Dumpen
synthetisch drugsafval
Het komt geregeld voor dat landelijke terreinbeheerders of buitengewoon opsporingsambtenaren worden geroepen bij een dumping van synthetisch drugsafval in het veld of bos.
Ook politiecollega’s kennen dit soort meldingen inmiddels maar al te goed.
In een gesprek met Aad Roosemalen wordt het duidelijker welke problematiek met de productie van synthetische drugs samenhangt.

In 2015 zal een groot team van honderdvijfentwintig fte, bestaande uit mensen
van drie zuidelijke eenheden en de
Landelijke Eenheid, zich specialiseren in de
bestrijding van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Men moet dan denken
aan criminaliteit gerelateerd aan de
productie van synthetische drugs, motorbendes en professionele hennepteelt.

Afval wordt zowel in grote als kleine vaten gedumpt.

Aad is werkzaam bij de Landelijk Faciliteit
Ondersteuning Ontmantelen (LFO; www.
ontmantelen.nl).
In 2015 is dat een organisatie met acht
fte politiecollega’s die bij het aantreffen
van synthetische drugslaboratoriums en
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vanwege hun expertise.
Aad is tevens werkzaam voor het Landelijk
Team Forensische Opsporing, een “slapende” organisatie die bij grote incidenten
en calamiteiten wordt opgeroepen om
met de juiste expertise en middelen, denk
aan veiligheidspakken, te worden ingezet.
Dit team bestaat uit politiemensen, veelal
met forensische opsporing als achtergrond
en brandweermannen die afhankelijk van
de aard en omvang van het incident bij
oproep landelijk beschikbaar zijn. De LFO
experts maken ook onderdeel uit van dit
team.
Synthetische drugsafvaldumping is jargon
voor het aantreffen van al dan niet geheel
of gedeeltelijk gevulde kunststofvaten en
overig materiaal dat wordt gebruikt bij de
fabricage van synthetische drugs. Vraag en
aanbod, fabricage, handel etc. van synthetische drugs zorgen ervoor dat Nederland
internationaal bekend staat als HET productieland van synthetische drugs. Na de
productie van deze drugs (pillen) worden
deze via de georganiseerde misdaad vooral
in het buitenland verhandeld.
z Bij het aantreffen van dergelijk gedumpt afval is
voorzichtigheid geboden.

Georganiseerde misdaad

Eind 2002 werd na buitenlandse politieke
druk de bestrijding van de Nederlandse
productie van synthetische drugs hoger
geprioriteerd.
Uiteindelijk werd in 2013 het Landelijk
Team Milieu (in oprichting) gevraagd een
hoeveelheid afvaldumpingen in vooral het
zuiden van het land te onderzoeken.
De kosten van het opruimen van het afval
uit synthetische druglaboratoria lopen
inmiddels zeer sterk op. In 2014 waren de
kosten in Noord-Brabant en Limburg zo’n
vijf miljoen euro.
De productie van synthetische drugs wordt
inmiddels volledig beheerst door de georganiseerde misdaad. Daarbij moet men
zich bedenken dat de gehele lijn in stukken
en verantwoordelijkheden verdeeld is. De
aanschaf van grondstoffen, de oprichting
van een laboratorium, het bewaken van
het chemisch proces, de distributie en
financiering van de productie worden door
verschillende “cellen” uitgevoerd. Veelal
weet de ene groep niet wie de andere
groep is, laat staan wat die in het traject
voor functie heeft. De afvoer van afval
wordt “op bestelling” uitgevoerd door
criminelen die laag in de rangorde staan.
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Veiligheid en sporen

Bij het betreden van een locatie waar
synthetische drugsafval gedumpt is zijn
enkele afzonderlijke zaken van belang.
Allereerst de veiligheid van de personen
die dit afval hebben aangetroffen, van
degenen die ter plaatse een onderzoek
moeten instellen tot uiteindelijk de veiligheid van diegenen die dit afval moeten
afvoeren.
Vervolgens is het goed mogelijk dat er
strafrechtelijk relevante sporen van de
daders ontdekt worden. Deze moeten
worden veilig gesteld voor het strafrechtelijk proces.
En er moet snel duidelijkheid komen wie
verantwoordelijk is voor de afvoer van
het afval. Dat zijn veelal de eigenaar/
beheerders van het terrein waar het afval
is achtergelaten.
Afvoer geschiedt door gespecialiseerde
bedrijven als het chemisch afval betreft.
Gemeenten hebben veelal contracten met
afvalverwerkers met daartoe volledig volgens de voorschriften ingerichte depots.
Vervolgens moet er contact worden
opgenomen met de LFO via het telefoonnummer 088-6615670.

