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De ‘jacht’ op de producenten  
van XTC / MDMA / Amfetamine
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Presentatienotities
Dit is de vraag waarop uw experiment antwoord geeft



Overzicht van het project

• Zuid-Nederland 
heeft een 
probleem!



Onderzoek

• In 2016 heeft ongeveer 7,5 % van de bevolking ooit XTC gebruikt, afgelopen jaar ongeveer 2,9% 
(400.000 mensen), afgelopen maand ongeveer 1% (170.000 mensen). XTC is de meest gebruikte 
partydrug op festivals in Nederland. Ongeveer 22% van de Nederlandse uitgaanders had afgelopen 
maand XTC gebruik, 46% afgelopen jaar en 55% ooit. Door het (verkeerd) gebruik zijn er dodelijke 
slachtoffers gevallen. Veelal door een gecombineerd gebruik met andere middelen als alcohol en/of 
cocaïne of door oververhitting (uitdroging).

• MDMA staat op lijst 1 van de Opiumwet en wordt zodoende gedefinieerd als harddrug. Het 
produceren van en handelen in harddrugs is in Nederland en België strafbaar. Nederland is naast 
Canada de grootste producent ter wereld.

• De productie en handel in XTC wordt gerekend tot de ondermijnende criminaliteit. We spreken van 
ondermijning als aantasting optreedt van institutionele gezagsstructuren die de werking van het 
samenlevingsysteem borgen en sturen. Ondermijning is een gevolg. Bron: NSOB.

• Aangezien de productie van XTC strafbaar is moeten producenten de grondstoffen via het illegale 
circuit verkrijgen. Voor veel grondstoffen geldt een vergunnings- en meldplicht. Deze grondstoffen 
worden de laatste jaren of via China ingekocht of op een alternatieve wijze geproduceerd door de 
producent van XTC. Dit levert zeer veel chemische afval op. Afval dat illegaal in het milieu wordt 
gestort. Met milieu- en volksgezondheidsschade tot gevolg.

Presentator
Presentatienotities
Vat uw onderzoek samen in drie tot vijf punten.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Opiumwet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Harddrug




Milieuschade

• Voor de bereiding van een kilo drugs, houd je al gauw dertig 
à veertig liter vloeibaar afval over. Dat zijn oplosmiddelen, 
vervuild met reagentia en afvalproducten en aangelengd met 
een veelvoud aan water. Je hebt uitgangsstoffen die de 
bouwstenen van je drug bevatten. Daarnaast is er een 
organisch oplosmiddel nodig zoals ether, aceton of 
dichloormethaan. Een zuur om de reactie op gang te 
brengen, zoutzuur bijvoorbeeld of mierenzuur. En de juiste 
reagentia om het proces te sturen.

• Gemiddeld wordt er 1700 l afval illegaal gedumpt.

• De verwerking van dit afval kost ongeveer € 40.000. 



Door de politie en Milieudiensten worden de exacte 
locaties NIET geregistreerd. Jammer, elke producent 
heeft zijn eigen ‘recept’ voor de productie van de 
synthetische drugs. Aan de hand van het ‘recept’ én 
een goede beschrijving van de locatie kan een 
poging ondernomen worden om het ‘geographic 
profiling’ het vertrekpunt van de daders van de 
dumpingen te benaderen wat de opsporing van deze 
dader(s) kan eenvoudiger maken.

Hypothese

Presentator
Presentatienotities
Stel een hypothese voordat u het experiment start. Dit is uw beste gefundeerde gissing op basis van uw onderzoek.



Journey-to-Crime: 
De journey to crime is het resultaat van de locatiekeuze die een dader maakte en daardoor zijn de factoren die met 
die keuze samenhangen van belang voor het verklaren van het reisgedrag. Het resultaat suggereert dat 
situationele omstandigheden sterk van invloed zijn op de beslissing voor de locatiekeuze (Canter en Larkin (1993)).

Routine Activity Theory: 
Daders bewegen zich net als andere mensen door hun omgeving voor hun dagelijkse bezigheden. Voor de meeste 
mensen geldt dat zij dagelijkse routines hebben die hen in vaste ruimtelijke patronen laten bewegen. Zo reizen 
veel mensen volgens dezelfde route van hun huis naar hun werk en zo doen veel mensen hun boodschappen bij 
vaste winkels in hun buurt. Door deze routineactiviteiten tekent zich een ruimtelijk patroon af van locaties die 
frequent worden bezocht en van de wegen naar en van die locaties (Cohen, L.E., & Felson, M. (1979)).

Rational Choice Theory:
De rationele keuzetheorieën gaan uit van de afwegingen die het individu maakt bij het al dan niet plegen van een 
misdrijf in het algemeen en de locatiekeuze daarbij in het bijzonder. De zogenaamde gelegenheidstheorie is een 
afgeleide van de rationele keuzetheorie, waarbij het centrale uitgangspunt is dat sommige vormen van criminaliteit 
ontstaan omdat er gelegenheid toe is. De situatie staat met andere woorden centraal (Clarke en Felson, 1995; Felson, 
2006).

Crime Pattern Theory: 
De locatiekeuze van de plaats delict wordt verondersteld het resultaat te zijn van de ruimtelijke kennis die een 
dader in zijn mentale kaart heeft van de omgeving. Het type delict dat de dader pleegt zal beïnvloeden waar hij 
mogelijkheden ziet om een delict te plegen. (Brantingham en Brantingham, 1984; Canter, 1994; Rossmo, 2000). 

Theoretische basis

https://en.wikipedia.org/wiki/Routine_activity_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Rational_choice_theory_(criminology)


Vanuit voorgaande theorieën is gezocht naar de precies mogelijke 
locaties van de drugsafvaldumpingen. Hierbij werd gebruik Van 
fotomateriaal en omschrijvingen van locaties in de media 
(bijvoorbeeld: het Algemeen Dagblad, Brabants Dagblad, 
Eindhovens Dagblad, de Limburger, Zeeuwse Courant, De Stentor, 
Twitter, Facebook, Trouw, et cetera). Daarnaast is gebruik gemaakt 
van materiaal dat ter beschikking gesteld door natuurmonumenten 
en Staatsbosbeheer.
Dit materiaal is vervolgens vergeleken met luchtfoto's en Street 
View van Google en Microsoft.
De gevonden locatiegegevens zijn vervolgens overgenomen in een 
Excelsheet waarin ook zoveel mogelijk gelikte gegevens zijn 
opgenomen.

Werkwijze
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