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Nederland en Belgie worden gezien als de belangrijkste productielanden van XTC 

in de wereld. Vooral Nederlandse misdaadondernemers zouden alle delen van 

de wereld bevoorraden. In dit artikel willen we ingaan op het ontstaan van de 

Nederlandse rol in de XTC-branche en de manier waarop de Nederlandse overheid 

hierop heeft gereageerd. We beginnen met een korte terugblik, waarin we teruggaan 

naar de ‘bron’. XTC is net zo min als tulpen een Nederlandse uitvinding. 

We gaan in vogelvlucht, en deels op basis van journalistieke bronnen, langs de 

ontwikkeling van het middel en de manier waarop de productie en het gebruik in 

Nederland en Belgie tot ontwikkeling kwamen. 

De XTC-branche is illegaal, waardoor het niet mogelijk is om er volledige informatie 

over te krijgen. Door veldwerk van Nederlandse onderzoekers is inzicht verkregen 

in de samenhang tussen XTC-gebruik en stijlen in het uitgaansleven. Daarnaast 

is XTC opgenomen in regelmatig uitgevoerd onderzoek op het gebied van druggebruik 

door de algemene bevolking en bepaalde groepen, wat vrij betrouwbare cijfers oplevert. Meer 

problematisch zijn de cijfers over de productie. Deze zijn 

vooral gebaseerd op inbeslagnemingen, waarvoor de cijfers in Nederland al niet 

geheel dekkend zijn. De situatie in andere landen is veelal nog slechter, waardoor 

het moeilijk is om iets te zeggen over het aandeel van de Nederlands/Belgische 

XTC-producenten in de wereldmarkt. In de loop van de jaren negentig ontstond ook een ‘XTC-

beleid’, dat vooral gericht is op het terugdringen van de productie en de internationale handel. De 

vorderingen in de uitvoering van de nota Samenspannen tegen XTC, die nog tot 2006 loopt, 

worden onder de loep genomen en tot slot worden de meest recente ontwikkelingen 

in de XTC-branche en de opsporing kort besproken. 
 
Oorsprong en introductie in de lage landen 

Ecstacy of (in de conventie van Nederlandse overheidsrapporten) XTC, met als werkzame stof 

MDMA, werd voor het eerst samengesteld in 1898 bij de Duitse farmaceutische firma Merck, 

die er in 1914 patent op kreeg. De belangrijkste grondstof voor MDMA was Safrol, een product 

dat gewonnen wordt uit onder andere Sassafrasolie (Adelaars, 1991). Safrol is nog steeds een 

belangrijke grondstof voor XTC, ook in Nederland, hoewel nu vooral het afgeleide product PMK 

wordt gebruikt. XTC werd in de jaren vijftig voor het eerst op kleine schaal in productie 

genomen door het Amerikaanse leger, dat tevergeefs hoopte er een militaire toepassing voor te 

vinden als ‘waarheidsserum’ (Fromberg, 1999). In de jaren zestig ontstond de vergelijkbare 

stof MDA, die in de hippie-wereld gezien werd als love drug, totdat het in 1970 verboden werd, 

waarschijnlijk op instigatie van de inmiddels onder president Nixon sterk gegroeide Drug 

Enforcement Administration,de DEA (Adelaars, 1994; Husken & Vuijst, 2002). In de jaren 

zeventig werd MDMA door therapeuten als alternatief voor LSD (en later MDA) in gebruik 

genomen (ONDCP, 2004). Volgens Saunders (1993) leidden discussies in de media over de voors 

en tegens van therapeutisch gebruik er mede toe, dat de aangename roes die MDMA 

teweegbracht bekend werd bij een groter publiek. Pas veel later werd XTC ontdekt als 

‘dansdrug’. Begin jaren zeventig werd in Chicago voor het eerst clandestien geproduceerde 

MDMA aangekocht door pseudo-kopers van de DEA. In 1985 begon de DEA in de VS procedures 

om MDMA op de lijst van verboden drugs te plaatsen. Uiteindelijk werd MDMA in 1988 in de VS 

opgenomen in de zwaarste categorie verboden middelen, met onder andere heroine, cocaine en 

MDA. Op productie en handel kwamen strenge straffen te staan (Adelaars, 1994). 



Een van de schakels waarlangs de introductie in onze regio zou zijn verlopen is de Baghwan-

beweging die al voor het verbod in de VS de voor hun bijeenkomsten gunstige entactogene 

(aanraking bevorderende) werking had ontdekt. Een van de etappeplaatsen van het reiscircuit van 

de beweging was Ibiza, waar het spirituele gebruik van de sannyasins zich vermengde met de 

sterk opkomende danscultuur,de house, die inmiddels eveneens vanuit de VS was overgewaaid. 

Nederlandse sannyasins vormden de eerste groep gebruikers in ons land, zo wordt aangenomen. 

Vanaf 1987 breidde de nieuwe housedanscultuur zich snel over het land uit,waarmee ook het 

gebruik van XTC als uitgaansdrug in Nederland werd geintroduceerd (Adelaars, 1994). In Belgie 

speelde de New Beat-danscultuur overigens al iets eerder een rol in de verspreiding van XTC-

gebruik (Husken & Vuijst, 2002). 
 
