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HOE IS DE VISSERIJ BETROKKEN?
WERVING SCHIPPER

REGELEN SCHIP

REGELEN BEMANNING

REGELEN SUPERVISOR

UITVAREN

AAN BOORD BRENGEN

VERBERGEN

AANMEREN

VAN BOORD HALEN

OVERDRACHT
BETALING / WITWASSEN

DE DROPOFF-METHODE
Klik op de buttons voor een toelichting per stap in het crim

escript

De cocaïne wordt via containerschepen vervoerd uit het produc-
tieland en vervolgens op de Noordzee overboord gezet om

 opgevist 
te worden door vissers of andere m

aritiem
e actoren. Na het opvis-

sen wordt de drugs vervolgens bij het lossen van de vis in de haven 
overgeladen in busjes of auto’s aan wal. Behalve opvissen kan drugs 
ook op zee overgeladen worden op ander (vissers)vaartuig.

WERVING SCHIPPER

REGELEN SCHIP

REGELEN BEMANNING

REGELEN SUPERVISOR

UITVAREN

AAN BOORD BRENGEN

VERBERGEN

AANMEREN

VAN BOORD HALEN

OVERDRACHT
BETALING / WITWASSEN

CRIMESCRIPT WERVING OPVISSER

De eerste stap in het crim
e script is de werving. Fysieke 

benadering door een bekende ronselaar lijkt het m
eeste 

voor te kom
en. Deze figuur zoekt nam

ens de eigenaren 
van de drugs opvissers en/of regelt het hele transport 
vanaf het containerschip. Werving via een bekend crim

i-
neel contact, fysiek door een onbekende of telefonisch 
door een onbekende kom

t ook voor.

INDICATOREN
• 

Financiële problem
en 

AANKNOPINGSPUNTEN
• 

Opsporing en ggp: focus op lokale ronselaars
• 

Bestuur: focus op kwetsbare vissers

CRIMESCRIPT REGELEN SCHIP

Het schip dat gebruikt wordt om
 de drugs aan wal te 

brengen in Nederland kan speciaal aangekocht zijn voor 
drugssm

okkel, gehuurd zijn van een schipper of legitiem
 

aangeschaft zijn om
 later te gebruiken voor sm

okkel.
 INDICATOREN
• 

Onduidelijke financiering 

AANKNOPINGSPUNTEN
• 

Opsporing: focus op tussenpersoon ‘m
akelaar’ 

schip en financier

CRIMESCRIPT REGELEN BEMANNING

Bij het opvissen en aan wal brengen van drugs is de hele 
bem

anning op de hoogte. Er kan sprake zijn van de vaste 
bem

anning van een schip die sm
okkelt, of een ad hoc 

bem
anning die enkel m

et het schip en schipper vaart 
wanneer er gesm

okkeld wordt. 

INDICATOREN
• 

Uitvaren m
et niet-reguliere bem

anning
• 

‘Zwevende’ bem
anningsleden 

AANKNOPINGSPUNTEN
• 

Bestuur: bevorderen toekom
stperspectief visserij

CRIMESCRIPT REGELEN SUPERVISOR

De supervisor aan boord houdt contact m
et het 

containerschip via satelliettelefoon en geeft door waar 
en wanneer de drugs overboord wordt gezet. Nam

ens 
de opdrachtgevers houdt de supervisor toezicht op het 
opvissen en aan wal brengen. 

INDICATOREN
• 

‘Derde’ aan boord m
et een buitenlandse  

nationaliteit 

AANKNOPINGSPUNTEN 
• 

Opsporing: in kaart brengen ‘supervisors’

CRIMESCRIPT UITVAREN 

Bij het uitvaren kan sprake zijn vaar vaarbewegingen 
die passen in het reguliere patroon of afwijkende dagen, 
tijden/of havens.  

INDICATOREN
• 

Afwijkende uitvaarbewegingen 

AANKNOPINGSPUNTEN 
Ggp/Kustwacht: signaleren afwijkende  
uitvaarbewegingen

CRIMESCRIPT AAN BOORD BRENGEN

Een schip kan het direct inladen vanuit het container-
schip of een kotter neem

t op zee de drugs over van een 
ander vaartuig. Sam

enwerking tussen m
eerdere (vis)

vaartuigen kom
t ook voor. Vanwege de risico’s, zoals 

slecht weer, wordt gewerkt m
et verschillende scena-

rio’s. Een tweede schip, dit kan ook een zeiljacht of rib 
zijn, kan op de uitkijk staan of ter afleiding dienen. Ook 
kan besloten worden om

 uit te wijken naar een andere 
locatie voor de dropping. 

