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Maastricht kampt al jaren met het probleem van drugsrunners. De drugsrunners 
brengen de vaak buitenlandse drugstoeristen in contact met de dealers. Dat gaat 
gepaard met overlast en criminaliteit. Er zijn inmiddels verkeersdoden gevallen 
als gevolg van het roekeloze verkeersgedrag van de drugsrunners. De regiopolitie 
Limburg-Zuid wil deze problematiek aanpakken en heeft om die reden verzocht om 
onder andere een duidelijke beschrijving van het fenomeen drugsrunner (delict en 
persoon) en de problematiek die daarmee samenhangt. 

Doelstelling en onderzoeksvragen

Het onderzoek moet ten dienste staan van een te ontwikkelen aanpak van de pro-
blematiek rond drugsrunners, in het bijzonder de criminaliteit en overlast die met 
dit verschijnsel samenhangen. 
Daartoe zijn verschillende onderzoeksvragen geformuleerd. Die vragen hebben  
betrekking op het criminaliteitsprofiel van de drugsrunners en hun psychoso-
ciale achtergronden. De vragen gaan verder over de eerdere aanpakken van de  
problematiek door de politie, de juridische context van de politie-interventies en  
een werkbare definitie van het begrip ‘drugsrunner’. 

Focus en methoden van onderzoek

Voor het onderzoek zijn kwantitatieve informatiebronnen geraadpleegd. Dit be-
treffen registraties van de politie uit BPS, HKS en andere databestanden die spe-
ciaal zijn aangelegd voor drugsrunners. Tevens is een dossierstudie van bij de  
politie bekende runners uitgevoerd bij de Justitiële Informatiedienst. Daarnaast  
is gebruikgemaakt van kwalitatieve informatiebronnen, zoals interviews met des-
kundigen en drugsrunners, observaties, en opsporingsdossiers.
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Belangrijkste resultaten

De ‘gunstig• e’ ligging van de A2 door Maastricht maakt dat daar veel drugsrun-
nersincidenten worden waargenomen
De drugstoeristen komen vaak uit Frankrijk en België en vormen een gevarieerde • 
groep
De meeste runners zijn van Marokkaanse afkomst en komen vooral uit Rotterdam • 
en Utrecht
Naast drugsdelicten plegen ze ook andere strafbare feiten • 
De concurrentie op de drugsrunnersmarkt is groot• 
Drugsrunners werken in kleine, flexibele netwerkjes en passen hun werkwijze • 
voortdurend aan
Zij maken gebruik van kwetsbare personen die tegen betaling zowel panden als • 
auto’s op naam laten zetten
De runners wonen in achterstandwijken en maken al vroeg kennis met de straat- • 
en drugscultuur
Ze groeien op in probleemgezinnen die soms al in de (drugs)criminaliteit zitten• 
De drugsrunners hebben problemen op school en weinig kans op een reguliere • 
baan
Er kan sprake zijn van financiële problemen, onder meer als gevolg van (gok)• 
schulden
Er zijn veel contacten met hulpverleningsinstanties die weinig lijken uit te halen; • 
de drugsrunners zijn niet gemotiveerd
Drugsrunnen levert veel geld op en kent weinig strafrechtelijke risico’s• 
Eerdere politie-interventies hebben zich voornamelijk gericht op de zichtbare • 
overlast van de lokale drugsrunnersproblematiek
Er is sprake van een continue aanwas van nieuwe drugsrunners• 
Een landelijke registratie en een eenduidige definitie van drugsrunners zijn  • 
belangrijk voor een bredere aanpak van de problematiek
De aanpak vergt intensieve samenwerking en informatie-uitwisseling van instan-• 
ties als gemeente, politie en openbaar ministerie. 
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