Gebruik in de uitgaanswereld en elders 

Amsterdamse drugsonderzoekers begonnen al in de jaren tachtig met het volgen 

van de trends rond XTC-gebruik. Aanvankelijk richtten ze zich op de gangbare 

doelgroep: de problematische heroinegebruikers in de hoofdstad. Onder deze groep bleek XTC 

nog nauwelijks bekend (Korf, 1987). De auteur concludeerde dat gekeken moest worden of het 

middel zich via andere subculturen zou gaan verspreiden. Het eerste uitgebreide onderzoek naar 

XTC-gebruik verschijnt in 1991 (Korf e.a., 1991). Er worden verschillende steekproeven van met 

name jonge mensen bevraagd over hun gebruik en de gevolgen die ze daarvan soms hebben 

ondervonden. Geconcludeerd wordt dat de gebruikers van XTC een heterogene groep 

vormen van ‘oudere adolescenten en jongvolwassenen’, die vaak experimenteren, 

onder andere met drugs. De meeste XTC-gebruikers blijken tamelijk geintegreerde mensen die 

het grootste deel van hun tijd besteden aan werk of opleiding. De reputatie als ‘love drug’ 

dankt XTC eerder aan de aanhaligheid die mensen ondervinden dan aan seksuele 

prikkeling die ervan uit zou gaan, al wordt onveilige seks wel gerapporteerd als 

nadelig gevolg (Korf e.a., 1991). Vanaf 1993 wordt met het ‘Antenne’-project de ontwikkeling 

van het gebruik in Amsterdam in kaart gebracht van wat inmiddels ‘uitgaansdrugs’ was gaan 

heten (Korf, 1998). Sinds enkele jaren wordt druggebruik in de uitgaanswereld landelijk gevolgd 

in het project NL.Trendwatch, waarvan de meest recente publicatie laat zien dat cocaine in 

opkomst is, terwijl XTC wat minder wordt gebruikt (Nabben & Korf, 2004; Nabben e.a., 2005). 

In Belgie is recent eveneens onderzoek gedaan naar gebruik van XTC in het uitgaansleven. 

In 2003 werden vragenlijsten uitgezet bij uitgaanders. Een vijfde van de respondenten had het 

laatste jaar XTC gebruikt. Van de gebruikers bleek 80 procent man en XTC-gebruik nam toe met 

de leeftijd. Gebruik van XTC wordt vaak gecombineerd met alcohol en cannabis (Van Havere, 

2005). 

 
XTC en cocaïne, communicerende vaten? 

In kwalitatieve studies wordt het gebruik van XTC bestudeerd in de context van uitgaan en 

wordt ook het gebruik van andere uitgaansdrugs vaak onderzocht. Naast XTC wordt in het 

uitgaansleven uiteraard vaak gebruik gemaakt van de legale drug alcohol, maar ook van cannabis, 

amfetamine en cocaine (Nabben &Korf, 2000). Vooral ook de laatstgenoemde drug is van belang 

omdat soms, in een soort ‘communicerende vaten’-theorie, XTC en cocaine als elkaars 

substituut worden beschouwd. Zo wordt in de Nederlandse regeringsnota samenspannen Tegen 
XTC (zie verderop in dit artikel) gesuggereerd dat beperking van de verkrijgbaarheid van XTC 

door toenemende opsporingsdruk zou kunnen leiden tot experimenten met nog gevaarlijker 

middelen, zoals cocaine. Het in de nota aangekondigde‘causaliteitsonderzoek’ op dit gebied is 

niet uitgevoerd, omdat XTC voor een lage prijs verkrijgbaar bleef. Nu XTC echter minder 

populair wordt onder de feestgangers, blijkt er wel degelijk sprake te zijn van een toename van 

het gebruik van cocaine (Nabben e.a., 2005). Hoewel geen uitspraken worden gedaan over een 

causaal verband tussen de afname 



van XTC-gebruik en de opkomst van cocaine, wordt wel een verband gelegd met de 

opkomst van bepaalde stijlen die zich minder zouden laten combineren met XTCgebruik, 

zoals urban, dat meer dan house met cocaine wordt geassocieerd. Deze resultaten impliceren een 

relativering van het belang van overheidsbeleid bij het beinvloeden van druggebruik en de keuze 

voor bepaalde drugs, die op de eerste plaats een eigen dynamiek lijkt te volgen. Dit laatste sluit 

aan bij de resultaten van internationaal vergelijkend onderzoek (Gruppo Abele, 2003). 

 
Trends in tabletten en in gebruikers 

Al sinds 1992 worden door middel van het Drugs Informatie en Monitoring 

Systeem (DIMS) de kwaliteit en samenstelling van de tabletten die op de markt 

worden aangeboden in de gaten gehouden. Het gaat daarbij zowel om door consumenten 

zelf aangeboden als om in beslag genomen tabletten. Op basis van bevindingen 

van het DIMS is enkele malen alarm geslagen vanwege gevaarlijke stoffen die in tabletten 

werden aangetroffen (DIMS, 2005). In Belgie bestaat een Early Warning System dat alcohol- en 

drugsinstanties waarschuwt bij het aantreffen van gevaarlijke tabletten uit in beslag genomen 

partijen (Schrooten, 2005). 

Het gebruik van drugs onder scholieren vanaf 10 jaar wordt gevolgd in het Peilstation- 

onderzoek, waarbij met een frequentie van enkele jaren klassikaal vragenlijsten worden ingevuld. 

