Relatiebreuk door probleemgedrag en dergelijke
Verslavingsproblematiek: alcohol
0 Geen alcoholverslavingsproblematiek (evt. gematigd gebruik of experimenteren).
1 Het drankgebruik is stevig/groot (er is twee dagen per week sprake van drankmisbruik:
bijvoorbeeld elk weekend).
2 Drankgebruik wordt genoemd als zeer problematisch (drankmisbruik leidt tot weinig
presteren of verzuim) OF drankmisbruik wordt genoemd als oorzaak problematisch of
agressief gedrag.
Verslavingsproblematiek: drugs
0 Geen sprake van drugsgebruik (of licht experimenteren)
1 Softdrugsgebruik
2 Problematisch softdrugsgebruik OF harddrugsgebruik OF probleemgedrag door drugs
(arbeid, justitie, school, familie)
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Verslavingsproblematiek: Gokken
0 Geen sprake van gokken (of enkele keer gegokt)
1 Incidenteel gokken
2 Problematisch gokken (verslaving, grote bedragen, schulden door gokken)
Aanwezigheid/ bereikbaarheid van de ouders
0 Geen problemen vermeld, evt. alleen kort ziekenhuisbezoek
1 1 ouder periode onbereikbaar of weg door crisis (opname, scheiding) of dood
2 beide ouders of verzorgers lange tijd fysiek afwezig of niet aanspreekbaar (eventueel
om beurten)
Mishandeling fysiek
0 Geen melding van mishandeling door OUDER(S) / OPVOEDER(S)
1 Er heeft regelmatig verbale terreur plaats gevonden OF 1-malige mishandeling
2 Mishandeling, geestelijk of fysiek, heeft over een periode (chronisch) plaatsgevonden
Seksueel misbruik
0 Er is geen melding van seksueel misbruik door OUDER(S) / OPVOEDER(S)
1 Er is éénmalig sprake geweest van seksueel misbruik
2 Er is meermalig/ langdurig sprake geweest van seksueel misbruik
Geweld in het gezin
0 geen getuige geweest van geweld in het gezin
1 getuige geweest van geweld tussen gezinsleden
2 getuige geweest van ernstig geweld binnen het gezin OF van herhaald geweld binnen
het gezin
Verwaarlozing
0 geen melding van verwaarlozing door ouder(s)/verzorger(s)
1 Eén of meer korte perioden van verwaarlozing (< 3 mnd.) met soms compensatie door
verwenning OF gedurende jaren sprake van matige verwaarlozing (minimale verzorging
door ouder(s)/verzorger(s)
2 gedurende jaren sprake van ernstige verwaarlozing (nauwelijks tot geen verzorging en
aandacht van de ouders/verzorgers)
Criminaliteit van de ouders / gezinsleden
0 Geen sprake van
1 Slechts sprake van één veroordeling van 1 van de gezinsleden “licht type delict” winkeldiefstal, vandalisme, verkeersovertreding of bezit van drugs)
2 Één van de gezinsleden is meerdere keren veroordeeld voor “licht type delict” of 1 Keer
voor een zwaarder type.
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Cultuur/integratieproblemen
0 De ouders spreken en beheersen de Nederlandse taal, hebben contact met andere subculturen en accepteren én gedragen zich naar de Nederlandse normen, waarden en
gedragspatronen.
1 De ouders beheersen de Nederlandse taal maar spreken deze weinig. De ouders hebben weinig contact met andere subculturen. De ouders hebben een geringe afkeuring
voor de Nederlandse normen, waarden en gedragspatronen.
2 De ouders beheersen de Nederlandse taal niet of gebrekkig. De ouders hebben geen
contact met andere subculturen. De ouders wijzen de Nederlandse normen, waarden en
gedragspatronen af.
Financiële problematiek
0 Geen problemen op financieel gebied
1 Geringe financiële mogelijkheden (uitkering, werkeloosheid)
2 Financiële problematiek (grote schulden, problemen met huur betalen etc)

3. CONTACTEN MET INSTANTIES
Houding tov hulpverlening
0 Positieve houding tov hulpverlening
1 Enigszins negatieve houding (incidenteel niet verschijnen op afspraken of afspraken niet
nakomen)
2 Negatieve houding (niet meewerken aan P.O, niet houden of niet verschijnen op
afspraken

