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HOOFDSTUK I - INLEIDING 
 
 
1. ALGEMEEN 
 
 

Een betere bestrijding van de georganiseerde criminaliteit blijft een prioriteit voor de 
autoriteiten, zowel op Belgisch als op internationaal vlak. De uitwerking van 
methodologische, strategische en wetgevende instrumenten is in de loop van 1999 en 2000 
voortgezet en draagt hiertoe bij. 
 
De methodologie op lange termijn en de omzetting ervan in concrete analyses zijn 
uitgetekend.  Deze methodologie wordt thans voorgesteld op het niveau van de Europese Unie 
om als grondslag te dienen voor het onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit op dat 
niveau. 
 
De tenuitvoerlegging van een gestructureerde bestrijding van de georganiseerde criminaliteit 
wordt tevens bevestigd in verscheidene documenten. In België kunnen in het bijzonder de 
projecten 27 tot 29 van het federaal veiligheids- en detentieplan worden vermeld die 
rechtstreeks betrekking hebben op de kenmerken van de georganiseerde criminaliteit, alsook 
het nationaal veiligheidsplan en de bekendmaking van het eerste tussentijdse verslag van de 
opvolgingscommissie van de Senaat inzake de georganiseerde criminaliteit. Het actieplan ter 
“voorkoming en bestrijding van de georganiseerde criminaliteit : een strategie voor het begin 
van het nieuwe millennium” is op internationaal niveau het belangrijkste beleidsinstrument. 
 
De uitwerking van wetgevende instrumenten die rechtstreeks ertoe strekken de 
georganiseerde criminaliteit te bestrijden, is eveneens voortgezet. Het verdrag van de 
Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad dat vele landen hebben 
ondertekend in december 2000 is hiervan op internationaal niveau het beste voorbeeld. Een 
ander voorbeeld is de verwezenlijking van het Europees justitieel netwerk en de oprichting 
van “eurojust”. Op Belgisch niveau kunnen in het bijzonder de wet van 21 juni 2001 worden 
vermeld (die volgt op de wet van 22 december 1998 betreffende de verticale integratie van het 
openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings), waarin 
verscheidene bepalingen met betrekking tot het federaal parket worden gewijzigd, en de wet 
van 28 november 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen evenals 
gezamenlijke omzendbrieven van de minister van Justitie en het College van Procureurs-
generaal betreffende de internationale politiesamenwerking met een gerechtelijke finaliteit, 
van 14 februari 2000 en in werking getreden op 1 maart 2000, alsook de omzendbrief van 3 
mei 2000 inzake de proactieve recherche. 
 
In dit verslag worden de door de politiediensten opgespoorde criminele organisaties 
beschreven, komen sommige meer kwalitatieve elementen met betrekking tot de grote 
criminele verschijnselen die verband houden met de georganiseerde criminaliteit aan bod, 
wordt de inventaris van de ondernomen of afgeronde wetgevende initiatieven opgemaakt 
alsook aandacht geschonken aan de internationale samenwerking. Voorts wordt de huidige 
toestand beschreven en worden de gegevens uit de vorige Belgische jaarverslagen betreffende 
de georganiseerde criminaliteit bijgewerkt. 
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HOOFDSTUK II - METHODOLOGIE 
 
 
2. TERUGBLIK 
 

De definitie die het Duitse Bundeskriminalamt aan de georganiseerde criminaliteit1 heeft 
gegeven, vormt het uitgangspunt van de studie en analyse van de in België aanwezige en 
actieve georganiseerde criminaliteit. Deze definitie strookt met de definitie die wordt 
voorgesteld in het document Enfopol 35 rev 2 van de Europese Unie. In het kader van de 
zogenaamde methodologie « op korte termijn » zijn alle begrippen omschreven die in de 
definitie zijn gebruikt en in de mate van het mogelijke in waarneembare en/of meetbare 
elementen omgezet. Met betrekking tot de elementen die niet rechtstreeks waarneembaar 
en/of meetbaar zijn, werden indicatoren ontwikkeld teneinde iedere vorm van vrije 
interpretatie zoveel mogelijk te voorkomen (voor de operationele definitie van de 
georganiseerde criminaliteit, zie bijlage A). Op grond daarvan kon een 
standaardmeldingsformulier worden uitgewerkt (zie bijlage B) teneinde de gegevens te 
verzamelen betreffende de lopende onderzoeken in de algemene politiediensten (rijkswacht, 
gerechtelijke politie en gemeentepolitie). 
 
De definitie van de georganiseerde criminaliteit is criminologisch van aard en heeft een ruim 
toepassingsgebied. Zij moet worden onderscheiden van de strafrechtelijke definitie waarvan 
het toepassingsgebied veel enger is.  De eerste definitie is immers erop gericht de meest 
uiteenlopende aspecten van het verschijnsel te bestuderen terwijl de tweede definitie ertoe 
strekt de criminele organisatie strafrechtelijk te omschrijven teneinde het lidmaatschap ervan 
en de deelneming eraan strafbaar te stellen. 
 
Een wetenschappelijk begeleidingscomité heeft de wetenschappelijke follow-up van de 
inhoud verricht. De grondslag van dit verslag wordt dus gevormd door de onderzoeken die in 
2000 in de politiediensten zijn verricht en past in het kader van de methodologie op korte 
termijn. Die gegevens worden niettemin uitgelegd tegelijkertijd met de kwalitatieve bijdragen 
van de gerechtelijke pijler van de federale politie en van de Veiligheid van de Staat2. De 
informatie-uitwisseling tussen de Veiligheid van de Staat en de administratieve diensten en 
autoriteiten is met betrekking tot de gegevens bestemd voor operationele doeleinden geregeld 
in de richtlijn van 16 februari 2000 van het ministerieel comité voor inlichting en veiligheid. 
Wat de gerechtelijke autoriteiten betreft, wordt in het protocolakkoord expliciet bepaald dat 
de uitwisseling van operationele gegevens en de overzending van verzoeken om inlichtingen 

 
1 Goedgekeurd door de gerechtelijke instanties en opgenomen in het actieplan van de regering tegen de 
georganiseerde criminaliteit 
2 De wet van 30 november1998 (K.B. van 22 januari 1999) houdende regeling van de inlichtingen- en 
veiligheidsdienst definieert de criminele organisatie als volgt :  
« iedere gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die duurt in de tijd, met als oogmerk het in 
onderling overleg plegen van misdrijven om direct of indirect vermogensvoordelen te verkrijgen, waarbij 
gebruik gemaakt wordt van intimidatie, bedreiging, geweld, listige kunstgrepen of corruptie, of waarbij 
commerciële of andere structuren worden aangewend om het plegen van misdrijven te verbergen of te 
vergemakkelijken. In dit kader worden bedoeld de vormen en structuren van de criminele organisaties die 
wezenlijk betrekking hebben op de activiteiten bedoeld in artikel 8, 1°, a) tot e) en g), of die destabiliserende 
gevolgen kunnen hebben op het politieke of sociaal-economische vlak ».  De activiteiten bedoeld in artikel 8, 1°, 
a) tot e) en g) zijn spionage, terrorisme, extremisme, proliferatie, schadelijke sektarische organisaties en 
inmenging.  
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tussen de Veiligheid van de Staat en het openbaar ministerie moet gebeuren via de nationale 
magistraat. 
 

2.1. Procedure inzake inwinning van gegevens3 
 
- uitwerking van een vragenlijst, lichtjes herwerkt in 2000, op grond van de operationele 

definitie van de georganiseerde criminaliteit en van de toevoeging van indicatoren; 
 
- controle en wetenschappelijke begeleiding van de methodologie (operationeel worden van 

de definitie, de indicatoren en de vragenlijst) door het Wetenschappelijk 
Begeleidingscomité (WBC); 

 
- overzending aan de drie algemene politiediensten; 
 
- antwoord op de vragenlijst in de plaatselijke en/of gedecentraliseerde eenheden4; 
 
- toezicht van de procureur des Konings op de overeenstemming tussen de definitie van 

georganiseerde criminaliteit en de inhoud van de meldingsformulieren; 
 
- interne validatie en invoering van de gegevens in de statistische gegevensbanken, door de 

strategische analisten van de arrondissementele gerechtelijke diensten van de federale 
politie; 

 
- integratie op nationaal niveau van de gegevensbanken, evenals van de kwalitatieve 

analyses die reeds zijn verricht door de nationale strategische analisten van de federale 
politie en van de Veiligheid van de Staat; 

 
- validatie van het verslag door het College van Procureurs-generaal; 
 
- goedkeuring van het eindverslag door de ministers van Justitie en van Binnenlandse 

Zaken. 
 
De gegevensbanken van de politiediensten worden gevalideerd en gesynthetiseerd door en in 
de diensten zelf.  Het toezicht en de externe follow-up van de gevolgde methodologie worden 
uitgevoerd door het Wetenschappelijk Begeleidingscomité. Als lid van dat 
begeleidingscomité zal de dienst voor het strafrechtelijk beleid van het ministerie van Justitie 
in de nabije toekomst een vooraanstaande rol spelen bij het coördineren en betrekken van de 
verschillende actoren in de methodologie op lange termijn. 
 
De procureurs des Konings oefenen toezicht uit op de inwinning van gegevens.  Daardoor 
kunnen zij vanaf het begin kennis nemen van de gegevens die in de slotanalyse worden 
geïntegreerd, kunnen zij de overeenstemming ervan met de definitie nagaan, alsook alle 

 
3 Zie eveneens het schema in bijlage C. 
4De methodologie voorziet erin dat met betrekking tot bepaalde specifieke criteria van de georganiseerde 
criminaliteit (gebruik van geweld of intimidatie, uitoefening van invloed) zachte gegevens worden opgenomen.  
Een dubbele bezorgdheid ligt hieraan ten grondslag. Vooreerst gaat het erom duidelijk de herkomst van de 
ontvangen gegevens te kunnen vaststellen.  Tevens moet zulks de mogelijkheid bieden bepaalde feiten te 
beschouwen die criminele organisaties hebben gepleegd en die geen strafbaar feit vormen.  Het feit dat de 
magistraten moeten instemmen met het gebruik van de gegevens (door middel van een visumprocedure) vormt 
een bijkomende garantie voor de juistheid van de verstrekte gegevens. 
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elementen die zij nuttig achten eraan toevoegen. In een omzendbrief van het College van 
Procureurs-generaal (Col 12/2000) wordt meer in detail beschreven wat van het openbaar 
ministerie wordt verwacht. Deze omzendbrief wordt kort toegelicht in het hoofdstuk over de 
verbeteringen die in de methodologie zijn aangebracht.(3.1.2.) 
Het formulier wordt in vier belangrijke delen ingedeeld. 
 
In het eerste deel wordt een checklist voorgesteld die de operationele definitie van de 
georganiseerde criminaliteit bevat en wordt gevraagd de elementen van het onderzoek in 
verband te brengen met die definitie. Op die wijze wordt een eerste selectie gemaakt tussen de 
onderzoeken gevoerd in het kader van de georganiseerde criminaliteit. 
 
Het tweede deel betreft de gegevens uit het onderzoek en beschrijft alle aspecten inzake de 
organisatie. Het bevat de kenmerken eigen aan het onderzoek (identificatie van het bevoegde 
parket, de elementen van het begin van het onderzoek, …) en de gegevens betreffende de 
organisatie en de bestanddelen ervan (structuur, aard, activiteitendomein, kenmerken van de 
verdachten, onderhouden contacten, winsten, ontwikkelde contrastrategieën, …). 
 
In het derde deel wordt een evaluatie gemaakt van de gemaakte kosten evenals van de 
middelen die de politiediensten hebben ingezet met het oog op de bestrijding van de 
georganiseerde criminaliteit. Het beschrijft de activiteiten verbonden aan het onderzoek, 
maakt een raming van het ingezette personeel en van de aangewende technieken. 
 
Het vierde en laatste deel is samengesteld uit bijlagen waarin een aantal aspecten van de 
vragenlijst nader worden omschreven zoals de gebruikte woordenschat of een 
berekeningsmethode van de capaciteit. 
 
Ofschoon deze benadering hoofdzakelijk kwantitatief is, kunnen dankzij de totstandbrenging 
van een systematische inwinning van gegevens en de uitwerking van statistische instrumenten 
alle binnen de politiediensten beschikbare gegevens (dan wel van andere administraties en/of 
diensten die worden geconfronteerd met de georganiseerde criminaliteit) op systematische 
wijze in aanmerking worden genomen. De statistische behandeling van op die wijze 
ingewonnen informatie zorgt tevens ervoor dat bepaalde onregelmatigheden of 
bijzonderheden worden onderstreept, zowel in verband met de verstrekte gegevens als met de 
uitwisseling of het beheer ervan. Door dezelfde instrumenten te gebruiken en met de 
wetenschap van de inspanningen die zijn verricht om die informatie te verkrijgen is het 
eveneens mogelijk het verschijnsel van jaar tot jaar te volgen en gegevens die elkaar opvolgen 
te vergelijken. 
 
 

3. OVERZICHT VAN DE WIJZIGINGEN EN VAN DE VERBETERINGEN 
 
De instrumenten voor de inwinning van gegevens betreffende lopende onderzoeken in de 
politiediensten zijn de laatste jaren sterk gewijzigd. De wijzigingen die in 2000 zijn 
aangebracht, hebben voornamelijk betrekking op de procedure inzake de inwinning van 
gegevens, als gevolg van de verspreiding van de omzendbrief van de procureurs-generaal, maar 
anderzijds ook door de reorganisatie van de politiediensten waardoor de procedures inzake de 
inwinning van gegevens uniform werden. 
. 
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3.1. Wijzigingen 
 
De aangebrachte wijzigingen houden hoofdzakelijk verband met de methodologie op korte 
termijn. 
 

3.1.2. Wijze van inwinning van gegevens 
 
In de gemeenschappelijke omzendbrief van het College van Procureurs-generaal (Col 12/2000) 
wordt nauwkeurig de bijdrage beschreven die van het openbaar ministerie wordt verwacht bij 
het vormen van een beeld van het verschijnsel en het opstellen van het jaarverslag betreffende 
de georganiseerde criminaliteit in België. 
 
De procureurs des Konings zijn op twee wijzen betrokken bij de uitwerking van het jaarverslag 
betreffende de georganiseerde criminaliteit, enerzijds door het toezicht dat zij uitoefenen op de 
inwinning van de gegevens, anderzijds door de verrijking van de politiële gegevens aan de 
hand van bijkomende informatie. 
 
Het eerste punt, te weten instaan voor het toezicht op de inwinning van de gegevens, is reeds 
geregeld sedert 1998. Dit toezicht kan plaatsvinden hetzij rechtstreeks tussen de onderzoeker 
en/of zijn meerdere en de procureur des Konings, hetzij in het raam van het arrondissementeel 
rechercheoverleg en wordt in de omzendbrief geformaliseerd en geüniformeerd.  
 
Het tweede punt, de verrijking van de politiële informatie, is slechts gedeeltelijk gerealiseerd. 
In een aantal dossiers hebben de magistraten die met de dossiers zijn belast aantekeningen 
gemaakt teneinde bijkomende elementen aan het onderzoek toe te voegen (bijvoorbeeld gevolg 
gegeven aan een rogatoire commissie). In afwachting van de volledige verticale integratie van 
de strafrechtelijke gegevens wordt, gaande van de vaststelling van de feiten door de politie-
eenheden tot de uitspraken van de hoven en rechtbanken en de tenuitvoerlegging van de straf, 
in de omzendbrief van het College van Procureurs-generaal op gedetailleerde wijze bepaald 
wat van het openbaar ministerie wordt verwacht inzake de dossiers die verband houden met de 
georganiseerde criminaliteit en waarvoor een meldingsformulier is ingevuld. Het door de 
procureur des Konings gevorderde bedrag en de door de feitenrechter uitgesproken bijzondere 
verbeurdverklaring, zelfs indien de aangewende bijzondere opsporingstechnieken de 
gerechtelijke controle hebben doorstaan, dan wel indien onregelmatigheden, nietigheden of 
gebreken eventueel door de onderzoeksgerechten of de rechtbank zijn geaccepteerd, zijn aldus 
voorbeelden van gegevens die het openbaar ministerie rechtstreeks zou kunnen inwinnen. De 
te volgen procedure om die aanvullende gegevens over te zenden wordt eveneens beschreven. 
Er is bepaald dat de gegevens van het openbaar ministerie voorafgaand aan de analyse worden 
gecentraliseerd op het niveau van de Procureur-generaal die krachtens het koninklijk besluit 
van 6 mei 1997 belast werd met groot banditisme (thans de Procureur-generaal te Gent). De 
uitbreiding van de bijdrage van het openbaar ministerie zou derhalve een beeld kunnen geven 
van het strafrechtelijk resultaat van het gevoerde onderzoek en de uitgesproken straffen. Dit 
zou ook een nuttig instrument zijn om de impact van het politiewerk te evalueren aan de hand 
van een rechtstreekse vergelijking tussen de geleverde inspanningen en de behaalde resultaten. 
 
Deze integratie mag niet beperkt blijven tot het openbaar ministerie, maar moet zich 
uitspreiden over alle actoren van de strafrechtspleging, waardoor tevens de afstemming van de 
bestaande (soms zeer recente) wetgevende instrumenten op de bestrijding van de 
georganiseerde criminaliteit zou kunnen worden beoordeeld. 
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3.2. Verbeteringen 
 
De wijzigingen die in het meldingsformulier zijn aangebracht, hebben de kwaliteit van het 
geheel van de ingewonnen gegevens verbeterd. 
 
Het betrekken van strategische analisten bij de inwinning van gegevens biedt inderdaad de 
mogelijkheid via het overzicht dat zij hebben gekregen van de problemen die zich tijdens het 
vorige dienstjaar hebben voorgedaan en de kennis die zij jaar na jaar hebben verworven, 
onjuiste interpretaties van de gebruikte concepten in te perken. De nauwe samenwerking met 
het federaal niveau heeft het bovendien mogelijk gemaakt onnauwkeurigheden te verbeteren 
die vaak niet werden opgelost.  
 
 

4. BEPERKINGEN EN PROBLEMEN 
 
De beperkingen en problemen die zich hebben voorgedaan, blijven inherent aan de 
methodologie op korte termijn. De benadering op lange termijn, die in de loop van de volgende 
jaren geleidelijk ten uitvoer zal worden gelegd (zie in dit verband eveneens deel 5 van dit 
verslag), zou deze problemen grotendeels moeten oplossen, maar maakt echter geen komaf met 
de methodes en procedures die voordien zijn ontwikkeld. De kwantitatieve gegevens, zoals die 
thans worden verkregen door de politiediensten, zullen immers onmisbaar blijven om met 
name het werk van de politie te evalueren dan wel te heroriënteren naar gelang van de 
resultaten van meer gericht onderzoek. 
 

4.1. Beperkingen 
 
De beperkingen zijn steeds sterk verbonden met het selectieve en partiële karakter alsook met 
de betrouwbaarheid van de ingewonnen gegevens. Die beperkingen zijn reeds behandeld in de 
vorige jaarverslagen. 
 

4.1.1. Inhoud 
 
De verbetering van de inhoud van het meldingsformulier is in 2000 voortgezet. Een 
bijkomende kwestie heeft betrekking op het al dan niet aanleggen, in het kader van het 
onderzoek dat aan de basis lag van het meldingsformulier, van een gerechtelijk dossier op 
grond van het nieuwe artikel 324bis van het Strafwetboek (strafbaarstelling van lidmaatschap 
van een criminele organisatie). Op grond daarvan zou het mogelijk moeten zijn een begin te 
maken met een studie over de toepassing van dit nieuwe artikel van het Strafwetboek. De 
overige verbeteringen hadden slechts betrekking op specifieke punten en waren beperkt. 
 
Beperkingen in de inhoud van het meldingsformulier bestaan evenwel nog steeds. Het blijft 
immers moeilijk om begrippen samen te brengen in een meldingsformulier teneinde een 
systematische inwinning van gegevens mogelijk te maken. Andere middelen en technieken om 
informatie in te winnen, moeten worden ontwikkeld. De evaluatie van de vermogensvoordelen 
verkregen door de criminele organisaties en de evaluatie van het ingezette personeel blijven 
een probleem, vooral wanneer er geen automatisch systeem bestaat inzake de berekening van 
gepresteerde uren en het personeelsbeheer. 
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Interessante gegevens die voortvloeien uit de ervaring van een aantal onderzoekers  kunnen 
niet altijd in aanmerking worden genomen, aangezien het systematisch gebruik van codes voor 
een statistische aanwending van inlichtingen slechts gedeeltelijk de mogelijkheid biedt die 
gegevens te coderen.  De automatisering van de inwinning van kwantitatieve gegevens moet 
aan de strategisch analisten evenwel de mogelijkheid bieden tijd vrij te maken om de 
kwantitatieve gegevens te beschouwen in het licht van de ervaring van de onderzoekers. 
Interviewtechnieken zouden in dit verband kunnen worden gebruikt. 
 

4.2. Problemen 
 

Het meldingsformulier heeft in ruime mate een evenwicht bereikt tussen de inzameling van 
kwantitatieve, voornamelijk politiegegevens, die niet op een andere manier konden worden 
verkregen, en de systematische inwinning van meer kwalitatieve informatie. Naast de 
noodzaak om het meldingsformulier zelf zoveel mogelijk te automatiseren en zodoende de 
daaruit voortvloeiende werklast te reduceren, moeten de mogelijkheden worden onderzocht die 
de oprichting van de nationale criminele databank (NCDB) biedt om met behulp van deze 
informaticatoepassing andere aanvullende kwantitatieve gegevens in te winnen. Door een 
contextueel bepaalde variabele “georganiseerde criminaliteit” in diezelfde gegevensbank in te 
voeren, zou het probleem gedeeltelijk worden opgelost. Voorts moet worden opgemerkt dat de 
overgang naar de methodologie op lange termijn, zonder echter komaf te maken met de reeds 
geleverde inspanningen binnen de politiediensten, onderstelt dat andere gegevens ook worden 
geraadpleegd, waarvoor bijzondere procedures en middelen zullen moeten worden bepaald. 
 
De start van de nieuwe geïntegreerde politie op twee niveaus, meer in het bijzonder op het 
federale niveau – die in februari 2001 haar taak aanvatte en op 1 april 2001 operationeel moest 
zijn – heeft geleid tot vertraging bij de inwinning van gegevens over de onderzoeken die 
plaatsvonden in 2000. De aandacht die normalerwijs wordt besteed aan die inwinning ging nu 
veeleer naar de interne reorganisatie van de arrondissementele gerechtelijke diensten en van de 
directies van de algemene directie gerechtelijke politie. 
 
 
5. Methodologie op lange termijn 
 
De ontwikkeling van de methodologie op lange termijn, die op de strategische analyse is 
gestoeld, is tijdens 2000 en in het begin van 2001 aanzienlijk gevorderd. Zonder daarbij al te 
veel in detail te treden, wordt hierna in grote lijnen de recentelijk geboekte vooruitgang 
geschetst met betrekking tot de voorgestelde methodologie op lange termijn. 
 
In een eerste verslag Measuring Organised Crime in Belgium : A Risk-based Methodology5, 
dat voortvloeide uit een in 2000 gesloten contract tussen de Federale Politie en de 
onderzoeksgroep “Drugbeleid, Strafrechtelijk Beleid en Internationale Criminaliteit” van de 
Universiteit Gent werd een methode voorgesteld om de impact van de georganiseerde 
criminaliteit in België te bepalen. 
 
De tweede fase is het gevolg van een contract tussen het ministerie van Justitie en dezelfde 
onderzoeksgroep van de Universiteit Gent. Terwijl in het eerste verslag hoofdzakelijk de 

                                                 
5BLACK, Chris, Tom VANDER BEKEN, and Brice DE RUYVER, Measuring Organised Crime in Belgium: A 
Risk-based Methodology, Antwerpen: Maklu, 2000. 
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onderliggende filosofie alsook de instrumenten worden voorgesteld die moeten worden 
gebruikt om de impact van de georganiseerde criminaliteit in België te analyseren (gaande van 
een beschrijving van het verschijnsel tot een diepte-onderzoek), is het tweede verslag 
Reporting on organised crime : A Shift from Description to Explanation in the Belgian Annual 
Report on Organised Crime6 voornamelijk gewijd aan het inpassen van die filosofie in de 
methodologie op lange termijn, teneinde het jaarverslag op te stellen. 
 
De voorgestelde methodologie op lange termijn, omgezet in een compleet analysemodel, heeft 
als basis de omzetting van de definitie van georganiseerde criminaliteit in een conceptueel 
model dat de verschillende facetten van het verschijnsel omvat. Die facetten van de 
georganiseerde criminaliteit zijn de organisatie, de markt (legaal en illegaal), de 
contrastrategieën en de impact van die drie elementen op de maatschappij in de ruime zin. 
Dankzij dat globaal, systematisch model moet het mogelijk zijn elk facet van het conceptueel 
model alsook de verbanden ertussen te begrijpen. 
 
Zodra de analyse-elementen zijn geïdentificeerd, moeten de meest geschikte technieken 
worden bepaald om de economische, sociale, politieke en technische aspecten van die 
elementen, zowel individueel als in hun geheel, te bestuderen. Een netwerkanalyse kan worden 
toegepast op de studie van het organisatorische aspect, de systematische studie van de 
marktdynamiek is nuttig om zowel legale als illegale markten te analyseren, en een 
methodeanalyse moet de mogelijkheid bieden de contrastrategieën te onderzoeken. Bij het 
onderzoek naar de impact moeten allereerst de mogelijke gevolgen van elk facet voor de 
maatschappij worden geïdentificeerd en zijn vervolgens een systematische inwinning en een 
evaluatie van de aldus geïdentificeerde elementen vereist. 
 
Het moet mogelijk zijn aan de hand van de verwachte resultaten van die analyses indicatoren te 
ontwikkelen die betrekking hebben op elk van de geïdentificeerde facetten. Met behulp van die 
indicatoren kunnen dan het risico en de dreiging van elk van die facetten afzonderlijk, alsook 
van de combinatie ervan, worden beoordeeld. Het gebruik van de methodologie die gestoeld is 
op risico is een praktische keuze. Enerzijds worden de verschillende elementen van het 
analysemodel erin opgenomen, anderzijds worden de noodzakelijke gegevens ingewonnen en 
op gestructureerde wijze beheerd, zonder evenwel te vergeten dat de analyse van de 
georganiseerde criminaliteit steeds zal lijden onder onvoldoende of onnauwkeurige informatie 
en beperkte middelen. De keuze voor dat soort analyse beantwoordt ook rechtstreeks aan de 
behoefte aan uitwerking en tenuitvoerlegging van beleidsacties die zijn aangepast aan een 
specifieke materie. 

 
6BLACK, Chris, Tom VANDER BEKEN, Bruno FRANS, Marc PATERNOTTE, Reporting on organised 
crime: A Shift from Description to Explanation in the Belgian Annual Report on Organised Crime, Antwerpen: 
Maklu, 2001. 
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HOOFDSTUK III - BEELD VAN DE GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN 
BELGIË  

 
 
6.ONDERZOEKEN IN 2000 VERRICHT NAAR CRIMINELE ORGANISATIES 
(KWANTITATIEVE BENADERING) 
 
6.1. Inleiding 
 
De politiediensten hebben voor 2000 223 onderzoeken naar criminele organisaties geteld. Het 
aantal onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit in 2000 is kleiner geworden in 
vergelijking met de gegevens van zowel 1999 (336 onderzoeken) als 1998 (276) en 1997 
(238). Zonder evenwel reeds vooruit te lopen op de kwantitatieve analyse van de in 2000 
ingewonnen gegevens, is het interessant op te merken dat die vermindering van het totale 
aantal vermelde onderzoeken slechts heel weinig invloed heeft op het totaalresultaat van die 
kwantitatieve analyse. Een meer gedetailleerde vergelijking van de cijfers van de voorgaande 
jaren vertoont een zekere mate van overeenkomst met de in 2000 verzamelde gegevens. De 
methodologie op korte termijn biedt derhalve garanties voor tamelijk stabiele resultaten die, 
althans in relatieve cijfers, niet aanzienlijk verschillen van het ene jaar op het andere. Men kan 
zich echter afvragen of hiermee ook niet de beperkingen van de methodologie op korte 
termijn worden blootgelegd wanneer het erom gaat de evolutie van de omvang en van het 
gevaar van het verschijnsel in België te evalueren. Net zoals het onvoorzichtig was te spreken 
over een toename van de georganiseerde criminaliteit in België toen de absolute cijfers 
stegen, is het misleidend thans te geloven dat het verschijnsel verdwijnt uit de Belgische 
criminaliteit. Ook in Nederland, Duitsland en Spanje, drie van de landen van de Europese 
Unie die het systeem van inwinning van kwantitatieve gegevens hebben ingesteld dat het 
meest overeenstemt met dat van België, is een vermindering van het totaal aantal vermelde 
onderzoeken vastgesteld. 
 
In het actieplan van de regering van 28 juni 1996 werd inzonderheid erop aangedrongen zo 
spoedig mogelijk een beeld van het verschijnsel te krijgen teneinde passende maatregelen 
voor te stellen om het hoofd te bieden aan een verschijnsel dat in de landen van de Europese 
Unie stilaan werd gevreesd. Dat actieplan vertoonde echter de beperkingen die inherent zijn 
aan de methodologie op korte termijn, te weten de noodzaak om een verslag op te stellen over 
de gekende situatie van de georganiseerde criminaliteit in België. De basisbeginselen van de 
methodologie op lange termijn kwamen echter reeds voor in het actieplan van 1996. De 
concrete resultaten van de laatste 2 jaren met betrekking tot de ontwikkeling van die 
methodologie, in het bijzonder door de synthese van de verschillende methodes die moeten 
worden toegepast en de alomvattende benadering die moet worden gevolgd bij de analyse van 
de facetten van het verschijnsel, zijn bemoedigend omdat zij ook op Europees vlak de 
goedkeuring van vele landen van de Europese Unie lijken weg te dragen. 
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6.2. Structuur, samenstelling en aard 

6.2.1. Structuur 
 
117 van de 223 getelde organisaties hebben een verticale structuur (52,5%). 46 organisaties 
(20,6%) hebben een horizontale structuur5. Voor 60 (26,9%) van de organisaties zijn geen 
gegevens over de structuur beschikbaar, omdat het onderzoek nog niet voldoende is gevorderd 
en/of het niet mogelijk is de vorm ervan te bepalen. Bijzondere aandacht zou moeten worden 
besteed aan de nog steeds aanwezige behoefte om te beschikken over meer tastbare begrippen 
inzake soorten organisaties. Dat facet behoort trouwens tot de analyse-elementen waarop in 
het eindverslag van de Universiteit Gent de aandacht wordt gevestigd. Het zal in de toekomst 
mogelijk zijn aan de hand van een analyse van de structuren en netwerken te beschikken over 
een meer gedetailleerd beeld van de structuren van de groepen of organisaties die in België 
actief zijn in de georganiseerde criminaliteit. 
 