Vrij betrouwbare landelijke prevalentiecijfers worden gegenereerd door het Nationaal 

Prevalentie Onderzoek (NPO), waarin een zeer grote steekproef uit de Nederlandse bevolking 

wordt bevraagd. Sinds 1999 worden jaarlijks kwantitatieve gegevens op het gebied van 

drugsgebruik bij elkaar gebracht in de Nationale Drug Monitor (NDM). De meest recente trends 

op het gebied van XTC-gebruik worden gemeld door het Jaarrapport 2004 (NDM, 

2004). Het percentage dat ooit in het leven XTC heeft gebruikt, steeg in de algemene 

bevolking vanaf 12 jaar nog tussen 1997 en 2001, bij mannen van 2,7 tot 3,7 en bij vrouwen van 

1,0 tot 2,1. Actueel gebruik (laatste maand) van ecstasy nam toe, bij vrouwen (van 0,1 tot 0,5 

procent) meer dan bij mannen (van 0,4 tot0,5). Het percentage actuele gebruikers is altijd ver 

beneden de 1 procent geweest(Abraham e.a., 2002). Tussen 1996 en 2003 is het percentage 

scholieren van 12-18jaar dat ooit XTC gebruikte, gedaald van 5,8 naar 2,9. Ook het percentage 

actuelegebruikers daalde, van 2,3 naar 1,2 (Monshouwer e.a., 2004). Nederlandse scholieren 

zijn niet vaker dan Europese leeftijdgenoten actueel gebruiker van ecstasy(NDM, 2004). 

Ecstasy is nog steeds populair onder uitgaande jongeren, al tekent zich een matiging 

van het gebruik af. In Amsterdam daalde het percentage XTC-gebruikers onder bezoekers van 

trendy clubs. Daar gaat het wel om heel andere prevalenties dan in de enquetes: er is sprake van 

een daling van 45 procent in 1998 naar 34 in 2003 (Korf e.a., 2004). 

XTC is in Nederland nooit als een zeer groot gezondheidsprobleem beschouwd. 

Het aantal gebruikers dat hulp zoekt bij de verslavingszorg is gering en schommelt, 

na een piek van ongeveer 400 in 1997, van 1999 tot 2003 tussen 200 en 300. 

Gezondheidsproblemen op houseparty’s door XTC-gebruik komen sinds 1996 steeds minder voor: 

0,8 procent van feestgangers kwam in 2003 langs bij de EHBO, maar het ging daarbij voor een 

groot deel om problemen met alcohol; XTC speelde in 20 procent van de gevallen een rol. Het 

aantal geregistreerde acute sterfgevallen na gebruik van ecstasy is al jaren laag. In 2003 ging 

het om zeven gevallen, na een reeks van jaren met nooit meer dan vier. Het gaat hierbij niet 

alleen om XTC, maar ook om amfetamine en andere stimulerende stoffen. Langdurig gebruik van 

ecstasy kan wel een verstoring geven van hersenfuncties, met name het geheugen, het 

concentratievermogen en de stemming (NDM, 2004). 

 
Export uit Nederland leidt tot opname in de Opiumwet 

In Nederland was het aan het eind van de jaren tachtig nog geen uitgemaakte zaak 

dat XTC een harddrug is, zoals blijkt uit de titels van artikelen uit die tijd (Fromberg, 



1990; Van Brussel, 1991). Hoewel de VN in 1986 MDMA-achtigen op lijst I 

van het Verdrag inzake Psychotrope Stoff en van 1971 plaatste, heeft Nederland 

nog een paar jaar gewacht met de doorvoering hiervan in de eigen Opiumwet middels 

een Algemene Maatregel van Bestuur. Ook Belgie wachtte tot eind 1988 met het plaatsen van 

XTC op de lijst van verboden drugs. Belgie en Nederland behoren tot de laatste Europese landen 

die XTC zouden verbieden (Decorte, 2005). Er was op dat moment niets bekend van misbruik van 

MDMA en er waren ook geen officieel erkende therapeutische toepassingen. XTC werd 

aanvankelijk meestal geruisloos uit de VS geïmporteerd in postpakketjes, iets later was sprake 

van kleinschalige productie voor de lokale markt (Adelaars, 1994; Husken & 

Vuijst, 2002). De plaatsing op lijst I van de Opiumwet op 22 november 1988 had niet zozeer 

te maken met de gevaren die aan de drug zouden kleven voor gebruikers, als wel met toenemende 

berichten dat XTC in Nederland op grote schaal werd geproduceerd, vooral in het zuiden, en 

geëxporteerd naar onder andere Scandinavie, de Verenigde Staten en Engeland (Tweede Kamer 

1993-1994, 23760, nr 1). Sindsdien staat Nederland te boek als grootexporteur van XTC en dat 

is tot op heden zo gebleven. Het feit dat Nederland wat later was dan andere landen met het 

verbieden van XTC speelde mogelijk een rol in de sterke positie in de XTC-productie. Hierdoor 

zijn de eerste producenten wellicht minder snel afgeschrikt dan in andere landen. Een andere en 

mogelijk belangrijker factor bij de internationalisering van de XTC-branche was dat er in 

Nederland al een infrastructuur aanwezig was waarbinnen met relatief beperkte aanpassingen 

