
Welke chemicaliën worden gebruikt bij de productie van synthetische 
drugs en in hoeverre zijn ze verkrijgbaar vanuit Nederland?

• 120 verschillende chemicaliën bij synthetische drugsincidenten.   
• 1.151.272 liter/kilo gevonden in laboratoria, opslaglocaties en onderschept bij transporten 

vanaf 2017 tot en met 2020.
• Van de top 4 herkomstlanden van chemicaliën komt 39% uit Polen, uit China komt meer .
• Stoffen zijn in Nederland vrij gemakkelijk te bemachtigen in relatief kleine hoeveelheden.
• Wet voorkoming misbruik chemicaliën wordt in Nederland strikt nageleefd. In Polen niet.
• Chemicaliën in Polen tot 4 keer zo goedkoop.
• Het gaat vooral om fosforzuur, formamide, mierenzuur, zwavelzuur en aceton.
• Voornamelijk categorie 3 en niet-geregistreerde stoffen.
• Honderden liters chemicaliën benodigd per ‘batch’ (schatting).
• Chemicaliën vervoerd in IBC’s, jerrycans en vaten.

Wat is bekend uit de literatuur en praktijk over het illegale transport van 
chemicaliën en hoe verloopt het transport vanuit Polen naar Nederland?

• Routes, hoeveelheden en frequenties zijn nauwelijks in beeld.
• Transporten worden onderschept door Intel, onderzoekinformatie en heterdaad situaties.
• Wet- en regelgeving werkt belemmerend.
• Gegronde reden nodig om busje staande te houden en te controleren.
• Pakkans klein.

Uit welke openbare en gesloten bronnen voor transport kan de 
politieorganisatie informatie inwinnen om het transport van chemicaliën 
voor de synthetische drugsproductie in kaart te brengen?

• Aantal bronnen beschikbaar, maar minieme bijdrage.
• Data (niet afkomstig van Intel en onderzoeksinformatie) is zeer gering beschikbaar.
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ONDERZOEKSVRAAG
Zijn er bronnen die gebruikt kunnen worden om data gedreven 

te werken door de politieorganisatie om het transport van 

chemicaliën vanuit Polen naar Nederland, die gebruikt worden 

voor de synthetische drugsproductie, in beeld te brengen?

OPZET ONDERZOEK
Gebruikte methoden: literatuuronderzoek en interviews.
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Kenmerken vervoer chemicaliën

• Witte blanco busjes.
• Poolse kentekens.
• Zwaarbeladen (doorzakking van de as).
• Transportroute van oost naar west.

Strafbaar op basis van 

• Opiumwet. 
• Wet voorkoming misbruik chemicaliën (Wvmc).
• Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs).

Bevorderen transport door

• Schengenverdrag: geen controles aan de grens.
• Grote goederenstroom.

Conclusie:

• Data gedreven werken op dit onderwerp is zeer lastig.
• Meeste winst valt te behalen op Europese samenwerking.
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