 
6.2.2. Samenstelling 
 
De samenstelling van een organisatie kan vanuit verschillende oogpunten worden beschouwd 
: 
 
- op grond van het aantal verdachten; 
- op grond van de leeftijd van de verdachten; 
- op grond van de interne taakverdeling; 
- op grond van de nationaliteit van de verdachten. 
 
 
(1) Aantal verdachten 
 
Tabel 1 : aantal verdachten per criminele organisatie 
 
Aantal verdachten per organisatie Aantal 

Org. 
% gecum. % 

Van 3 tot 4   91   40,8  40,8 
Van 5 tot 9 83   37,2   78,0 
Van 10 tot 14   34   15,2   93,2 
Van 15 tot 19   06    2,7   95,9 
Van 20 tot 35   7    3,1   99,0  
Meer dan 35   2-    1,0- 100 - 
TOTAAL 223 100  

                                                 
5Het door de onderzoekers ingevulde meldingsformulier bevatte volgende omschrijvingen : een horizontale 
structuur is een organisatiestructuur waarin ieder deel van de organisatie verantwoordelijk is voor een specifiek 
gebied waarin het gespecialiseerd is (volgens het product of de taak). Er is geen duidelijk onderscheid tussen 
beslissingsniveau en uitvoerend niveau.  Een verticale structuur is een permanente organisatiestructuur met een 
sterke hiërarchie, waarin de verantwoordelijkheid op ieder niveau is bepaald en de informatie langs alle echelons 
moet gaan (meestal van boven naar beneden).  Er is een duidelijk verschil tussen uitvoerend niveau en 
beslissingsniveau. 
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Er worden 1577 verdachten (1408 mannen en 152 vrouwen en 17 wier geslacht niet werd 
meegedeeld) geteld die in 2000 zijn betrokken bij onderzoeken betreffende de georganiseerde 
criminaliteit. Het gemiddeld aantal verdachten per organisatie blijft beperkt (7 per 
organisatie), maar is lichtjes gestegen in vergelijking met de gegevens van 1999 waarin het 
aantal nieuwe dossiers aanzienlijk toenam. Op langere termijn blijkt echter dat het aantal 
verdachten per organisatie vaak daalt. Voor 1996 gaat het om 9,6 voor 1997 om 8,3 en voor 
1998 om 7,7. Niettemin hebben striktere regels om een persoon als verdachte te beschouwen, 
geen significante daling veroorzaakt van het relatieve aantal leden per organisatie. De 
verdachten vermeld in de meldingsformulieren worden geïdentificeerd op grond van ten 
minste hun naam, voornamen en functie6, hetgeen het mogelijk heeft gemaakt voor iedere 
persoon de individuele kenmerken te analyseren (geslacht, leeftijd, nationaliteit, …) en aldus 
overlappingen te voorkomen.  
 
40,8% van de organisaties (91) tellen minder dan 5 gekende verdachten, 37,2% (83) bestaan 
uit 5 tot 9 gekende verdachten. Deze twee categorieën vertegenwoordigen samen 78% van de 
organisaties (hetzij 172). De organisaties met 10 tot 14 en 15 tot 19 gekende verdachten 
vertegenwoordigen evenwel respectievelijk 15,2% (36) en 2,7% (10) van het geheel. 4 
organisaties bestaan uit 20 tot 35 gekende leden. Twee organisaties hebben meer dan 35 
leden.  
 
(2) Leeftijd van de verdachten 
 
In 2000 blijft de gemiddelde leeftijd van de verdachten hoog. De leeftijdsgroep van 30-39 jaar 
was het sterkst vertegenwoordigd met 34,2% van de verdachten, gevolgd door de 
leeftijdsgroep 40-49 jaar (27,6% van de verdachten) en daarna de groep van 20-29 jaar 
(17,7% van de verdachten). 5,6%  van de verdachten zijn meer dan 60 jaar oud. 
 
De gemiddelde leeftijd van de daders is in 2000 40,3 jaar.  
 
Die gemiddelde leeftijd is hoger dan de leeftijd van de verdachten of de daders opgenomen in 
de politiële gegevensbanken voor de criminaliteit in het algemeen. De oudste verdachte was 
80 jaar. 
 
(3) Taakverdeling in de organisatie 
 
Op grond van de antwoorden in de meldingsformulieren is het mogelijk gebleken de taken die 
in een criminele organisatie worden uitgeoefend, nauwkeuriger te selecteren en te 
omschrijven. 
De volgende tabel betreft de taken die in 2000 in het kader van de geïnventariseerde 
georganiseerde criminaliteit in België het vaakst voorkomen. 

 
6 Die bijkomende voorwaarde brengt mee dat de verkregen inlichtingen nauwkeuriger zijn en de verdachten 
beter worden geïdentificeerd. 
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Tabel 2 : verdeling van de taken 
 
 
Vervulde taken Aantal % gecumuleerd % 
Organisator/adjunct 565 30,4 30,4 
Uitvoerder 544 29,3 59,7 
Tussenpersoon 228 12,3 72,0 
Koerier 147 7,9 79,9 
Geldschieter 85 4,6 84,5 
Heler  57 3,1 87,6 
Boekhouder of 
financieel expert 

51 2,7 90,3 

Stroman 45 2,4 92,7 
    
Andere 137 7,3 100 
Totaal 2444 100  
 
Opm. : Het totaal aantal taken bedraagt 1859 aangezien voor eenzelfde verdachte 
verschillende taken konden worden vermeld. 
 
De categorie "andere" bestaat uit tal van andere functies, zoals scheikundig expert, juridisch 
expert, expert in management, deskundige in wapens of explosieven, militair deskundige, 
computerspecialist, vertaler of tolk, infiltrant.  
 
Het aantal leidinggevende taken (organisatoren/adjuncten) blijft hoog.  Zoals in voorgaande 
jaren oefent een derde van de verdachten een leidinggevende functie uit.  Zulks zou nog altijd 
kunnen wijzen op de beperkte omvang van de getelde criminele organisaties die de 1/3 - 2/3 
verhouding bijna noodzakelijk maakt voor het overleven van de organisatie wanneer die uit 3 
tot 9 leden is samengesteld.  Die functies worden meestal vervuld door mannen. De vrouwen 
zijn vaker stromannen en zijn oververtegenwoordigd bij de helers. 
 
De vragenlijst bood tevens de mogelijkheid aan te geven of de verdachte al dan niet behoort 
tot de kern van de criminele organisatie en na te gaan of hij daartoe voortdurend behoort. 
 
 
Tabel 3 : vorm van betrokkenheid bij de organisatie 
 
Betrokkenheid Kern Buiten kern Niet bepaald Totaal 
Permanent 785 80 49 914 
Occasioneel 34 254 41 329 
Niet bepaald 26 14 294 334 
Totaal 845 348 384 1577 

 
Er kon worden vastgesteld dat 914 verdachten (58%) permanent deel uitmaakten van 
criminele organisaties en 329 (20,8%) occasionele leden waren.  De toestand van de overige 
334 verdachten werd niet of kon niet worden meegedeeld. 845 (53,6%) van de verdachten 
waren lid van de kern van criminele organisaties, 348 (22,1%) maakten daarvan geen deel uit 
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(voor de overige 384 verdachten zijn geen nadere gegevens bekend). De meest voorkomende 
categorieën zijn die van verdachten die permanent deel uitmaken van de kern van de 
organisatie (785 verdachten, of 49,8%) en die van de occasionele leden buiten de kern van de 
organisatie (254 personen of 16,1%). De omvang van de organisaties die in België actief zijn, 
blijft beperkt.  Uit de evaluatie van de graad van lidmaatschap van een organisatie blijkt dat 
een groot aantal permanente leden van de kern van de criminele organisatie over het algemeen 
wordt omringd door een nogal aanzienlijk aantal occasionele leden. Dat soort organisatie, met 
een gewoonlijk soepele structuur, treft men ook aan in andere landen van de Europese Unie. 
 
(4) Nationaliteit van de daders 
 
Er kan een overzicht worden gegeven van de nationaliteit van de verdachten. Van de 1577 
gekende verdachten zijn er 734 (47,5%) Belgen (deze groep bestaat wel uit personen van 
verschillende etnische oorsprong).  
 
Naast de Belgen komen in 2000 de volgende nationaliteiten het vaakst voor : 
 
-  Nederlanders (7,7%); 
- Italianen (7,5%); 
- Turken (4,5%;) 
- Marokkanen (3,7%); 
- Albanezen (3,6%); 
- Fransen (2,7%); 
- Joegoslaven (2,6%); 
- Britten (2,1%); 
- Duitsers (1,5%). 
 
Samen met de Belgen maken zij 83,4% van alle verdachten uit. Het zijn ongeveer dezelfde 
nationaliteiten als in voorgaande jaren die ook nu het vaakst voorkomen. Er moet echter 
worden opgemerkt dat het aantal Albanese onderdanen blijft stijgen. 
 

6.2.3. Aard van de organisatie 
 
Onze nieuw opgedane kennis inzake de georganiseerde criminaliteit in België zet ons ertoe 
aan de “klassieke” typologie inzake de criminele organisaties te nuanceren. Om de aard van 
de criminele organisaties te beschrijven, lijkt het ons niet gepast ons te beperken tot de 
gemeenschappelijke termen inzake de maffia die in werkelijkheid een andere betekenis 
hebben. Analyses op grond van dat uitgangspunt kunnen bovendien leiden tot besluiten die 
vanaf het begin reeds vastliggen. Het meldingsformulier gebruikt om de gegevens van 2000 te 
verzamelen heeft als bijlage een woordenlijst op grond waarvan een meer concreet idee van 
de aangewende concepten kan worden verkregen. 
 
Bij wijze van informatie blijkt uit de verzamelde gegevens het bestaan van 26 families, van 14 
criminele organisaties van maffiose aard (inzonderheid Italiaanse en Russische), van 2 
criminele motorbendes en van 2 kartels. 
 
Een analysemethode zou moeten worden ontwikkeld waardoor het gevaar kan worden 
gemeten van de criminele organisaties die in de nationale gegevensbank zijn opgenomen. Een 
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aantal mogelijkheden die in overweging zouden kunnen worden genomen om het gevaar van 
de organisatie te meten zijn bij voorbeeld de graad van geavanceerdheid van de organisatie 
(ofschoon reeds ondernomen pogingen op internationaal vlak om dat criterium in te voeren 
niet beantwoordden aan de oorspronkelijke verwachtingen) of de levensduur van de 
organisatie. Het beeld van de criminele organisaties in België kan dan worden genuanceerd op 
grond van die nieuwe classificatie. 
 
 
6.3. Nationale en internationale contacten 
 
De contacten die de in België actieve criminele organisaties onderhouden, kunnen zowel op 
nationaal als op internationaal vlak grondig worden onderzocht.  Aan de hand van het 
formulier voor de inzameling van de gegevens kunnen de etnische oorsprong van de 
gecontacteerde organisatie, haar activiteiten en de reden van de contacten worden bepaald. Er 
kan bovendien worden aangegeven of het ging om gewoon contact of om nauwere 
samenwerking. 
 
70 in België actieve criminele organisaties hebben contact opgenomen met andere criminele 
organisaties. 46 van bedoelde 70 organisaties (65,7%) hebben contacten onderhouden met 
criminele organisaties die in het buitenland actief zijn.7  
 

6.3.1. Aantal en etnische oorsprong van de gecontacteerde organisaties 
 
Op federaal niveau kan op grond van een vergelijking van de gegevens die in de statistische 
gegevensbank zijn gecentraliseerd een onderscheid worden gemaakt tussen contacten binnen 
eenzelfde organisatie en contacten tussen verschillende criminele organisaties actief in België. 
Dankzij die gegevensbank kunnen de verstrekte gegevens worden geverifieerd en dubbele 
tellingen ontdekt. 
 
106 organisaties zijn gecontacteerd door de in België actieve criminele organisaties. 17 
gecontacteerde organisaties (16%) waren uitsluitend in België actief, 82 in het buitenland. In 
verband met 7 onder hen kon de informatie niet nader worden bepaald.  
 
De etnische oorsprong van de gecontacteerde criminele organisaties is verscheiden en omvat 
verschillende nationaliteiten.  De vaakst voorkomende nationaliteiten zijn : 
 
- Nederlandse (15,2%); 
- Italiaanse (10,0%) 
- Belgische en Marokkaanse (ieder 8,7%) 
- Turkse (7,6%); 
- Colombiaanse (5,4%), … 
 
 

 
7 Het is niet altijd gemakkelijk vast te stellen of het contact met een criminele organisatie of met een persoon 
heeft plaatsgevonden. De gevraagde aanvullende gegevens (plaats van het contact, etnische oorsprong van de 
gecontacteerde organisatie, reden van het contact…) doen vermoeden dat de vermelde cijfers het internationale 
karakter van de georganiseerde criminaliteit gedeeltelijk weergeven, maar waarschijnlijk een onderschatting van 
de werkelijkheid zijn.  
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6.3.2. Internationale contacten 
 
De buitenlandse contacten kunnen vanuit een verschillend oogpunt worden bestudeerd. Welke 
zijn de activiteiten van de gecontacteerde organisaties ? Waarom werd contact ermee 
opgenomen ?  Waar bevinden zij zich ?  Werden zij gecontacteerd om in België of in het 
buitenland gemeenschappelijke criminele activiteiten te verrichten ? Een antwoord op deze 
vragen wordt hierna gegeven.  
 
(1) Activiteiten van de gecontacteerde criminele organisaties in het buitenland 
 
De organisaties waarmee in het buitenland contact werd onderhouden, hadden als 
belangrijkste activiteit : 
 
- productie van en handel in verdovende middelen (66,7%); 
- terrorisme (5,5%); 
- witwassen en vervalsing/namaak (5,8%). 
 
De contacten hadden evenwel niet noodzakelijk plaats in het kader van voornoemde 
activiteiten. In punt (2) worden derhalve de redenen behandeld die de criminele organisaties 
actief in België ertoe hebben aangezet met andere criminele organisaties contact op te nemen. 
 
(2) Aard van de contacten 
 
Illegale handel in verdovende middelen is de voornaamste reden om met andere criminele 
organisaties in contact te treden.  Daarna volgen illegale handel in voertuigen, illegale 
wapenhandel, namaak, witwassen, racketeering en afpersing, evenals doodslag. Zulks komt 
ruimschoots overeen met de activiteiten van de gecontacteerde criminele organisaties. Er kan 
niettemin worden vastgesteld dat illegale handel in voertuigen voor het tweede opeenvolgende 
jaar proportioneel oververtegenwoordigd is als reden om contact op te nemen, hoewel die 
activiteit niet is vertegenwoordigd onder de belangrijkste activiteiten van de gecontacteerde 
criminele organisaties. Vervalsing en namaak nemen een belangrijke plaats in zowel onder de 
redenen om contact op te nemen als onder de activiteiten van de gecontacteerde organisaties. 
 
(3) Geografische spreiding van de contacten 
 
- Nederland (23,6%); 
- Groot-Brittannië (7,4%); 
- Frankrijk (6,8%); 
- Italië (6,1%); 
- Duitsland (5,4%); 
- Turkije (4,7%); 
- Zwitserland (4,0%). 
 
Samen vertegenwoordigen voornoemde landen 58% van de contacten in het buitenland.  De 
andere contacten zijn gespreid over de verschillende werelddelen. De verstrekte cijfers komen 
overeen met de landen waar de gecontacteerde organisaties hun activiteiten uitoefenen. Een 
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gecontacteerde organisatie kan activiteiten hebben in verschillende landen. De buurlanden van 
België zijn sterk vertegenwoordigd. 
  
6.4. Criminele activiteiten 
 

6.4.1. Algemeen 
 
Het beeld dat hierna wordt gegeven van de criminele activiteiten ontwikkeld door de 
criminele organisaties moet veeleer als een indicatieve raming dan als een kwantitatieve 
raming van de gepleegde feiten worden beschouwd. Het is immers moeilijk een absoluut 
cijfer te geven van de feiten gepleegd door de georganiseerde criminaliteit aangezien de 
klassieke politiële gegevensbanken geen onderscheid maken tussen gewone criminaliteit en 
georganiseerde criminaliteit8, de kwantitatieve raming van de geregistreerde criminele feiten 
hoofdzakelijk een beeld geeft van de politiële activiteiten en de criminele organisaties ten 
slotte contrastrategieën ontwikkelen, precies met als doel hun bestaan te verbergen. 
 
Bovendien kan de vraag worden gesteld wat de toegevoegde waarde is van de verhouding 
tussen het aantal feiten gepleegd in het kader van een criminele organisatie en het aandeel 
ervan in de geregistreerde criminaliteit in het algemeen. Aangezien de georganiseerde 
criminaliteit niet een verschijnsel op zich is maar veeleer verwijst naar de wijze waarop 
sommige groepen van daders zijn georganiseerd die specifieke middelen aanwenden, moet de 
benadering eerder zijn gericht op die groepen, op de door hen ontwikkelde mechanismen om 
criminele goederen en diensten op de markt te brengen en op de door hen aangewende 
technieken om de voorwaarden voor hun voortbestaan te garanderen dan op de inventarisering 
van de criminele feiten die zij plegen. Door aan de toekomstige NCDB de contextuele 
variabele “georganiseerde criminaliteit” toe te voegen, zal het evenwel mogelijk zijn het 
aandeel van de criminele organisaties in de door de politiediensten geregistreerde criminele 
feiten nauwkeuriger af te bakenen. 
 
Aan de hand van de benadering op lange termijn, die veeleer maar ook niet uitsluitend 
kwalitatief is, moet het probleem op een completere wijze kunnen worden aangepakt, door 
niet enkel verbanden te leggen tussen de gekende en geregistreerde gegevens in de nationale 
gegevensbank betreffende de georganiseerde criminaliteit, maar ook met de deskundigheid 
van de politiediensten naargelang de soort van criminaliteit. Door een combinatie van de 
kwalitatieve en kwantitatieve benadering kunnen de (partiële of definitieve) conclusies die in 
elk deel van de analyse worden gemaakt, op ieder tijdstip worden weergegeven. Zulks biedt 
talrijke voordelen, waarbij bepaalde analyses ertoe strekken de factoren te ontdekken en te 
kennen die de georganiseerde criminaliteit bevorderen, terwijl in andere analyses dankzij de 
systematische opsporingsmethode het opsporingsgebied wordt uitgebreid en het verschijnsel 
van jaar tot jaar kan worden gevolgd. 
 

 
8 Bovendien wordt vastgesteld dat de codering van een aantal misdrijven verschillend is naargelang het beginsel 
van de ideale samenloop van het misdrijf wordt toegepast of dat van de materiële samenloop. Het meest 
frappante voorbeeld is dat van misdrijven verbonden met drugsgebruik, hetgeen bijna altijd samengaat met het 
misdrijf inzake het bezit van verdovende middelen. Bij toepassing van het beginsel inzake de ideale samenloop 
zoals in het voorbeeld is aangegeven, zal het aantal getelde feiten waarschijnlijk stijgen. 
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6.4.2. Aard van de feiten 
 
In tabel 4 wordt naar gelang van de aard van de feiten opgave gedaan van het aantal 
organisaties die op dat vlak hoofdactiviteiten of bijkomende activiteiten uitoefenen. 
 
Tabel 4 : Vlak waarop de criminele organisaties actief zijn : 

 
Aantal organisaties Activiteit 

Hoofdactiviteiten en 
bijkomende activiteiten 

Aandeel bijkomende 
activiteiten 

 Aantal % Aantal % 
Criminaliteit t.a.v. personen 52 12,2 37 22,4 
Doodslag/moord  4 7,7 7 18,9 
Gijzeling/ontvoering  3 5,8 9 24,3 
Afpersing/racket   7 13,5 6 16,2 
Diefstal met geweld, bedreiging 
gewapenderhand, hold-up  

23 44,2 3 8,1 

Aanzetting/uitbuiting ontucht 13 25,1 8 21,6 
Pedofilie/kinderpornografie 1 1,9 1 2,7 
Andere 1 1,9 3 8,1 
Criminaliteit t.a.v. goederen 59 13,8 41 24,8 
Illegale wapenhandel  8 13,5 7 17,1 
Illegale handel in voertuigen 22 37,3 9 21,9 
Containerdiefstal  5 8,5 1 2,4 
Diefstal van of bedrog in 
antiek/kunstvoorwerpen 

 1 1,7 -  -  

Andere vormen van diefstal  7 11,8 10 24,4 
Heling (behalve witwassen) 127 20,3 11 26,8 
Explosie/brand 1 1,7 1 2,4 
Andere 3 5,1 2 4,8 
Mensenhandel 20 4,7 15 9,1 
Illegale immigratie   8 40,0 4 26,6 
Illegale arbeid en uitbuiting   5 20,0 4 26,6 
Andere .8 40,0 7 46,8 
Verdovende middelen  90  21,1 12 7,3 
Hormonen  2 2,2 2 16,6 
Productie van verdovende 
middelen 

18 20,0 1 8,3 

Illegale handel in verdovende 
middelen 

64 71,1 8 66,7 

Andere  6 6,7 1 8,3 
Leefmilieu 1 - 3 1,8 
Andere misdrijven tegen het 
leefmilieu 

1 100 3 100 

Witwassen 47 17,1 26 15,7 
Fin. en econ. Misdrijven 121 28,3 44 26,7 
Accijns- en BTW-fraude 34 28,1 10 22,7 
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Subsidiefraude  3 2,5 1 2,3 
Vervalsing/namaak 21 17,4 17 38,6 
Kansspelen - -  1 2,3 
Oplichting 35 28,9 8 18,2 
Andere 28 14,7 7 15,9 
     
Corruptie .3 0,7  5 3,0 
Terrorisme  3 0,7  1 0,6 
     
Andere  5 1,1 7 4,2 
Totaal 427 100 165 100  

 
Opmerking : De totale aantallen bedragen 592 (427 + 165) omdat bepaalde criminele 
organisaties op verschillende gebieden zowel in hoofdzaak als bijkomend actief zijn. 

 
Deze parameter is een uitstekend meetinstrument om te bepalen op welke vlakken de 
criminele organisaties actief zijn. Iedere criminele organisatie ontwikkelt gemiddeld 2,67 
verschillende criminele activiteiten (de criminele activiteiten zijn 592 keer vermeld in 223 
dossiers). 73 organisaties hebben het witwassen van illegale geldmiddelen aangewend. Voor 
72 organisaties is de illegale handel in verdovende middelen een hoofdactiviteit of een 
nevenactiviteit. In vergelijking met de gegevens uit de vorige jaarverslagen is het opmerkelijk 
vast te stellen dat het totale aantal malen dat opgave wordt gedaan van de illegale handel in 
verdovende middelen bijna identiek is, ondanks de duidelijke vermindering van het aantal 
overgezonden dossiers. Daaruit blijkt dat het ter zake verrichte aantal onderzoeken een van de 
voornaamste taken van de politiediensten blijft in de strijd tegen de georganiseerde 
criminaliteit. De illegale handel in voertuigen stijgt. Naast de “traditionele criminele 
domeinen” moet worden opgemerkt dat talrijke criminele organisaties illegale activiteiten 
ontwikkelen in de financiële en economische wereld, hoofdzakelijk in het kader van 
accijnsfraude (44), oplichting (43) en vervalsing en namaak (38). Ook op Europees vlak 
bestaat dezelfde tendens inzake het economisch en financieel aspect van de georganiseerde 
criminaliteit. 
 
Op grond van de meldingsformulieren kan jaar in jaar uit worden vastgesteld dat de criminele 
activiteiten van de criminele organisaties in België zich het meest voordoen in de 
gerechtelijke arrondissementen van de grote steden. Brussel, Antwerpen en Luik tellen 43,7% 
van alle geregistreerde criminele activiteiten (die drie gerechtelijke arrondissementen zijn 
goed voor 48,4% van alle dossiers die in de gegevensbank zijn opgenomen). Daarna volgen 
de gerechtelijke arrondissementen Bergen, Hasselt, Charleroi en Tongeren (23% van de 
activiteiten en 24,3% van de overgezonden dossiers). 
 
 
6.5. Financieel aspect van de georganiseerde criminaliteit in België 

6.5.1. Financieel onderzoek 
 
In 100 gevallen (44,8% van de meldingsformulieren) hebben de onderzoekers vermeld dat een 
financieel onderzoek is gevoerd. Er moet worden opgemerkt dat het financiële luik over het 
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algemeen plaatsvindt op het einde van het onderzoek. In sommige gevallen was het financieel 
onderzoek nog aan de gang, zodat geen nauwkeurige financiële gegevens konden worden 
verstrekt. De oprichting van een centraal orgaan voor de inbeslagneming en 
verbeurdverklaring binnen de rechterlijke orde is een goede gelegenheid om een beter 
overzicht te krijgen van het financiële aspect van de georganiseerde criminaliteit. In het 
voorontwerp van wet (zie ook deel 10.1.1.) wordt trouwens bepaald dat dit orgaan jaarlijks 
een activiteitenverslag opstelt, bestemd voor het ministerie van Justitie en het College van 
Procureurs-generaal. Dit verplichte verslag is vanuit meer dan een oogpunt interessant 
aangezien het voortaan mogelijk zal zijn niet alleen het optreden van de politiële en justitiële 
autoriteiten te beoordelen, maar tevens de praktische uitvoering (inzonderheid op het niveau 
van het ministerie van Financiën) van de door de feitenrechter uitgesproken 
verbeurdverklaring. 
 

6.5.2. Omvang van het financiële voordeel 
 
In de dossiers waarin een financieel onderzoek is verricht en waarvan de financiële gegevens 
zijn medegedeeld (94 op 100), bedroeg het geregistreerde vermogen voor 23,4% van de 
criminele organisaties minder dan 10 miljoen BEF; 50% van de organisaties maakten een 
winst van 10 tot 99 miljoen BEF; 14,9% een winst van 100 tot 299 miljoen BEF en 11,7% 
van de organisaties een winst van 300 miljoen BEF of meer. Het totaal van het 
vermogensvoordeel bedroeg 46,5 miljard frank. 
 
In 47 dossiers is het illegale vermogen van de criminele organisatie berekend aan de hand van 
de strikte toepassing van de technieken voor vermogensonderzoek9. In de andere gevallen is 
de werkmethode bepaald door de "persoonlijke" aanpak van de onderzoekers. Het bedrag 
vastgesteld aan de hand van vermogensonderzoeken bedraagt evenwel 2,97 miljard BEF. In 
het kader van de criminele activiteiten van de criminele organisaties die meer en meer gericht 
zijn op financiële en economische delicten lijkt het nuttig meer systematisch die strikte 
methode voor de berekening van het illegale vermogen toe te passen. Op die wijze kunnen 
meer inlichtingen worden verstrekt over de omvang van de gemaakte winsten, kunnen de 
financiële stromen worden aangetoond of sleutelpersonen van de organisatie worden ontdekt. 
Het zou eveneens interessant zijn dit beeld aan te vullen met een analyse van de 
tenuitvoerlegging van straffen en van het verlies van het voordeel (zie ook punt 6.5.1.).  
 

6.5.3. Taxatie 
 
Het ministerie van Financiën heeft in 15 dossiers een taxatie gevorderd voor een bedrag van 
652 miljoen BEF. Het bedrag van een onderzoek komt overeen met 2/3 van hoger vermeld 
bedrag. 
 
In dit verband wordt dezelfde opmerking gemaakt als voor het financieel onderzoek (zie punt 
5.5.1.): de taxatie wordt over het algemeen na de beëindiging van het onderzoek uitgevoerd. 
Voornoemd cijfer kan derhalve nog veranderen. Ook in dit verband moet een nauwe 

 
9 De bedragen die de politiediensten op grond van die berekeningsmethode hebben geraamd, worden bijna altijd 
als dusdanig overgenomen door de feitenrechter bij de toepassing van de bijzondere verbeurdverklaring. Dit 
toont de nauwkeurigheid van die methode aan. 
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samenwerking met het ministerie van Financiën niet alleen de mogelijkheid bieden die 
gegevens nader te bepalen, maar tevens nieuwe wijzen van analyse toe te passen. 
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6.6.  Gebruik van commerciële structuren 
 
Het gebruik van commerciële structuren strekt ertoe criminele activiteiten te 
vergemakkelijken of (inter)nationale witwasnetwerken op te richten. Door de vermenging van 
legale en illegale activiteiten kan het meest zichtbare gedeelte van de financiële stromen 
worden verhuld en kan op die wijze  aan de georganiseerde criminaliteit een goede 
bescherming worden geboden. 
 
Onder "gebruik van commerciële structuren" wordt verstaan : 
 
•  misbruik van een legaal gevestigde vennootschap met medewerking van een of meer 
personen uit dat bedrijf; 
•  exploitatie van een legaal gevestigde vennootschap door een criminele organisatie met 
vermenging van legale en illegale activiteiten; 
•  opzetten van schijnvennootschappen die worden gebruikt als dekmantel zonder dat 
commerciële activiteiten worden verricht. 
 
166 (74,4%) van de criminele organisaties hebben gebruik gemaakt van commerciële 
structuren, hetgeen in relatieve cijfers een lichte stijging is ten opzichte van de vorige jaren. 
Het aandeel criminele organisaties die commerciële structuren aanwenden, is hoger in de 
rechtsgebieden van de hoven van beroep te Antwerpen, te Brussel en te Gent.  
 
 
6.6.1.Aard en type 
 
 (1) Aard 
 
Tabel 5 : Aard van de commerciële structuur 
 
Aard van de commerciële structuur Aantal % Gecum. 

% 
Exploitatie van een legale structuur door een 
criminele organisatie met vermenging van legale en 
illegale activiteiten 

  144   33,5 33,5 

Bestaande legale structuur gebruikt met medewerking 
van een of meer personen werkzaam in het bedrijf 

  193  44,9 78,4 

Schijnvennootschappen zonder commerciële 
activiteit 

   93  21,6 100 

Totaal   430  100  
Opmerking : 166 criminele organisaties maakten gebruik van commerciële structuren. 
Sommige organisaties gebruikten verscheidene criminele structuren, vandaar het totaal van 
430. 
 