XTC geproduceerd kan worden. Zuid-Nederlandse criminelen hadden al een langere traditie van 

smokkel van illegale drank en later amfetamine naar Scandinavie. Al in de jaren zeventig hadden 

in Nederland geproduceerde synthetische drugs een goede naam bij gebruikers en ook de 

opsporingsdiensten meldden een hoge zuiverheid. De harde georganiseerde criminaliteit heeft 

zich vanaf de jaren zestig ontwikkeld rond amfetamine en ging XTC produceren toen dat middel 

populair werd (Husken & Vuijst, 2002;Huisman, 2005). Naast deze tradities binnen de 

Nederlandse criminele milieus is er ook op geweze dat de XTC-productie is bevorderd door 

bepaalde kenmerken van de Nederlandse georganiseerde misdaad. Deze bestaat uit netwerken 

van zakelijk georiënteerde ‘misdaadondernemers’ en kent weinig belemmerende aspecten, 

zoals controle door groeperingen over een territorium en afscherming van bepaalde markten 

tegenover anderen. Daardoor kunnen nieuwe groeperingen betrekkelijk gemakkelijk tot de markt 

toetreden. De grote chemische en vervoerssectoren in Nederland zijn voor deze groeperingen 

bovendien een gunstige voedingsbodem (Blickman, 2004). Een interessant aspect bij het ontstaan 

van de XTC-productie is de dynamiek tussen drugsbestrijding en organisatie van de drugshandel. 

Blickman (2004) suggereert dat de opsporingsdiensten door een actieve rol in de drugshandel, 

die lateraan het licht kwam in de IRT-affaire, mogelijk zelf een rol hebben gespeeld bij het 

groot worden van de Nederlandse XTC-bedrijfstak. Eerder al werd in Amsterdam 

onderzoek gedaan naar de interactie tussen opsporing en de toen nog in opkomst zijnde XTC-

organisaties (Korf & Verbraeck, 1993). De auteurs relateren, op basis van een theoretisch kader 

ontleend aan McIntosh (1975), de organisatievormen van de criminaliteit aan de ontwikkelingen 

op het terrein van de drugsbestrijding. Naarmate de bestrijding intensiever is, besteden de 

organisaties meer aandacht aan afscherming van de activiteiten en de inzet van tussenpersonen 

om uit handen van de politie te blijven, waarvan ze de belangrijkste wapens goed kennen. In 

Nederland gaat het vooral om pseudokoop, observatie en aftappen van telefoons. Naarmate de 

markt groeit, treedt er meer geleding op in de organisaties en begin jaren negentig konden al zes 

handelsniveaus tussen producent en consument worden onderscheiden (Korf & Verbraeck, 1993). 

 
Productie in België 

Nederland en Belgie worden al jaren in een adem genoemd als het gaat om XTC (bijvoorbeeld: 

UNODC, 2005). Van oudsher komen Belgen in het meer ‘gedogende’Nederland hun drugs 

kopen. Er zijn in Belgie weinig epidemiologische gegevens beschikbaar over het gebruik van XTC 



(De Ruyver, 2006). Nadat het eerste XTC laboratorium in Nederland ontmanteld werd (april 

1988) volgde het eerste Belgische in 1989. In de jaren negentig tot 2003 steeg het aantal 

laboratoria dat gemiddeld per jaar werd ontmanteld van een tot ongeveer zeven. Deze stijging 

wordt door politieonderzoekers verklaard uit een toenemende productie en niet slechts uit een 

groeiende bewustwording van de problematiek bij parketten en politiediensten, zoals blijkt uit de 

(niet gepubliceerde) Belgische bijdrage aan een Europees rapport over georganiseerde 

criminaliteit. De XTC-branche in Belgie bevond zich aanvankelijk vooral in de grensstreek, later 

wat meer verspreid over het land, en Nederlanders hebben er volgens de beschikbare 

bronnen veelal de leiding. Als verklaring wordt mede de toegenomen opsporingsdruk 

in Nederland genoemd. Als reden voor Nederlandse XTC-producenten om zich in Belgie te 

vestigen, wordt ook de aanwezigheid genoemd van gebieden die sterk afgelegen zijn, maar wel 

vlak over de grens liggen, en waar ook nog eens weinig controle op is. Deze ligging heeft 

omgekeerd het voordeel dat de leiders bij onraad in korte tijd over de grens kunnen verdwijnen. 

Een meer lokale analyse van deze ontwikkelingen is gemaakt door Spapens en Fijnaut (2005), die 

een aantal zaken in de ‘Euregio Maas-Rijn’ beschrijven. Ook in de Limburgse grensstreek 

vindt productie plaats, vooral onder leiding van Nederlanders. Ook speelde aanvankelijk mogelijk 

een rol dat PMK, de belangrijkste grondstof voor XTC, in Belgie eenvoudiger te verkrijgen was 

dan in Nederland (Cortebeeck, 1994). In de jaren negentig zijn Belgen zich gaan bezighouden met 

smokkel van XTC naar onder andere Spanje en Frankijk. De leveranciers van de tabletten zijn 

veelal Nederlanders, die ook een leidende rol spelen in de smokkel. Ook de handel naar Engeland, 

zowel vanuit Belgie en Frankrijk als uit Nederland, zou vanuit Nederland worden gedirigeerd. De 

grensoverschrijdende XTC-productie en –handel heeft geleid tot intensivering van de 

samenwerking tussen de opsporingsdiensten van beide landen. Wellicht de belangrijkste casus uit 

het begin van de jaren negentig vormde de ‘Extase-bende’ waarin ook een aantal Belgen een 

leidende rol had, onder andere als leverancier van chemische grondstoffen (precursoren) 

(Cortebeeck, 1994). Ondanks dat er aan de samenwerking tussen de opsporingsdiensten wordt 

gewerkt, noemt De Ruyver (2006) de aanwezigheid van grenzen tussen Nederland en Belgie 

eerder een ‘facilitator’ dan een belemmering bij de grensoverschrijdende drugshandel. 

