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Nut van aanvalsplan
drugsrunners betwist
Nut van aanvalsplan
KRITIEK � ‘Focus op eergevoel heilloos’ � ‘Volgsysteem overbodig’

door onze verslaggevers

MAASTRICHT/ROTTERDAM – Het aan-
spreken van Marokkaanse drugs-
runners op hun eergevoel zal
geen enkel effect hebben op de
overlast in de Limburgse grens-
streek. Dat zeggen deskundigen
over het aanvalsplan dat afgelo-
pen week in Rotterdam werd ge-
presenteerd.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb
van de havenstad, waar veel van de
in Limburg actieve drugsrunners
vandaan komen, presenteerde vori-
ge week een hardere aanpak van
drugsrunners. Prominent onder-
deel daarvan is om te proberen
drugsrunners nog meer tot paria

van hun eigen Marokkaanse ge-
meenschap te maken. Door ze ‘reli-
gieus en maatschappelijk te dum-
pen’ en door een beroep te doen
op hun eergevoel moeten ze aan
het denken worden gezet.

Het Rotterdamse bureau Ma-
roNed, dat door overheden wordt
ingehuurd voor advies over de om-
gang met Marokkaanse jongeren,
vindt de voorgestelde aanpak heil-
loos. „De eer van drugsrunners is
allang aangetast”, zegt directeur Mo-
hamed Bouimj, die stelt dat de ho-
ge inkomsten door de drugshandel
zwaarder zullen wegen dan de eer.
Hij zit daarmee op één lijn met bur-
gemeester Onno Hoes van Maas-
tricht. Hoes zegt over het nut van
de focus op het eergevoel dat hij

„het nog moet zien”. Wel is hij
overtuigd van het nut van een na-
tionaal drugsrunnervolgsysteem,
zoals Aboutaleb bepleit.

Zo’n systeem moet ondervangen
dat het uitwisselen van informatie
over individuele runners tussen po-
litieregio’s spaak loopt, zoals vol-
gens Aboutaleb en Hoes nu het ge-
val is. Volgens advocaat Peer Szym-
kowiak, wiens Maastrichtse kan-
toor het merendeel van de Lim-
burgse drugsrunner-zaken doet, is
dat laatste een misvatting. Hij stelt
bovendien dat de beoogde repres-
sie niet helpt omdat er altijd nieu-
we runners zullen opduiken. „Ze-
ker na invoering van de wietpas.”
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