Uit tabel 5 blijkt dat de onderzoekers 430 maal met een dergelijke structuur werden 
geconfronteerd. Er wordt geen opgave gedaan van het aantal gebruikte vennootschappen of 
firma's.  Uit de cijfers blijkt dat de exploitatie van een legale structuur door een criminele 
organisatie met vermenging van legale en illegale activiteiten het hoogst scoort, gevolgd door 
de exploitatie van legaal gevestigde vennootschappen. Er wordt slechts een beperkt beroep 
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gedaan op schijnvennootschappen (21,6%), maar dit percentage stijgt opnieuw in vergelijking 
met de vorige jaarverslagen. 
 
 
Tabel 6 : Juridische vorm van de gebruikte commerciële structuur 
 
Juridische vorm Aantal % gecum. % 
Naamloze vennootschap 159 34,4  34,4 
Besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid 

146 31,6  67,0 

Vorm naar buitenlands recht  84 18,2  85,2 
Zelfstandige  32  6,9  92,1 
Coöperatieve vennootschap  12  2,6  94,7 
V.Z.W.   5  1,1  95,8 
Andere  24  4,2 100 
Totaal 462 100  
Opmerking : 166 criminele organisaties hebben commerciële structuren gebruikt. Het totale 
aantal juridische vormen (462) ligt hoger dan het aantal commerciële structuren (430) omdat 
sommige criminele organisaties verscheidene commerciële structuren hebben aangewend. 
 
De naamloze vennootschappen (N.V.) en de besloten vennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid (B.V.B.A.) worden duidelijk meer gebruikt door de georganiseerde 
criminaliteit dan de andere juridische vormen. De vormen naar buitenlands recht vertonen een 
lichte stijging. 
 

6.6.2. Economische sectoren verbonden aan criminele organisaties 
 
Om aan de hand van analyses het risico voor sommige economische sectoren te kunnen 
inschatten en gepaste administratieve of gerechtelijke maatregelen uit te werken om het 
misbruik van die sectoren tegen te gaan10, is het belangrijk te bepalen aan welke economische 
sectoren de criminele organisaties de voorkeur geven. Prioriteiten kunnen worden vastgesteld 
op grond van de economische impact en het risico veroorzaakt door het misbruik van een 
commerciële sector door de georganiseerde criminaliteit, maar dit instrument biedt tevens de 
mogelijkheid te wijzen op een aantal sectoren zonder welke talrijke criminaliteitsvormen of 
criminele groepen zich niet zouden kunnen ontwikkelen. 

                                                 
10 Tijdens de lezing van het eindverslag van de parlementaire commissie belast met het onderzoek naar de 
georganiseerde criminaliteit in België en van het tussentijds verslag van de opvolgingscommissie inzake de 
georganiseerde criminaliteit blijkt overigens dat aan sommige sectoren bijzondere aandacht moet worden besteed 
en dat in economische kringen de wil aanwezig is om met de autoriteiten naar oplossingen te zoeken teneinde de 
zware en georganiseerde criminaliteit beter te bestrijden. Zie inzonderheid Gedr. St. Senaat, 1998-2000, nr.1-
326/9, blz. 509. 



  28 
   
   
   

Tabel 7 : Sectoren met commerciële activiteiten 
 
SECTOR Aantal % Gecum. 

% 
Invoer/uitvoer   80    16,6   16,6 
Horeca   49    10,1   26,7 
Elektronica   30     6,2   32,9 
Bouw   30     6,2   39,1 
Vervoer    29     6,0   45,1 
Vastgoed    29     6,0   51,1 
Kleinhandel    25     5,2   56,3 
Bankwezen    23     4,8   61,2 
Textiel     21     4,3   65,5 
Andere financiële instellingen    19     3,9   69,4 
Chemische en farmaceutische 
industrie 

   14     2,8    72,2 

Diensten     12      2,5   74,7 
Landbouw     8     1,7   76,4 
Petroleum     7     1,4   77,8 
Reisagentschappen      7     1,4   79,2 
Voeding     6     1,2   80,4 
Marketing     6     1,2   81,6 
Diamant     5     1,0   82,6 
Andere    83    17,4  100 
Totaal    483   100  

 
Opmerking : 166 criminele organisaties hebben gebruik gemaakt van commerciële structuren. 
Bepaalde organisaties zijn in verschillende sectoren actief, vandaar het totaal van 483. De 
categorie "andere" is een vrij ruim begrip dat onder meer betrekking heeft op de sectoren 
amusement, antiekhandel, casino’s, metaalbouw, wapenhandel, afval, scheepsbouw… 
 
Uit tabel 7 blijkt dat de vennootschappen voor invoer en uitvoer het zwaarst worden getroffen 
(80 gevallen op 483, hetzij 16,6%). Als daaraan de cijfers voor de vennootschappen in de 
horeca- en elektronicasector worden toegevoegd, wordt voor de drie sectoren een totaal 
bereikt dat overeenstemt met ongeveer een derde van de commerciële activiteiten. Bij de 
andere opgesomde sectoren is sprake van de bouwsector, de transportsector (die niet langer 
een van de eerste drie sectoren is), de vastgoedsector, de kleinhandel en de banken.  
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6.7. Aanwending van geweld of intimidatie 
 

6.7.1. Algemeen 
 
Tabel 8 : Slachtoffers van gewelddaden of van intimidatie 
 
Slachtoffers Aantal11

  % Gecum. % 
Leden van de organisatie zelf  130   43,9  43,9 
Firma’s/ particulieren   53   17,9  61,8 
Personen die met de justitie wensen 
samen te werken 

  35   11,8  73,6 

Politieambtenaren, onderzoekers   26         8,8  82,4 
Leden van andere organisaties   11    3,7  86,1 
Magistraten    7    2,4  88,5 
    
Andere   34    11,5 100 
Totaal 296 100  

Opmerking : Het geheel van gekende feiten is gepleegd door 126 organisaties. 
 
126 criminele organisaties (56,5%) hebben gebruik gemaakt van geweld of van een andere 
vorm van intimidatie. Het gebruik van geweld moet niet worden beschouwd als een wezenlijk 
onderdeel van de gepleegde feiten, maar eerder als een “wapen” om de positie in het 
crimineel milieu te handhaven en het voortbestaan van de organisatie mogelijk te maken. 
 
Het geweld kan zowel binnen als buiten de groep plaatshebben. Geweld of een andere vorm 
van intimidatie tegen de leden van de organisatie komt het vaakst voor (43,9%, hetzij 130 
gevallen).  
  
Geweld of intimidatie naar buiten toe was vaak gericht tegen firma’s of particulieren (53 
gevallen hetzij 17,9%), tegen personen die met de justitie wensen mee te werken (getuigen, 
informanten) en tegen politieambtenaren.  11 (3,7%) criminele organisaties hebben ook 
geweld of intimidatie gebruikt om hun positie ten aanzien van rivaliserende clans te 
verzekeren.  
 
 
 
 
 
                                                 
11De cijfers in de tabellen 8 tot 10 wijzen op het minimum aantal keer dat in de meldingsformulieren sprake was 
van het onderwerp van de tabel, waarbij gebruik werd gemaakt van uitgeoefend geweld of een poging tot 
beïnvloeding. Zo is bijvoorbeeld in 26 dossiers vermeld dat politieambtenaren het slachtoffer waren van 
intimidatie of van geweld, hetgeen betekent dat ten minste 26 politieambtenaren bepaalde van de in tabel 9 
vermelde vormen van geweld hebben ondergaan. Het is evenwel mogelijk dat een politieambtenaar verschillende 
vormen van intimidatie heeft ondergaan tijdens een en hetzelfde geval van agressie. De vermelde cijfers zijn 
derhalve een onderschatting van de werkelijkheid. De feiten kunnen evenwel in het buitenland en/of voor 2000 
zijn gepleegd. 
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6.7.2.  Aangewende middelen 
 
Tabel 9 : Aard van het geweld/intimidatie 
 
Aard van het geweld/intimidatie Aantal % Gecum. % 
Rechtstreekse bedreigingen 108   36,0  36,0  
Slagen en verwondingen  46   15,4  51,4 
Bedreigende aanwezigheid  30   10,0  61,4 
Bedreiging kennissen  27    9,0  70,4 
Moord/doodslag  18    6,0  76,4 
Compromitteren/chantage  15    5,0  72,5 
Verspreiding geruchten   10    3,4  81,4 
Telefonische bedreigingen   8    2,7  - 
Achterhouden identiteitsdocumenten   8    2,7  90,1 
Materiële schade    5     1,6  91,6 
Dreigbrieven   3    1,0  92,6 
    
Andere   22    7,4 100 
Totaal  300 100  

Opmerking : 126 criminele organisaties hebben gebruik gemaakt van geweld en/of 
intimidatie. Sommige organisaties hebben verschillende vormen van geweld en/of intimidatie 
aangewend, vandaar het totaal van 300. 
 
Tabel 9 geeft een overzicht van de verschillende vormen van intimidatie. Uit de opsomming 
blijkt dat intimidatie fysieke, psychische en zelfs materiële vormen kan aannemen. De diverse 
vormen van bedreiging (rechtstreekse bedreiging, dreigbrief, bedreiging door aanwezigheid, 
telefonische bedreigingen en bedreigingen tegen derden) werden gebruikt in 176 van de 300 
gevallen (hetzij 58,7%). In 46 gevallen was het geweld “beperkt” tot slagen en verwondingen. 
In 18 gevallen is melding gemaakt van moord of doodslag, hetgeen in absolute cijfers wijst op 
een bijna constant aantal.  
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6.8. Beïnvloeding 
 
 
Tabel 10 : Beroepscategorieën waarop invloed werd uitgeoefend 
 
Beroepscategorie Aantal % Gecum. % 
Politieambtenaren   16    16  - 
Financiële wereld   16    16  32,0 
Private vennootschappen/particulieren   14    14  46,0 
Politieke partijen/politici   10    10    - 
Andere administraties   10    10  66,0 
Magistraten    5     5    - 
Douane    5     5  76,0 
Advocaten    4     4  80,0 
Media     2     2  82,0 
Andere   28   28 100 
Totaal  110    100  

Opmerking : 58 criminele organisaties proberen op deze beroepscategorieën invloed uit te 
oefenen. Sommige organisaties hebben verschillende keren invloed aangewend, vandaar het 
totaal van 110. 
 
110 mogelijke feiten van beïnvloeding zijn onderzocht in 58 dossiers (25,9% van de dossiers). 
De meeste feiten (73,9%) deden zich voor in België, 26,1% gebeurde in het buitenland. De 
criminele organisaties proberen vooral vat te krijgen op personen die hen (onontbeerlijk) hulp 
kunnen bieden. In 16 gevallen (16,0%) was er sprake van invloed op politieambtenaren en in 
16 andere van invloed op de financiële wereld. Er is vaak invloed uitgeoefend op firma's en 
particulieren (14 gevallen, 14,0%). Op een aantal partijen of politici is eveneens invloed 
uitgeoefend (10 gevallen of 10,0%). De overige beroepscategorieën zijn de douane, de 
magistraten, de diensten voor economische en sociale inspectie en de sportverenigingen. 
 
 
Tabel 11 : Aard van de beïnvloeding 
 
Aard van de beïnvloeding Aantal % Gecum. % 
Geld  38  38,0   38,4 
Manipulatie   13    13,1    - 
Voordelen in natura  13   13,1   64,6 
Materiële giften   10   10,1    74,7 
Beloften   9    9,1   83,8 
Andere  16   16,2   100 
Totaal  99 100   

Opmerking: a. 58 criminele organisaties hebben geprobeerd invloed uit te oefenen. Een 
organisatie kan verscheidene vormen van invloed aanwenden, vandaar het totaal van 99. 



  32 
   
   
   

b. manipulatie = door list invloed uitoefenen op een persoon buiten zijn medeweten. 
 
Beïnvloeding kan tal van vormen aannemen. De gevallen waarin de benaderde persoon 
daaruit voordeel heeft gehaald, komen het vaakst voor. De criminele organisaties oefenen 
invloed uit in de vorm van geld (38 gevallen, 38,4%), manipulatie of voordelen in natura 
(beide 18 gevallen, 13,1%), materiële giften (10 gevallen, 10,1%) en beloften (9 gevallen, 
9,1%). Dat vertegenwoordigt een globaal percentage van 83,8%. Als andere vorm van 
beïnvloeding kan gewag worden gemaakt van het zenden van informanten. 
 
 
6.9. Methoden en technieken inzake contrastrategieën aangewend door de criminele 
organisaties 
 
In 53 (23,8%) dossiers is melding gemaakt van het gebruik van technische of andere middelen 
als offensieve of defensieve contrastrategie. De ontwikkeling van die contrastrategieën komt 
voor in meer dan een derde van de dossiers van eerstelijnspolitiediensten, die meer 
rechtstreeks met criminele organisaties worden geconfronteerd. Het gaat hierbij hoofdzakelijk 
om defensieve contrastrategieën. Zo kan gewag worden gemaakt van 21 tegenobservaties 
(van politiediensten, van andere rivaliserende criminele groepen of van derden), van 21 
gevallen waarin binnen de organisatie een codetaal werd gebruikt, van 18 gevallen waarbij 
speciale transmissiemiddelen zijn aangewend, van 3 gevallen van infiltratie. In de 
onderzoeken komen 31 andere technische contrastrategieën voor maar in de 
meldingsformulieren is van geen enkele bijkomende aanwijzing gewag gemaakt. 
 
De problematiek van de technische of andere contrastrategieën vereist bijzondere aandacht 
aangezien daaruit een groot risico volgt voor de politieambtenaren die rechtstreeks met de 
criminele organisaties worden geconfronteerd, alsook voor de autoriteiten belast met de strijd 
tegen de georganiseerde criminaliteit. Aangepaste of zelfs nieuwe politietechnieken moeten 
immers gelijke tred houden met de ontwikkeling van nieuwe technieken inzake 
contrastrategieën, waarvan de stijgende graad van geavanceerdheid van de 
communicatiemiddelen een sprekend voorbeeld is. Welnu, slechts door de situatie in België 
en in het buitenland uitgebreid en systematisch te bestuderen, mag men de hoop koesteren een 
anticiperend en passend antwoord te vinden op de toekomstige ontwikkelingen. 
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7. WALITATIEVE GEGEVENS BETREFFENDE VERSCHIJNSELEN DIE VERBAND 
KUNNEN HOUDEN MET DE GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT 
 
 
7.1. Inleiding 
 
De kwantitatieve benadering van de georganiseerde criminaliteit levert slechts een 
gedeeltelijk beeld van het verschijnsel op en schetst hoofdzakelijk de reactieve inspanningen 
die de politiediensten rechtstreeks leveren.  Die gegevens moeten worden aangevuld door een 
bredere analyse en meer algemene kennis waardoor de ernst, de omvang en de impact van de 
georganiseerde criminaliteit op een meer genuanceerde wijze kunnen worden geëvalueerd.  
Zonder evenwel het terrein van de methodologie op lange termijn te betreden zijn de 
politiediensten en de inlichtingendiensten onbetwistbaar de meest gepaste diensten om een 
dergelijke benadering te realiseren aangezien zij de eersten zijn die met de georganiseerde 
criminaliteit worden geconfronteerd en bij voorrang zijn belast met de bestrijding van dit 
verschijnsel. De volgende bijdragen zijn gerealiseerd door de verschillende directies van de 
gerechtelijke pijler van de federale politie die zich, elk op hun eigen bijzonder terrein, zowel 
met de zware criminaliteit als met de georganiseerde criminaliteit bezighouden. Zij zijn 
vergeleken met en aangevuld door de gegevens van de Veiligheid van de Staat12, die met 
name ermee belast is duidelijkheid te verschaffen over de structuren en netwerken die een 
bedreiging kunnen zijn voor de maatschappij. 
 
Er mag immers niet uit het oog worden verloren dat elk verschijnsel kan verwijzen naar 
criminele organisaties, die men evenwel niet a priori erbij kan voegen of ervan uitsluiten 
zonder een specifieke analyse van de betrokken groepen van daders, van de wijze waarop de 
geoorloofde en ongeoorloofde activiteiten worden ontwikkeld en van de gebruikte 
contrastrategieën. Dankzij de verbetering van onze kennis en een duidelijke afbakening van 
de kenmerken, technieken en mogelijkheden van de criminele organisaties inzake bepaalde 
vormen van criminaliteit, kunnen wij zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve studie van de 
georganiseerde criminaliteit in het algemeen verfijnen en concrete maatregelen voorstellen 
om het verschijnsel te bestrijden. Een risicoanalyse betreffende de verschillende facetten van 
de georganiseerde criminaliteit, zoals de analyse van de onwettelijke markten, zal worden 
geïntegreerd door de methodologie op lange termijn.  
 
In het volgende deel worden de vaakst voorkomende criminele activiteiten van de criminele 
organisaties en de nieuwe trends in de georganiseerde criminaliteit in België behandeld. Dit 
deel is ingedeeld volgens het type criminele activiteit en volgens de groep van daders. In 
bepaalde bijdragen wordt ook de structuur zelf van de criminele organisaties die in een 
bijzonder criminaliteitsdomein actief zijn, behandeld. De evolutie van de georganiseerde 
criminaliteit wijzigt van jaar tot jaar natuurlijk niet in die mate dat de beschouwingen van de 
vorige jaren volledig moeten worden veranderd. Er zal worden verwezen naar de 

 
12 Gelet op de specifieke doelstelling van deze dienst en het ontbreken van politiële bevoegdheden kan de 
Veiligheid van de Staat enkel “zachte” gegevens voorleggen (de Veiligheid van de Staat voert geen enkel 
gerechtelijk onderzoek uit en maakt geen processen-verbaal op). Bovendien voert de Veiligheid van de Staat 
geen enkel onderzoek naar afzonderlijke strafbare feiten, maar tracht zij een structuurkaart op te stellen. Men wil 
dubbele tellingen vermijden (een deel van de gegevens afkomstig van de Veiligheid van de Staat wordt door de 
politiediensten omgezet in harde informatie). De werking van de Veiligheid van de Staat is niet gericht op de 
conversie van dit soort inlichtingen in kwantitatieve gegevens. Bijgevolg geeft zij een kwalitatieve omschrijving 
van het verschijnsel. 
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beschouwingen van de vorige jaren en bepaalde punten die reeds werden aangesneden zullen 
soms ook worden herhaald. 
 
7.2. Leefmilieu 
 
De georganiseerde criminaliteit inzake het leefmilieu heeft betrekking op diverse aspecten, 
waarvan de problemen inzake de afvalverwerking en de handel in bedreigde diersoorten in 
detail worden besproken.  De illegale handel in radioactief of zogenaamd radioactief afval 
komt in België nauwelijks voor. In 1999 werd een feit vastgesteld maar het betrof een poging 
tot verkoop van een weinig radioactief product. In 2000 vond een soortgelijk geval plaats. De 
daders hebben geprobeerd te doen aannemen dat het om een nucleaire stof ging die 
radioactiever is dan hij in werkelijkheid is (poging tot oplichting). 
 
De dossiers met betrekking tot afval vertonen verschillende graden van ernst (op grond van de 
hoeveelheid betrokken afval, het gevaar ervan, het opzettelijke of herhaalde karakter van de 
inbreuk, enz.).  De meest ernstige zaken worden beschouwd onder de noemer “ernstige 
criminaliteit op het vlak van het leefmilieu” gebruikt door INTERPOL.   
 
Er worden twee belangrijke soorten criminele gedragingen behandeld: 
 
• Bedrijven die zich van hun afval willen ontdoen betalen gespecialiseerde bedrijven om dat 

afval te verwerken. Deze laatste bedrijven ontdoen zich met geringe inspanningen van het 
afval en nemen de wettelijke bepalingen daartoe niet in acht. Sommige bedrijven slaan 
het, zogezegd tijdelijk, op op huurterreinen in afwachting van de definitieve opruiming. 
De firma’s gaan dan failliet en/of de verantwoordelijken verdwijnen en laten heel wat 
afval achter dat vervolgens op kosten van de belastingbetaler moet worden opgeruimd. 
Een deel van het verzamelde afval kan soms opnieuw worden verkocht door die firma’s 
ingeval dat afval nog een bepaalde waarde heeft, wat de winsten nog meer de hoogte 
injaagt. Thans wordt vastgesteld dat het betrokken afval niet het meest giftige afval is, 
hoewel giftig afval tegen een hogere kostprijs wordt opgeslagen omdat het wettelijke 
beheer ervan duurder is. Criminele organisaties kunnen deze illegale handel als 
hoofdactiviteit uitoefenen. 

 
• Voor bepaalde bedrijven zijn de overtredingen inzake het leefmilieu in het algemeen en 

die met betrekking tot afval in het bijzonder niet de belangrijkste illegale activiteit, maar 
dragen zij, zoals de andere fraude, ertoe bij de kosten te verlagen en de diverse belastingen 
te ontduiken. De milieu-overtredingen kunnen worden beschouwd als een nevenactiviteit 
van een criminele organisatie. 

 
Volgens ons zijn deze twee soorten gedragingen bijzonder interessant aangezien het blijkbaar 
vaak overtredingen betreft die met kennis van zaken worden gepleegd, met een vaste wil om 
illegaal te handelen en waarmee een grote hoeveelheid afval is gemoeid. De grens tussen deze 
soorten gedragingen en andere meer “te verontschuldigen” gedragingen is dun. Gelet op de 
milieuwetgeving en op de toepassing ervan door de bedrijven wordt in feite een zeker begrip 
opgebracht inzake illegaliteit en moet een bedrijf zijn toestand bijvoorbeeld binnen een 
bepaalde termijn regulariseren. In deze context is het moeilijk de personen met slechte 
bedoelingen en bedrijven met een zekere milieu-achterstand van elkaar te onderscheiden 
aangezien zij beiden hun recht “op een beetje begrip” laten gelden. Het is des te delicater 
streng op te treden tegen bepaalde bedrijven daar zij voor een regio van groot economisch 
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belang kunnen zijn. Kwaadwillige industriëlen hebben alle belang erbij blijk te geven van – 
valse – goede wil om goede relaties te onderhouden met de overheid opdat de 
strafmaatregelen zo lang mogelijk worden uitgesteld. 
 
Met betrekking tot de kenmerken van de twee voornoemde soorten organisaties, wordt 
volgens onze huidige kennis geen gebruik gemaakt van intimidatie, maar verdenkingen van 
corruptie bestaan. 
 
Buitenlands afval bestemd voor België of dat via België wordt doorgevoerd is grotendeels 
afkomstig van onze buurlanden, inzonderheid Nederland en Duitsland.  Het afval dat België 
verlaat, kan naar heel verre landen worden gezonden, bijvoorbeeld naar landen in Afrika of 
Azië.  Een aantal aanwijzingen laat ons vermoeden dat het vaak gepaard gaat met wapens 
en/of verdovende middelen. 
 
De strijd tegen de afvalcriminaliteit is moeilijker geworden gelet op de verbrokkeling van de 
bevoegdheden inzake het toezicht op het afvalbeheer. Dit toezicht wordt verdeeld onder de 
rguliere politiediensten, de regionale en federale overheden en de douane. Er zijn 
samenwerkingsakkoorden gesloten om de samenwerking te vergemakkelijken. 
 
Het grensoverschrijdend transport van afval past in het kader van de Europese verordening nr. 
259/93. Toch maken de verschillen tussen de regionale wetgevingen, de verschillende talen 
die in de betrokken landen worden gesproken en hun uiteenlopende interpretaties van 
dezelfde teksten de controle op de wettelijkheid van bepaalde afvaloverbrengingen 
ingewikkeld. Op Europees vlak lijkt de betrokkenheid van de georganiseerde criminaliteit bij 
de illegale handel in afval ondergeschikt. 
 
Meer samenwerking tussen de betrokken diensten is noodzakelijk voor een betere analyse van 
het verschijnsel en meer passende politiemaatregelen. 
 
In dit tweede deel wordt de handel besproken in diersoorten beschermd door CITES 
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), de 
Europese verordening en de Belgische wetteksten ter uitvoering ervan. 
CITES is een overeenkomst die voortdurend evolueert. Zij regelt de aanvoer van zowel 
levende als dode dieren en planten, alsook delen ervan of daarvan afgeleide producten. De 
Chinese geneesmiddelen die in de media zijn gekomen, kunnen net als kaviaar (sedert 1 april 
1998) tot het toepassingsgebied ervan worden gerekend.  
Er bestaan verscheidene soorten van inbreuken omschreven in CITES en in andere teksten die 
daarvan zijn afgeleid.  In die teksten worden de commerciële activiteiten beperkt die een 
bedreiging zijn voor de onder hun toepassingsgebied vallende soorten (ongeveer 30.000 
soorten). 
In de huidige stand van de Belgische wetgeving kan niet worden bepaald of die vorm van 
criminaliteit een aanzienlijk aandeel vormt in het kader van de definitie van de georganiseerde 
criminaliteit hoewel die definitie overeenstemt met de definitie van “zware criminaliteit 
inzake het leefmilieu” van INTERPOL. In de Belgische wet van 28-07-81 wordt immers 
gewag gemaakt van een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden, hetgeen weinig is in 
vergelijking met de straffen in andere Europese landen waar de straffen kunnen oplopen tot 
verschillende jaren.  Dat soort illegale handel gaat niettemin over het algemeen vaak gepaard 
met strafrechtelijke inbreuken die zwaarder worden bestraft, zoals vervalsing en gebruik van 
valse stukken, heling, enz.  Er moet worden opgemerkt dat een werkgroep belast met de 
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herziening van de Belgische wet onlangs daarmee is belast en een herziening met het oog op 
een verhoging van de opgelegde straffen zou kunnen voorstellen. 
De illegale handel in beschermde soorten kan zeer winstgevend zijn.  Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen twee wijzen van verhandelen, waarbij in het ene geval gebruik 
wordt gemaakt van erkende handelszaken waar wettig verkregen soorten samen met onwettig 
verkregen soorten worden verkocht en in het andere geval het particuliere verzamelaars 
betreft die in de wettelijke zin van de term geen handelszaak vormen maar waar dier- en 
plantensoorten worden verkocht.  De winst geboekt door verzamelaars is over het algemeen 
hoger dan die geboekt in de officieel gevestigde handelszaken.  Een van de redenen hiervoor 
is zeker de grotere zichtbaarheid van de handelszaken, terwijl particulieren minder opvallen 
en dus minder worden verontrust.  
 
Voor de handel in levende dieren is opgemerkt dat een aantal beschermde soorten nu 
rechtstreeks worden gestolen in Belgische instellingen als in zoo’s, bij particuliere kwekers of 
in handelszaken. 
De internationale aanvoernetwerken hebben niet echt een vaste structuur.  Die structuur is 
samengesteld uit zelfstandigen die tijdelijk samenkomen in het kader van een aanvoerproject 
in een soort of in een welbepaalde groep van soorten.  In dit geval wordt gesproken van een 
“flexibele netwerkstructuur”.  Die netwerken tellen evenwel gemakkelijk meer dan 10 
personen.  Over het algemeen is het zo dat hoe meer het netwerk in een bijzondere soort is  
gespecialiseerd, hoe stabieler de structuur is.  Op internationaal vlak komen een aantal 
personen dikwijls terug in illegale zaken die verband houden met CITES en soms zijn 
gespecialiseerd in de illegale handel van een nauwkeurig bepaalde groep van soorten.  Die 
personen kunnen reeds sedert lang door de politiediensten zijn gekend. 
 

In België is er, voor zover ons bekend, op dit ogenblik nog geen gebruik gemaakt van 
intimidatiemiddelen en van invloed ter zake van deze vorm van criminaliteit. 
 
Het is moeilijk een duidelijk beeld te krijgen over de CITES-criminaliteit aangezien tal van 
soorten worden verhandeld. Deze soorten kunnen afkomstig zijn van verschillende landen.  
De wijzen van aanvoer zijn derhalve verschillend en hangen nauw samen met het soort.  De 
zeer verscheiden vormen van beschermde soorten (levend of dood dier, afgeleide producten, 
enz.) brengen verschillende handel- en verhullingswijzen mee.   
Uit een onderzoek dat thans wordt gevoerd blijkt dat ivoor het meest in beslag genomen 
product is in België sinds 1984 tot nu, gevolgd door reptielen en vogels. De in beslag 
genomen soorten waren hoofdzakelijk afkomstig van Centraal-Afrika en de Westkust van 
Afrika, waarbij de Democratische Republiek Congo (ex-Zaïre) de belangrijkste leverancier is. 
Bij de reptielen werden in vergelijking met het aantal schildpadden dat wettelijk in België 
werd ingevoerd (waarvoor een vergunning werd aangevraagd aan en toegekend door het 
ministerie van Landbouw)13 inzonderheid de schildpadden in beslag genomen,. 
 
Een nieuwe manier om in de Europese Unie illegaal in te voeren die tijdens de laatste jaren 
steeds vaker wordt toegepast, is de aanvoer van beschermde soorten langs de Oost-Europese 
landen.  Toch werd in België slechts een geval met bewijs ontdekt, waarbij de soort was 
binnengesmokkeld via Tsjechië. Het is echter interessant een parallel te maken met de 
doorvoerlanden geïdentificeerd op andere criminele domeinen. Er wordt in ons land met 

 
13 Lopende studie over reptielen in het programma “leefmilieu” van de directie bestrijding van de criminaliteit 
tegen personen van het directoraat-generaal van de gerechtelijke politie. 
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betrekking tot de invoer van beschermde soorten ook een verschuiving vastgesteld naar 
grenzen over land ten nadele van havens en luchthavens, die strenger worden gecontroleerd. 
 
 
Er wordt geprofiteerd van de zwakten in het systeem van gegevensbeheer van CITES bij de 
verwerving van officiële documenten.  Het is voor de administratie belast met de afgifte van 
CITES-documenten (diensten van het ministerie van Landbouw) thans praktisch onmogelijk 
de aanvoer van beschermde soorten strikt te volgen.  De aan de gang zijnde informatisering 
van die dienst zou de situatie echter moeten verbeteren. 
De Europese verordening nr. 338/97 vormt nochtans een opmerkelijk instrument voor de 
eenvormigheid van de wetgeving en vergemakkelijkt de controle op grensoverschrijdend 
vervoer van planten en dieren. 
 
