
Een Pact  voor de Rechtsstaat

Economische functies 
Georganiseerde drugscriminaliteit levert  
geld stromen op en daarmee een illegaal  
kansencircuit. Het gaat om grote sommen  
geld, zeker afgezet tegen legale inkomsten. 

... en ondermijnende effecten

Daarvoor is brede  
steun vanuit  

de samenleving nodig 

De volgende uitgangspunten zijn 
daartoe  van belang:

De instituties van de rechtsstaat in enge 
zin zijn de ruggengraat van de aanpak. 

De overheid in brede zin dient actief en in 
samenhang betrokken te zijn.  

Repressie en preventie horen  
onlosmakelijk bij elkaar.  

Maatschappelijke coalities tegen  
ondermijning zijn een noodzakelijke 

voorwaarde. 

Een serieuze vermindering van inbeslagnames van de verschillende 
soorten drugs

Een wezenlijke verandering van de Nederlandse rol en reputatie als  
Europese draaischijf van de drugseconomie

Een serieuze afname van het aantal aangetroffen criminele 
samenwerkingsverbanden

Een wezenlijke vermindering van het aantal buitenlandse 
rechtshulpverzoeken aan Nederlandse autoriteiten i.v.m. drugs

Een substantiële vermindering van misbruik van het Nederlandse 
financiële systeem voor witwassen van drugsgeld

Een wezenlijke vermindering van de aantrekkingskracht van het 
criminele drugssysteem op jongeren

Een serieuze ‘denormalisering’ van drugsgebruik in Nederland, 
getuige o.a. een sterke vermindering van drugresten in afvalwater.  

Beoogde effecten van ‘Een Pact voor de Rechtsstaat’

...heeft een olievlekwerking...
De kern van het probleem is niet de drugs zelf, maar de enorme sommen geld  
die met de illegale productie en handel gepaard gaan. Die oefenen grote aan - 
trekkingskracht uit en hebben een ontwrichtende uitwerking op de samenleving.

Uitvoering van het Pact voor de Rechtsstaat 

200 miljoen

100 miljoen

100 miljoen

Versterking van OM,
de rechterlijke macht  
en van de Bijzondere 
Opsporingsdiensten

structurele versterking  
van de regionale en lokale 
bestuurlijke aanpak

Gebiedsgebonden  
sociaalmaatschappelijk 
initiatief met integratie  
van justitiële actoren.

Nederland als mondiaal drugsknooppunt...

Bronland

Doorvoerhaven

Global hub

voor: synthetische drugs en cannabis

voor: cocaïne en heroïne

voor: synthetische drugs

Ondermijnende criminaliteit is in ons land een hardnekkig probleem.  
In ‘Een Pact voor de Rechtsstaat’ wordt beschreven wat er de komende  
10 jaar nodig is om de vooraanstaande positie van Nederland in deze 
globale drugseconomie fors te reduceren.

 Systeem- 
schade

Crimineel en 
publiek geweld

Maatschappelijke 
effecten

Individuele  
schade

Een sterke terugdringing van 
drugscriminaliteit in tien jaar

Tien jaar

‘Een Pact voor de Rechtsstaat’ is een manifest van Peter Noordanus,  
voorzitter Strategisch Beraad Ondermijning, en een uitgave van het  
Aanjaagteam Ondermijning. Het is te bestellen door een e-mail te sturen 
naar info@aanjaagteamondermijning.nl en te downloaden via deze link. 
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