INDICATOREN
• 

Afwijkende vaarbewegingen rondom
 

containerschepen 

AANKNOPINGSPUNTEN
• 

Kustwacht: m
onitoren en signaleren  

afwijkende uitvaarbewegingen

CRIMESCRIPT VERBERGEN

Drugs kunnen aan boord op tal van m
anieren verborgen 

worden zonder kans op ontdekking. Bijvoorbeeld in 
reeds aanwezige verborgen ruim

tes (die m
ogelijk eerder 

werden gebruikt voor sm
okkel van drank en tabak), 

tussen de vis of in reguliere ruim
tes (zoals een tank).

INDICATOREN
• 

Aanwezigheid verborgen ruim
tes schip 

CRIMESCRIPT AANMEREN

Het aanm
eren gebeurt in een reguliere vissershaven.

INDICATOREN
• 

Aanwezigheid ronselaar aan wal 

AANKNOPINGSPUNTEN
• 

Ggp/bestuurlijk toezicht: verhogen  
toezicht aan wal

CRIMESCRIPT OVERDRACHT

Over de overdracht aan de opdrachtgevers is weinig 
bekend. Waarschijnlijk heeft de supervisor inform

atie 
over de overdrachtslocatie. In één onderzochte casus 
transporteerden de vissers de drugs via personenauto’s 
naar Am

sterdam
. 

INDICATOREN
• 

Aanwezigheid ronselaar aan wal 

AANKNOPINGSPUNTEN
• 

Ggp/bestuurlijk toezicht: verhogen  
toezicht aan wal

CRIMESCRIPT BETALINGEN/WITWASSEN

Voor zover bekend krijgen de vissers voornam
elijk 

betaald in contanten. Dit kan variëren van 125.000 
(schipper) tot 25.000 (bem

anningslid) per persoon.  
Over hoe deze betaling in zijn werk gaat is weinig 
bekend. Wel weten we uit de bestudeerde casussen dat 
het geld gebruikt wordt voor luxegoederen, zoals dure 
m

eubelen en vakanties. Er is heel weinig zicht op wit-
wasconstructies door vissers die geld verdiend hebben 
m

et drugssm
okkel.

INDICATOREN
• 

Opvallende dure uitgaven
• 

Veel contante uitgaven 

AANKNOPINGSPUNTEN
• 

(Fiscale) opsporing: zicht krijgen op witwas- 
constructies

• 
Ggp: signalen opvallende uitgaafpatronen

CRIMESCRIPT VAN BOORD BRENGEN

Het van boord brengen gebeurt tijdens het reguliere 
lossen. Het is de norm

ale gang van zaken dat er een 
busje of vrachtwagen kom

t om
 te lossen. Het een keer 

extra laten rijden van een busje om
 eerst de drugs weg 

te brengen, valt daarom
 niet op.

INDICATOREN
• 

Aanwezigheid ronselaar aan wal 

AANKNOPINGSPUNTEN
• 

Ggp/bestuurlijk toezicht: verhogen  
toezicht aan wal



WAAROM ZIJN VISSERS KWETSBAAR?
Klik op de vissen voor een toelichting

ECONOMISCHE 
TEGENSLAG
De belangrijkste drijfveer die uit het 
onderzoek naar voren kom

t is econo-
m

ische nood. Ronselaars selecteren 
vissers m

et wie het financieel slecht 
gaat om

 te benaderen. De visserij  heeft 
te m

aken m
et verschillende ontwikke-

lingen die negatieve invloed hebben op 
de opbrengsten, zoals het Noordzee-
akkoord, het verbod op de pulsvisserij 
en de Brexit. In de kottervisserij zijn 
veel fam

iliebedrijven actief en vissers 
voelen een grote verantwoordelijkheid 
jegens de bem

anning om
 de zaak 

financieel draaiende te houden. 

CRIMINELE 
SLEUTELFIGUREN
Naast een grotere groep legitiem

e 
vissers die kwetsbaar zijn voor werving, 
zijn er personen in visserijgem

een-
schappen te typeren als crim

inele 
sleutelfiguren die zich structureel m

et 
sm

okkel bezighouden en te typeren zijn 
als ‘beroepscrim

inelen’. Dit hoeven ove-
rigens geen actieve vissers te zijn. Deze 
personen spelen een belangrijke rol bij 
het werven van nieuwe sm

okkelaanwas 
en het in stand houden van sm

ok-
kelpraktijken. Som

m
ige fam

ilies en/
of personen zijn als vanaf de jaren ’70 
betrokken bij drugssm

okkel, destijds bij 
de sm

okkel van hasj. 

SOCIALE 
GEVOLGEN
Van een algem

ene positieve houding 
jegens drugssm

okkel is binnen de 
participanten aan het onderzoek geen 
sprake. Er is m

orele afkeuring van 
drugssm

okkel in visserijgem
eenschap-

pen. Wel is er terughoudendheid om
 

verm
oedens te m

elden bij de overheid. 
Deels kom

t dit om
dat binnen de visserij 

sprake is van hechte sociale relaties. 
De sociale gevolgen van ‘verklikken’ 
kunnen groot zijn, helem

aal wanneer 
het verm

oeden ongegrond blijkt. 