Op mondiaal vlak kan uit aanwijzingen worden afgeleid dat een band bestaat met andere 
soorten illegale handel, bijvoorbeeld drugshandel.  Deze band is inzonderheid gebaseerd op 
de aanwezigheid van dezelfde personen in de twee types van clandestiene handel.  De 
Werelddouaneorganisatie stelt trouwens het volgende : "de jongste tijd is het steeds 
duidelijker geworden dat clandestiene handel in fauna- en floraproducten gepaard gaat met 
clandestiene handel in andere goederen, bijvoorbeeld drugs en edelstenen. In de landen 
waaruit de CITES-plant- en diersoorten afkomstig zijn worden vaak ook verdovende 
middelen verbouwd en het is al voorgekomen dat de drugs samen met CITES-goederen 
worden gesmokkeld" 14.  
 
De CITES-soorten kunnen worden gebruikt om drugs te verstoppen. In België is dat al 
vastgesteld, want drugs waren verstopt onder slangen. De banden tussen de illegale handel in 
verdovende middelen en de illegale handel in CITES-soorten blijven niettemin onduidelijk. 
Een lopend onderzoek heeft eveneens aangetoond dat CITES-soorten soms op hetzelfde 
tijdstip als drugs in België aankwamen. Het is echter niet bewezen dat deze werden ingevoerd 
door criminele organisaties die actief zijn in de drugshandel en in de illegale handel in 
CITES-soorten. 
Bepaalde personen die zich schuldig hebben gemaakt aan inbreuken op CITES zijn gekend 
voor andere feiten (wapens, invoer/uitvoer van drugs, …) maar thans wijst niets erop dat er 
een verband is tussen deze misdrijven. 
 
 
7.3. Illegale hormonenhandel 
 
Hormonencriminaliteit betreft het geheel van misdrijven dat betrekking heeft op het gebruik 
van groeistimulatoren bij de vetmesting van dieren, zonder onderscheid tussen delictuele 
gedragingen in de landbouwbedrijven zelf en de strafrechtelijk strafbaar gestelde handelingen 
op het niveau van de productie, de aanmaak en de distributie van illegale producten15.  
De omvang in België van de in beslag genomen hormonenproducten in 1997 en 1998 heeft 
aangetoond dat deze productie ook voor de uitvoer bestemd was. Uit onderzoeken in België 
en gegevens uit het buitenland blijkt steeds duidelijker dat de illegale handel in hormonale 
substanties een internationaal karakter vertoont, hoofdzakelijk in de Europese landen. In 
België worden zowel hormonale substanties als precursoren en illegale hormonencocktails 

 
14 Douane. Wilde fauna en flora, Werelddouaneorganisatie, 1997. 
15 Zie M. Timperman, over de bestrijding van de hormonencriminaliteit: een stand van zaken, rede uitgesproken 
op de plechtige openingszitting van het Hof van Beroep te Gent op 1 september 1998. 
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verdeeld. 
 
In 2000 zijn 21 bedrijven positief bevonden voor het gebruik van hormonenproducten (26 in 
1999). Een andere aanwijzing voor eventueel gebruik van hormonale substanties voor de 
behandeling van het vee kan ook later in de productieketen van het vlees worden gevonden. 
Zo is vastgesteld dat het aantal slachtingen van vee in België sinds 1997 daalt. De 
vergelijking heeft betrekking op de bedrijven die per trimester meer dan 10 dieren slachten. 
Terwijl in 1997 nog 7164 slachtingen plaatsvonden, zijn er in 1999 niet meer dan 4901 en in 
2000 2349 geteld, wat zou kunnen betekenen dat een deel van de slachtingen die in België 
werden uitgevoerd, voortaan in buitenlandse slachthuizen (of in de boerderijen zelf) 
plaatsvinden omdat de controles in België streng zijn. 
 
De veemarkten lijken geschikte plaatsen om contacten te leggen teneinde hormonale 
substanties te bekomen. Zij worden echter zelden gebruikt voor de verspreiding van 
hormonale substanties. Door de aanwezigheid van zowel handelaars als vetmesters blijken zij 
evenwel bevoorrechte plaatsen te zijn voor bestellingen van hormonenproducten of voor 
betalingen.  
 
Deze vorm van criminaliteit heeft echter geen grote piramidale structuur, maar is 
samengesteld uit een geheel van kleinere piramiden. De hormonenwereld in België is zeer 
gesloten, de familiebanden en de banden tussen kennissen zijn zeer nauw. Over de jaren 
hebben sommige vetmesters zich gespecialiseerd, zijn banden gesmeed met de wettelijke 
sectoren en andere criminele verschijnselen gecreëerd. Dat is inzonderheid het geval voor de 
drugshandel, de illegale handel in anabole stoffen voor paardenrennen, de fraude in de 
vleessector en de fraude in farmaceutische producten. 
 
De professionalisering van de deliquentie in het hormonenmilieu heeft het profiel van de 
groepen van daders veranderd: het ziet immers ernaar uit dat een grotere afstand bestaat 
tussen de leiding van de organisatie en de basis van de piramide. Personen die niet tot de 
vleessector behoren zijn in dit milieu steeds vaker aanwezig en actief. In de verschillende 
dossiers komen altijd dezelfde verdachten voor, maar tevens wordt vastgesteld dat criminelen 
uit andere criminele domeinen zich met dit soort delinquentie inlaten. Voor de veehouder of 
de handelaar in hormonale substanties zijn de risico’s en de (on)kans te worden gepakt 
immers veel kleiner dan de winsten die met de hormonenhandel kunnen worden geboekt, wat 
bij andere soorten misdrijven niet altijd in die mate het geval is. 
 
Het financiële voordeel van dit soort criminaliteit voor de veehouders hangt af van de 
gebruikte producten, maar jaarlijks kunnen bedragen worden bereikt die tien keer hoger 
liggen dan wat een eerlijk veehouder kan verdienen. Een analyse in het kader van een dossier 
heeft aangetoond dat een landbouwer dankzij het gebruik van stanozolol (hormonale 
substantie van het androgene type) een vermogensvoordeel van 10 000 BEF per behandeld 
dier bereikte. De gebruikte berekeningstechniek is gebaseerd op werkzaamheden van de 
Université de Gembloux. Het vermogensvoordeel wordt verkregen door rekening te houden 
met een betere “kwaliteit”16 van het vlees en aan de andere kant met een snellere turn-over 
van de vetgemeste dieren (wat lagere kosten voor het voedsel met zich brengt) of met de 
mogelijkheid het vleesvolume van de behandelde dieren te verhogen in een normale periode 
van vetmesting. 

 
16 Vooral omdat het vlees minder vet bevat waardoor het voor een betere prijs kan worden verkocht. 
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Naast het gesloten karakter en de nauwe banden tussen de hoofdrolspelers van dit soort 
criminaliteit, die het optreden van de autoriteiten belemmeren, wordt tevens vastgesteld dat de 
criminele organisaties betrokken bij de productie van en de handel in hormonale substanties 
andere vormen van contrastrategieën ontwikkelen. 
 
Personen verdacht van illegale handel in hormonen hebben handelsstructuren opgezet zodat in 
elk van de takken van de structuur een familielid sleutelposities inneemt. Dat kan in een of 
meer bedrijven, een apotheek, een veterinaire dienst, de vastgoedsector of bedrijven in de 
horecasector zijn. Die bedrijven bevinden zich op een laag niveau van elke piramide. 
Zodoende hebben de organisaties een volledig wettelijke dekmantel zodat zij hun illegale 
activiteiten gemakkelijker kunnen voortzetten. Als zij bovendien ook nog vastgoedkantoren of 
bedrijven in de horecasector bezitten, bevinden zij zich in een ideale situatie om de illegaal 
verkregen financiële voordelen wit te wassen. 
 
Er wordt opnieuw meer geweld gebruikt, hoewel het gebruik van bedreigingen tegen 
ambtenaren belast met de controle van de bedrijven de laatste jaren was gedaald. In 2000 zijn 
18 bedreigingen (23 in 1999) of andere vormen van intimidatie tegen 18 (22 in 1999) 
ambtenaren vastgesteld. Op die wijze tracht het hormonenmilieu druk uit te oefenen op de 
ambtenaren van de inspectiediensten teneinde te voorkomen dat zij hun controleopdracht 
normaal uitvoeren. 
 
De managers hebben aan de Europese Commissie aanbevolen de strijd tegen het gebruik van 
en de handel in illegale groeistimulatoren doeltreffender te maken (op het niveau van de 
wetsbepalingen : door de oprichting van een dienst die de gegevens inzake het verschijnsel 
centraliseert, door de visualisatie van de geoorloofde handel in substanties en producten, door 
de kandidaat-lidstaten ertoe aan te zetten adequate maatregelen te treffen om het verschijnsel 
op te sporen en te controleren, door de invoering van regelmatige evaluaties van de toepassing 
van deze maatregelen). 
 
De onderzoekers hebben aan de managers diverse initiatieven van hun nationale overheden 
voorgesteld ter aanvulling van de aanbevelingen voor de Europese Commissie. Deze 
omvatten een structurering van de verzameling en van het beheer van de informatie op 
nationaal vlak die door de nationale diensten en de andere landen van de Europese Unie kan 
worden geraadpleegd, de invoering van een gestructureerde coördinatie tussen de diensten die 
zowel op nationaal als op internationaal niveau werkzaam zijn, de specialisatie op dit gebied 
in de adequate diensten en ten slotte de beslissing om de strijd tegen de specifieke vormen van 
corruptie in dit bijzonder type van criminaliteit als een strategisch doel te beschouwen. 
 
De inspectiediensten hebben aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van de Commissie en 
van de nationale overheden teneinde hun doeltreffendheid te verhogen. Zij stellen voor het 
ANIMO-systeem17 op het niveau van de Europese Unie te verbeteren, de 
identificatiesystemen voor dieren te uniformeren, de schendingen van de hormonenwetgeving 
in alle landen van de Europese Unie strafbaar te stellen, de dieren te volgen die over de 
grenzen worden verkocht wanneer er vermoedens zijn van fraude, de analysemethodes in de 
laboratoria te uniformeren, de toegankelijkheid van de gegevens te centraliseren, niet enkel de 
hormonen maar ook de veterinaire geneesmiddelen op te sporen, het R-statuut en het H-

 
17 ANIMO is een stelsel aan de hand waarvan dieren op Europees niveau kunnen worden nagespoord. 
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statuut in te voeren in de nationale wetgeving van de lidstaten en de uitwisseling te 
bevorderen van deskundigenonderzoeken tussen de inspectiediensten van de lidstaten. 
 
 
 
 
 
7.4. Diefstal 
 
Diefstallen worden steeds beter georganiseerd en behoren zowel op nationaal als op 
internationaal vlak ten dele tot de activiteiten van de criminele organisaties. Het beeld van de 
dief die in een straal van enkele kilometers van de plaats van de diefstal woont biedt niet 
langer de mogelijkheid om het verschijnsel te omschrijven. Deze enge visie belemmert soms 
zelfs het onderzoek. 
 
Er kan a contrario worden vastgesteld dat banden bestaan tussen de groepen van daders die 
diefstallen plegen in woningen en die welke ramkraken plegen of waardepapieren stelen. 
 
Ramkraken komen in België steeds meer voor18. Optredens in 2000 hebben geleid tot de 
ontmanteling van verschillende groepen van daders die een tiental feiten hadden gepleegd.. 
Een ramkraak is een diefstal met behulp van een ram (elk voorwerp dat voor een voertuig kan 
worden geplaatst), van een blok of van gelijk welk zwaar voorwerp dat op de voorkant van 
een voertuig wordt aangebracht zodat de etalage of de deur van een winkel kan worden 
vernield. De slachtoffers van dit soort diefstallen worden meestal meer dan een keer getroffen. 
In 2000 zijn niet minder dan 260 dergelijke feiten geteld. 
 
De steeds meer geperfectioneerde technieken voor (techno)preventie kunnen het verschijnsel 
niet indijken. Elk nieuw beveiligingsmiddel (gewapend glas, veiligheidsluik, 
alarmsystemen,…) wordt geanalyseerd en de gebruikte methodes en middelen worden hieraan 
aangepast. Bovendien kunnen de politiediensten gelet op de snelheid waarmee de diefstallen 
worden uitgevoerd (iets minder dan 2 minuten) niet efficiënt optreden op het tijdstip van de 
diefstal. Blijkbaar kan enkel een kleinere buit dan ertoe leiden dat het risico’s op die feiten 
daalt.  
 
De doelwitten blijven vooral juweliers, zaken waar dure kleding en lingerie wordt verkocht, 
camera-hifi-videozaken en opticiens. In 2000 waren vooral tabaks- en alcoholzaken (zoals 
benzinestations) slachtoffer van deze feiten. 
 
Diverse groepen van daders zijn actief : 
 
1° Gelet op de voorzorgsmaatregelen van de Belgische overheden hebben de groepen van 
daders uit ex-Joegoslavië hun criminele activiteiten die gericht waren op de diefstal van 
identiteitsdocumenten geheroriënteerd naar ramkraken. Zij zijn vooral actief in Vlaanderen en 
in het bijzonder in de regio Antwerpen. De gestolen goederen worden ook in de regio 
Antwerpen verborgen. De leden van deze organisaties worden opgeleid in voormalig 
Joegoslavië. Zodra ze de basis onder de knie hebben, komen ze via Italië en Frankrijk of 
Duitsland naar België, krijgen ze hun laatste opleiding en worden ze gebrieft. 

                                                 
18 Jaarlijks worden zo’n 100 gevallen geteld. 
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2° Ook groepen van Poolse daders zijn in België actief. De leden van deze organisaties die 
over het algemeen een zwaar gerechtelijk verleden hebben, zijn afkomstig uit het noordoosten 
van Polen en zijn in heel Europa actief (Zweden, Noorwegen, Duitsland en Nederland). Ze 
stelen natuurlijk ook voertuigen om hun activiteiten te vergemakkelijken, ze zijn actief in de 
vervalsing en diefstal van documenten, wapenhandel, prostitutie en drugs. De nieuwe leden 
krijgen een paramilitaire basisopleiding alvorens zij voor diefstallen worden ingezet. Binnen 
de organisatie heerst veel discipline. Het gebruik van geweld of vuurwapens wordt niet 
uitgesloten. Regelmatig worden maatregelen genomen om het optreden van de politie te 
dwarsbomen. 
 
Voornoemde groepen van daders onderhouden onderling contact. De “Poolse” organisaties 
hebben ook contact met het Roemeense milieu. 
 
3° De groepen van daders uit zwart Afrika bestaan sinds medio de jaren negentig en zijn 
zowel actief in België als in Duitsland en Nederland. Deze organisaties hebben het vooral 
gemunt op winkels van bekende kledingmerken en bestaan in hoofdzaak uit illegalen. Zij 
beperken hun activiteiten niet tot enkel ramkraken. Brabant en Oost-Vlaanderen zijn hun 
favoriete terrein. Ze schrikken ook niet terug voor geweld. 
 
4° De groep van “raiders”19 bestaande uit mensen die zwerven (“zigeuners”) uit de regio 
Meaux, Reims en Parijs is actief in het zuiden van België, hoofdzakelijk in Aarlen, Marche en 
Dinant. De voertuigen die ze nodig hebben om hun ramkraken te plegen, worden over het 
algemeen gestolen in Frankrijk. De doelwitten kunnen allerhande winkels zijn  
 
5° Nog twee andere benden zijn actief in België, de ene in Brabant bestaande uit jongeren uit 
de regio Brussel en de andere in de omgeving van Oudenaarde, bestaande uit Noord-
Afrikanen uit de regio Rijsel. 
 
Het vaak internationaal karakter van deze organisaties vereist coördinatie op nationaal vlak en 
voortdurende samenwerking tussen de landen die met dit verschijnsel te maken hebben 
teneinde het beter te begrijpen en de vaststellingen voor de strafrechtspleging te verbeteren. 
 
De diefstallen met braak die reeksgewijs in woningen worden gepleegd blijven het werk van 
rondtrekkende organisaties. Het internationaal karakter van dit soort criminaliteit en van de 
groepen van daders actief in België blijft opvallend. De groepen van daders uit Roemenië en 
uit de Oostbloklanden (hoofdzakelijk uit voormalig Joegoslavië) die in België zijn opgemerkt 
werden ook gesignaleerd in Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Nederland, Duitsland en Italië. 
 
Deze organisaties hebben een hiërarchische structuur en hebben in elk land een uitvalsbasis. 
Zodra de politie optreedt of een gerechtelijk onderzoek wordt gestart, vertrekt de vervolgde 
tak onmiddellijk uit het land dat vervolgt naar een ander Europees land of soms zelfs naar de 
Verenigde Staten. De buit bestaat over het algemeen uit contant geld, juwelen, bankcheques 
en elektrische/elektronische apparaten. Vastgesteld wordt dat de exploitatie van delen van de 
buit verfijnt. Er worden bv. informatici ingezet om bank- of kredietkaarten te kopiëren zodat 
zij daarna op ruimere schaal kunnen worden aangewend. Er wordt ook voozien in 
distributiekanalen om het op die wijze afgehaalde geld naar buitenlandse rekeningen door te 

                                                 
19 Deze groepen voeren raids uit vanuit Frankrijk. 
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sluizen. Gestolen goud wordt meestal tot een baar hersmolten. 
 
In 1999 kon uit precieze gegevens worden opgemaakt dat 602820 diefstallen in woningen 
waren gepleegd, waaraan nog meer dan 1000 garagediefstallen (diefstal van voertuigen in een 
woning zonder dat er contact is tussen het slachtoffer en de dief, in tegenstelling tot 
homejacking waarbij contact met het slachtoffer wordt gezocht) moeten worden toegevoegd. 
Heel België, vooral Vlaanderen, wordt door dit verschijnsel getroffen. De contacten van 
Poolse groepen van daders met de Roemeense groepen van daders hebben deze laatsten ertoe 
aangezet ook ramkraken te plegen. 
 
Dit verschijnsel moet zowel op lokaal vlak als op grote schaal worden bestreden. De laatste 
jaren hebben verschillende grote operaties aangetoond dat het nodig is om langs de 
verkeersassen grondig op te treden om de routes af te snijden die naar de uitvalsbases leiden 
en dat op lokaal vlak bovendien meer preventief moet worden opgetreden. De noodzakelijke 
federale aanpak van dit criminele fenomeen dat in de meeste Belgische gemeenten voorkomt, 
kan slechts doeltreffend zijn en afdoende resultaten opleveren als op lokaal en federaal vlak 
nauw wordt samengewerkt. Deze synergie moet de mogelijkheid bieden de meerwaarden van 
elk niveau te combineren. 
 
De impact van de maatregelen van de autoriteiten heeft in het crimineel milieu de indruk 
versterkt dat de pakkans groter is dan voorheen, zodat de winst die de groepen van daders uit 
deze diefstallen bij een gelijk risico kunnen halen daalt. Enkel een analyse a posteriori biedt 
de mogelijkheid dit verband nauwkeuriger te omschrijven. Het is echter gebleken dat de 
dubbele aanpak van dit soort criminaliteit thans de beste wijze is om dit verschijnsel te 
bestrijden en een kritische succesfactor ervan is. In de toekomst moeten de coördinatie en de 
inzet van de lokale en de federale politiediensten zo gestructureerd en efficiënt mogelijk 
moeten verlopen. Bovendien moet, gelet op het belang van de eerste vaststellingen zowel op 
technisch vlak (vingerafdrukken, lijst van dragers voor DNA-controle, exploitatie van de 
registratie van telefoongesprekken) als om het verschijnsel sneller te identificeren21, de 
kwaliteit van de onderzoeken verbeteren, zowel in de toekomstige op twee niveaus 
geïntegreerde politie als in de magistratuur. De inzameling, het beheer en de uitwisseling van 
gegevens (bv. verdacht gedrag dat dikwijls aan de feiten voorafgaand) spelen derhalve een 
essentiële rol zowel tussen lokaal en federaal niveau als op internationaal niveau. 
 
De diefstallen van documenten in gemeentehuizen, consulaten en ambassades doen zich, na 
een korte kalme periode begin 1999, eind dit jaar opnieuw voor. De regularisatieprocedure 
van de mensen zonder papieren die in 1999 gestart is, heeft misschien gezorgd voor een 
grotere vraag naar deze documenten. In 2000 is opnieuw een daling van dit soort diefstallen 
vastgesteld, hoewel de illegale handel in de vroeger gestolen documenten nog steeds bloeit. 
Uit onderzoeksgegevens blijkt dat de gestolen documenten opnieuw in België zijn ingevoerd 
(inzonderheid in het Albanees-Joegoslavisch milieu in de regio Antwerpen) waar ze voor een 
hoge prijs worden verkocht aangezien de vraag naar dergelijke documenten duidelijk groter is 
dan het aanbod22.  

                                                 
20 De pogingen tot diefstal zijn in de gegevens inbegrepen. 
21 Een snelle identificatie van het verschijnsel biedt de mogelijkheid de meest gepaste maatregelen te nemen en 
kan bijvoorbeeld leiden tot een striktere toepassing van de wet op de voorlopige hechtenis teneinde recidive te 
voorkomen. 
22 De blanco rijbewijzen, in groten getale gestolen begin jaren negentig, kosten bv. 2000 BEF, een 
Schengenpaspoort met visum daarentegen kost een paar honderdduizend frank. 
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De groepen van daders uit ex-Joegoslavië zijn nog steeds de belangrijkste groepen die in dit 
soort diefstal actief zijn. Zij opereren bij voorkeur in de regio Brussel en Antwerpen, maar 
onderhouden ook contacten in Luik en Charleroi. Hoewel deze organisaties hun activiteiten 
vroeger enkel in België uitoefenden, is dit jaar vastgesteld dat zij instructies krijgen uit of 
geven aan het buitenland (Duitsland, Spanje, Italië of Portugal) en soms ook uit en naar het 
buitenland handelen. 
 
Deze groepen van daders zijn bijna altijd betrokken bij andere vormen van criminaliteit, 
hoofdzakelijk de wapenhandel, de levering van verdovende middelen, maar ook de 
vrouwenhandel, de illegale immigratie en het terrorisme. 
In België doet zich gemiddeld een geval per week voor. De feiten kunnen betrekking hebben 
op een paar honderden of verschillende duizenden documenten. Een deel van de buitensporige 
winst die aldus wordt geboekt, wordt opnieuw gebruikt in ex-Joegoslavië, inzonderheid in de 
toeristische sector (hotels of vakantieparken). 
 
De hoofdzakelijk preventieve maatregelen om de diefstal van identiteitskaarten 
(technopreventie en beter stockbeheer bv.) te beteugelen, moeten worden uitgebreid naar 
andere soorten documenten (rijbewijs, verblijfsvergunning voor buitenlanders,…). 
 
De containerdiefstal is een verschijnsel dat zich in de lidstaten van de Europese Unie blijkbaar 
meer en meer voordoet. De uitdrukking “low risk – high benefit” moet hier letterlijk worden 
genomen aangezien een container met elektronica 250 000 euro kan waard zijn. België wordt 
ter zake van dit verschijnsel gekenmerkt door de diversiteit van de buit, te weten 
computer(onderdelen) tot sloffen sigaretten, parfum, kledij, autobanden,… of elk ander goed 
dat kan worden vervoerd en dat een zekere waarde heeft om door te verkopen. In 1999 
werden ongeveer 110 containers gestolen en in 2000 145, en ongeveer hetzelfde aantal  
diefstallen van ladingen (zonder diefstal van de container zelf). Deze diefstallen worden 
hoofdzakelijk gepleegd in havens en op plaatsen waar de containers nadien verder worden 
afgehandeld (loodsen, luchtvaartmaatschappijen,…). 
 
De criminele organisaties betrokken bij containerdiefstallen hebben een internationaal 
karakter en de in België gestolen goederen worden dikwijls in Nederland verborgen en 
uitgevoerd naar de Oostbloklanden. Uit onderzoeken blijkt ook dat bepaalde criminele 
groepen uit het Oostblok hun buit direct overbrengen naar hun vaderland zodra de diefstal 
gepleegd is. 
 
De positie van deze organisaties inzake de inwinning van informatie is zowel in de haven zelf 
als in de transportsector bijzonder goed ontwikkeld en zij beschikken over heel wat middelen 
om sleutelfiguren in deze sectoren om te kopen. Bovendien is uit onderzoeken gebleken dat 
deze organisaties ook over voorraden beschikken zodat zij de wapens kunnen gebruiken 
wanneer de autoriteiten belast met de bestrijding van deze organisaties tussenbeide proberen 
te komen23.  
 
 
7.5. Illegale handel in voertuigen  
 
                                                 
23 In de ‘dienst’wagen van een van deze organisaties zijn jassen van politiediensten, kogelvrije vesten, 
zwaailichten en pompgeweren aangetroffen. 
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Men is het erover eens dat de illegale handel in voertuigen bestaat uit het geheel van 
gedragingen die hoofdzakelijk ertoe bijdragen een gestolen en (eventueel) onherkenbaar 
gemaakt voertuig opnieuw legaal in omloop te brengen. Deze gedragingen kunnen volledig 
illegaal zijn – vervalsing van identificatiegegevens van gestolen voertuigen (chassisnummer 
en verschaffen van valse en vervalste documenten) – of pseudo-legaal. In dit laatste geval 
worden de gestolen voertuigen voorgesteld als authentieke occasiewagens, ondergaan ze de 
erkende autokeuring of eventueel de douaneformaliteiten en ten slotte worden ze aan 
handelaars of particulieren aangeboden die niet noodzakelijk bij de illegale handel betrokken 
zijn. 
 
De verschillende stappen in de illegale handel worden gebruikt om de illegale herkomst van 
het voertuig te verbergen. De illegale handel is pas voltooid op het tijdstip dat het voertuig in 
de handen is van een eigenaar te goeder trouw en de misdadige herkomst ervan volledig 
uitgewist is. 
 
In antwoord op de vroeger door de autoriteiten genomen maatregelen wordt een 
professionalisering vastgesteld van de internationale illegale handel. Er wordt afgestapt van 
de “kleine dief” om zich meer te richten op goed gestructureerde organisaties waar 
verschillende aspecten in aanmerking worden genomen. 
 
De diefstallen en de keuze van de voertuigen24 worden op rationele wijze voorbereid; de 
sporen en aanwijzingen van diefstal (sporen van de diefstal zelf, vervalste documenten, 
chassisnummers en nummerplaat die zichtbaar zijn gebleven) kunnen enkel nog worden 
opgespoord door een grondige technische keuring van het voertuig en van de erbij horende 
documenten. 
 
De leden van de criminele organisaties betrokken bij illegale handel in voertuigen hebben 
sterk verschillende nationaliteiten. De dieven zijn vaak personen van vreemde herkomst die 
werken voor organisaties in hun vaderland. Het gegeven dat heel wat voertuigen uiteindelijk 
voor het buitenland zijn bestemd, kan een aanwijzing zijn dat deze voertuigen in deze landen 
zijn besteld en dat het slechts stromannen zijn die de taken in België en de overbrenging naar 
het buitenland vervullen. Deze ‘hindernissen’ tussen de verschillende tussenpersonen 
bemoeilijken aldus ernstig het onderzoek. 
 
Veel documenten zijn vereist om een voertuig te identificeren25. Met uitzondering van het 
inschrijvingsbewijs dat moeilijk kan worden gekopieerd of vervalst, zijn de 
beveiligingsmaatregelen voor de officiële documenten zeer beperkt. Derhalve worden veeleer 
blanco inschrijvingsbewijzen gestolen en andere officiële documenten vervalst of gekopieerd 
door personen die een basiskennis informatica hebben. 
 
Er is ook vastgesteld dat de gegevens vermeld op de vervalste boorddocumenten vaak 
gegevens van bestaande personen en voertuigen bevatten, wat aantoont dat deze organisaties 
binnen de administratie en/of de politiediensten een bevoorrechte positie hebben teneinde 
deze inlichtingen te verkrijgen26. 

 
24 Over het algemeen dure nieuwe wagens. 
25 Inschrijvingsbewijs, keuringsbewijs, groene verzekeringskaart, gelijkvormigheidsattest, factuur of documenten 
van de in- of uitvoer.  
26 Deze informatiepositie maakt het voor de criminele organisaties ook mogelijk de voertuigen die het best aan 
hun behoeften voldoen te selecteren en te lokaliseren (merken, kleur, opties,…). 
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De identificatiegegevens op het voertuig zorgen ook steeds vaker voor een (bedrieglijk) 
wettelijk voorkomen. Zo worden motornummers, nummers van versnellingsbak en 
nummerplaten steeds beter vervalst zodat enkel een ervaren politieagent kan uitmaken dat zij 
verdacht zijn.  
 
Uiteindelijk stemt de vraagprijs van de zwarthandelaars voor het op legale wijze opnieuw in 
omloop gebrachte voertuig overeen met de marktprijs, als dusdanig worden niet automatisch 
verdenkingen opgewekt en kan makkelijk worden geschat hoeveel winst met dit soort 
activiteiten kan worden gemaakt. 
 
Gelet op de verschillende ontwikkelingen tot betere “legalisering” van voertuigen gestolen 
door criminele organisaties is het voor de autoriteiten moeilijker dit verschijnsel te bestrijden. 
Het bestaan van illegale handel in voertuigen kan steeds moeilijker worden ontdekt en het 
wordt steeds delicater om van de nieuwe eigenaar, meestal te goeder trouw, terug te gaan tot 
de diefstal zelf. 
 
De illegale handel in voertuigen blijft niet beperkt tot personenauto’s alleen, maar omvat ook 
diefstal van hijskranen, bulldozers, vrachtwagens en alle industrieel rollend materieel. Er 
worden steeds meer dergelijke diefstallen gepleegd. De geïdentificeerde sleutelfiguren bij dit 
soort misdrijven hebben vaak een crimineel verleden. Daar het een recent verschijnsel is, 
krijgt het nog maar weinig aandacht van de politiediensten waardoor het in de ogen van de 
criminelen een interessante markt is waarmee veel winst kan worden gemaakt en waaraan 
minder risico’s verbonden zijn dan aan de meer klassieke illegale handel. Bovendien worden 
voertuigen op bouwterreinen nauwelijks beschermd: inschrijving is niet altijd noodzakelijk, 
de registratie van de gegevens gebeurt niet automatisch en er bestaat nog geen enkele 
uniformering voor het geheel van deze gegevens. 
 
Het belangrijkste kenmerk van de illegale handel in voertuigen is dat het verschijnsel zich niet 
uitsluitend in de criminele sfeer situeert, maar dat wordt geprobeerd de illegale activiteiten in 
het kader van de legale economie te camoufleren. Tussen beide zones bevinden zich bepaalde 
handelaars die échte occasiewagens en ook enkele gestolen voertuigen verkopen. Bepaalde 
bedrijven die tweedehandsvoertuigen uitvoeren, werken op dezelfde manier. Op een totaal 
van 5 miljoen ingeschreven voertuigen in België en ongeveer 30.000 diefstallen per jaar, 
wordt 35% niet teruggevonden. 
 