4. ONDERWIJS EN ARBEID EN FINANCIEN
Binding
0 geen sprake van spijbelen, te laat komen,of te vroeg schoolverlaten
1 af en toe spijbelen (dag of dagdeel)
2 regelmatig hele dagen spijbelen en / of school uitvaller (drop-out)
Agressie
0 Geen sprake van agressief gedrag op school
1 Af en toe agressief gedrag (incidentele vechtpartij)
2 Continu agressief gedrag richting leerlingen of leraren.
Cognitie
0 Geen problemen op cognitief gebied
1 Enige leerachterstand of doubleren door problemen op cognitief gebied
2 Leerachterstand of meermaals doubleren of wisselen van school door problemen op
cognitief gebied
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Omgang/gedrag
0 Gedraagt zich goed op zijn werk
1 Af en toe vertonen van vervelend gedrag
2 Probleemgedrag op het werk/ ruzie met collega’s etc.
Prestatie
0 Goede prestaties op het werk
1 Prestaties blijven achter op het werk
2 Prestaties blijven achter met gevolgen (betrokkene verliest baan etc.)
Financiële problematiek
0 Geen problemen op financieel gebied
1 Geringe financiële mogelijkheden (uitkering, werkeloosheid)
2 Financiële problematiek (grote schulden, problemen met huur betalen etc)

5. VRIJE TIJD EN VRIENDEN
Oriëntatie op crimineel milieu
0 Persoon heeft geen contact met het criminele milieu
1 Persoon voelt zich enigszins aangetrokken tot criminele of antisociale personen, probeert daar enigszins los van te blijven of te komen maar gaat contacten niet uit de weg.
2 Persoon voelt zich sterk aangetrokken tot het criminele milieu (bijv. lid van gang), duidelijk gericht op criminele personen; identificeert zich daarmee.
Dagbesteding (dit item was gericht op jongeren: in breder perspectief zien)
0 Persoon heeft een zinvolle dagbesteding (werk, opleiding en/of actief lid van een (sport)
vereniging).
1 Persoon heeft af en toe of voor korte periodes een zinvolle dagbesteding. Hangt soms
rond op straat, maar er is geen sprake van structurele verveling of contact zoeken met
criminele personen.
2 Persoon heeft geen (zinvolle) dagbesteding en is niet gemotiveerd of onderneemt geen
actie om er wel één te krijgen. Persoon hangt regelmatig rond op straat, gaat om met
criminele personen, verveelt zich structureel.
Woonomgeving
0 Goede woonomgeving
1 Buurt staat te boek als enigszins problematisch
2 Opgegroeid in achterstandbuurt of probleemwijk
Problematische (jeugd)groep type:
1 Hinderlijk
2 Overlastgevend
2 Crimineel
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6. VERSLAVINGSPROBLEMATIEK: ALCOHOL, DRUGS EN GOKKEN
Verslavingsproblematiek: alcohol
0 Geen alcoholverslavingsproblematiek (evt. gematigd gebruik of experimenteren).
1 Het drankgebruik is stevig/groot (er is twee dagen per week sprake van drankmisbruik:
bijvoorbeeld elk weekend).
2 Drankgebruik wordt genoemd als zeer problematisch (drankmisbruik leidt tot weinig
presteren of verzuim) OF drankmisbruik wordt genoemd als oorzaak problematisch of
agressief gedrag.
Verslavingsproblematiek: drugs
0 Geen sprake van drugsgebruik (of licht experimenteren)
1 Softdruggebruik
2 Problematisch softdruggebruik OF harddrugsgebruik OF probleemgedrag door drugs
(arbeid, justitie, school, familie)
Verslavingsproblematiek: Gokken
0 Geen sprake van gokken (of enkele keer gegokt)
1 Incidenteel gokken
2 Problematisch gokken (verslaving, grote bedragen, schulden door gokken)

