Meer xtc-export, dan hogere omzet
In het boek ‘Waar een klein land groot in kan zijn’ hebben wij een berekening gemaakt van de
wereldwijde omzet van in Nederland geproduceerde XTC en amfetamine. Op basis van een reeks
voorzichtige aannames komen we uit op een schatting van ten minste 18,9 miljard voor 2017.
Gjalt-Jorn Peters van de Open Universiteit vindt dat we bij onze schatting uit hadden moeten gaan
van een consumptie van 11,2 miljoen XTC-pillen (precies; 11.193.315 pillen) in Nederland op
jaarbasis. Als we dat doen, komt de schatting van de wereldwijde jaaromzet van in Nederland
geproduceerde xtc niet uit op 9,3 miljard, maar op 10,7 miljard.
Als basis voor onze schatting hebben we - en het is voor het eerst dat dit is gedaan - de
inbeslagnames door Douane, FIOD en Politie van drugs en precursoren als bronmateriaal genomen.
Op basis van een reeks assumpties maakten we vervolgens een schatting. We kozen steeds voor de
meest voorzichtige assumptie, d.w.z. resulterend in de laagste omzetschatting. Belangrijke keuzen
waren (voor meer zie pag. 45 van het boek):
-

Welke percentage van de drugs(precursoren) wordt inbeslaggenomen? We gingen uit van
20%.
Welk percentage wordt geëxporteerd? We kozen het laagst genoemde percentage van 80%.
Immers, hoe meer naar het buitenland, hoe hoger de omzet.

Als we de 11,2 miljoen xtc-pillen (in Nederland geconsumeerd volgens Peters) als uitgangspunt
zouden nemen, dan ligt het exportpercentage afgerond op 99% (met dan een binnenlands gebruik
van 1% van de productie). Waarschijnlijk ligt dit dichter bij de waarheid dan onze bewust voorzichtig
gekozen export van 80%. De schatting van Peters leidt tot de volgende rekensom:
-

Omzet xtc binnenland: 11.193.315 pillen x € 3,50 =
Omzet xtc buitenland: 960.373.564 pillen x € 11,14 =
Totaal xtc-omzet
Afgerond:

€ 39.176.602,50
€ 10.698.561.502,96
€ 10.737.738.105,46
10,7 miljard

We hebben onze berekeningen van de wereldwijde omzet van xtc en amfetamine onder meer niet
kunnen baseren op cijfers over drugsgebruik, omdat daarover in veel landen geen bruikbare cijfers
beschikbaar zijn.
We zijn de heer Peters dankbaar voor zijn reactie, waar wij bij toekomstige berekeningen gebruik van
kunnen maken.