Wat betreft de drugsmarkten kunnen Nederland en Belgie volgens deze auteur als een geheel 

gezien worden. Hij pleit dan ook voor betere coördinatie tussen beide landen, want eenzijdige 

stappen zijn volgens hem hoegenaamd gedoemd te mislukken, omdat ze niet aansluiten bij de 

realiteit van de drugsmarkt. Ook Vanhyfte(2005) noemt het gebrek aan samenwerking tussen de 

opsporingsdiensten,wat grensoverschrijdende drugsproductie aantrekkelijk maakt. 

 
XTC-beleid in Nederland 

Op verzoek van kamerleden van de kleine christelijke partijen werd in juni 1994 de eerste 

beleidsnotitie over XTC naar de Tweede Kamer gestuurd door de toenmalige staatssecretaris 

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, d’Ancona. In deze notitie wordt de kennis van dat 

moment over de drug samengevat. Het gebruik bleek vooral recreatief en incidenteel, de 

risico’s werden tamelijk beperkt ingeschat. Expliciet wordt vermeld dat XTC in Nederland in 

1988 werd verboden,zonder dat er sprake was van aanwijzingen voor significant gebruik, maar 

vooral omdat er indicaties waren dat er ‘(…) voorbereidingen werden getroffen voor 

grootschalige productie en export naar Scandinavie, de Verenigde Staten en het Verenigd 

Koninkrijk.’Er wordt gewaarschuwd voor mogelijke nadelige effecten van een sterk repressief 

beleid, immers uit studies van onder andere Korf was gebleken dat dergelijke maatregelen 

eerder leiden tot slechtere kwaliteit van drugs op de gebruikersmarkt,met de 

gezondheidsrisico’s vandien, dan tot een verminderde verkrijgbaarheid (Kamerstukken II 

1993/94, 23 760, nr. 1, p. 6). De aangekondigde maatregelen betroffen dan ook vooral de 

preventie van mogelijke gezondheidsproblemen. Een jaar later werden in de nota Stadhuis en 



House diverse handreikingen gedaan aan lokale besturen om de stormachtige ontwikkeling van de 

housescene in goede banen te leiden (VWS, 1995). 

In de ‘Paarse’ drugsnota Continuïteit en Verandering van 1995 werd gewezen op 

het ‘ideologische karakter’ van een belangrijk deel van de buitenlandse kritiek 

op het Nederlandse drugsbeleid. Anderzijds werd onderkend dat Nederland een 

belangrijk productieland was geworden voor synthetische drugs, waarmee in het 

justitiele beleid zeker rekening gehouden zou moeten worden. Een van de politieteams 

voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad, het Kernteam Zuid, zou speciaal worden 

ingezet voor de aanpak van synthetische drugs (Kamerstukken II 1994/95, 24 077, nr. 3, p. 11-

12). Hiermee hoopte men de productie omlaag te brengen en zo de kritiek van het buitenland te 

pareren. 

 
Druk op Nederland opgevoerd: de USD en de Nota Samenspannen tegen XTC 

Halverwege de jaren negentig werden in verschillende buurlanden en in de VS tabletten met 

MDMA en aanverwante stoffen aangetroffen, waarvan werd aangenomen dat ze afkomstig waren 

uit Nederland. Al snel werden percentages van 80 en 90 genoemd die het aandeel van 

‘Nederlandse’ XTC in de wereldmarkt zou bedragen (DEA, 2001), hoewel er tot dat moment 

geen enkele plausibele schatting van de omvang van deze markt bestond (hier wordt later nog op 

ingegaan). Dit leidde ertoe dat er vanuit de buurlanden en vooral vanuit de VS druk werd 

uitgeoefend om de XTC-productie aan te pakken. In 1997 werd een speciale multidisciplinaire 

eenheid in het leven geroepen, die vooral ook internationaal sterk aan de weg ging timmeren: de 

Unit Synthetische Drugs. Hierin gingen politie, Douane en FIOD-ECD samenwerken (Bakker e.a., 

2000). Niettemin werd Nederland nog tot 2004 genoemd in de jaarlijks verschijnende‘Majors 

List’ van landen waarvandaan drugs de VS binnenkomen, weliswaar niet direct op de lijst zelf 

(met bijvoorbeeld Colombia en Afghanistan),maar de inspanningen van de Nederlandse regering 

werden bekritiseerd in de begeleidende tekst, onder andere omdat er nog te veel obstakels 

zouden zijn bij het uitleveren van Nederlanders aan de VS en omdat Nederland geen criminele 

infiltranten wil inzetten (White House, 2004). In 2001 culmineerde de bestrijding van de 

Nederlandse XTC-productie in de nota Samenspannen tegen XTC (Kamerstukken II 2000/01, 23 

760, nr. 14). Er werd 90 miljoen Euro uitgetrokken om de pakkans voor XTC-criminelen te 

verhogen en zoeen ‘aanmerkelijke reductie’ van de productie van en handel in XTC te 

bewerkstelligen. 