7. PERSOONLIJKHEID: Gedrag, houding en denkpatronen >18<
Impulscontrole
Impulscontrole duidt op het onder controle kunnen houden van driften c.q. het tegen gaan
van een impulsdoorbraak. Bij dit item gaat het dan verder niet over alle soorten emoties
(angst, depressie, boosheid) maar enkel om de emotie boosheid. Het gaat om agressieve
impulsen en NIET om seksuele impulsen.
Met het begrip impulscontrole wordt hier uitdrukkelijk NIET het begrip ‘impulsieve levenstijl’
bedoeld. In het item wordt dus geen aandacht besteed aan impulsief gedrag zoals impulsief
kopen, impulsief van baan veranderen of ‘impulsief’ een partner kiezen of wisselen.
Voor een score hoger dan 0 moet een grens worden overschreden in ernst (fysiek, richting
mensen) en/of in aantal:
De score 2 kan pas gegeven worden bij: meerdere ernstige impulsdoorbraken (fysieke
agressie) per jaar
Bij scoring moet gelet worden op de volgende zaken:
 Kan impulsen (niet) effectief controleren
 Geringe frustratietolerantie
 Boosheidreacties zijn buiten proporties tot prikkel
 Woede uitingen*: onvoorspelbaar
 Woede uitingen*: na duidelijk aanleiding (wel buiten proportie)
 Woede uitingen*: na opbouwen van spanning
 Heeft onvoorspelbare driftbuien.
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*Noot: woede is meer dan boosheid, woede is een zeer intense emotie en heftige uiting
van agressieve gevoelens.
0
1
2

geen problemen met impulscontrole
af en toe ongecontroleerde driftbui of te hevige reactie uit zich voornamelijk in verbale
agressie (schelden) en soms agressie naar voorwerpen
regelmatig tot vaak voorkomende impulsdoorbraak (naar mensen toe) leidend tot fysieke agressie: schoppen, gooien, slaan.

Gewetensfuncties
Dit item gaat na in hoeverre de gewetensfuncties ontwikkeld zijn bij het persoon.
Bij scoring van dit item moet gelet worden op de volgende zaken:
score 0:
 Persoon heeft schuldgevoelens over delict
 Persoon heeft volledig besef normen en waarden
 Persoon probeert naar normen te handelen
score 1:
 Zwakbegaafde persoon die niet goed in staat zijn om hun daden en consequenties daarvan in te schatten.
 Personen die wel besef van normen, waarden en regels hebben, maar onder druk of
invloed van anderen tot grensoverschrijdend gedrag komen.
 Personen die hun delict(en) of agressief gedrag enigszins proberen te bagatelliseren,
ontkennen, rationaliseren of af te schuiven, maar hierin niet volharden wanneer ze
geconfronteerd worden met feiten
 Persoon wijst verantwoordelijkheid voor een deel toe aan slachtoffer, ander of
maatschappij.
score 2:
 Handelt vaak gewetenloos
 Berekenend of manipulerend gedrag voor eigen voordeel,
 Geen schuldgevoelens over het beschadigen van anderen.
 Ontkent glashard het laatst gepleegde delict (en eventueel ook eerdere delicten)
 Wijst elke verantwoordelijkheid voor delict af.
Score
0 heeft besef van regels en wetten en handelt hier (bijna altijd/conform zijn leeftijd) naar,
erkent schuld, fouten en beseft eigen verantwoordelijkheid over het delict
1 Persoon heeft wel besef van wetten en regels, maar handelt soms toch in tegenspraak
hiermee. Is op sommige momenten bereid om een lijn te overschrijden (lichtere delic154
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ten) OF er worden expliciet enkele problemen in (de ontwikkeling van) de gewetensfuncties genoemd.
handelt regelmatig gewetenloos: berekenend of manipulerend gedrag voor eigen voordeel, zonder schuldgevoelens over het beschadigen van anderen. Wijst verantwoordelijkheid voor delict af.