De schade ten gevolge van de illegale handel in voertuigen is divers: 
 
Op korte termijn zijn in de eerste plaats de eigenaars (particulier, bedrijf of leasingfirma) van 
gestolen voertuigen het zwaarst getroffen, inzonderheid wanneer het voertuig niet tegen 
diefstal verzekerd is. Op middellange termijn worden de verzekeringsmaatschappijen 
getroffen wanneer zij aan de eigenaar van het voertuig het verzekerde bedrag moeten storten. 
Op lange termijn heeft dat niet alleen een weerslag op het bedrag van de te betalen 
verzekeringspremie maar ook op de aankoopprijs van een nieuw voertuig waarin de plaatsing 
van antidiefstalinstallaties of –systemen is inbegrepen. 
 
De technologische vooruitgang inzake de beveiliging van voertuigen heeft rechtstreeks 
invloed gehad op de werkwijzen om een persoon van zijn voertuig te beroven. Het aantal car- 
en homejackings is zorgwekkend gestegen. Dit zijn zelden diefstallen gepleegd om de 
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voertuigen zelf te gebruiken maar in het kader van de internationale illegale handel in 
voertuigen. De car- en homejackings27 en de garagediefstallen zijn sterk gestegen. De 
voordelen van deze werkwijze zijn dubbel : de dieven zijn in het bezit van de contactsleutels 
en het gestolen voertuig is niet beschadigd. Het is moeilijk om het aantal gepleegde feiten 
nauwkeurig vast te stellen aangezien een nadere omschrijving veeleer recent is en het 
bijgevolg niet mogelijk is die gegevens uit de gegevensbanken van de politiediensten te halen. 
Het aantal in België gepleegde carjackings schommelt tussen 1200 tot 1500 per jaar. Tevens 
worden enkele honderden homejackings en 3000 tot 5000 garagediefstallen geteld. Uit de 
recente trend van carjackings blijkt dat de op deze wijze gestolen voertuigen steeds moeilijker 
worden teruggevonden (in vergelijking met klassieke voertuigdiefstallen) en dat zij steeds 
meer gericht zijn op recente en dure voertuigen. 
 
Uit een oppervlakkige schatting blijkt dat de illegale handel in voertuigen een omzet van 7 
miljard …. oplevert (14000 niet-teruggevonden voertuigen in België, doorverkocht voor 
gemiddeld 500 000 BEF per voertuig). 
 
Wanneer het voertuig of de voertuigen worden teruggevonden, kunnen zich twee situaties 
voordoen. De nieuwe eigenaar van het voertuig is al dan niet te goeder trouw, al naar gelang 
hij bij de aankoop kon weten dat het om een gestolen voertuig ging. Indien hij de eerlijke 
eigenaar is, kan de benadeelde persoon alleen een burgerlijke rechtsvordering instellen. Deze 
procedure blijkt echter vaak ondoeltreffend te zijn, vooral wanneer in een andere staat moet 
worden geprocedeerd, waar over het algemeen een andere taal wordt gesproken, volgens 
andere procedures dan de onze wordt gewerkt en na verloop van vrij veel tijd (de periode 
tussen de diefstal, de lokalisering van het voertuig en het begin van de rechtsvordering tegen 
de nieuwe eigenaar). 
 
Het internationale element is alomtegenwoordig in de illegale handel in voertuigen: 
voertuigen worden uitgevoerd naar het buitenland, dan wel worden in het buitenland gestolen 
voertuigen in België ingevoerd. De landen van bestemming van de gestolen voertuigen 
worden bepaald door de mogelijkheden door te dringen op hun binnenlandse markt. Het is 
trouwens moeilijk om duidelijk aan te tonen dat een organisatie haar voertuigen naar een 
bepaald land uitvoert aangezien de vaststellingen afhankelijk zijn van de vooruitgang van het 
onderzoek (bereikt niveau in de filière) op grond waarvan het tijdstip en de plaats van het 
politieoptreden worden bepaald. Een zelfde criminele organisatie kan bovendien gemakkelijk 
opteren voor een ander land van bestemming en verschillende organisaties kunnen ook 
dezelfde markt delen. 
 
Vijf specifieke regio’s kunnen worden onderscheiden :  
 
De voertuigen die in België blijven of er opnieuw in omloop worden gebracht zijn 
hoofdzakelijk bestemd voor afbraak en om de onderdelen apart te verhandelen. De meest 
gebruikte techniek voor de niet-gedemonteerde voertuigen is de recuperatie van 
chassisnummers en van boorddocumenten van ‘total loss’-voertuigen die voor gelijksoortige 
gestolen voertuigen bestemd zijn. Niet zelden worden gestolen voertuigen teruggevonden in 
België en in het bijzonder in de haven van Antwerpen. Deze ontdekkingen zijn meestal het 
resultaat van routinecontroles en kunnen zelden in verband worden gebracht met criminele 

 
27 Bij car- en homejackings worden het voertuig of de sleutels ervan onder dwang (geweld of intimidatie) geëist. 
De werkwijze ‘garage’ bestaat erin een voertuig te stelen nadat de sleutels ervan zijn gestolen in de woning, 
zonder gebruik van geweld of intimidatie. 
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organisaties. De haven van Antwerpen is dan ook maar een vertrekpunt. Het is echter 
interessant vast te stellen dat een onderzoek tegen een criminele organisatie, actief in de 
illegale handel in voertuigen, vaak slechts voortvloeit uit de ontdekking van enkele gestolen 
voertuigen. 
Uit sommige onderzoeken is bovendien gebleken dat dezelfde criminele groep België zowel 
gebruikt voor de uitvoer van in België gestolen voertuigen als voor de doorvoer in het kader 
van de internationale illegale handel. 
 
Tal van gestolen voertuigen worden (te goeder trouw) verkocht in de buurlanden van België. 
Naast Nederland en Duitsland blijken ook Italië en Spanje landen van bestemming van 
voertuigen te zijn. Dit is aan het licht gebracht dankzij de ontwikkeling van het Schengen-
systeem (controle en uitwisseling van gegevens) en dus de meer nauwkeurige follow-up van 
de gestolen voertuigen. 
 
 
Het voormalige Oostblok is bijzonder wegens zijn geografische ligging. Deze landen zijn 
immers dichtbij genoeg opdat groepen van daders makkelijk in België kunnen binnenkomen, 
snel de voertuigen kunnen stelen en naar het buitenland exporteren. Aan de andere kant liggen 
zij ver genoeg om een gestructureerde benadering van de autoriteiten en de politiediensten te 
belemmeren. 
 
Het Midden-Oosten zorgt met betrekking tot het opzetten van een gestructureerde aanpak 
voor dezelfde problemen. De landen in Centraal- en Noord-Afrika lijken nog steeds een grote 
aantrekkingskracht uit te oefenen, hoewel onze kennis onvolledig blijft en meestal uitmondt in 
lange en moeilijke onderzoeken. 
 
 
7.6. Criminele organisaties en illegale handel in verdovende middelen 
 
De beschrijving van de georganiseerde criminaliteit in de drugshandel kan per productsoort 
worden ingedeeld. Er wordt immers vastgesteld dat de criminele organisaties zich 
specialiseren in bepaalde soorten drugs. Toch tekent er zich sinds 1999 een nieuwe trend af : 
uit de verschillende onderzoeken en inbeslagnemingen blijkt immers dat de criminele groepen 
in eenzelfde transport of levering verschillende soorten drugs combineren. Een groot deel van 
deze “gemengde inbeslagnemingen” – waarbij personen die in België verbleven betrokken 
waren – hadden Groot-Brittannië als eindbestemming. Ondanks de vaststelling is het echter 
nog niet mogelijk nauwkeurig te bepalen in welke mate de criminele organisaties deze modus 
operandi gebruikt hebben. Er worden vooral grote hoeveelheden heroïne en XTC gemengd in 
vrachtwagens met bestemming Engeland. De op Europees niveau verkregen gegevens 
stemmen ook overeen als het erop aan komt te bewijzen dat de drugshandel zich meer richt op 
de doorvoer van gemengde drugs en niet meer op de specialisatie in één enkel product28. 
 
Ons land is om verschillende redenen, met name de strategische centrale ligging in Europa, de 
nabijheid van Nederland en het goede autowegennet, een belangrijk doorvoerland van 
verdovende middelen geworden. 
 
 

                                                 
28 “2000 EU – Organised Crime Situation Report”, p.14, non-classified version. 
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7.6.1. Illegale handel in heroïne 
 
Over het algemeen wordt verondersteld dat driekwart van de illegale handel in heroïne het 
werk is van criminele organisaties. Het betreft in hoofdzaak Turkse organisaties die handelen 
in de lijn van de operationele definitie van de georganiseerde criminaliteit. 
 
De meeste heroïne in België (80 tot 90%) wordt vanuit de Gouden Halve Maan29 via de 
Balkanroute ingevoerd. Deze invoer, in handen van Turkse criminele organisaties, gebeurt in 
hoofdzaak over land, aan boord van personenwagens, vrachtwagens of bussen en in tweede 
instantie per vliegtuig. Er moet echter worden opgemerkt dat vervoer met de vrachtwagen het 
bevoorrechte vervoermiddel is van de handelaars. 
Nadat de heroïne in ons land is aangekomen, wordt de drug grotendeels doorgezonden naar 
Groot-Brittannië, Duitsland, Nederland en Italië. De stijging van de hoeveelheid in beslag 
genomen heroïne voor de Engelse markt was karakteristiek voor het jaar 2000. Het volume 
van deze inbeslagnemingen ligt ook hoger dan dat van de voorbije jaren en varieert nu van 10 
tot 30 kg per inbeslagneming. 
 
Onder de heroïnehandelaars blijven de Turkse criminele organisaties het meest actief in 
Europa. Maar in tegenstelling tot de evolutie in andere Europese landen, waar de 
heroïnemarkt gedeeltelijk door Albanese groepen wordt overgenomen, lijkt deze markt in 
België in handen van Turkse organisaties te blijven. 
 
In 2000 werd in de haven van Antwerpen geen enkele keer heroïne in beslag genomen. Alleen 
op de nationale luchthaven te Zaventem vonden een beperkt aantal inbeslagnemingen plaats. 
Maar het is opmerkelijk dat 6 van de 9 onderschepte koeriers Nigerianen waren met een 
Italiaanse verblijfsvergunning. Het betrof telkens een transitvlucht met bestemming Italië. Het 
zou interessant zijn de mogelijke banden tussen de Nigeriaanse criminele organisaties en de 
camorra te onderzoeken. Het bestaan van een lijn Madras-Napels, met een transit via Brussel, 
zou dit verschijnsel wellicht nog bestendigen. De Nigeriaanse groepen worden gekenmerkt 
door het gegeven dat de koeriers op of in het lichaam kleine hoeveelheden drugs vervoeren. 
Dat beperkt de hoeveelheden die worden verloren in geval van een politieoptreden. 
 
Voor het eerst werden in België, in de regio Luik, zuivere heroïne en materiaal om drugs te 
versnijden in beslag genomen. Deze inbeslagname van 10 kg toont aan dat België, na 
Nederland, het tweede distributiecentrum van heroïne in Europa is geworden, maar dat het 
daarentegen nog steeds niet bewezen is dat België ook als opslagcentrum voor grote 
hoeveelheden heroïne wordt gebruikt. 
 
 
7.6.2. Synthetische drugs en precursoren 
 
Synthetische drugs kunnen worden beperkt tot de producten die enkel via chemische synthese 
worden verkregen. Amfetamines en de ATS (Amphetamine Type Stimulant) zijn synthetische 
drugs. De ATS bestaan uit MDMA (XTC), MDEA, MDA, MBDB, 4MTA, GHB, DOB, enz. 
De laatste jaren lijken de inbeslagnemingen van synthetische drugs in en buiten het Rijk erop 
te wijzen dat XTC naar verhouding meer wordt verhandeld dan amfetamines. Uit de toestand 

 
29 Naar analogie met de Gouden Driehoek (Laos, Myanmar en Thailand) waar witte heroïne wordt 
geproduceerd; is bruine heroïne vooral afkomstig uit Afghanistan, Pakistan en Tadzjikistan, omschreven als de 
‘Gouden Halve Maan’. 
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op het terrein kan evenwel worden opgemaakt dat de algemene trend van de drugsmarkt zich 
meer en meer richt op de synthetische drugs. Het aantal inbeslagnemingen van XTC-tabletten 
is geëvolueerd. Terwijl begin jaren negentig een in beslag genomen hoeveelheid van 1000 
tabletten als uitzonderlijk werd beschouwd, zijn inbeslagnemingen van 10 000 tabletten thans 
geen uitzondering meer. De stijging van het aanbod van XTC-pillen op de Belgische markt 
hangt ook samen met de Hollandse markt. Ook Polen en Tsjechië lijken een belangrijke rol te 
spelen in de productie van XTC. 
De meest gebruikte productiemethode in Nederland wordt “reductive amination” genoemd. 
Dit procédé is minder lastig dan de voorheen gebruikte procédés en levert in principe een 
puurder eindproduct op. Het volledige proces of synthese geschiedt in een reactief bad 
(synthese in een stap) en duurt slechts een dag. De installatie van een laboratorium voor de 
productie van XTC-pillen volgens dit procédé is bovendien betrekkelijk eenvoudig, wat de 
mobiliteit van de organisatie verhoogt. In tegenstelling tot in Nederland is in België in 1999 
en 2000 geen enkel dergelijk mobiel laboratorium ontmanteld.  
Het jaar 2000 was in België vooral gekenmerkt door het gebruik van een nieuw procédé, 
namelijk de ‘koude methode’ waarbij het proces grotendeels in koelkasten verloopt. Het 
gebruik van drukvaten, duurder en verdachter dan koelkasten, is niet meer nodig. Deze 
methode wordt in Nederland sinds bijna 2 jaar gebruikt. 
De problematiek van de synthetische drugs kan niet worden losgekoppeld van die van de 
precursoren, nodig voor de productie ervan. Bij de invoer van grote hoeveelheden precursoren 
en hoofdzakelijk van aan reglementering onderworpen producten worden handelsstructuren 
opgezet. Het is duidelijk dat legale en illegale transacties worden vermengd. De precursoren, 
vooral afkomstig van China en India, worden met containerschepen naar Antwerpen of 
Zeebrugge vervoerd, met Afrika als bestemming. Bedoeling is de strenge controles bij de 
rechtstreekse invoer van precursoren in Europa met behulp van valse vervoersdocumenten te 
omzeilen. Officieel worden de chemische producten via de Belgische havens enkel 
doorgevoerd. In werkelijkheid worden de grondstoffen in de vaten overgeheveld en vervoerd 
naar Rotterdam terwijl de vaten bestemd voor Afrika met water worden gevuld. 
 
In 2000 zijn voor de haven van Antwerpen 3 dossiers gemeld betreffende belangrijke 
transporten van PMK uit China, voor een totaal gewicht van 13,5 ton. PMK is een quasi 
‘kant-en-klare’-precursor voor de productie van XTC. In een geval is de PMK van zijn 
officiële eindbestemming afgeleid naar de echte koper, een Belgisch bedrijf, terwijl de 
vrachtbrief een Nederlands bedrijf vermeldde. Bij de twee andere inbeslagnemingen werd een 
bestaand legaal transportbedrijf als dekmantel gebruikt. Thans worden geen diefstallen van 
precursoren of van materiaal voor de productie ervan vastgesteld. Bij de controles moet echter 
bijzondere aandacht worden geschonken aan de opslagplaatsen.  
 
De illegale handel in precursoren vertegenwoordigt een enorme markt. Een liter PMK kost op 
de legale markt ongeveer 100 euro. Volgens het aanbod en de vraag kan deze prijs in het 
criminele milieu met 5 of 10 worden vermenigvuldigd. De leveranciers van deze substanties 
zijn hierin gespecialiseerd en werken met verschillende laboratoria. De gemiddelde prijs die 
zij vragen voor een liter PMK schommelt rond de 150.000 frank. Een transport van 2000 liter 
PMK heeft dus betrekking op 30 miljoen frank. De winstmarge van de handelaars wordt 
geschat op 400%. 
 
Om de strenge maatregelen in de Europese Unie inzake de controle op de invoer van 
gereglementeerde precursoren te omzeilen, proberen de leveranciers uit het criminele milieu 
handelscircuits op te zetten voor chemische producten die nog niet gereglementeerd zijn. 
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Thans blijkt dat de Belgische handelaars in het grensgebied met Nederland zijn gevestigd. Er 
is vaak een verband met een Nederlands laboratorium. In 2000 toonde een interessant geval 
van een precursorentransport de betrokkenheid van een scheepstransporteur aan (op de 
binnenwateren) die chemische producten had besteld die niet aan de reglementeringen waren 
onderworpen en bij de productie van amfetamines nodig waren (platinaoxide, waarvan de 
verkoopprijs tot 25000 euro per liter kan oplopen). 
 
Een katalysator (chemisch product dat het proces ontwikkelt en versnelt) kost ongeveer een 
miljoen frank per kilogram. Bijgevolg zijn de productiekosten per tablet verdrievoudigd in 
vergelijking met vroeger en bedragen ze thans ongeveer 30 frank. De verkoopprijs van een 
tablet schommelt tussen 300 en de 500 frank. Hoewel het riskant is te spreken van 
georganiseerde criminaliteit inzake de productie van amfetamines en de afgeleide producten, 
is het belangrijk te vermelden dat in het jaar 2000 meer clandestiene laboratoria zijn ontdekt 
en dat zij geografisch meer verspreid zijn op het Belgische grondgebied. Tot voor kort waren 
de laboratoria enkel afgezonderd op het platteland gevestigd, maar sinds 1999 werden ook in 
de stadscentra laboratoria ontdekt. De spreiding van deze laboratoria over het Belgisch 
grondgebied wijst op een algemene stijging aan van de productie van synthetische drugs in 
België. In 1999 werden 4 laboratoria ontdekt, waarvan een bij een autohandelaar in het volle 
stadscentrum. In 2000 zijn 10 laboratoria ontmanteld. Een ervan was bedoeld voor de 
productie van GHB en een ander leek bestemd te zijn voor de productie van amfetamines. De 
rest was bedoeld voor de productie van XTC. 
 
De traditionele uitvoerlanden zijn Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje. Sinds enkele jaren 
worden de Verenigde Staten als kopers van XTC-pillen gesignaleerd. Sedert 1999 wordt ook 
uitgevoerd naar Australië. De potentiële markt is zeer ruim en de criminele markt lijkt te 
bestaan uit duidelijk van elkaar verschillende groepen. De gebruikte vervoermiddelen 
stemmen overeen met die gebruikt voor andere soorten drugshandel. Deze ‘klassieke’ 
methodes zijn de verzending van postpakketten, het vervoer via personen of 
vrachtwagentransport. Een ongeval in Saint-Hubert waarbij een klein vliegtuig gevuld met 
XTC-tabletten met bestemming Engeland betrokken was, heeft duidelijk het onrechtmatig 
gebruik van ‘General Aviation’ in de uitvoer van synthetische drugs aangetoond. 
 
De leiding van de organisaties die zich met de productie van synthetische drugs inlaten, 
opereert vanuit Nederland. De organisatoren zijn bijna allemaal Nederlanders. Chemici en 
laboranten die de precieze samenstelling van de grondstoffen moeten berekenen, zijn 
onontbeerlijk om het productieproces op te starten. Bij de ontdekking van clandestiene 
laboratoria in België in 1999 en 2000 is vastgesteld dat gebruik werd gemaakt van 
verschillende lokaties en verschillende personen bij elke fase van het productieproces 
(aankoop van precursoren, installatie van het laboratorium, aanmaak van drugs, verpakking 
van tabletten en transport). Zodra de productie is gestart, wordt vaak gebruik gemaakt van 
jonge koeriers. Er is dus een natuurlijke afbakening van de taken binnen de organisatie op 
grond van de verschillende fases van het productieproces. 
 
Uit de evaluatie van de gespecialiseerde onderzoekers blijkt dat de ‘laboratorium’-dossiers die 
in 1999 zijn geopend 10% van de lopende dossiers over synthetische drugs 
vertegenwoordigen. Deze verhouding is in 2000 gestegen tot 15%. 
 
Het systematisch gebruik van geweld en intimidatie is een intrinsiek kenmerk van de 
organisaties die actief zijn in de productie van synthetische drugs. Dat vertaalt zich vooral 
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door interne druk binnen de organisatie. 1999 was gekenmerkt door een toename van het 
geweld, hoewel in dat milieu geen enkele moord is vastgesteld. 
 
Concrete gegevens over poging tot uitoefenen van invloed werden niet aan het licht gebracht, 
hoewel het niet uitgesloten is dat politieagenten zijn benaderd door het milieu actief in de 
productie van synthetische drugs. 
 
Kortom, de productie en de distributie van synthetische drugs in België zijn het werk van 
goed georganiseerde groepen, hoewel enkel op het niveau van de illegale handel in 
precursoren formeel sprake kan zijn van criminele organisaties. 
 
 
7.6.3. Cocaïne 
 
Invoer via de (lucht)havens 
 
Cocaïne komt hoofdzakelijk via de Antwerpse haven en in mindere mate via de haven van 
Zeebrugge, alsook via de nationale luchthaven (geregelde passagiersvluchten, vrachtvluchten) 
op het Belgische grondgebied terecht. Voor 2000 moeten twee bijzondere voorvallen worden 
vermeld, waarbij immers grote hoeveelheden cocaïne die met de vrachtwagen vanuit de 
Antwerpse haven waren vertrokken in beslag zijn genomen. 
 
In de literatuur wordt regelmatig gesteld dat 80% van de cocaïne die in Zuid-Amerika wordt 
geproduceerd over zee naar Europa wordt uitgevoerd. In de haven van Antwerpen worden de 
hoeveelheden cocaïne vooral ontdekt in schepen die fruit of koffie vervoeren. Deze schepen 
volgen een welbepaalde en rechtstreekse route tussen Zuid-Amerika en België. De schepen 
die bananen vervoeren varen per maand twee keer heen en terug naar de haven van 
Antwerpen, het centrale punt voor de fruitdistributie in België. De bemanning, over het 
algemeen van Colombiaanse, Chileense, Peruviaanse of Filipijnse afkomst, wordt vaak 
verplicht de hoeveelheden cocaïne tijdens de reis te beschermen. Indien het schip wordt 
afgeleid naar Zeebrugge, wordt de lading nadien per vrachtwagen of trein naar Antwerpen 
vervoerd. 
De cocaïne van Latijns-Amerika wordt eveneens met containerschepen ingevoerd. Ze wordt 
dan verstopt in de lading of in een dubbele bodem. 
 
Het merendeel van de cocaïne die in België aankomt, wordt via de havens doorgevoerd en 
overgebracht naar Nederland.  
In 1999 is dankzij 31 operaties in de haven van Antwerpen 1249 kg cocaïne en 3 kg crack in 
beslag genomen. 4 inbeslagnemingen wogen elk meer dan 100 kg. In 2000 werd ondanks 
minder operaties (18) 1026 kg cocaïne in beslag genomen. De verzending van kleinere 
ladingen zou erop kunnen wijzen dat de organisatoren van de drugshandel hun werkwijze 
hebben verbeterd. De laatste twee jaar werd in de haven van Antwerpen geen enkele 
belangrijke lading drugs in beslag genomen. De grootste inbeslagneming in 2000 betrof een 
lading van 117 kg verspreid in een honderdtal vaten van 50 liter die gevuld waren met 
plantaardige olie. In 2000 werden 18 ladingen cocaïne in beslag genomen, waarvan de helft 
minder dan 10 kg woog. Een van de methodes om cocaïne aan land te brengen is ze te 
verstoppen in ‘cocaïne jackets’. Tijdens de reis naar de haven van bestemming wordt de 
cocaïne verstopt in een dubbele bodem van het ruim. De ‘cocaïne jackets’ kunnen 
gemakkelijk worden verstopt. 
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Een nieuwe wijze om politiecontroles te voorkomen, bestaat erin delen van de lading drugs 
overboord te gooien voor de aanlegsteiger. In hun bekommernis om steeds hun winst veilig te 
stellen, gaan bepaalde criminelen nog verder. Een van de meest spectaculaire methodes die 
onlangs werd ontdekt bestaat erin in ladingen cocaïne een zender aan te brengen. Deze zender 
stuurt een signaal aan een te land op militaire frequentie werkende ontvanger die het signaal 
waarneemt en niet door de politiediensten kan worden opgespoord. De boeven kunnen dus de 
plaats terugvinden waar de drugsladingen zich bevinden en deze met behulp van een 
rubberboot ophalen. Ter hoogte van Nieuwpoort is een lading van 100 kg cocaïne met een 
dergelijke zender in beslag genomen. 
 
Het cocaïneaanbod lijkt zich te stabiliseren. De doorverkoopwaarde blijft vastgesteld op 
ongeveer 510 euro per gram. 
 
Op grond van politiegegevens is de hoeveelheid in beslag genomen cocaïne op de nationale 
luchthaven te Zaventem min of meer gelijk gebleven met de hoeveelheid in 1998 (153 kg 
tegenover 165 in 1998). In 2000 is echter 322 kg cocaïne in beslag genomen. Het aantal 
personen aangehouden in het kader van de illegale handel in cocaïne is gestegen in 1999 (83 
personen tegenover 60 het jaar voordien) maar is bijna verdubbeld in 2000 (143 personen)30. 
De nieuwe rechtstreekse verbinding tussen Paramaribo en Brussel eind 1999, gekoppeld aan 
een gratis busverbinding tussen Brussel en Amsterdam/Rotterdam liet een stijging van het 
aantal positieve controles vermoeden. De gegevens over 2000 hebben deze voorspellingen 
bevestigd daar het aantal onderschepte koeriers, begeleiders of personen belast met de 
ontvangst verdubbeld is. Het aantal cocaïnekoeriers is in een jaar verdubbeld. Meer dan de 
helft van de aangehouden Antiliaanse koeriers verbleven ook in Nederland. Het staat vast dat 
de organisatoren van deze illegale handel zich in Nederland bevinden en dat 
reisagentschappen ook betrokken waren bij de illegale handel waarbij België enkel als 
doorvoerland gebruikt werd. 
 
In 1999 hebben speurders van de nationale luchthaven voor het eerst cocaïne van het type 
“black and red cocaïne” ontdekt. In het milieu bestaat een relatief recente trend om de cocaïne 
met kleuren of andere stoffen zoals kleding, tapijten of spaanders te vermengen en deze te 
doordrenken met vloeibare cocaïne. Een adequaat chemisch procédé maakt het vervolgens 
mogelijk de cocaïne van zijn drager te extraheren. In het verleden zijn in Spanje in deze 
laatste fase gespecialiseerde laboratoria ontmanteld. Er bestaan nog geen aanwijzingen van 
het bestaan van dergelijke laboratoria in België. In november 2000 hebben de douanediensten 
van de nationale luchthaven een grote handel in cocaïne opgerold waarbij Belgische bedrijven 
betrokken waren. Opeenvolgende ladingen van exotische vruchten, groenten en vis, telkens 
afkomstig van dezelfde maatschappij in Suriname, waren opgeslagen in een koude kamer in 
België in afwachting van later transport na een bevel van de Nederlandse organisatoren. 
 
De inbeslagnemingen van cocaïne op de regionale luchthavens blijven beperkt. Deze 
luchthavens worden behalve tijdens de vakantieperiodes vooral aangedaan voor intra-
Schengenvluchten, aangezien de passagiers op die vluchten in beginsel worden gecontroleerd 
op luchthaven van vertrek. In Bierset en Gosselies werd in 1999 geen cocaïne ontdekt. Op de 
regionale luchthaven te Deurne werden echter 2 ladingen cocaïne in beslag genomen op 
vluchten komende van Amsterdam in 1999; in 2000 is een keer 21 kg cocaïne in beslag 

 
30 In 1999 is één koerier overleden. Van de 38 koeriers die in dat jaar werden onderschept, droegen er 22 drugs 
op hun lichaam (“body packers”) en 16 hadden drugs ingeslikt. 
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genomen. Er kan bijgevolg niet worden gesteld dat de wijzen waarop cocaïne België 
binnenkomt verschuiven van de nationale luchthaven naar de regionale luchthavens. 
 
 
7.6.4. Cannabis 
 
Handel in hasjiesj afkomstig uit Marokko 
 
De groepen van Belgische en Marokkaanse daders pendelen regelmatig met autocars tussen 
België en Marokko. Het gaat om reisbussen uitgerust met verschillende geheime bergplaatsen 
waarin variabele hoeveelheden hasj (gaande van een tiental tot verscheidene honderden kg) 
kunnen worden verstopt. Een dubbele bodem onder het gangpad is hiervan een voorbeeld. 
Nederland is de eindbestemming van de meeste drugsleveringen, hetgeen niet belet dat een 
aantal ladingen voor de Belgische markt zijn bestemd. In twee dossiers wordt gewag gemaakt 
van de betrokkenheid van reisbureaus en autocarbedrijven bij dit soort handel. Ofwel 
organiseerde het bedrijf zelf de handel, ofwel verleende het hieraan zijn medewerking. 801 kg 
Marokkaanse hasj werd in 1999 in beslag genomen. De reisbureaus opereerden vanuit 
Brussel, Antwerpen en Charleroi. Het vervoer per vrachtwagen van verscheidene honderden 
kg hasj in een keer zit in 2000 blijkbaar in de lift. Uit het aantal inbeslagnemingen kan, op 
grond van de sommen die noodzakelijk zijn voor de “voorfinanciering”, de betrokkenheid van 
de georganiseerde criminaliteit met grote waarschijnlijkheid worden afgeleid. De 
daadwerkelijke betrokkenheid van transportondernemingen alsmede het witwassen van 
criminele gelden zijn duidelijk bewezen. De Spaanse autoriteiten hebben melding gemaakt 
van speciaal ingerichte ruimtes in vrachtwagens, waarin de hasj kan worden verborgen tussen 
de officiële lading. 
 