De nota was erop gericht om de XTC-problematiek in alle facetten aan te 

pakken en de samenwerking tussen de betrokken diensten te verbeteren. De Unit 

Synthetische Drugs werd versterkt en er werden speciale XTC-teams opgericht 

bij de politie. Hoewel de nota zich richtte op alle aspecten van de XTC-keten, lag 

vooral de nadruk op de ‘voorkant’ van het proces: de illegale import van de precursoren, 

de benodigde productiefaciliteiten (hardware, zoals drukvaten en tabletteermachines), 

de productie in laboratoria en de smokkel naar het buitenland. Inmiddels is een tussentijdse 

evaluatie verschenen (Neve e.a., 2005); een eindmeting wordt eind 2006 verwacht. Naast 

indicatoren over inzet van middelen en samenwerking tussen de betrokken diensten wordt in de 

tussenevaluatie gerapporteerd over de mate waarin de doelstellingen dichterbij zijn gekomen. 

Cruciaal is het terugdringen van de rol van Nederland in de internationale XTC-markt. Dit 

zou in principe geëvalueerd moeten worden door middel van een zuivere inschatting 

van de omvang van de internationale markt, de handelsstromen daarbinnen en uiteraard het 

aandeel van de Nederlandse productie daarin. Dit laatste zou nog op verschillende manieren 

gedefinieerd kunnen worden als de productie in Nederland, dan wel de productie door, onder 

leiding van of gefinancierd door Nederlanders, afhankelijkheid van de gradatie van Nederlandse 

betrokkenheid die van belang wordt geacht. Zoals verderop in dit artikel nog aan de orde komt, 

zijn de cijfers op deze terreinen problematisch en er wordt dan ook aangedrongen op een 



kwaliteitsslag op dit punt. In de tussentijdse evaluatie is uiteraard gebruik gemaakt van de 

indicatoren die beschikbaar bleken te zijn. De belangrijkste zijn samengevat in tabel 1. 

Een deel van deze resultaten strookte met de doelstellingen van Samenspannen 

tegen XTC: terugdringen van productie van en handel in XTC. Hiertoe worden alle resultaten 

gerekend die na 2003 een ombuiging in de richting van de doelstelling van de nota te zien geven. 

Dit betreft: inbeslagnames van respectievelijk PMK,tabletten en poeder in Nederland, en XTC bij 

de grenzen, het aantal ge arresteerde koeriers in het buitenland en het aantal in verband met 

XTC gedetineerden in het buitenland. Of er ook een oorzakelijk verband met de inspanningen 

vanuit de XTC-nota bestaat, laat het rapport nadrukkelijk in het midden: dit bleek met 

behulp van het beschikbare materiaal en de onderzoeksopzet niet aan te tonen 

(Neve e.a., 2005). 

 

 
 

Resultaten die minder stroken met de doelstellingen van de nota zijn de blijvend 

lage prijs en de hoge zuiverheid, die duiden op een aanzienlijke productie. Ook de inbeslagnames 

in het buitenland zijn niet gedaald, wel heeft een verschuiving plaatsgevonden van tabletten naar 

poeder. De inbeslagnames in het buitenland vormen, zoals hierboven al gesteld, in principe een 

centrale toetssteen voor het succes van het beleid. Als bekend is hoeveel XTC uit Nederland in 

beslag is genomen, en hoeveel er in totaal in beslag is genomen, dan zegt dit iets over het aandeel 



van Nederland in de internationale XTC-markt, al spelen andere factoren, zoals de 

opsporingsdruk uiteraard ook een rol in de inbeslagnames. We gaan hier nader op in. 

 
Internationale XTC-trends en de Nederlands/Belgische betrokkenheid 

Zoals gezegd is het niet zeker dat de beleidsinspanningen geleid hebben tot een vermindering 

van de Nederlandse betrokkenheid bij de internationale XTC-branche. De buitenlandse 

inbeslagnames zijn niet afgenomen en de prijs en zuiverheid op de binnenlandse markt duiden 

eveneens op een aanzienlijke productie in Nederland en Belgie. Deze conclusie wordt ondersteund 

door recent aangetroffen omvangrijke dumpingen van afvalstoffen (Huisman, 2005). Een andere 

mogelijke verklaring voor de goede verkrijgbaarheid van tabletten op de Nederlandse thuismarkt 

is de wat afnemende populariteit van XTC, die hierboven al aan de orde kwam. Het relatief 

inzakken van de binnenlandse markt maakt het belang van de internationale markt voor de 

criminele ondernemers in de XTC-branche alleen maar groter. Aangezien het doel van 

‘Samenspannen tegen XTC ‘vooral daarop gericht was, is het van belang om te zoeken naar 

indicatoren voor de internationale positie van Nederlandse criminelen in de XTC-productie en -

handel. De huidige cijfers lijken erop te wijzen dat er vanuit Nederland in de afgelopen jaren 

grosso modo een zelfde hoeveelheid XTC naar de internationale markt is geëxporteerd, althans 

de indicatoren wijzen in die richting. Volgens de Criminaliteitbeeldanalyse Synthetische Drugs 

(CBA) zet de verschuiving in de internationale inbeslagnames van tabletten naar poeder zich 

voort, terwijl de totale hoeveelheid geconfisqueerde XTC gelijk blijft. In 2004 werden volgens 

de beschikbare gegevens 5,6 miljoen XTC-tabletten en 1048 kilogram poeder in beslag genomen 

in het buitenland (Huisman, 2005, 51). 