Empathische vermogens
Dit item inventariseert de empathische vermogens van het persoon aan de hand van de
volgende kenmerken:
score 0:
 Persoon is in staat tot een langdurige binding;
 Heeft last van het feit een ander schade/leed toegebracht te hebben;
 Heeft belangstelling voor anderen/ kan vriendelijk omgaan met anderen
 Heeft spijt betuigd aan slachtoffer (of nabestaanden)
 Is in staat mee te voelen met anderen
score 1:
 De behandelaar vertrouwt uitspraken over medeleven niet
score 2:
 Er is sprake van egocentrisme
 Er is sprake van hardheid
Score
0 Geen problemen genoemd met empathie. Persoon is net als leeftijdsgenoten in staat
tot een emotionele binding, langdurige binding, tot meeleven en meevoelen
1 Enkele problemen genoemd met empathie. Persoon heeft moeite met emotionele binding, meeleven, meevoelen of spijtbetuigen.
2 Ernstige problemen met empathie: vrijwel geen empathische vermogens. Melding van
egocentrisme, hardheid, geen interesse in andermans leven of niet in staat mee te voelen met anderen.
IQ-score classificatie
< 70 verstandelijk beperkt
70 tot 85 zwakbegaafd
85 en hoger normaal (of hoger) begaafd
Ontwikkeling persoonlijkheidstrekken type B
Dit item inventariseert de mate waarin het persoon bepaalde persoonlijkheidstrekken vertoont die als “anti” worden getypeerd. De diagnose Persoonlijkheidsstoornis (incl. type B)
kan volgens de DSM bij kinderen niet worden gesteld, maar er wordt soms wel melding
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gemaakt van gedrag of ‘trekken’ die in de richting gaan van persoonlijkheidsstoornissen uit
het B cluster.
Het B-cluster bevat de volgende vier typen persoonlijkheidsstoornissen, die hier terugkomen als vier typen trekken:
I. Antisociale trekken; niet aan sociale normen aanpassen; impulsiviteit- geen planning;
roekeloos en onverantwoordelijk gedrag; manipuleren; agressie en geïrriteerdheid;
gebrek aan schuldgevoelens
II. Borderline trekken; verlatingangst; onstabiele/intense relaties (aantrekken/ afstoten);
onstabiel zelfbeeld/affect; suïcidaal gedrag; gevoelens van leegheid; impulsiviteit (sex/
drugs/ roekeloosheid)
III. Narcistische trekken; (opgeblazen zelfbeeld; gepreoccupeerd, fantasieën over succes/
macht/ liefde; persoon is “uniek”/” speciaal”; heeft bewondering/bewonderaars nodig;
buit interpersoonlijke relaties uit; geen empathie, jaloers, arrogant
IV. Theatrale trekken; middelpunt van aandacht willen zijn; (sexueel) provocerend/verleidelijk gedrag; snelle afwisseling van emoties/expressies; probeert (overdreven) indrukwekkend over te komen; dramatisch vóórkomen
Labels en omschrijvingen vanuit de diagnostiek voor jeugdigen!
Het is mogelijk dat de kinder diagnose CD (conduct disorder / gedragsstoornis) of OD
(oppositional disorder) worden gemeld. Eventueel worden toch DSM labels gegeven, let op
de volgende DSM-IV labels:
 Gedragsstoornis (conduct disorder; 312.8)
 Oppositioneel Reactieve stoornis (313.81)
 Disruptive Behavior disorder (312.9)
0
1
2

Afwezig / minimaal. Bijna geen meldingen over typisch ‘anti’ gedrag bij het persoon
Enigszins. In de rapportage wordt 1 type trek (I, II, III of IV) beschreven OF de jeugddiagnose (CD, OD, GD)
Ernstig. In de rapportage worden minimaal 2 type trekken (I, II, III of IV) beschreven.
De ernst wordt stellig omschreven: een persoonlijkheidsstoornis in ontwikkeling.

As 1 problematiek
Herbergt o.a. de ‘grote psychiatrie’, met hoofdgroepen van stoornissen als:
 Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
 Stemmingsstoornissen, zoals depressie en bipolaire stoornissen
 Angststoornissen, zoals paniek en fobieën
 Dissociatieve stoornissen, zoals amnesie en depersonalisatie
 Eetstoornissen
 Slaapstoornissen
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As 2 problematiek
As II is gereserveerd voor o.a. de persoonlijkheidsstoornissen. Een persoonlijkheidsstoornis
is een duurzaam patroon van innerlijke ervaringen en gedrag dat duidelijk afwijkt van de
verwachtingen gegeven iemands culturele achtergrond, alomvattend en star is, zich voor
het eerst manifesteert in de adolescentie of vroege volwassenheid, en dat uitmondt in lijden of verslechtering van functies. De stoornissen van as I komen vooral in episoden voor,
terwijl die van as II een min of meer permanente achtergrond vormen.
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Bijlage 3: Respondenten
Maastricht
A. 						
B.						
M. Essers				
Ph. Huinen			
R. de Jong			
J. Lataster				
E. van Rijsselt			
J. Verheijden			
T. Vermin				
R. Peters

Runner
Runner
Meldpunt Drugsoverlast
Joint Hit Team
Jongerenwerker Trajekt Wittevrouwenveld
Joint Hit Team
Politie Limburg-Zuid
Joint Hit Team
Jongerenwerker Trajekt Wittevrouwenveld
Officier van Justitie (JHT)