In vergelijking met de handel in hasj waarbij persoonlijke voertuigen dan wel busjes worden 
gebruikt, moge het duidelijk wezen dat de dossiers waarin sprake is van autocars een goed 
voorbeeld zijn van de aanwending van commerciële structuren om illegale activiteiten te 
verbergen. Het zijn niet uitsluitend transportondernemingen in moeilijkheden die zo handelen, 
ook reisbureaus dienen als dekmantel voor de illegale handel in en de coördinatie van de 
operaties. De taakverdeling is duidelijk georganiseerd : de organisatoren van transporten 
werken met koeriers en met advocaten, die in geval van moeilijkheden (bij voorbeeld de 
inbeslagneming van een transport) de betrokken firma verdedigen. 
 
Het vervoer van de uit Marokko afkomstige hasj gebeurt niet enkel per autocar. Ook 
persoonlijke voertuigen, busjes of vrachtwagens worden gebruikt om Marokkaanse hasj in te 
voeren. In 1999 zijn 53 van die transporten, waarbij Belgische onderdanen betrokken waren, 
onderschept, in 2000 47. In 1999 is 6.276 kg in beslag genomen en in 2000 meer dan 23 ton 
(cijfers met betrekking tot het vervoer per vrachtwagen, autocar en persoonlijke voertuigen). 
Aan de grens tussen Marokko en Spanje en tussen Spanje en Frankrijk werden, in vele 
gevallen Marokkaanse, koeriers aangehouden. De opdrachtgevers wonen meestal in België of 
Nederland. In die twee landen werd een wel heel bijzondere werkwijze ontdekt waarbij een 
persoonlijk voertuig met pech, geladen met tientallen kg hasj, wordt gerepatrieerd. Dankzij 
die vindingrijkheid wordt de reis van Marokko naar Nederland, dwars door Spanje, Frankrijk 
en soms ook België, zelfs overbodig. Hoewel wordt vermoed dat dit verschijnsel in verband 
staat met de georganiseerde criminaliteit, is het wat zijn vorm betreft moeilijk te rijmen met 
de criminologische omschrijving ervan. 
 



 
7.6.5. Marihuana 
 
Uit de onderschepping van grote hoeveelheden marihuana in ladingen afkomstig uit West-
Afrika blijkt dat de georganiseerde criminaliteit betrokken is bij de handel in marihuana in 
België. Op grond van twee verschillende inbeslagnemingen te Antwerpen en te Rotterdam 
kan worden gesteld dat Belgische onderdanen hieraan deelnemen. Met het oog op hun 
criminele activiteiten hadden zij een schijnvennootschap opgericht en in het land van 
herkomst ambtenaren omgekocht om vrachtbrieven te vervalsen. De Belgische onderdanen 
waren actief in de invoer van precursoren, terwijl de Nederlandse tak van de organisatie zich 
bezighield met witwassen en handel in namaakproducten. 
 
 
7.6.6. Cannabisplantages 
 
Met grote cannabisplantages kan veel geld worden verdiend. Zo wordt vastgesteld dat in 
navolging van wat in Nederland gebeurt, ook in België meer en meer plantages worden 
opgezet. Ofschoon uit de ontmanteling van een aantal grootschalige plantages duidelijk blijkt 
dat deze sector goed georganiseerd is, wijst niets op de betrokkenheid van vennootschappen 
die als dekmantel dienen. Het is bijgevolg nog te vroeg om in België verbanden te leggen 
tussen het kweken van cannabisplanten en de georganiseerde criminaliteit. 
 
 
7.7. Mensenhandel 
 
7.7.1. Inleiding 
 
Mensenhandel omvat drie fenomenen : illegale immigratie, seksuele uitbuiting en 
uitbuiting op arbeidsvlak. Die fenomenen kunnen worden onderverdeeld in subfenomenen, 
maar ook samenvallen. 4 verschillende aspecten van de mensenhandel moeten derhalve 
worden onderscheiden. Grafisch kunnen zij als volgt worden weergegeven : 
 
 
 

Illegale 
immigratie 

4. Uitbuiting (seksueel 
en/of arbeid) 

3. Clandestien migranten 
binnenbrengen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Illegale immigratie : 

clandestien migranten 
binnenbrengen en uitbuiting 

2. Illegale immigratie 
en uitbuiting  
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[illegale immigratie op zich wordt niet tot de mensenhandel gerekend] 
 
In elk van die vormen is de georganiseerde criminaliteit in verschillende mate 
vertegenwoordigd, maar mensensmokkel in combinatie met uitbuiting (punt 1) is het 
voornaamste aspect waarin zij actief is. Concreet worden de kandidaat-immigranten benaderd 
door organisaties die hen helpen om België binnen te komen (valse documenten, 
vervoermiddelen…). Die illegalen worden daarna uitgebuit op arbeidsvlak, terwijl andere in 
de prostitutie belanden (of zelfs in andere vormen van uitbuiting). 
 
De meest gebruikelijke vormen van uitbuiting zijn seksuele uitbuiting en uitbuiting op 
arbeidsvlak. Een nieuwe vorm van uitbuiting zou onlangs aan het licht zijn gekomen : 
Roemenen zouden personen uitbuiten om misdrijven te plegen. Het betreft een nieuwe trend 
die nog moet worden bevestigd en derhalve hierna niet wordt behandeld. 
 
Grensoverschrijdende onderzoeken lijken erop te wijzen dat de Albanese groepen een 
dominante positie hebben verworven in de mensenhandel in België. Het lijkt eveneens erop 
dat een Afghaanse organisatie “klanten” heeft geleverd aan een Albanese organisatie teneinde 
in België het vervolg van het traject te organiseren. 
 
 
 
7.7.2. Mensensmokkel 
 
In het kader van de illegale immigratie (punt 3 mensensmokkel) wordt vooral aandacht 
besteed aan de aangewende strategieën en de organisaties met de hulp waarvan personen van 
een land naar een ander land worden gebracht. Het verkrijgen van valse of officiële papieren 
is van essentieel belang om de illegale binnenkomst te vergemakkelijken. Uit sommige 
onderzoeken blijkt dat reisbureaus gevestigd in Bulgarije, Oekraïne, Rusland en Kazachstan, 
die waarschijnlijk banden hebben met de georganiseerde criminaliteit, hun diensten aanbieden 
om de Belgische nationaliteit te verkrijgen en werk te vinden. 
 
In 1999 steeg het aantal (15.897) onderscheppingen van illegalen in België in vergelijking 
met de voorgaande jaren. In het jaar 2000 was er evenwel een achteruitgang (14.262 
onderschepte illegalen). In de meeste onderzoeken zijn banden vastgesteld met Frankrijk, 
Italië, Duitsland of Griekenland. Net zoals in 1999 waren de staatsburgers uit voormalig 
Joegoslavië het sterkst vertegenwoordigd onder de onderschepte personen (gevolgd door 
Afghaanse, Poolse, Albanese en Chinese illegalen). Er is ook melding gemaakt van 2814 
Kosovaren (of personen die zulks beweerden te zijn) die een beroep deden op de diensten van 
de mensenhandelaars en hen grote sommen geld betaalden om België binnen te geraken en 
vervolgens per vrachtwagen naar het Verenigd Koninkrijk te worden gebracht. De meeste van 
die Kosovaren of vermeende Kosovaren werden trouwens onderschept op parkeerterreinen 
langs de autosnelwegen in de richting van de kust. Het vervoer tot aan die parkeerterreinen 
gebeurt vaak onder geleide : het eerste voertuig vervoert de illegalen en wordt gevolgd door 
het tweede, waarmee het ononderbroken telefonisch in verbinding staat. Ook Indiase (sikh), 
Pakistaanse, Chinese en Afghaanse onderdanen werden met zekerheid per vrachtwagen 
vervoerd in de richting van de kust met als doel het Verenigd Koninkrijk te bereiken. 
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De Veiligheid van de Staat wijst erop dat het jaar 2000 wordt gekenmerkt door een grote golf 
vluchtelingen afkomstig uit Iran. Die vluchtelingenstroom van enkele duizenden mensen werd 
vermoedelijk geleid door een netwerk van Iraanse strijders die gebruik zouden hebben 
gemaakt van hun geprivilegieerde positie aan de grenzen van Europa na het einde van de 
oorlog in Bosnië-Herzegovina. In een concreet geval betaalden sommige kandidaten tot 
10.000 DEM om misschien in Groot-Brittannië te geraken. In België is het aantal asielzoekers 
gestegen van 21.964 in 1998 naar 35.778 in 1999 en 42.691 in 2000. De meest 
vertegenwoordigde nationaliteiten (34% van het totale aantal asielzoekers) zijn in dalende lijn 
de Russische, de Iraanse, de Kosovaarse, de Albanese en de Kazachse nationaliteit. 
 
 
7.7.3. Seksuele uitbuiting 
 
Seksuele uitbuiting heeft twee verschijningsvormen. In België kan de wereld van de 
prostitutie worden ingedeeld op grond van twee criteria : de zichtbaarheid (bars, 
raamprostitutie… of minder zichtbaar : privé-massagesalons, privé-prostitutie…) ofwel de 
deelname van de klant (actief : raamprostitutie… dan wel passief : peepshows, bars met 
“gezelschapsdames”…). 
 
In beide gevallen stellen de politie- en inspectiediensten bijna systematisch een vervalsing van 
identiteitsdocumenten vast. De meeste vrouwen (en mannen) die in de prostitutie zitten, 
wisten niet wat hen te wachten stond toen zij uit hun land vertrokken. 
De slachtoffers moeten meestal hun identiteitsdocumenten en verblijfsdocument afgeven. De 
vrouwen krijgen het statuut van zelfstandige, hetgeen zelden overeenkomt met de 
daadwerkelijke werkomstandigheden. De criminele organisaties oefenen door middel van 
bedreigingen, leugens en listige kunstgrepen druk uit op die personen, waarbij wordt getracht 
hen sociaal-economisch, of zelfs fysiek, afhankelijk te maken (soms worden drugs verstrekt 
aan de slachtoffers). De privé-prostitutie stijgt eveneens. Het lijkt erop dat advertenties in 
kranten, zoals aanbiedingen voor massages, sauna’s…, worden gefinancierd door een kleine 
groep personen. Uit recente onderzoeken zou blijken dat hier een netwerk aan het werk is. 
 
Naast de “klassieke” prostitutie komen in België hoofdzakelijk twee groepen van criminele 
organisaties voor die betrokken zijn bij seksuele uitbuiting : de Albanese organisaties en de 
organisaties afkomstig uit Afrika onder de Sahara. In beide gevallen worden de verkregen 
winsten opgestuurd naar het land van herkomst. 
 
De Albanese organisaties onderscheiden zich door hun gebruik van geweld, terwijl de zwart-
Afrikaanse organisaties meer misbruik maken van het bijgeloof van hun slachtoffers36. 
Er wordt vastgesteld dat de daders zich in het buitenland vestigen terwijl hun vrouwen in 
Brussel werken (of omgekeerd), hetgeen de vaststelling van verdachte handelingen door de 
politiediensten en vooral de bewijsvergaring inzake de seksuele uitbuiting bemoeilijkt. Het 
rechtstreekse verband tussen de betaling en de prostitutie wordt immers geografisch gespreid. 
 
Verschillende werkwijzen worden gebruikt. 
 

 
36 In het Nigeriaanse prostitutiemilieu worden veel verwijzingen naar voodoorituelen aangetroffen (enveloppen 
met nagels en haren bij voorbeeld). 
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De Nigeriaanse piramidale structuur blijft actueel. De vrouwen worden geronseld in 
Liberia, Sierra Leone, etc. om als prostituee in Europa te werken. De organisaties 
vergemakkelijken de toegang tot het land door middel van corruptie, het gebruik van valse 
documenten… 
Bij hun aankomst in een Europees land worden die vrouwen verkocht voor een prijs die wordt 
geraamd op 6.000 à 7.000 euro. Zij krijgen 6 maanden de tijd om hun vrijheid terug te kopen 
voor 25.000 euro. Wanneer zulks is gebeurd, kopen zij op hun beurt een of twee landgenoten. 
Het slachtoffer wordt bijgevolg dader. 
Er moet worden onderstreept dat de Nigeriaanse vrouwen, in tegenstelling tot andere, bij hun 
aankomst in Europa vaak weten welk soort activiteiten zij moeten verrichten. 
 
Het schijnhuwelijk is een pseudo-legale vorm van immigratie die in opmars lijkt te zijn. De 
wettelijke procedure wordt afgewend van haar oorspronkelijk doel teneinde de illegale 
immigratie te vergemakkelijken. 
Een tussenpersoon brengt bij voorbeeld mevrouw X die illegaal in België verblijft in contact 
met een Belgische man om een schijnhuwelijk te sluiten. De man gaat daarvoor naar Ghana 
en trouwt er voor de autoriteiten met een persoon (X’) die als valse naam die van mevrouw X 
gebruikt. In België wordt vervolgens de procedure tot gezinshereniging ingezet. Bij haar 
aankomst in België wordt X’ opgewacht door de tussenpersoon die haar papieren afneemt en 
aan X geeft. Het verblijf van X is nu legaal, terwijl X’ een illegale is en moet gehoorzamen 
aan de tussenpersoon die haar souteneur wordt. 
 
De Albanese souteneurs zijn de meest gewelddadige groep van daders. Zij trachten de 
prostitutie uit Oost-Europa te controleren (wat hen schijnt te lukken) en deinzen niet ervoor 
terug om prostituees die zij niet in hun greep hebben te bedreigen of soms zelfs op te ruimen. 
De pooiers werken vaak binnen tamelijk wazige clanstructuren. Het geld wordt rechtstreeks 
naar Albanië overgemaakt. Het oprollen van een prostitutienetwerk brengt altijd een 
territoriumstrijd37 teweeg, waarbij de rivaliserende clans gebruik maken van het geringste 
teken van zwakte om te proberen de criminele activiteiten voor eigen rekening over te nemen. 
Op internationaal vlak lijkt het sterk erop dat de organisaties ten gevolge van de 
vergeldingsmaatregelen in hun streek van herkomst tussen de families van de daders en de 
slachtoffers, vrouwen ronselen in andere landen zoals Bulgarije, Georgië, Wit-Rusland. 
Zodoende verkleint het risico op interne wraakoefeningen in Albanië zelf. De organisatie 
heeft vaak een soepele en gesloten clanstructuur. Het aldus gevormde netwerk bestaat uit 
contactpersonen die verantwoordelijk zijn voor een of twee prostituees. 
 
 
7.7.4. Uitbuiting op arbeidsvlak 
 
Deze vorm van uitbuiting beantwoordt vooral aan economische behoeften. De buitenlanders 
komen op bedrieglijke en illegale wijze België binnen en werken als goedkope 
arbeidskrachten. Zij worden vooral tewerkgesteld in de horeca, de confectie-industrie, de 
bouwsector, de slachthuizen, de transportsector en de landbouwsector. Illegale arbeid in de 
horecasector betreft voornamelijk Chinese illegalen, in de illegale confectieateliers 
daarentegen gaat het eerder om onderdanen uit Sri Lanka. 
 

 
37 Het oprollen van een groep Albanese souteneurs door de Italiaanse politie heeft ertoe geleid dat het brein van 
een rivaliserende bende werd vermoord. 
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De werkomstandigheden zijn hoegenaamd niet in overeenstemming met de wettelijke 
voorschriften, noch wat arbeidstijd, minimumloon, hygiëne dan wel veiligheid betreft. 
Onderzoeken hebben aangetoond dat de arbeiders vaak op dezelfde plek werken en slapen. 
De aanpak van de uitbuiting op arbeidsvlak geschiedt in samenwerking met de 
arbeidsinspectie. 
 
7.7.5. Problemen die zich voordoen bij de bestrijding van de illegale immigratie 
 
In hun strijd tegen de illegale immigratie en mensenhandel zijn de politiediensten en justitie 
vaak afhankelijk van de medewerking van de slachtoffers. Teneinde die medewerking te 
verkrijgen, werd een speciaal statuut voor het slachtoffer van mensenhandel ontwikkeld. 
Slachtoffers krijgen hulp van gespecialiseerde diensten, maar het blijft evenwel moeilijk in te 
staan voor hun bescherming ten aanzien van de personen die hen uitbuiten. 
 
De aanpak van de geldstromen die uit dat soort criminaliteit voortvloeien is niet 
gemakkelijk. De landen van bestemming van die financiële voordelen (Albanië, Nigeria, 
Sierra Leone, Pakistan…) zijn vaak verwikkeld in een economische, politieke, politiële en 
justitiële chaos. Er is gewoonlijk weinig hoop dat de uiteindelijke bestemmelingen van die 
financiële stromen worden geïdentificeerd en evenmin dat de criminele winsten vervolgens 
kunnen worden gerecupereerd. 
 
De informatie-uitwisseling tussen de gerechtelijke en administratieve autoriteiten is niet 
wettelijk geregeld, waardoor de samenwerking tussen alle betrokken diensten de facto wordt 
bemoeilijkt. 
 
In 199938 heeft het ministerie van Justitie nieuwe richtlijnen uitgevaardigd betreffende het 
opsporings- en vervolgingsbeleid inzake mensenhandel. Naar aanleiding hiervan werd 
onderstreept dat het bestaan van elementen welke ertoe aanzetten te veronderstellen dat men 
te maken heeft met een criminele organisatie, een prioriteitscriterium vormt voor het 
speurwerk. Verscheidene indicatoren zijn opgesteld teneinde criminele organisaties betrokken 
bij de mensenhandel te helpen opsporen. Die criteria houden rekening met : 
 
- de afstand tussen het land van herkomst en het land van bestemming; 
- het feit of de slachtoffers al dan niet in groep worden aangetroffen; 
- de prijs van de reis; 
- de graad van logistieke steun; 
- de snelle aanpassing aan de maatregelen genomen door de autoriteiten; 
- de kwaliteit van de gebruikte valse documenten; 
- het ontbreken van een band tussen de handelaar en het slachtoffer; 
- de graad van organisatie van het onthaal op lokaal vlak; 
- het opduiken van dezelfde stereotiepe verhalen; 
- het werk van het slachtoffer; 
- de graad van onvolledigheid van de informatie verstrekt aan de slachtoffers. 
 
De Veiligheid van de Staat wisselt niet alleen informatie uit met de bevoegde autoriteiten, 
maar werkt ook mee aan verschillende ministeriële cellen ter bestrijding van mensenhandel. 

 
38 Richtlijnen van het ministerie van Justitie betreffende het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake 
mensenhandel en kinderpornografie, goedgekeurd door het College van Procureurs-generaal op 30-04-1999, in 
werking getreden op 01-09-1999. 
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7.8. Terrorisme 
 
Ofschoon de organisaties met zuiver politieke doelstellingen niet vallen onder het 
toepassingsgebied van de strafrechtelijke definitie van de criminele organisatie bedoeld in 
artikel 324bis van het Strafwetboek, kan de omschrijving criminele organisatie toch van 
toepassing zijn op terroristische politieke organisaties voor zover zij als doel hebben zich te 
verrijken dan wel bepaalde opbrengsten te verwerven. Indien de terroristische organisatie zich 
schuldig maakt aan diverse vormen van criminaliteit, en zulks zelfs wanneer het enkel een 
deel van de organisatie betreft, met het oog op de verwezenlijking van haar financiële 
behoeften om uiteindelijk haar politieke doelstellingen te bereiken, kan zij dan ook worden 
beschouwd als een criminele organisatie. Een terroristische organisatie die evenwel als 
wezenlijk doel heeft aanslagen te plegen en die niet wordt gefinancierd door het plegen van 
andere criminele activiteiten maar door de bijdragen van sympathisanten, beantwoordt niet 
aan het criterium van de criminele organisatie omschreven in het Strafwetboek, maar wel aan 
andere soorten misdrijven, zoals de vereniging met het oogmerk om misdrijven te plegen. 
Thans worden enkele in België aanwezige terroristische organisaties geanalyseerd om na te 
gaan of zij overeenstemmen met de strafrechtelijke definitie van de criminele organisatie. De 
Veiligheid van de Staat maakt tevens melding van clandestiene Turkse politieke groeperingen 
die regelmatig actief zijn op het terrein van de georganiseerde criminaliteit (onder meer 
illegale immigratie) om de nodige middelen samen te brengen met het oog op de 
verwezenlijking van hun politieke doelstellingen. Andere groepen houden zich momenteel 
ook bezig met logistieke activiteiten, onder meer met het verkrijgen van valse 
identiteitspapieren. Wij beschikken echter nog niet over voldoende gegevens om een afdoend 
antwoord te geven. 
 
 
 
7.9. Sekten 
 
Verscheidene artikelen van het koninklijk besluit van 8 november 1998 houdende 
samenstelling, werking en organisatie van de Administratieve Coördinatiecel inzake de strijd 
tegen schadelijke sektarische organisaties zijn in werking getreden op 1 januari 1999. Dat 
uitvoeringsbesluit is genomen ter aanvulling van de wet van 2 juni 1998 houdende oprichting 
van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties. 
 
Krachtens de wet van 2 juni 1998 is een schadelijke sektarische organisatie : “elke groepering 
met een levensbeschouwelijk of godsdienstig doel, of die zich als dusdanig voordoet en die 
zich in haar organisatie of praktijken, overgeeft aan schadelijke onwettige activiteiten, het 
individu of de samenleving schaadt of de menselijke waardigheid aantast”. 
De Verenigde Staten zijn de voornaamste partner bij de inzameling van gegevens in verband 
met het sektarische karakter en de ideologie van sommige organisaties. 
België speelt eveneens een voortrekkersrol in de aanpak van dat soort criminaliteit. Er zijn 
twee grote onderzoeken gedaan naar internationale organisaties van sektarische aard, de 
“Scientology Church” en de “Spiritual Human Yoga”, waarbij grootschalige huiszoekingen 
plaatsvonden. Het is vrijwel onmogelijk het bestaan van (hoofdzakelijk) financiële of andere 
delicten aan te tonen. Er bestaan evenwel ook vermoedens omtrent het plegen van inbreuken 
op de sociale wetgeving, de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de VZW-
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wetgeving, de vreemdelingenwetgeving en de jeugdbeschermingswet en zelfs omtrent 
onwettige uitoefening van de geneeskunde, misbruik van vertrouwen, oplichting, afpersing, 
schuldig verzuim en aanranding van de eerbaarheid.  De grote invloedssfeer van de 
sektarische organisaties is opnieuw duidelijk geworden tijdens het befaamde millennium en 
de overgang van het astrologische tijdperk van de vis naar dat van de waterman. De morele 
invloed alsook de hersenspoeling met behulp van verscheidene manipulatietechnieken kunnen 
een gevaar vormen voor de lichamelijke dan wel geestelijke integriteit van de aanhangers 
ervan. Sommige goeroes hebben hun leden opgeroepen om collectief zelfmoord te plegen na 
visioenen te hebben gehad over het einde van de wereld. Een aantal fervente gelovigen 
hebben blijkbaar de raad van hun meester opgevolgd. Zo werden in Oeganda de lijken van 
900 slachtoffers gevonden. Die slachtoffers, leden van de “Mouvement pour le 
Rétablissement des Dix Commandements de Dieu”, pleegden zelfmoord of werden vermoord 
door andere volgelingen. Het aantal collectieve zelfmoorden in sektarische organisaties stijgt 
sedert een twintigtal jaren. 
Het blijft echter moeilijk te spreken over georganiseerde criminaliteit, zowel op het niveau 
van de politie als van de Veiligheid van de Staat, wanneer men het heeft over het probleem 
van de sekten. 
 
 
7.10. Economische en financiële delicten 
 
De omvang van de economische en financiële criminaliteit is niet altijd duidelijk geweest. 
 
In het actieplan van de regering van 28 juni 1996 was reeds voorzien in een reeks acties om 
de financiële criminaliteit te beteugelen (de vereiste te voorzien in een wet inzake de 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen werd erin onderstreept). Het 
speerpunt van de aandacht voor de economische en financiële delinquentie ligt evenwel in het 
actieplan tegen de economische, financiële en fiscale delinquentie van 18 juli 1997, waarin 
onder meer het volgende is bepaald : 
 

– de aanstelling van de heer Ph. ULLMANN, substituut-procureur-generaal bij het hof 
van beroep te Brussel, als bijstandsmagistraat bij het parket-generaal te Brussel, voor 
de economische, financiële en fiscale delinquentie; 

– de reorganisatie en een betere interne taakverdeling binnen de politie-eenheden met 
het oog op de optimalisatie van de werking van de financiële secties; 

– de versterking van het personeelsbestand en de middelen van de CDGEFID; 
– de uitwerking, door het College van Procureurs-generaal, van een gemeenschappelijke 

omzendbrief nopens de actuele mogelijkheden tot samenwerking tussen de 
gerechtelijke overheden en de politiediensten enerzijds en de ambtenaren van de 
belastingadministraties anderzijds. 

 
Al die maatregelen werden uitgevoerd en leidden ertoe dat de parketten en de politiediensten 
meer aandacht besteedden aan de economische en financiële criminaliteit. Dankzij die grotere 
inspanningen is de economische en financiële criminaliteit gedaald en het aandeel van dat 
soort dossiers in de door de politiediensten aangebrachte dossiers gestegen, hetgeen echter 
niet noodzakelijkerwijs wijst op een stijging van deze vorm van criminaliteit. 
 
De parlementaire onderzoekscommissie naar de georganiseerde criminaliteit heeft definitief 
komaf gemaakt met het uitsluitend gewelddadige beeld van de georganiseerde criminaliteit 
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door in haar conclusies de drie wezenskenmerken van een criminele organisatie aan te halen39, 
te weten haar ondernemingskarakter, haar capaciteit om het overheidsoptreden tegen haar te 
neutraliseren en haar internationaal karakter en haar etnische factor. Onderzoeken in de vlees-
, diamant- en petroleumsector tonen duidelijk aan dat de georganiseerde criminaliteit ook in 
economische (financiële) kringen werkzaam is. 
 
De opening van de binnengrenzen in Europa, de globalisering van de markteconomie en de 
informatisering van de financiële transacties hebben ertoe geleid dat de vraag naar een 
gecoördineerd en integraal antwoord op de georganiseerde fiscale fraude nog acuter wordt. 
Om die reden heeft de regering een aantal doelstellingen vastgelegd waaronder de 
totstandbrenging van een nieuw fiscaal klimaat en de versterking van de samenwerking tussen 
de ministeries van Justitie en van Financiën. Ook de aanstelling van een speciale 
regeringscommissaris belast met de aanpak van georganiseerde fiscale fraude illustreert de 
aandacht van de regering voor dit verschijnsel. De detachering van fiscale ambtenaren bij de 
CDGEFID is reeds een eerste signaal. In 2000 ondertekenden de minister van Justitie en de 
minister van Financiën twee protocolakkoorden betreffende petroleumfraude en 
georganiseerde BTW-fraude. In het project 39 van het Federale Veiligheids- en Detentieplan 
van de minister van Justitie ten slotte is sprake van een permanent overlegforum inzake 
financiële en economische delinquentie alsook van een “incentive-systeem” om een groter 
aantal substituten die gespecialiseerd zijn in fiscale zaken in dienst te nemen. De 
georganiseerde fiscale fraude is hoofdzakelijk internationaal en wordt gepleegd door 
criminele organisaties.  
 
Het witwassen van geld is voor de georganiseerde criminaliteit een noodzakelijke activiteit. 
Een criminele structuur moet zich immers noodzakelijkerwijs zo organiseren dat 
mechanismen worden ontwikkeld om onrechtmatig verkregen winsten in de economische 
kringloop te brengen. 
Uit de gegevens van de Cel voor de Verwerking van Financiële Informatie (CVFI) blijkt dat 
het aantal aangiftes van verdenkingen van witwassen van geld voortdurend is gestegen. 
Tussen 1 juli 1999 en juni 2000 zijn 824 verdenkingen geteld. De CVFI heeft sedert de 
oprichting meer dan 2580 dossiers aan het openbaar ministerie bezorgd waarin na analyse 
ernstige aanwijzingen bestonden voor witwassen. De bedragen die in het geding zijn, hebben 
betrekking op een totaal van 5 miljard euro. De hoven en rechtbanken hebben in ten minste 
263 van die dossiers uitspraak gedaan. 380 personen zijn vervolgd voor een totaalbedrag van 
9,16 miljoen euro. Het bedrag dat bekend is van de uitgesproken verbeurdverklaringen 
bedraagt 216, 68 miljoen euro. Uit die cijfers blijkt tot op zekere hoogte dat het hier niet enkel 
gaat om alleenstaande gevallen, maar eveneens om goed georganiseerde criminele netwerken. 
 
Net zoals in andere landen, worden de witwasdelicten het gemakkelijkst ontdekt tijdens de 
injectiefase, de fase waarin de kapitalen die moeten worden witgewassen van contant geld 
naar giraal geld worden omgezet (de meest gebruikelijke operaties zijn het manueel 
overmaken in 62% van de gevallen en het internationaal overmaken van bedragen in 18% van 
de overige gevallen). Veel van die operaties worden net ontdekt tijdens de omzetting van de 
kapitalen, en vaak van de kapitalen afkomstig uit drugsdelicten waarvan het merendeel in 
Nederland wordt gepleegd. De komst van de euro wekt uiteenlopende meningen op : 
sommigen zijn van oordeel dat de euro zal leiden tot intensere wisselactiviteiten, anderen 
weten dat niet zo zeker. 

 
39 Gedr. St., Senaat, 1998-99, 1 – 326/9, blz. 510. 
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Voor de Belgische criminele organisaties is het noodzakelijk dat zij de kapitalen afkomstig 
uit, bij voorbeeld, de mensenhandel en de prostitutie, op een andere wijze legaal in omloop 
kunnen brengen. Zij kunnen  een beroep doen op een andere criminele organisatie die voor 
hen de gelden witwast, dan wel binnen hun organisatie zelf personen aantrekken om een 
witwascircuit op te zetten. Van buitenaf gezien lijkt die tak dan vaak een andere organisatie. 
Met uitzondering van de sleutelfiguren, worden contacten tussen de criminele medewerkers 
immers vermeden. Het aantal dossiers met betrekking tot de tweede en derde mogelijkheid 
(accumulatie en integratie) stijgt. 
 
De criminaliteit die aan die transacties ten grondslag ligt, is nog meer verscheiden van aard 
geworden. Drugshandel blijft het meest vertegenwoordigd (54% van de dossiers), daarna de 
illegale handel in goederen (13,5% van de dossiers), gevolgd door de georganiseerde 
criminaliteit (10%), ernstige en georganiseerde fiscale fraude (8%), prostitutie (5%) en 
financiële oplichting (4%). Het tussen juli 1999 en juni 2000 overgezonden aantal dossiers in 
verband met illegale handel in goederen (meer in het bijzonder de handel in voertuigen, 
rookwaren, alcohol en sigaretten) is sterk gestegen. 70 nieuwe dossiers inzake prostitutie en 
16 inzake mensenhandel zijn eveneens overgezonden. De bedragen van de dossiers in verband 
met petroleumfraude lopen in globale cijfers op tot 128,9 miljoen euro. De bedragen met 
betrekking tot ernstige en georganiseerde fraude (in het bijzonder fraude in verband met 
BTW-carrousels) lopen voor dezelfde periode op tot 743,68 miljoen euro. 
 