 

Zoals in een van de vorige paragrafen aan de orde kwam, wordt er in Nederland op verschillende 

manieren onderzoek gedaan, waardoor tamelijk betrouwbare gegevens beschikbaar zijn over de 

prevalentie van het gebruik van drugs in het algemeen en XTC in het bijzonder. Ten aanzien van 

de aanbodzijde zijn de beschikbare gegevens in Nederland niet volledig, met name omdat niet 

alle inbeslagnemingen afdoende worden geregistreerd. De politieregio’s en bijzondere 

opsporingsdiensten geven niet altijd (volledige) informatie over de inbeslagnames die 

plaatsgevonden hebben (Neve e.a., 2005). Zoals we zagen is de Nederlandse productie van 

XTC echter voor een belangrijk deel gericht op de internationale markt. Voor een beoordeling 

van de positie van het Nederlandse aandeel in de productie van XTC zijn de ontwikkelingen op 

deze markt daarom belangrijker dan de ontwikkelingen op de ‘thuismarkt’. Met de kwaliteit 

van de gegevens voor een inschatting van de wereldmarkt is het echter nog aanmerkelijk slechter 

gesteld dan met de binnenlandse gegevens. Onderzoekers bevinden zich in een spagaat: enerzijds 

wordt de kwaliteit van de cijfers bekritiseerd, anderzijds wil iedereen toch een poging te 

doen om een conclusie te trekken. In het World Drug Report 2004 is een methodologische 

bijlage opgenomen, waarin een aantal aspecten wordt besproken (UNODC, 2004). Vergeleken met 

cocaine en heroine is de productie van XTC moeilijk in beeld te brengen, omdat niet met 

luchtfoto’s  kan worden gewerkt. De aangetroffen dumpingen van afvalstoffen zijn niet 

eenvoudig om te rekenen naar een hoeveelheid XTC die ermee is geproduceerd. Schattingen van 

de wereldmarkt op basis van surveygegevens over consumptie zijn ook zeer onbetrouwbaar, 

omdat er met aannames wordt gewerkt over het gemiddelde aantal tabletten dat gebruikers per 

periode consumeren. Schattingen op basis van de inbeslagnames zijn mogelijk nog het meest 

betrouwbaar, maar deze moeten berekend worden met een aanname over de interceptieratio, 

die uiteraard niet bekend is. Bovendien zijn de gegevens over inbeslagnames als zodanig in 

sommige landen van slechte kwaliteit, omdat niet alle inbeslagnames goed geregistreerd worden. 

Niettemin worden cijfers ten aanzien van inbeslagnames, in combinaties met gegevens over de 

prijs en zuiverheid, gezien als de best beschikbare indicatie voor de ontwikkeling in de markt. 



Hoge inbeslagname cijfers in combinatie met een lage prijs duiden op hoge productie (UNODC, 

2004). Voor een schatting van het Nederlandse aandeel in de XTC-wereldmarkt dient 

naast het totaal van die markt ook het Nederlandse aandeel bekend te zijn. De gronden waarop 

inbeslagnemingen aan Nederland worden gerelateerd, zijn volgens ingewijden echter niet altijd 

even ‘hard’ (Huisman, 2005). 

 

Blickman (2004) heeft de verschillende rapportages met uitspraken over het aandeel 

van Nederland (en Belgie) in de wereldwijde XTC-markt uitvoerig geanalyseerd. De hoge 

schattingen, zoals 80 procent in regeringspublicaties uit de VS, worden bekritiseerd: ten tijde 

van deze schattingen moest nog een begin worden gemaakt met een onderbouwde schatting van 

de totale wereldmarkt. Ondanks de bekritiseerde gegevens wil ook Blickman niettemin een 

conclusie trekken op grond van zijn analyses. Hij houdt het erop dat het aandeel van Nederlandse 

productie groot is geweest, maar minder groot dan soms gedacht, en dat het 

recentelijk daalt (Blickman, 2004). Zoals we zagen, spreken de cijfers over inbeslagnemingen 

van ‘Nederlandse’ XTC in het buitenland een andere taal: die zijn de laatste jaren zeer 

constant (al is er sprake van een verschuiving van tabletten naar poeder), terwijl de wereldmarkt 

volgens de laatste cijfers iets zou krimpen. Hoewel we voorzichtig moeten zijn met de gegevens, 

lijkt er op basis van de beschikbare cijfers over wereldwijde inbeslagnemingen van XTC, na een 

aaneengesloten periode van stijging sinds 1990, recentelijk sprake van een afname op 

wereldschaal. In Europa en Noord-Amerika neemt het aantal inbeslagnemingen af. (De 

rapportage van de Nationale Recherche over inbeslagname van synthetische 

drugs in 2005 noemt het overigens opmerkelijk dat de VS weer op de zesde plaats van grootste 

exportlanden staan.) In Oceanië, met name Australië en Nieuw-Zeeland, en Zuidoost-Azie, lijkt 

sprake van een stijging, die de daling elders niet helemaal kan opheffen (Huisman, 2005). De 

vraag naar XTC is voorlopig nog groot. 

 
Verplaatsing van de ‘Nederlandse’ productie? 