Rotterdam
C.						
D.						
Jason 					
Yassir 					
R. Dijkstra				
M. Khatib				

Runner
Dealer/runner
Jongerenwerker Radar
Jongerenwerker Radar
Politie Rotterdam
Politie Rotterdam, buurtagent jeugd Oude Noorden

Gouda
E.						
M. 						
R. Bouaouad			
M. Gerritsen 			

ex-Runner
Jongerenwerker
Jongerenwerker
Politie Hollands Midden

Utrecht
T. Elfalah				
C. Plancken			
A. El Ouazizi			
E. de Jong			
A. de Boer			

Politie Utrecht
Politie Utrecht
Coördinator JOS Doenja
Manager Jeugd Cumulus Utrecht
Teamleider Jeugd Cumulus Utrecht
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Bijlage 4: Relevante wetgeving
Opiumwet
Artikel 2 Opiumwet.
Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid:
A. binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen;
B. te telen te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren;
C. aanwezig te hebben;
D. te vervaardigen
Artikel 10 Opiumwet.
1. Hij die handelt in strijd met:
A een in artikel 2, het in artikel 3b, eerste lid, of een in artikel 4, derde lid, gegeven
verbod;
B een krachtens artikel 3c, tweede lid, of artikel 4, eerste of tweede lid, gegeven
voorschrift;
C een krachtens artikel 8a, eerste lid, aan een ontheffing verbonden voorschrift;
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de
vierde categorie.
2. Hij die opzettelijk handelt in strijd met het in artikel 3b, eerste lid, of het in artikel 4,
derde lid, gegeven verbod, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier
jaren of geldboete van de vijfde categorie.
3. Hij die opzettelijk handelt in strijd met het in artikel 2, onder C, gegeven verbod wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde
categorie.
4. Hij die opzettelijk handelt in strijd met het in artikel 2, onder B of D, gegeven verbod,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de
vijfde categorie.
5. Hij die opzettelijk handelt in strijd met een in artikel 2, onder A, gegeven verbod, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde
categorie.
6. Indien het feit, bedoeld in het tweede, derde onderscheidenlijk vijfde lid, betrekking
heeft op een geringe hoeveelheid, bestemd voor eigen gebruik, wordt gevangenisstraf
van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie opgelegd.
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Artikel 10a Opiumwet.
1. Hij die om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10, voor te bereiden of
te bevorderen:
1° een ander tracht te bewegen om dat feit te plegen, te doen plegen, mede te plegen of
uit te lokken, om daarbij behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid, middelen of
inlichtingen te verschaffen,
2° zich of een ander gelegenheid, middelen of inlichtingen tot het plegen van dat feit
tracht te verschaffen,
3° voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen, gelden of andere betaalmiddelen voorhanden
heeft, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn
tot het plegen van dat feit, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes
jaren of geldboete van de vijfde categorie.
2. Niet strafbaar is hij die de in het eerste lid omschreven feiten begaat met betrekking
tot het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen van een geringe hoeveelheid, bestemd voor eigen gebruik.
Artikel 13b Opiumwet
1. De burgemeester is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in
woningen of lokalen dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen behorende erven
een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel
daartoe aanwezig is.
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien woningen, lokalen of erven als bedoeld in
het eerste lid, gebruikt worden ter uitoefening van de artsenijbereidkunst, de geneeskunst, de tandheelkunst of de diergeneeskunde door onderscheidenlijk apothekers, artsen, tandartsen of dierenartsen