ANGST VOOR 
REPRESSAILLES
Daarnaast is er angst voor represail-
les uit het crim

inele m
ilieu, wanneer 

bekend wordt wie er gem
eld heeft. 

Binnen de visserijgem
eenschap is de 

dreiging van geweld uit het crim
inele 

geweld onderkend. Dit m
aakt dat m

en 
bij een drijvend pakketje drugs op de 
Noordzee liever doorvaart en geen 
m

elding m
aakt. 

GEBREK AAN 
VERTROUWEN IN 
DE OVERHEID
Er zijn m

eerdere factoren die m
a-

ken dat er binnen de visserij weinig 
vertrouwen is in de overheid. Vissers 
hebben het gevoel dat de overheid te 
weinig oog heeft voor wat ontwikkelin-
gen als het Noordzeeakkoord voor hen 
betekenen en voelen zich niet gehoord. 
Historisch gezien zijn vissers gewend 
om

 zelf oplossingen te verzinnen om
 

vooruit te kom
en en om

 zich niet tot 
de overheid te wenden. Tot slot hebben 
vissers vaak zelf slechte ervaringen 
gehad m

et bejegening door overheids-
vertegenwoordigers. Dit m

aakt dat 
ze hen m

inder snel opzoeken om
 een 

m
elding te m

aken. 



WAT KAN DE OVERHEID DOEN OM DE WEERBAARHEID TE VERHOGEN?

Scroll en klik om
 te zien hoe we crim

inelen kunnen belem
m

eren kwetsbare vissers ‘aan de haak te slaan’ 

VERHOOG DE PAKKANS

Vissers geven aan dat de pakkans 
op zee en in de havens laag is. 
Winst is te behalen bij het verhogen 
van zichtbaar toezicht. Hierbij 
m

erken we op dat de zee groot is 
en het lastig is om

 alles in de gaten 
te houden. Het opbouwen en m

eer 
benutten van de inform

atiepositie 
lijkt een haalbaardere strategie, 
waar de politie reeds m

ee bezig is. 

FOCUS OP CRIMINELE 
SLEUTELFIGUREN

Een belangrijke rol van de overheid 
bij het vergroten van de weerbaar-
heid is het bekrachtigen van regels 
en het tegengaan van crim

ineel 
kapitaal in een gem

eenschap. Lo-
kale crim

inele sleutelfiguren spelen 
een belangrijke rol bij de werving 
en organisatie van sm

okkel. Een 
(persoongerichte) focus op lokale 
crim

inele sleutelfiguren via de op-
sporing of een integrale benadering 
draagt uit dat de overheid optreedt 
tegen deze actoren en verm

indert 
‘de dreiging van binnenuit’. 

BIED ONDERSTEUNING 
EN HULP BIJ ECONOMI-
SCHE TEGENSLAG

Financiële nood is de belangrijkste 
drijfveer voor vissers om

 betrokken 
te raken bij sm

okkel. Mogelijkheden 
om

 vissers hierbij te ondersteunen 
is daarom

 een belangrijk aankno-
pingspunt om

 de weerbaarheid 
te verhogen. Hierbij kan gedacht 
worden aan om

scholing naar een 
andere tak in de zeevaart of visserij 
of financiële coaching. 

INVESTEER IN  
DUURZAME RELATIES  
EN VERTROUWEN

Het vertrouwen in de overheid bij 
de visserij is laag. Dit heeft gevol-
gen voor de m

eldingsbereidheid en 
de lokale inform

atiepositie van de 
politie en andere veiligheidspart-
ners. Op verschillende niveaus is er 
winst te behalen door te investeren 
in een duurzam

e relatie m
et vissers 

en de visserijgem
eenschap. Op 

lokaal niveau gaat het onder andere 
om

 het leggen van contact vanuit 
oprechte belangstelling, overko-
m

en van drem
pelvrees en door op 

zoek te gaan naar wederkerigheid. 



IN DE FUIK HANDELINGSPERSPECTIEF VOOR WIE WIL STOPPEN

Eenm
aal verstrikt in de netten van de drugscri-

m
inaliteit, kom

 je er niet m
eer uit. Hoewel iem

and 
aanvankelijk vrijwillig akkoord kan zijn gegaan m

et 
de sm

okkel, kan de dreiging van geweld ervoor 
zorgen dat m

ensen hierm
ee niet kunnen stoppen. 

Aandacht voor de invloed van angst voor crim
inele 

netwerken en gezam
enlijk op zoek gaan naar han-

delingsperspectief voor vissers die willen stoppen is 
dan ook van belang. 
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