BTW-fraude is geen onbekend verschijnsel. In het protocolakkoord tussen de ministeries van 
Justitie en van Financiën inzake de “BTW-carrousel” worden de beginselen van een federale 
en gecoördineerde aanpak van die problematiek in herinnering gebracht. Dat protocol strekt 
niet alleen ertoe de bestaande circuits te ontmantelen, maar tevens de betrokken partijen zoals 
de stromannen, bepaalde financiële specialisten en de organisatoren van de carrousels uit te 
schakelen. Die vorm van fraude was ook populair in de Benelux, en kende vanaf 1993 een 
spectaculaire stijging als gevolg van het systeem van uitstel van betaling van de BTW, 
gebruikt bij intracommunautaire leveringen in de Europese Gemeenschap. 
Het betreft het gebruik van systemen en mechanismen met als doel de BTW niet te betalen 
door de oprichting van vennootschappen die in een internationale context werken. Stricto 
sensu wordt zodoende de aftrekbare belasting verhoogd of de te betalen belasting verlaagd. 
De aangewende technieken zijn dezelfde: werken met personen die niet zijn aangegeven en de 
fictieve intracommunautaire overdracht van goederen die niet aan BTW zijn onderworpen. 
Een verschuiving kan worden vastgesteld met betrekking tot de goederen die worden gebruikt 
in de georganiseerde fraudecircuits. Terwijl auto’s en audio-, video- en hifi-apparatuur 
destijds het uitverkoren doelwit waren, zijn het nu de Computer Processing Units en gsm’s. 
Het ligt voor de hand dat dure en compacte goederen bijzonder interessant zijn voor de 
criminele organisaties. 
 
Het blijft zeer moeilijk een nauwkeurig bedrag te kleven op de financiële voordelen die 
voortvloeien uit dat soort criminele activiteiten en waar de staatskas naast grijpt. Volgens een 
voorzichtige schatting bedraagt de winstderving van de Staat enkele miljarden per jaar. 
 
Ook criminele organisaties kunnen betrokken zijn bij accijnsfraude. De parlementaire 
onderzoekscommissie georganiseerde criminaliteit onderzocht de fraude in de 
petroleumsector. In haar eindverslag schreef zij dat het raadzaam was die sector van nabij te 
volgen. 
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Het is overduidelijk dat met verfijnde (financiële) technieken en een goede kennis van de 
tekortkomingen in de controlesystemen grotere kapitalen konden worden verworven dan via 
het plegen van gewelddadige misdaden en wanbedrijven. Nu twijfelt niemand nog aan de 
aanwezigheid van criminele organisaties in de economische sector, ondanks het feit dat die 
criminaliteit geen gevoel van onveiligheid heeft veroorzaakt. 
 
De bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie, die een 
aanvang nam midden jaren 90, breidt zich voortdurend uit. 
 
 
7.11. Corruptie 
 
De bestrijding van corruptie is een prioriteit van de regering, vastgelegd in het nationale 
veiligheidsplan. De Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (CDBC), in het 
bijzonder belast met die taak, is bijgevolg gereorganiseerd met het oog op de strategische en 
operationele uitvoering van die beslissing. 
 
Een conceptuele benadering van de corruptie, de eerste stap in de ontwikkeling van een 
alomvattende strategie, moet gebeuren via een analyse van de verschillende definities van 
corruptie, zowel strafrechtelijk, sociologisch, criminologisch als economisch. Het is 
noodzakelijk dat in een strategische benadering, uitgewerkt teneinde de meest geschikte 
maatregelen te nemen om dat verschijnsel aan te pakken, rekening wordt gehouden met alle 
elementen die mogelijkerwijs relevante informatie verschaffen. Op die manier moeten ook 
soortgelijke misdrijven zoals verduistering door een ambtenaar, knevelarij, frauduleuze 
lobbypraktijken en beïnvloeding worden beschouwd. Een meer intense samenwerking met 
andere actoren uit de wereld van politie en justitie, alsook met de openbare en bestuurlijke 
instellingen, NGO’s, professionele belangengroeperingen dan wel de media, moet tevens de 
mogelijkheid bieden het gezichtsveld te verruimen waarbinnen analyses worden verricht. 
 
De operationele aanpak heeft voornamelijk betrekking op de uitvoering en ondersteuning van 
gerechtelijke onderzoeken. Naast de afdelingen overheidsopdrachten, financiële recherche en 
subsidiefraude is in de CDBC een “Intelligence Unit” opgericht. 
 
De corruptie is geen zichtbaar verschijnsel dat gemakkelijk kan worden bewezen. Het is een 
misdrijf met weinig of geen rechtstreekse slachtoffers. Op grond van de fragmentarische 
kwantitatieve gegevens over corruptie40 was het onmogelijk een gedetailleerd beeld te geven 
van het aandeel van de corruptie in de criminaliteit over het algemeen, en evenmin in de 
georganiseerde criminaliteit. Uitgaande van de definities van de conceptuele benadering is het 
evenwel mogelijk een beeld te schetsen van de mogelijke rol van de corruptie in de 
verschillende facetten van de georganiseerde criminaliteit. 
 
De strafrechtelijke definitie maakt sinds kort het onderscheid tussen corruptie in de 
overheidssector en corruptie in de particuliere sector. Het loutere verzoek of voorstel volstaat 
voor het plegen van het misdrijf. De samenspanning is niet langer een bestaansvoorwaarde, 
maar een verzwarende omstandigheid bij het misdrijf corruptie. Die ruimere strafrechtelijke 
visie zal waarschijnlijk gevolgen hebben voor latere analyses. Voor het ontwikkelen van een 

 
40 Vroeger organiseerde een administratieve dienst met gerechtelijke bevoegdheden, onder meer belast met het 
toezicht op de overheidsaanbestedingen, de strijd tegen de corruptie. 
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zowel preventieve als repressieve strategie is evenwel vereist dat met andere elementen 
rekening wordt gehouden. Vanuit sociologisch en criminologisch oogpunt wordt de corruptie 
beschouwd als een vorm van corruptie en misbruik van bevoegdheid. Vanuit een economisch 
perspectief staan de economische en financiële belangen centraal. De corruptie brengt immers 
de werking van de markt in gevaar en vervalst de mededinging. 
 
Sommige aanwijzingen bevestigen de kwantitatieve gegevens en tonen aan dat in België 
criminele organisaties aanwezig zijn die de corruptie aanwenden als contrastrategie. Corruptie 
is een instrument waarmee een zekere mate van macht of rechtstreeks vermogensvoordelen 
kunnen worden verworven. De organisaties nemen gewoonlijk personen met bijzondere 
bevoegdheden op verschillende machtsniveaus in dienst of in hun rangen op. Corruptie is een 
subtiele methode om zowel op politiek als op politioneel niveau invloed uit te oefenen41. Het 
is voor de criminele organisaties bijzonder interessant het optreden van de autoriteiten te 
beïnvloeden in het wetgevend stadium. 
 
Het bestaan in België van activiteiten die op de een of andere manier verband houden met de 
georganiseerde criminaliteit is bewezen, waarbij corruptie hoofdzakelijk een nevenactiviteit is 
van de criminele organisaties. Corruptie is een middel waarmee de criminele organisaties in 
het legale economische leven kunnen infiltreren. De legale activiteiten hebben betrekking op 
gevoelige sectoren zoals het opmaken, toewijzen en uitvoeren van overheidsaanbestedingen 
of andere contracten, de afgifte van vergunningen en officiële goedkeuringen, en de 
toekenning en het gebruik van overheidssubsidies. Het is eveneens de bedoeling om een 
zekere mate van monopolie te verwerven dan wel te handhaven. Corruptie kan betrekking 
hebben op iedere persoon met beslissingsbevoegdheid. De belangrijkste gevallen van 
corruptie komen voor in de particuliere sector, maar soms ook in de overheidssector. De 
categorieën die worden aangezocht, komen uit alle echelons van het openbare leven : lokale, 
regionale, federale of Europese autoriteiten, maar ook uit de particuliere sector. 
 
De criminele organisaties gebruiken verschillende technieken om hun doelstellingen te 
bereiken, hun activiteiten te verbergen en hun potentiële slachtoffers te verleiden. De 
aangewende middelen zijn talrijk : over/onderfacturering, fictieve facturering, 
over/onderschatting van de kosten van een project, misbruik van administratieve procedures, 
verduistering van gelden, schijngiften, niet-bekendgemaakte aanbestedingen bij inschrijving, 
opzetten van vennootschappen, gebruik van stromannen, opmaken van valse balansen, 
storting van steekpenningen… De uitbuiting van een zekere mate van vervlakking van de 
norm is ook een wijze om invloed te krijgen op een persoon. Zo worden soms sociale 
contacten aangeknoopt tussen personen uit criminele kringen en ambtenaren teneinde 
vertrouwensrelaties te bewerkstelligen waarvan later slinks gebruik kan worden gemaakt. 
 
De impact van corruptiepraktijken is zeer moeilijk kwantificeerbaar, maar faillissementen ten 
gevolge van het verlies van aanbestedingen die volledig onrechtmatig zijn toegewezen, zijn 
een voorbeeld van de gevolgen die zich kunnen voordoen. De corruptie raakt de sociale orde 
en ondergraaft de grondslagen van de rechtsstaat. Zij vervalst de mededingingsregels, schaadt 
de economie en vernietigt het vertrouwen van de burgers in de instellingen. De criminele 
organisaties die corruptie aanwenden, oefenen derhalve een reële invloed uit op het politieke, 
sociale en economische leven. 

 
41 Brice DE RUYVER, Frederik BULLENS, Tom VANDER BEKEN, Nathalie SIRON, “Anti-
corruptiestrategieën – de aanpak van corruptie en beïnvloeding bij de bestrijding van de hormonendelinquentie 
en de vleesfraude; een case-study”, Universiteit Gent, Gent 1999, blz. 135 en 183. 
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7.12. Bepaalde groepen van daders 
 
In het eindverslag van de parlementaire onderzoekscommissie naar de georganiseerde 
criminaliteit in België is onderstreept dat via het derde wezenskenmerk, te weten de etnische 
afkomst, een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen de criminele organisaties en 
de andere vormen van criminaliteit42. Er mag niet uit het oog worden verloren dat 47,5% van 
de verdachten in 2000 de Belgische nationaliteit bezat en dat de georganiseerde criminaliteit 
in België wordt gekenmerkt door een breed kosmopolitisch karakter. 
 
De volgende hoofdstukken zijn gegrond op de bijdragen van de politiediensten43 in het kader 
van hun nationale proactieve projecten en van de Veiligheid van de Staat. Hierin wordt een 
beeld geschetst van de voor de overheid zorgwekkende criminele groepen die bij voorrang 
moeten worden aangepakt. De proactieve projecten hebben vanzelfsprekend betrekking op 
slechts een deel van de groepen van daders die binnen de georganiseerde criminaliteit actief 
zijn.  
 
 
7.12.1. “Russische” en Oost-Europese criminele organisaties 
 
Om de Russische georganiseerde criminaliteit in beeld brengen, moet de betekenis van het 
bijvoeglijk naamwoord “Russisch” wel worden omschreven. Dit adjectief heeft niet enkel 
betrekking op de onderdanen van de Russische Federatie, maar ook op alle inwoners van de 
andere republieken die samen met de Federatie ooit de Sovjet-Unie vormden44. 
 
Op grond van de eerste ervaringen opgedaan in het kader van het proactief project (en zelfs 
indien het door de complexiteit van de realiteit onmogelijk is die categorieën strikt af te 
bakenen), waren in het verslag van 1998 de Russische criminele organisaties als volgt 
onderverdeeld : de criminele organisaties van deskundigen, de professionele criminele 
organisaties, de economische criminele organisaties, de etnische criminele organisaties en de 
partijgebonden criminele organisaties. 
Er was eveneens vastgesteld dat de Russische georganiseerde criminaliteit niet was 
gestructureerd volgens het model van de Italiaanse organisaties ‘di tipo mafioso’, en dat zij 
voornamelijk in het buitenland werkzaam was, waarbij België werd gebruikt als draaischijf of 
logistieke basis. Die eerste beschouwingen worden thans bevestigd. Daaraan kan bovendien 
worden toegevoegd dat de destijds vermelde criminele activiteiten zijn voortgezet en dat 
nieuwe vormen van criminaliteit eveneens duidelijker en onrustbarender worden.  
 
Zo waren talrijke “Russen” van diverse nationaliteiten betrokken bij grootschalige diefstallen 
en voornamelijk bij de handel in goederen gestolen in winkels, zelfs indien soms wordt 
geaarzeld om dat soort feiten in verband te brengen met de georganiseerde criminaliteit. Die 

 
42 IIn Gedr. St. Senaat, 1998-2000, nr.1-326/9, blz. 510. 
43 Een project is erop gericht een specifieke vorm van georganiseerde criminaliteit op een volledige, 
geïntegreerde en multidisciplinaire manier aan te pakken. Het wordt ontwikkeld onder toezicht van de nationale 
magistraat. 
44 In het jaarverslag 1997 over de georganiseerde criminaliteit in België in 1998 is bovendien aandacht 
geschonken aan het bijkomend probleem van de politiediensten die worden geconfronteerd met misdadigers die 
vaak een dubbele nationaliteit hebben, zodat zij mobieler worden.  
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goederen worden hoogstwaarschijnlijk uitgevoerd naar de landen van de voormalige USSR 
om aldaar op de zwarte markt te worden verkocht. Bepaalde informatie wijst erop dat 
sommige van die goederen op bestelling zijn gestolen. De dieven werken meestal in kleine 
groepen van 3 tot 4 personen, kleine kernen die verbonden zijn en aldus een grotere groep 
vormen. De onlangs geïnventariseerde feiten kwamen vooral in het noorden van het land en in 
Brussel voor. De gestolen en/of geheelde goederen zijn verscheiden van aard. Het kan gaan 
om luxeartikelen (reukwaren, alcohol, sigaretten, hifi-apparatuur, autoradio’s…) of om 
goederen die in de Oost-Europese landen moeilijk verkrijgbaar zijn (scheermesjes, 
merkkleding, schoenen, koffers, cosmetica…). 
 
De Russische criminelen gebruiken de corruptie voor functionele en defensieve doeleinden : 
functioneel om verscheidene documenten en vergunningen te bemachtigen, en defensief om 
de lopende onderzoeken te dwarsbomen. Het lijkt erop dat om die doelstellingen te 
verwezenlijken de Russische criminelen rechtstreeks de best geplaatste personen aanspreken 
zonder veel aandacht te schenken aan de lagere echelons. Politici, politiediensten en 
advocaten zijn voor die organisaties blijkbaar interessante doelwitten. Zo trachtten 
verscheidene Georgiërs die behoorden tot het Antwerpse misdaadmilieu de Belgische 
nationaliteit te verkrijgen (waarin sommigen slaagden) door ten minste een ambtenaar van het 
parlement om te kopen. Sommige personen wier dossier een negatief advies had gekregen van 
het parket, de Veiligheid van de Staat en de Dienst Vreemdelingenzaken, zijn toch erin 
geslaagd de Belgische nationaliteit te verkrijgen. Het onderzoek is gestart op grond van 
informatie afkomstig uit het Antwerpse Russische milieu waarin het gerucht de ronde deed 
dat het mogelijk was Belg te worden door een bepaalde som te storten. 
 
De betrokkenheid van Russische criminele organisaties bij de illegale immigratie is in de loop 
van de laatste twee jaren duidelijk geworden. De gegevens van de Veiligheid van de Staat 
bevestigen eveneens die betrokkenheid, onder meer bij de immigratie van staatsburgers uit de 
vroegere USSR. Het aantal asielzoekers afkomstig uit de ex-USSR is in 1999 en 2000 sterk 
gestegen. In 2000 vertegenwoordigden de asielaanvragen van onderdanen van de 15 landen 
van de ex-USSR een derde van alle ingediende aanvragen. Verscheidene organisaties zijn 
verantwoordelijk voor die stijging. Talrijke asielzoekers staan vermeld als slachtoffers die 
werden gelokt met krantenadvertenties, reclameborden, tijdschriftartikelen, internetsites 
waarin ons land wordt opgehemeld en waarin wordt bevestigd dat Russische staatsburgers 
niet worden uitgewezen en uitkeringen ontvangen. Door vaak aanzienlijke sommen geld te 
betalen (verscheidene duizenden Amerikaanse dollars per familie) komen de kandidaat-
asielzoekers na een lange, zware reis (per reisbus bestemd voor toeristen, vrachtwagen of 
busje) in België aan. Zij worden meestal begeleid bij de administratieve stappen die bij de 
Belgische overheidsinstanties moeten worden ondernomen, soms door landgenoten. Daarbij 
wordt hen verteld wat zij aan de autoriteiten moeten zeggen. Hun verhalen bevatten 
elementen waardoor zij als vluchteling kunnen worden erkend. Zij beweren vaak dat zij 
behoren tot een minderheid, dat zijzelf en/of hun naasten worden bedreigd, en dat zij worden 
verplicht hun huis te verkopen…Illegale arbeiders worden soms ook naar België gelokt met 
de belofte van werk. De kandidaten gaan bij hun vertrek leningen aan om hun reis te betalen 
en komen hier aan met een visum voor een kort verblijf. Zodra zij in België zijn, stellen zij 
vast dat de beloofde werkaanbieding niet bestaat en worden zij gedwongen in de 
clandestiniteit te werken teneinde hun lening te kunnen terugbetalen. 
België wordt geciteerd in verscheidene zaken van wapenhandel die verband houden met de 
Russische georganiseerde criminaliteit en die meestal erop gericht zijn wapens te leveren aan 
landen waaraan de Verenigde Naties een wapenembargo hebben opgelegd, zoals Kroatië en 
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Sierra Leone. België wordt vermeld omdat het de verblijfplaats was van sleutelfiguren van de 
organisatie, omdat het vennootschappen herbergde die documenten verschaften om de handel 
te vergemakkelijken, omdat de Belgische luchthavens werden gebruikt voor de doorvoer van 
wapens en omdat het dienst deed om onrechtmatig verkregen vermogensvoordelen wit te 
wassen. 
 
De Veiligheid van de Staat heeft bovendien kunnen vaststellen dat sommige criminele 
groepen uit Centraal- en Oost-Europa ook actief waren in de handel in diamanten, sigaretten 
en grondstoffen. De diamanthandel is georganiseerd via werkelijke parallelcircuits opgezet in 
Rusland om de diamanten die er worden gewonnen illegaal uit te voeren. De wettelijk 
verplichte procedure bepaalt dat de internationale Zuid-Afrikaanse groep DE BEERS en de 
staatsvennootschap SAKHA als enigen gerechtigd zijn om ruwe diamanten uit te voeren uit 
Rusland, uitgezonderd, voor de staatsvennootschap, de diamanten die niet in Rusland kunnen 
worden gesneden. Die laatste moeten evenwel in Rusland worden wederingevoerd en 
verkocht. Door valse documenten te gebruiken en douanebeambten om te kopen is het 
mogelijk de voorschriften te omzeilen. Verschillende methodes worden gebruikt, onder meer 
de niet-wederinvoer van diamanten die buiten Rusland zijn bewerkt, de officiële uitvoer van 
diamanten van mindere kwaliteit en mindere waarde dan wel de uitvoer van reeds buiten 
Rusland gesneden diamanten (op illegale wijze in Antwerpen bij voorbeeld), die bijgevolg 
niet aan de voorschriften zijn onderworpen. Die illegale handel44 verstoort de mededinging op 
de legale markt. 
 
De handel in sigaretten van de Oost-Europese criminele organisaties heeft recentelijk de 
aandacht getrokken van de Veiligheid van de Staat. De risico’s zijn relatief klein in 
verhouding tot de winsten die kunnen worden opgestreken. Het potentiële risico voor de 
samenleving is groot aangezien de met die handel verworven vermogensvoordelen kunnen 
worden geherinvesteerd in andere criminele activiteiten. Naast de handel in sigaretten 
afkomstig uit Groot-Brittannië, kan de aandacht ook worden gevestigd op de route van de 
Baltische landen (“Golden Corridor”), alsook op die van de Balkanlanden en van Polen om 
sigaretten van Oost-Europa naar West-Europa over te brengen. 
 
De complexiteit van de aangewende commerciële structuren, het gegeven dat de 
basismisdrijven vaak in het buitenland worden gepleegd en nog andere factoren45 
bemoeilijken de bestrijding van die vorm van georganiseerde criminaliteit. Belangrijke 
personen van de Russische georganiseerde criminaliteit zijn in België aanwezig of hebben er 
op verscheidene manieren banden (beheerders van vennootschappen, investeringen in de 
vastgoedsector… die op het eerste gezicht misschien gunstig lijken voor een bepaalde 
commerciële sector, maar die op middellange termijn het vertrouwen schaden dat 
mogelijkerwijs in die sectoren bestaat). Het witwassen van criminele gelden gebeurt nog 
steeds voornamelijk via de vastgoedsector, maar de Veiligheid van de Staat heeft tevens de 
herhaalde aanwezigheid van onderdanen van Oost-Europese landen in Belgische casino’s 
vastgesteld. 
 

 
44 In de dossiers van de Veiligheid van de Staat wordt eveneens gewag gemaakt van wapen- en diamanthandel 
in Angola waarbij Israëlische onderdanen van Russische origine zijn betrokken, en van in België gevestigde 
vennootschappen. Diverse internationale instanties onderzoeken thans de mogelijkheid om een hermetisch 
controlesysteem te ontwikkelen. 
45 De grens tussen criminele en legale activiteiten is soms subtiel, gelet op de mogelijke permutaties tussen die 
twee soorten handelingen die de legale actoren kunnen beïnvloeden en hen die grens doen overschrijden. 
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Gelet op voornoemde elementen moet de aanpak van het verschijnsel rond twee centrale 
elementen worden opgebouwd. Het eerste heeft betrekking op de inwinning en het beheer van 
de gegevens over de nationale en internationale groepen die al dan niet in België werkzaam 
zijn en over hun activiteiten. Bij het tweede wordt de aanpak, zowel op politioneel als op 
gerechtelijk niveau, gegrond op de vaststellingen en behoeften op het terrein (bottom-up-
aanpak, uitgaande van de feiten om zo terug te gaan naar de groepen van daders). Die aanpak 
wordt derhalve eerst gericht op de groepen van daders die op het Belgische grondgebied actief 
en aanwezig zijn. Door middel van die twee centrale elementen zal het mogelijk zijn een 
volledig beeld van de Russische georganiseerde criminaliteit te ontwikkelen. 
 
Op regeringsniveau heeft de eerste minister tijdens zijn bezoek aan Moskou in december 2000 
met zijn Russische collega een akkoord ondertekend inzake de politiesamenwerking met het 
oog op een betere bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. De twee regeringen hebben 
zich ertoe verbonden de communicatie en de informatie-uitwisseling te verbeteren. De 
belangrijkste criminele sectoren waartegen strijd moet worden geleverd, zijn witwassen van 
geld, mensenhandel, productie van en handel in verdovende middelen, afpersing, 
wapenhandel, handel in gevaarlijke stoffen, in gestolen voertuigen en in kunstvoorwerpen, 
alsook de computercriminaliteit. Bovendien heeft de minister van Binnenlandse Zaken tijdens 
het eerste semester van 2001 diverse landen van het vroegere Sovjetblok bezocht (zie deel 
10.4.2. voor een meer volledige opsomming). 
 
 
7.12.2.Zuidoost-Aziatische criminele organisaties 
 
De hieronder toegelichte Aziatische organiseerde criminaliteit betreft meer bepaald 
onderdanen uit landen van Zuidoost-Azië 31. 
 
De sterkte van de ontdekte criminele organisaties schommelt voortdurend. De leden die om 
tal van redenen uit de organisaties verdwijnen worden vrij snel vervangen.  
De opsporing van de Zuidoost-Aziatische organisaties geschiedt meestal door aandachtige 
analyse van verscheidene dossiers. Uit de onderzoeken die thans zijn ingesteld blijkt dat op 
het Belgische grondgebied 6 Zuidoost-Aziatische criminele organisaties actief zijn (bestaande 
uit onderdanen van Singapore, China, Maleisië en Vietnam). Iedere organisatie heeft haar 
eigen kenmerken en laat zich met specifieke criminele activiteiten in.  
 
De structuren van die organisaties variëren van een familiaal crimineel netwerk dat is 
georganiseerd rond de patriarch, tot hiërarchische structuren met een strikte verdeling van de 
taken. Andere structuren bestaan uit een vaste kern, rond welke diverse groepen bestaan die 
zijn gespecialiseerd in een bepaalde criminele activiteit. De samenstelling van die groepen is 
meestal erg veranderlijk, zodat het moeilijk is om de rol en de verantwoordelijkheid van de 
leden ervan te bepalen. Het is duidelijk dat zij een beroep doen op deskundigen. In 2000 kon 
geweld worden vastgesteld ten aanzien van de leden van de organisatie (zelfs doodslag) of ten 
aanzien van andere personen, alsmede (soms geslaagde) pogingen om invloed uit te oefenen 
bij ambassades of bij consulaten. 
 

 
46. De Zuidoost Aziatische landen waarop dit onderzoek betrekking heeft zijn: Cambodja, China, Noord-Korea, 
Zuid-Korea, Hongkong, Indonesië, Japan, Laos, Maleisië, Myanmar, de Filippijnen, Singapore, Taiwan, 
Thailand en Vietnam. 
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De gekende periode tijdens welke die criminele organisaties in België actief zijn of zijn 
geweest kan soms meer dan 20 jaar bedragen. Zij zijn overal op het grondgebied gevestigd. 
Sommige ervan zijn vooral actief in Vlaanderen (Oost- en West-Vlaanderen), andere in 
Antwerpen (nauwe banden met Nederland) en nog andere in Brussel. Uit recente gegevens 
blijkt dat notoire Aziatische criminelen zich in het zuiden van het land zouden vestigen. 
Contact met andere criminele organisaties wordt regelmatig vastgesteld (soms met triades die 
in het buitenland zijn gevestigd, maar in een geval ook met een Albanese organisatie), zowel 
op nationaal vlak als op internationaal niveau (vooral Nederland, maar ook Duitsland, Groot-
Brittannië, Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije, Hongkong of andere Zuidoost-Aziatische landen). 
Er wordt ook nauw samengewerkt. 
 
Zoals in het vorige jaarverslag reeds is gesteld, zijn de criminele activiteiten van diverse aard 
32. Het totale aantal dossiers waarin Zuidoost-Aziatische criminelen zijn betrokken die banden 
hebben met de georganiseerde criminaliteit is in 2000 sterk gestegen. Het aantal dossiers dat 
in 2000 is aangelegd stemt overeen met het globale aantal dossiers aangelegd in 1998 en 1999 
en betekent dat het aantal dossiers is verdrievoudigd in vergelijking met 1997. Op grond van 
de dossiers in 2000 kan worden vastgesteld dat illegale immigratie en mensenhandel nog 
steeds de activiteit is die het best is ontwikkeld en die althans voor de politiediensten het 
meest zichtbaar is (80% van de dossiers hebben betrekking op mensenhandel of op illegale 
immigratie). De dossiers die worden aangelegd onderstellen van het federale niveau van de 
gerechtelijke pijler van de federale politie over het algemeen een (inter)nationale coördinatie, 
nauw contact met de steunpunten in het buitenland, vergelijkende opzoekingen in de diverse 
gegevensbanken, contact met Europol, Interpol en de Veiligheid van de Staat, bijstand naar 
aanleiding van internationale rogatoire commissies, onderzoek bij besturen en administraties, 
zoeken naar verband met andere onderzoeken,.Zuidoost-Aziatische criminele organisaties zijn 
zeer vaak betrokken bij fraude met kredietkaarten, een aangelegenheid waarvan de politie 
vrijwel steeds op de hoogte wordt gebracht. Dossiers betreffende valse en vervalste 
documenten, feiten die verband houden met verdovende middelen, doodslag, hold-ups, 
afpersing en diefstal verstrekken gegevens inzake de betrokkenheid van de Aziatische 
georganiseerde criminaliteit bij andere criminele aangelegenheden. 
 
Uit onderzoek blijkt dat 3 organisaties betrokken zijn bij gestructureerde 
immigratienetwerken. In 2000 zijn in België diverse honderden kandidaat-immigranten 
opgepakt die waren overgebracht door gekende Zuidoost-Aziatische organisaties. Die 
“handel” bezorgt aan de organisaties belangrijke inkomsten.  
 
De illegale immigratie kan in twee categorieën worden verdeeld. De pseudo-legale immigratie 
door middel van misbruik van de wettelijke procedures (officiële “Schengen”-visa voor korte 
termijn33 of zakenvisa, statuut van student, formele adoptie of schijnhuwelijken die soms 
verband houden met familieherenigingen) en illegale immigratie in het algemeen. Het gebruik 
van valse en van vervalste documenten doet zich ook voor bij de illegale immigratie door 
Chinese criminele groepen. Valse Chinese notariële akten en attesten van consulaten worden 
bijvoorbeeld aangewend om banden van verwantschap te bewijzen. Het is ook vaak moeilijk 
om de echtheid van die soorten documenten te onderzoeken.  Op grond van een onderzoek 

 
 
33 De afgifte van een visum in een lidstaat van de “Schengenruimte” biedt de houder ervan de mogelijkheid om 
vrij te reizen (binnen de beperkingen van het visum) in die ruimte. Gelet daarop zoeken de criminele organisaties 
in de staten die gemachtigd zijn om die visa af te geven de consulaten en de ambassades waarvan het makkelijkst 
misbruik kan worden gemaakt. 
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naar de pseudo-legale immigratie uit China is een brochure opgesteld ten behoeve van de 
actoren die op het terrein met dit verschijnsel worden geconfronteerd, zowel in België als in 
het buitenland. Die brochure vergemakkelijkt de opsporing van het verschijnsel. Er is tevens 
een lijst van indicatoren inzake uitnodigingen voor zaken gemaakt en verspreid. 
 