Wetboek van Strafvordering
Artikel 552qa Sv.
1. Voor zover een verdrag daarin voorziet of ter uitvoering van een kaderbesluit van de
Raad van de Europese Unie, kan de officier van justitie voor een beperkte periode, ten
behoeve van het gezamenlijk uitvoeren van strafrechtelijke onderzoeken, tezamen met
de bevoegde autoriteiten van andere landen een gemeenschappelijk onderzoeksteam
instellen. Artikel 552l, eerste lid, onder c, is niet van toepassing.
2. De instelling van een gemeenschappelijk onderzoeksteam wordt door de officier van justitie met de bevoegde autoriteiten van de betrokken landen schriftelijk
overeengekomen.
3. In de overeenkomst, bedoeld in het tweede lid, worden in elk geval het doel, de
bestaansperiode, de plaats van vestiging en de samenstelling van het gemeenschappelijke onderzoeksteam, de door Nederlandse ambtenaren op buitenlands grondgebied
en de door buitenlandse opsporingsambtenaren op Nederlands grondgebied uit te
oefenen opsporingsbevoegdheden alsmede de verplichting voor buitenlandse opspo162
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ringsambtenaren om gehoor te geven aan een dagvaarding als bedoeld in artikel 210 of
een oproeping als bedoeld in de artikel 260, vastgelegd.
Artikel 359a Sv.
1. De rechtbank kan, indien blijkt dat bij het voorbereidend onderzoek vormen zijn verzuimd die niet meer kunnen worden hersteld en de rechtsgevolgen hiervan niet uit de
wet blijken, bepalen dat:
a. de hoogte van de straf in verhouding tot de ernst van het verzuim, zal worden verlaagd, indien het door het verzuim veroorzaakte nadeel langs deze weg kan worden
gecompenseerd;
b. de resultaten van het onderzoek die door het verzuim zijn verkregen, niet mogen
bijdragen aan het bewijs van het telastegelegde feit;
c. het openbaar ministerie niet ontvankelijk is, indien door het verzuim geen sprake
kan zijn van een behandeling van de zaak die aan de beginselen van een behoorlijke
procesorde voldoet.
2. Bij de toepassing van het eerste lid, houdt de rechtbank rekening met het belang dat
het geschonden voorschrift dient, de ernst van het verzuim en het nadeel dat daardoor
wordt veroorzaakt.
3. Het vonnis bevat de beslissingen vermeld in het eerste lid. Deze zijn met redenen
omkleed.
Artikel 126h Sv.
1. In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, dat
gezien zijn aard of de samenhang met andere door de verdachte begane misdrijven
een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert, kan de officier van justitie, indien het
onderzoek dit dringend vordert, bevelen dat een opsporingsambtenaar als bedoeld in
artikel 141, onderdeel b, deelneemt of medewerking verleent aan een groep van personen waarbinnen naar redelijkerwijs kan worden vermoed misdrijven worden beraamd of
gepleegd.
2. De opsporingsambtenaar mag bij de tenuitvoerlegging van het bevel een persoon niet
brengen tot andere strafbare feiten dan waarop diens opzet reeds tevoren was gericht.
3. Het bevel tot infiltratie is schriftelijk en vermeldt:
a het misdrijf en indien bekend de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke
omschrijving van de verdachte;
b een omschrijving van de groep van personen;
c de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, zijn vervuld;
d de wijze waarop aan het bevel uitvoering wordt gegeven, daaronder begrepen strafbaar gesteld handelen, voor zover bij het geven van het bevel te voorzien, en
e de geldigheidsduur van het bevel.
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4. Een bevel als bedoeld in het eerste lid kan ook worden gegeven aan:
a een persoon in de openbare dienst van een vreemde staat, die voldoet aan bij algemene maatregel van bestuur te stellen eisen;
b een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 141, onderdelen c en d, of artikel 142, mits deze opsporingsambtenaar voldoet aan bij algemene maatregel van
bestuur te stellen regels terzake van opleiding en samenwerking met opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 141, onderdeel b. Het tweede en derde lid zijn van
overeenkomstige toepassing.
5. Artikel 126g, zevende en achtste lid, is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat verlenging van een bevel tot infiltratie niet mondeling kan plaatsvinden.
Afdeling 3. Pseudo-koop of -dienstverlening
Artikel 126i Sv.
1. In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste
lid, kan de officier van justitie in het belang van het onderzoek bevelen dat een
opsporingsambtenaar:
a goederen afneemt van de verdachte,
b gegevens die zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen door middel van
een geautomatiseerd werk, door tussenkomst van een openbaar telecommunicatienetwerk afneemt van de verdachte, of
c diensten verleent aan de verdachte.
2. De opsporingsambtenaar mag bij de tenuitvoerlegging van het bevel een verdachte niet
brengen tot andere strafbare feiten dan waarop diens opzet reeds tevoren was gericht.
3. Het bevel tot pseudo-koop of -dienstverlening is schriftelijk en vermeldt:
a het misdrijf en indien bekend de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke
omschrijving van de verdachte;
b de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, zijn vervuld;
c de aard van de goederen, gegevens of diensten;
d de wijze waarop aan het bevel uitvoering wordt gegeven, daaronder begrepen strafbaar gesteld handelen, en
e het tijdstip waarop, of de periode waarbinnen aan het bevel uitvoering wordt
gegeven.
4. Onder een opsporingsambtenaar als bedoeld in het eerste lid wordt mede verstaan een
persoon in de openbare dienst van een vreemde staat, die voldoet aan bij algemene
maatregel van bestuur te stellen eisen.
5. Artikel 126g, zesde tot en met achtste lid, is van overeenkomstige toepassing.
Afdeling 4. Stelselmatige inwinning van informatie
Artikel 141 Sv.
Met de opsporing van strafbare feiten zijn belast:
a. de officieren van justitie;
164
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b. de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a en c, en tweede lid
van de Politiewet 1993.
c. de door Onze Minister van Justitie in overeenstemming met Onze Minister van Defensie
aangewezen militairen van de Koninklijke marechaussee;
d. de opsporingsambtenaren van de bijzondere opsporingsdiensten, bedoeld in artikel 2
van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten.