Zoals we zagen, is er al langere tijd sprake van enige verplaatsing van de productie van XTC naar 

Belgie, vooral het grensgebied, wat onder andere toegeschreven wordt aan de opsporingsdruk in 

Nederland en de nog niet optimale grensoverschrijdende samenwerking van de 

opsporingsdiensten. De vraag naar XTC in Nederland en andere gebruikerslanden van het eerste 

uur daalt recentelijk enigszins, terwijl de vraag toeneemt in vooral Zuidoost-Azie en Australie. 

Dit doet de vraag rijzen of de Nederlandse producenten met hun know how en internationale 

handelscontacten in oostelijke richting mee zullen reizen. Of zal aan de vraag vooral worden 

voldaan door producenten die in deze landen voor zichzelf beginnen, zonder Nederlandse 

bemoeienis? Deze vraag wordt ook opgeworpen in de Criminaliteitsbeeldanalyse (CBA) van de 

Nationale Recherche (Huisman, 2005). Een drietal factoren speelt volgens de CBA een rol in de 

mogelijke ontwikkeling van de positie van Nederlanders in de internationale XTC-productie. Op 

de eerste plaats moeten Nederlandse misdaadondernemers voor het opzetten van XTC 

laboratoria in het buitenland beschikken over sociale netwerken in de betreffende landen, 

waaruit kan worden geput voor de verschillende activiteiten in het productieproces, zoals het 

maken of aanpassen van apparatuur, het regelen van locaties, de eigenlijke synthese en de afvoer 

van grondstoffen (Kleemans e.a.,1998; 2002). Betrouwbare partners zijn in verre buitenlanden 

niet zo eenvoudig te vinden. De aanwezigheid van een dergelijk netwerk is bepaald niet 

vanzelfsprekend. De Nederlanders hebben zich in het recente verleden immers vooral op de 

productie gericht en de internationale handel vooral aan anderen, zoals Israeli ’s en Dominicanen 

overgelaten (Huisman, 2005). Een tweede factor is te vinden in de markt zelf: zolang 

buitenlandse afnemers relatief eenvoudig grote winsten kunnen maken met het doorverkopen van 

door (of onder leiding van) Nederlanders geproduceerde tabletten, zullen ze niet snel geneigd 



zijn om eigen productielaboratoria op te zetten. Deze ‘Nederlandse’tabletten kunnen 

uiteraard ook geproduceerd worden in Indonesië, Australië enzovoort. 

Een derde factor vormt de beschikbaarheid van grondstoffen en productiemiddelen. 

De invoer van PMK in Nederland, de belangrijkste grondstof voor XTC, is volgens politiebronnen 

recentelijk aanmerkelijk verminderd. Dit wordt verklaard door zowel de toegenomen 

opsporingsinspanningen bij FIOD/ECD en Douane in Nederland, als wel aan de bron: ook in China, 

het belangrijkste herkomstland, worden tegenwoordig opsporingsonderzoeken opgezet. Het 

wordt daarom denkbaar geacht dat producenten naar plaatsen verhuizen waar de grondstoffen 

gemakkelijker verkrijgbaar zijn. 

 
Minder Nederlandse betrokkenheid verbetert imago 

Kortom, de ontwikkelingen zullen op de voet moeten worden gevolgd. Hoewel er veel aan te 

merken is op de beschikbare gegevens, lijkt er wel steun voor de stelling van Kusters, hoofd van 

de Unit Zuid van de Nationale Recherche, bij de presentatie van de CBA (Kusters, 2005). Op dit 

moment wordt de internationale XTC-branche (nog?) door Nederlanders gedomineerd en 

Nederland draagt dus een verantwoordelijkheid om de synthetische drugscriminaliteit in 

internationaal verband aan te blijven pakken. Een voortzetting van de inspanningen die in gang 

gezet zijn door de nota Samenspannen tegen XTC, die eind 2006 afloopt, is volgens Kusters dus 

wel aan de orde. We hebben laten zien hoe XTC zijn weg vond naar Nederland, waarbij de 

productie door bepaalde onderdelen van de georganiseerde criminaliteit opgepakt werd en 

uitgroeide tot een belangrijk exportproduct. Hierdoor werd de positie van Nederland in 

internationaal verband, dat al in het oog sprong door het ‘afwijkende’ drugsbeleid en de 

coffeeshops, verder onder druk gezet. Het beleid is erop gericht 

om de rol van Nederlanders in de internationale XTC-branche terug te dringen: een 

‘aanmerkelijke reductie’ in de productie van XTC en de export vanuit Nederland dienen 

volgens de XTC nota uit 2001 te worden gerealiseerd. Op die manier verbetert ook het 

Nederlandse ‘imago’ in het buitenland, met name in de VS. De meest recente ontwikkelingen 

lijken erop te duiden dat de productie van XTC zich meer over de wereld gaat verspreiden, 

hoewel Nederlanders een belangrijke rol blijven spelen. Bij beleidsmakers en politie leidt dit tot 

de conclusie dat Nederland nog meer dan voorheen internationaal zal moeten samenwerken bij 

de aanpak van de productie van en handel in XTC. Een probleem is hierbij dat de gegevens, 

waarop de inschatting van het Nederlandse aandeel in de XTC-wereldmarkt worden gebaseerd, 

beperkingen kennen. Om de voortgang van het beleid goed in beeld te kunnen brengen, wordt het 

van groot belang om de kwaliteit van de indicatoren helder in beeld te krijgen en verder te 

verbeteren. 

 

 