Wegenverkeerswet 1994.
Artikel 160 Wvw 1994.
1. Op de eerste vordering van de in artikel 159 bedoelde personen is de bestuurder van
een motorrijtuig verplicht dat motorrijtuig te doen stilhouden alsmede de volgende
bewijzen behoorlijk ter inzage af te geven:
a. de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen delen van het kentekenbewijs,
dan wel het in artikel 37, eerste lid, onderdeel b, bedoelde bewijs, en, indien met
het motorrijtuig een aanhangwagen wordt voortbewogen, de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen delen van het kentekenbewijs van de aanhangwagen, dan wel het in artikel 37, eerste lid, onderdeel b, bedoelde bewijs voor de
aanhangwagen;
b. het rijbewijs dan wel het hem door het daartoe bevoegde gezag buiten Nederland
afgegeven rijbewijs en, indien hem buiten Nederland een internationaal rijbewijs is
afgegeven, dat bewijs;
c. het ingevolge de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders, bedoeld in artikel 151b,
onderdeel a, vereiste getuigschrift;
d. indien hem ter zake van een bij of krachtens deze wet vastgesteld voorschrift ontheffing is verleend, de beschikking houdende verlening van ontheffing.
2. Indien het kentekenbewijs is afgegeven voor een aanhangwagen die overeenkomstig
het krachtens deze wet bepaalde is voorzien van een identificatieplaat, kan aan de vordering worden voldaan binnen een bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde
termijn.
3. Op de eerste vordering van de in artikel 159 bedoelde personen is de bestuurder van
een voertuig, niet zijnde een motorrijtuig, verplicht dat voertuig te doen stilhouden en,
indien hem ter zake van een bij of krachtens deze wet vastgesteld voorschrift ontheffing
is verleend, de beschikking houdende verlening van ontheffing behoorlijk ter inzage af
te geven.
4. De in artikel 159 bedoelde personen zijn bevoegd zich te vergewissen van de naleving
van de bij of krachtens deze wet vastgestelde voorschriften en zo nodig een voertuig
ten aanzien waarvan zij een onderzoek wensen in te stellen, naar een nabij gelegen
plaats te voeren of te doen voeren. De bestuurder van het voertuig ten aanzien waarvan
dit onderzoek wenselijk wordt geoordeeld, en de bestuurder van het voertuig waardoor
een aanhangwagen wordt voortbewogen ten aanzien waarvan zodanig onderzoek wenBijlagen
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selijk wordt geoordeeld, zijn verplicht desgevorderd hun tot het onderzoek noodzakelijke medewerking te verlenen en desverlangd de in artikel 159 bedoelde personen in
hun voertuig te vervoeren.
5. Op de eerste vordering van een van de in artikel 159, onderdeel a, bedoelde personen
zijn de bestuurder van een voertuig en degene die aanstalten maakt een voertuig te
gaan besturen, verplicht hun medewerking te verlenen aan een voorlopig onderzoek
van uitgeademde lucht en daartoe volgens door die persoon te geven aanwijzingen
ademlucht te blazen in een door die persoon aangewezen apparaat.
6. De bestuurder van een voertuig, die door een der in artikel 159 bedoelde personen in
overtreding wordt bevonden van een bij of krachtens deze wet vastgesteld voorschrift,
is verplicht de hem door die persoon ter bescherming van bij het verkeer betrokken
belangen gegeven bevelen op te volgen.
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