In het kader van de smokkel van migranten wordt vrijwel stelselmatig gebruik gemaakt van 
“safe houses”, plaatsen waar de illegalen worden verzameld vooraleer een nieuwe fase van 
hun tocht wordt aangevat. Die huizen bevinden zich in alle van de landen (meestal in het 
kader van de reeds gevestigde Chinese gemeenschap) die de kandidaat-immigranten aandoen, 
alsmede in de landen van bestemming (dikwijls Engeland). Er wordt ook regelmatig gebruik 
gemaakt van restaurants, zowel om de illegalen te huisvesten als om hen te doen werken zodat 
zij hun “reiskosten” kunnen betalen. Soms wordt gebruik gemaakt van een stelsel voor 
recyclage van identiteitsdocumenten. Het federale niveau van de gerechtelijke pijler van de 
federale politie heeft op grond van een analyse een modeldocument opgesteld teneinde de 
opsporing van passeurs en illegalen, alsmede van valse en/of vervalste documenten te 
vergemakkelijken. Aangezien het aantal illegalen dat wordt vervoerd in vrachtwagens sedert 
oktober 1999 spectaculair is gestegen, is ook terzake een brochure uitgewerkt. Die brochure 
beoogt niet enkel de bewustmaking van de politiediensten, maar bevat ook elementen inzake 
gerichte controles van vrachtwagens en gevoelige plaatsen, alsmede preventieve maatregelen. 
 
Mensenhandel is een andere vorm van zware georganiseerde criminaliteit waarbij de 
Zuidoost-Aziatische criminele organisaties zijn betrokken.  Het vaakst voorkomende 
probleem is exploitatie in het kader van arbeid. Die tewerkstelling heeft meestal plaats in 
restaurants en houdt vaak verband met illegale immigratie. Er kon inderdaad worden 
vastgesteld dat illegalen werden verplicht te werken om de reiskosten te betalen. In het 
bestaande stelsel wordt dikwijls voorzien in een soort overeenkomst tussen de criminele 
organisatie, de illegaal en de uitbater van een restaurant of een familielid van de illegaal die 
reeds in België is gevestigd. Het arbeidsregime en de voorwaarden kunnen als drastisch 
worden omschreven, de illegale krijgt een valse naam zodat hij door andere illegalen niet kan 
worden geïdentificeerd, mannen en vrouwen slapen apart (meestal boven het restaurant zelf) 
en echtgenoten mogen niet in hetzelfde restaurant worden tewerkgesteld. Uit een ander 
dossier blijkt dat Zuidoost-Aziatische criminele organisaties zijn betrokken bij feiten van 
prostitutie gepleegd in België. 
 
Zuidoost-Azatische criminele organisaties blijven een voorkeur hebben voor fraude met 
kredietkaarten. Zulks onderstelt de actieve betrokkenheid van diverse actoren voor het 
verwerven van de gegevens van een bestaande kaart (kopie van de gegevens op het origineel 
in de “points of compromise”34 voor de aanmaak van de valse kaarten (overdracht van de 
gegevens op een blanco kaart) en voor het opzetten van een netwerk van gebruikers (gebruik 
van de vervalste kaart). Deze vorm van fraude heeft meestal plaats op internationaal vlak. 
 
De activiteiten met betrekking tot illegale handel in verdovende middelen betreffen meestal 
handel in XTC en in cocaïne. Laatstgenoemde drug wordt meestal verhandeld door Filippijnse 
onderdanen. De aantallen illegaal verhandelde XTC-tabletten nemen toe. Er kon worden 
vastgesteld dat XTC-tabletten worden uitgevoerd naar landen in Zuidoost-Azië, vooral naar 
Maleisië, Hongkong, Indonesië en Thailand. 
 

 
34Meestal Aziatische restaurants. 
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Afpersing geschiedt hoofdzakelijk in het kader van de Aziatische gemeenschap zelf en houdt 
meestal verband met schulden die zijn ontstaan naar aanleiding van illegale kansspelen, in 
samenhang met mensenhandel of nog met de voorgenomen “bescherming” van bepaalde 
doelstellingen. Er zijn inrichtingen met illegale speelzalen (hoofdzakelijk Mah-jong en 
PaiKau) ontdekt35. De intrest die door onfortuinlijke gokkers moet worden betaald kan soms 
oplopen tot 10% per week! 
Restauranthouders die zich borg hebben gesteld voor de betaling van de kosten die 
voortvloeien uit de aanwezigheid van een illegaal in het Westen, worden soms afgeperst als 
de illegaal de schulden die hij ten aanzien van de criminele organisatie heeft, niet afbetaalt. 
 
 
7.12.3 Criminele motorbendes 
 
Tot zeer onlangs was België van deze plaag bespaard gebleven. Frankrijk, Nederland en 
Duitsland hebben echter te maken gehad met verschillende criminele motorbendes op hun 
grondgebied. 
 
Een criminele motorbende is een zeer gesloten vereniging van motorrijders waarvan de leden 
een anticonformistisch statuut verkrijgen of behouden door misdrijven te plegen die 
hoofdzakelijk, doch niet uitsluitend, andere motorclubs betreffen. Zij is georganiseerd in 
“chapters”36. 
 
De organisatie is sterk hiërarchisch gestructureerd. Het chapterbestuur bestaat uit een 
voorzitter die de macht in zich verenigt, uit een ondervoorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. Zij krijgen ondersteuning van een “road captain”, belast met reizen en 
verplaatsingen en van een “sergeant at arms”, die binnen de club de orde handhaaft en als 
lijfwacht optreedt. Verder bestaat de club uit “full members”, “prospects” en “hangarounds”. 
Iedere inbreuk op het clubreglement wordt zwaar gestraft. Interne rivaliteiten of rivaliteiten 
met andere clubs worden gewapenderhand geregeld37. 
 
Prospects zijn kandidaten die een initiatieritus moeten ondergaan om zichzelf te bewijzen. Als 
toelatingsproef moeten zij klusjes opknappen, worden zij op observatie uitgezonden of 
moeten zij eveneens misdrijven plegen. Dit laatste element is problematisch voor de 
politiediensten die in deze bendes wensen te infiltreren. Een goed gevuld strafregister strekt 
tot aanbeveling. Nadien kunnen de kandidaten in het bezit komen van hun “colors”38. Om het 
statuut van prospect te krijgen moet iemand tijdens een voorbereidende fase “hangaround” 
zijn. De hangaround voert de meest smerige opdrachten uit, draagt geen colors en heeft geen 
stem in het kapittel. De prospects en de hangarounds voeren vooral de opdrachten uit en 
nemen actief deel aan criminele activiteiten. Aangezien zij hun bekwaamheid moeten 
bewijzen zijn zij dan ook de gewelddadigste leden. 
 

 
35 Dominospelen. 
36 Erkende afdeling van een criminele motorbende die reeds alle initiatiefasen heeft doorstaan. 
37Het is niet uitgesloten dat een beroep wordt gedaan op radicale methoden. Op bevel van de Mother Chapter van 
Oakland hebben de Hells Angels in 1985 bijvoorbeeld alle leden van hun eigen Chapter North Quebec laten 
neerschieten omdat zij niet langer meer in de lijn lagen van de globale strategie van de Hells Angels. Nochtans 
sloot de levensstijl van deze leden aan bij die van de Hells Angels van na de tweede wereldoorlog. 
38 Mouwloze leren jekker of jeansjas met aan de rugzijde de insignes van de club : de naam van de club boven 
(de “top rocker”), de plaats van herkomst onder  (de “bottom rocker”) en het clubsymbool in het midden. 
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De favoriete criminele activiteit is en blijft de productie van en het dealen in drugs, meer 
bepaald amfetamines alsook XTC in Europa. Handel in gestolen motors en in onderdelen 
ervan, wapensmokkel, heling, afpersing, prostitutie, containerdiefstal, verzekeringsfraude en 
witwaspraktijken maken ook deel uit van hun activiteiten. In het clubhuis wordt evenwel geen 
enkele illegale activiteit uitgeoefend.  Een bepaald percentage van de winsten uit criminele 
activiteiten wordt weer in de club gepompt. 
 
De contrastrategie tegen de autoriteiten of mogelijke bedreigingen tegen de club zijn zeer 
vaak gewelddadig. Niet zelden worden getuigen en hun familieleden geïntimideerd, worden 
rechters en politiemensen die onderzoek verrichten naar criminele motorbendes bedreigd. 
Pogingen om politieagenten om te kopen komen vrij vaak voor. Clubhuizen beantwoorden 
aan welbepaalde veiligheidsnormen. Hoge muren of omheiningen om gluurders buiten te 
houden, een stalen deur met grendelsloten, waakhonden, video- en audiobewaking, scanning, 
permanente gewapende bewaking, kortom het clubhuis wordt omgevormd tot een ware 
vesting om mogelijke invallen van politie of van rivaliserende bendes af te weren. Vrouwen 
kunnen geen lid worden van een criminele motorbende. Vrouwen met betrekkingen binnen de 
overheidsdiensten, waar ze inzage kunnen krijgen in gegevensbanken (rijksregister, 
politieregisters, dienst inschrijving voertuigen...) wekken meer vertrouwen. Er wordt 
stelselmatig klacht ingediend om de slagkracht van de overheid te verzwakken. “Public 
relations” zijn een belangrijk element van het tegenoffensief. Zij hebben goede contacten met 
de pers, geven interviews, nemen deel aan talkshows en verklaren telkens weer dat zij geen 
criminelen zijn, maar personen die dezelfde passie delen.  
 
Een criminele motorbende oprichten gebeurt niet zomaar willekeurig. Eerst wordt onderzoek 
gevoerd naar een mogelijke criminele markt en gepolst naar de aanwezigheid van 
politiediensten. Op grond daarvan worden interessante “kandidaat-franchisenemers” 
opgezocht. Vijandige motorbenden worden gemarginaliseerd. 
 
Criminele motorbendes zijn in België een vrij recent verschijnsel. De eerste bendes 
ontstonden in de jaren vijftig, sommige daarvan waren om hun gewelddadig karakter gekend. 
In 1991 werd MC Belgium hangaround van de Hells Angels van Amsterdam. De eerste 
gevechten hadden betrekking op het leiderschap in Oost-Vlaanderen en op de rivaliteit tussen 
de Gentse bende en de Blue Angels39. De rivaliteit met andere motorclubs breidde achteraf uit 
over het hele land. Op 25 juni 1996 kreeg MC Belgium het statuut van prospect. Tijdens een 
politieoptreden op 29 februari 1996 kon reeds worden vastgesteld dat het clubhuis van MC 
Belgium aan de veiligheidsnormen van de Hells Angels beantwoordde. 
 
Op 14 juli 1997 is MC Belgium als full member opgenomen. Voor het eerst bestonden 
officieel Hells Angels in België. Tijdens het eerste semester van hun “full colors” hebben zij 
de meeste motorbendes opgeslorpt als hangaround of als “puppet club”.De autoriteiten 
reageren op administratieve (hoofdzakelijk preventieve) en gerechtelijke wijze. Het eerste 
element bestaat uit de aanwijzing van contactambtenaren, uit stelselmatige en zeer grondige 
controles tijdens vergadering van motorbendes en ten slotte uit de ontradende aanwezigheid 
van de ordediensten tijdens grote vergaderingen en belangrijke rally’s.  Het gerechtelijk 
optreden heeft geleid tot concrete resultaten en tot de aanhouding van leden van Hells Angels 
MC Belgium. De vervolging had betrekking op overtredingen van de wet op de privé-milities, 

 
39 Tijdens een Custom & Bike Show te Zottegem werd in 1993 een dubbele aanslag gepleegd. 
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op het bezit van wapens en van verdovende middelen, op afpersing, op pogingen tot doodslag 
en op diefstallen. Aan de betrokken zijn een honderdtal feiten ten laste gelegd. 
 
In het arrest van het Hof van beroep te Gent dd. 2 mei 2000 is het vonnis in eerste aanleg van 
de correctionele rechtbank te Gent niet gevolgd, zodat de tenlasteleggingen ten aanzien van de 
leden van de Hells Angels Club en van de groep Hells Angels op grond waarvan zij in België 
als een privé-militie werden beschouwd niet zijn bekrachtigd. De in aanmerking genomen 
tenlasteleggingen hebben evenwel betrekking op de vereniging met het oogmerk een misdrijf 
te plegen wegens de sporadische oprichting in het kader van die club van een onafhankelijke 
groep teneinde op georganiseerde wijze misdrijven te plegen ten aanzien van personen of van 
eigendom, opzettelijke slagen en verwondingen, diefstal en verkoop van oorlogswapens door 
een lid van de club en heling van een gesloten motor, alsmede het bezit van verdovende 
middelen in de particuliere woningen van sommige leden van de club. De politiediensten 
hebben hun voortdurend toezicht op de criminele motorbendes in België voortgezet, vooral 
omdat zij vreesden dat de definitieve beslissing van het Hof van beroep te Gent 
psychologische invloed zou hebben op de wereld van de motards en bijgevolg zou leiden tot 
een sterkere positie voor de Hells Angels in de andere clubs. 
 
Thans zijn de Hells Angels verdeeld in vier chapters met 68 full members en meer dan 300 
prospects en hangarounds. Die chapters komen enkel voor in het Nederlandstalige deel van 
het land (Gent, Antwerpen, Mechelen en een chapter dat in België (nog?) geen vaste plaats 
heef). Ook de Outlaws, een andere criminele motorbende, bestaan in België en wel in 
Mechelen. Uit gegevens kan worden opgemaakt dat het voornemen bestaat om chapters op te 
richten in Wallonië, dat kort bij Duitsland is en 600 erkende leden telt. Ook een derde 
criminele motorbende, de Bandido’s, blijkt voordeel te willen halen uit het feit dat thans in 
Wallonië geen chapters bestaan. Er zijn reeds clubs van Bandido’s in Luxemburg en in het 
Noord-Oosten van Frankrijk, aan de grens met België. 
 
 
7.12.4. Albanese criminele organisaties 
 
De jongste jaren gaat steeds meer aandacht uit naar Albanese criminele organisaties. De 
vereiste om die vorm van criminaliteit op een meer gestructureerde wijze aan te pakken, zoals 
gesteld in de aanbevelingen in het verslag 1999 over de toestand in België in 1998, wordt 
verder bevestigd. Een adequaat antwoord onderstelt inderdaad dat de omstandigheden zijn 
gekend waarin de Albanese criminele organisaties zijn ontstaan en bestaan. De 
hiernavolgende bijdrage ligt in het verlengde van de overwegingen die de vorige jaren zijn 
gemaakt en is een combinatie van de bijdrage van de Veiligheid van de Staat en van de 
verschillende programma’s van de gerechtelijke pijler van de federale politie. 
 
De economische depressie in Albanië die kritiek is sedert 1993 en verergerd is door de 
financiële crisis van 199740, heeft in eerste instantie geleid tot de ineenstorting van het beleid 
van planeconomie en het politiek stelsel van het land gedestabiliseerd. In tweede instantie is 
daaruit gevolgd dat de bevolking geen vertrouwen meer heeft in de centrale autoriteit en in de 
bankwereld. De financiering van de Albanese economie draait hoofdzakelijk door middel van 
contant geld dat vaak door Albanese onderdanen uit het buitenland is ingevoerd. Volgens een 
studie van het ministerie van arbeid en van sociale zaken zou om en bij de 40% van de actieve 

 
40Financiële afpersing in piramidevorm op landelijk niveau heeft ertoe geleid dat een Albanees op drie zijn 
spaargeld heeft verloren. 
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bevolking werkloos zijn en zou 75% van de bevolking onder de armoededrempel leven. 1997 
werd tevens gekenmerkt door een nog grotere diaspora van de Albanese bevolking naar het 
buitenland (25% van de bevolking zou Albanië hebben verlaten in de loop van de jongste tien 
jaar). 
 
De criminele activiteiten van de Albanese organisaties zijn niet beperkt tot een soort 
criminaliteit. 
 
Volgens de Veiligheid van de Staat ziet het ernaar uit dat groepen van Albanese daders vooral 
optreden vanuit Antwerpen en Brussel. Ook andere grote of middelgrote steden zoals Luik, 
Charleroi en Namen worden met dat verschijnsel geconfronteerd. In het verlengde van het 
verschijnsel dat zich elders in Europa voordoet, ziet het ernaar uit dat die groep van daders 
een steeds belangrijker plaats inneemt in het kader van de georganiseerde criminaliteit. De 
organisatie van die groepen is gestoeld op familiale structuren waarin de loyauteit jegens de 
familie of de bestrijding van andere families een belangrijke plaats inneemt. Deze familiale 
structuur en hun wantrouwen ten aanzien van buitenlanders bemoeilijkt het werk van de 
politie- en inlichtingendiensten, inzonderheid om in een criminele groep te infiltreren. De 
grote groepen migranten worden gebruikt om nieuwe leden te rekruteren of om degene die 
worden opgespoord te verbergen. 
 
Zij zijn actief op tal van vlakken gaande van wapensmokkel tot illegale handel in verdovende 
middelen en mensenhandel. Er is ook vastgesteld dat zij auto’s stelen, diefstallen plegen in 
woningen en geld aftroggelen met het oog op bescherming. Volgens de Veiligheid van de 
Staat zijn de groepen van Albanese daders in België vooral actief in de prostitutie, waarbij een 
band bestaat met andere soorten criminele activiteiten, bijvoorbeeld smokkel in illegale 
documenten of controle aan privé-clubs (portiers). Het gebruik van geweld is diverse malen 
vastgesteld en is naar alle waarschijnlijkheid een van de kenmerken van die groepen, zowel 
op Belgisch als op Europees vlak41. 
De vlakken waarop de Albanese criminele organisaties activiteiten ontplooien zijn niet 
beperkt, maar zouden zich in de toekomst kunnen uitbreiden op grond van de doeltreffendheid 
of de aanwezigheid van de politiediensten en/of de winst die zij uit hun huidige activiteiten 
puren. Uit de chaotische toestand in Albanië en de geografische toestand van de Balkanlanden 
zou kunnen worden afgeleid dat die criminele groepen een belangrijke rol zouden kunnen 
spelen op het stuk van illegale handel in verdovende middelen. 
 
Technische contrastrategiën worden regelmatig toegepast. Contraobservatie, het voortdurend 
veranderen van voertuig of het gebruik van tientallen gsm’s met Belgische of buitenlandse 
betaalkaarten wordt regelmatig vastgesteld. De financiële winst die de criminele activiteiten 
oplevert wordt witgewassen via een parallel banknetwerk, luxegoederen worden gekocht of 
een deel wordt bezorgd aan de familie of de oorspronkelijke clans in Albanië of in Kosovo. 
 
 
7.12.5 Groepen van Turkse daders 
 

 
41 Tussen 1996 en 1999 zijn in Albanië 6000 moorden geteld (een kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 
1998 is vermoord). De financiële en economische crisis die de Albanese bevolking in Albanië treft is gevolgd 
door de diefstal van ongeveer 650000 oorlogswapens. Het land is verdeeld naar gelang van de invloedssfeer van 
de diverse clans. Aan de raaklijnen van de aldus omschreven gebieden wordt “beschermingsgeld” gevraagd. 



  75 
   
   
   

België is een van de landen (met Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk) waarin de 
belangrijkste en de best georganiseerde Turkse netwerken voorkomen (vooral in Charleroi, 
Beringen, Brussel, Gent en Luik). België is een centrum van verbruik, opslag en verdeling 
van heroïne en wordt belangrijk in het kader van de internationale handel. Turkse organisaties 
controleren het geheel van de operaties, van de levering tot de verkoop in het groot en 
gebruiken verscheidene handelsstructuren als dekmantel. 
 
De criminele groepen zijn zeer sterk georganiseerd. Het zijn op hiërarchische wijze rond 
uitermate gesloten familiale banden gestructureerde organisaties, zodat de mogelijkheden op 
politiële infiltratie quasi onbestaande zijn. Zij worden gekenmerkt door een zeer strakke 
structuur, waarin snel geweld wordt gebruikt en tot manipulatie wordt overgegaan. In het 
kader van de operaties hebben de media soms verkeerde informatie verspreid die aan het 
onderzoek schade heeft berokkend. De politiediensten hebben vastgesteld dat personen die 
zich bij hen als verklikker kwamen voorstellen, eigenlijk de rol van spion speelden en 
probeerden de informatie te kennen die de politiediensten in hun bezit hebben. Deze 
criminelen schenken veel aandacht aan de methoden en aan het optreden van de politie en 
passen hun modus operandi daaraan aan. 
 
Dit uitermate traditionele milieu oefent intern druk uit door middel van de Eer en de 
familiebanden, aan welke zelfs de jongere generaties nog veel aandacht schenken. Er is ook 
sprake van afrekeningen, van praktijken van bedreiging en gewelddadige intimidatie, zowel 
intern als extern. 
 
Nieuwe tendensen doen zich voor. Er kon worden vastgesteld dat bepaalde Turkse criminele 
organisaties, naast de invoer en de verdeling van heroïne, steeds meer aandacht schenken de 
illegale handel in cocaïne en in mindere mate aan de verkoop van XTC. Er is onder meer 
geweten dat zij hun heroïne in sommige landen, bijvoorbeeld Italië, ruilen tegen cocaïne.  
Uit bepaalde politiële gegevens blijkt aan de andere kant dat de leden van de Turkse criminele 
organisaties zich steeds meer distantiëren van uitvoerende taken en daartoe een beroep doen 
op criminelen met een andere nationaliteit, bijvoorbeeld Albanezen voor het vervoer per 
vrachtwagen naar Engeland (ook de Albanese groepen zijn georganiseerd in zeer gesloten 
families of clans en maken gebruik van intimidatie of van geweld). Er is tevens vastgesteld 
dat deze organisaties, indien nodig door middel van diverse vormen van intimidatie en druk, 
gebruik maken van koeriers die geen Turken zijn (soms Belgen). Zulks is een doordachte 
strategie, want Belgische onderdanen worden minder in verband gebracht met 
heroïnesmokkel en wekken dus minder de aandacht van de politiediensten. 
 
Turkse organisaties zijn tevens betrokken in andere criminele activiteiten, zoals illegale 
immigratie, racketeering, corruptie, witwassen van geld en afpersing. Uit inlichtingen van de 
Veiligheid van de Staat blijkt tevens dat sommige van die organisaties gebruik hebben 
gemaakt van de oorlogstoestand in de Balkan om wapensmokkel naar België te organiseren. 
Een deel van het heroïnegeld zou trouwens worden gebruikt om de PKK te financieren. 
 
Het is overigens belangrijk te onderstrepen dat het aantal feiten omschreven als 
“drugssmokkel” (verkoop, invoer/uitvoer en of aanmaak) waarbij personen met de Turkse 
nationaliteit zijn betrokken de jongste jaren voortdurend daalt. Ook het aantal dossiers inzake 
heroïnehandel waarbij Turkse groepen zijn betrokken blijkt te dalen. Die daling kan aan 
diverse redenen worden toegeschreven, waarbij geen enkele hypothese kan worden 
uitgesloten. Misschien is die daling enkel schijn en veeleer toe te schrijven aan het feit dat de 
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nieuwe generaties van Turkse oorsprong de Belgische nationaliteit hebben verkregen. 
Misschien is die daling ook wel het gevolg van de grotere doeltreffendheid van de 
contrastrategieën ontwikkeld door de criminele organisaties. Zoals wij supra reeds hebben 
gesteld, kennen die organisaties de wijze van optreden van de politie steeds beter, worden zij 
achterdochtiger en passen zij hun strategieën aan. Ten slotte kan die daling van het aantal 
vastgesteld feiten ook worden toegeschreven aan het feit dat de politie haar aandacht heeft 
verplaatst en geconcentreerd op andere verschijnselen. Het zou bijgevolg riskant en voorbarig 
zijn te stellen dat de activiteiten van de Turkse criminele organisaties in ons land zijn 
afgenomen. 
 
 
7.12.6 Colombiaanse organisaties 
 
De volgende criminele groepen zijn in dalende volgorde actief in de illegale handel in 
cocaïne: Colombianen, Chilenen, Bolivianen en Peruvianen. De Colombiaanse criminele 
organisaties zijn en blijven de meest actieve groepen. Op het terrein wordt sinds een aantal 
jaren evenwel vastgesteld dat Chileense organisaties daarbij steeds vaker zijn betrokken in 
Europese havens, onder meer in Antwerpen. De Colombiaanse criminele organisaties zijn 
hoofdzakelijk gevestigd in Nederland, in de regio Den Haag – Amsterdam, en zijn aldaar ook 
betrokken in de illegale handel in cannabis en in heroïne. Die betrokkenheid en de invoer van 
heroïne uit Zuid-Amerika konden tot dusver in België niet worden bewezen. België blijft voor 
de illegale handel in cocaïne hoofdzakelijk een doorvoerland.  
 
Anders dan in Colombia, kan in België in 1999 en 2000 geen bewijs worden geleverd van 
pogingen om invloed uit te oefenen.  Er is evenwel een politieambtenaar aangehouden wegens 
betrokkenheid bij illegale handel in cocaïne.  
De organisatiestructuur van de Colombiaanse criminele organisaties bestaat uit cellen, die 
kunnen worden vergeleken met een bijenkorf. De organisatie bestaat uit onderscheiden takken 
(of afdelingen) die zijn onderverdeeld in onafhankelijke operationele subeenheden. Tussen de 
cellen bestaat geen verband. Dit stelsel heeft tot gevolg dat het uitermate moeilijk is te weten 
wie in een Colombiaanse organisatie de opdrachten geeft.  
 
De Colombiaanse organisaties staan open voor samenwerking met andere criminele groepen. 
In Antwerpen bestaan vermoedens dat Albanese of Russische criminelen betrokken zijn bij de 
bevoorrading van de nieuwe afzetgebieden in Oost-Europa met cocaïne. 
 
De zwakte van de Colombiaanse criminele organisaties ligt in hun wijze van communiceren 
tijdens het vervoer en in het kader van hun boekhoudkundig beheer. Gebrek aan 
nauwkeurigheid wordt regelmatig vastgesteld naar aanleiding van afspraken, bijvoorbeeld 
tussen de contactpersoon op het schip en de persoon die de goederen in ontvangst moet 
nemen. Het komt trouwens vrij vaak voor dat een coördinator uit Colombia zich naar 
aanleiding van de levering van grote hoeveelheden cocaïne rechtstreeks naar de plaats van 
levering begeeft. 
 
Gelet op de activiteiten en op de organisatie van die illegale handel zijn die criminele groepen 
ongetwijfeld criminele organisaties in Colombia. Gelet op de gedane vaststellingen blijft het 
evenwel uitermate moeilijk om hen in België als dusdanig te omschrijven als de specifieke 
criteria met betrekking tot de criminologische definitie strikt worden toegepast. 
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7.12.7 Portiersmilieu 
 
In 1999 is bevestigd dat de wereld van de “nachtclubs” wordt gedomineerd door diverse clans 
van portiers. Diverse incidenten hebben plaatsgehad aan de ingang van de inrichtingen, vooral 
in Antwerpen, Brussel en Mechelen. Die problemen kunnen zowel incidenten met bezoekers 
(vechtpartijen, illegaal fouilleren en illegale inbeslagnemingen) als gewelddadige 
confrontaties tussen de verschillende groepen portiers zijn. 
 
Sedert 1 oktober 1999 is de uitoefening van activiteiten van portier onderworpen aan de 
regelgeving bedoeld in de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen de 
beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. Krachtens de wet moeten de 
portiers houder zijn van een “ vergunning om het beroep uit te oefenen”. 
 
Alle personen die “controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op 
voor het publiek toegankelijke plaatsen uitoefenen” moeten bij de Algemene Rijkspolitie een 
vergunningsaanvraag voor een interne bewakingsdienst of een bewakingsonderneming 
indienen. 
 
De personen die dergelijke activiteiten willen blijven uitoefenen moeten in het bezit zijn van 
een blanco getuigschrift van goed zedelijk gedrag en een basisopleiding hebben gevolgd die 
wordt afgesloten met een bekwaamheidsattest. Bovendien kunnen zij hun taak niet verrichten 
als zij gewapend zijn. De portier mag de kleding en de handbagage enkel oppervlakkig 
controleren als de bevoegde burgemeester zulks toestaat en er gegronde redenen zijn om aan 
te nemen dat een persoon in het bezit is van een wapen of van een gevaarlijk voorwerp. Deze 
wet strekt ertoe die sector te regulariseren en te saneren. 
 
Vermoed wordt dat groepen van portiers deel uitmaken van de georganiseerde criminaliteit. 
Zulks geldt inzonderheid voor de groepen die hun mannetjes “verhuren” aan de uitbaters van 
megadancings, van bekende cafés, van lunaparken, van striptenten en van casino’s, die op die 
wijze in dat soort inrichtingen proberen te infiltreren. 
 
De portiers schrikken niet ervoor terug geweld aan te wenden: doodslag, gewapend optreden, 
slagen en verwondingen, afpersing, aanvallen, bedreigingen, schendingen van de rechten van 
de mens, racisme en andere soorten maffiose praktijken maken deel uit van hun aanpak om 
zoveel mogelijk “deuren” in te palmen. 
 
Soms leidt een en ander ertoe dat bepaalde portiers aan het hoofd staan van inrichtingen 
waarvan zij de ingang moesten “bewaken”. Het “recht om de ingang te bewaken” gaat vooral 
gepaard met datgene dat gebeurt in de inrichting: hij die de toegang tot een inrichting 
controleert, bepaalt wie naar binnen mag. Die bevoorrechte positie kan diverse voordelen 
opleveren en onder meer leiden tot: 
 

• afpersing van de uitbater door middel van de betaling van “beschermgeld” of de eis 
dat per klant een bepaald bedrag wordt betaald; 

• controle op en bescherming van drugssmokkel zodat de portier(s) kan(kunnen) 
beslissen welke dealer binnen mag en welke niet, teneinde concurrentie te 
voorkomen of zelf te dealen; 

• organisatie van mensenhandel (prostitutie) door middel van hun netwerken; 
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• organisatie van de levering van wapens en verkoop van illegaal verkregen 
luxegoederen; 

• organisatie van illegale handel in anabolica waarnaar veel vraag is in het milieu van de 
bodybuilders; 

• aan andere leden de mogelijkheid bieden criminele activiteiten uit te oefen, 
bijvoorbeeld illegale handel in wapens, verdovende middelen of prostitutie zonder 
zelf erbij te zijn betrokken; 

• een aantal illegale daden stellen : grondig fouilleren van bepaalde bezoekers, 
inbeslagneming van drugs of van andere voorwerpen zonder de politiediensten te 
waarschuwen, doorzoeken van voertuigen, … 

 
In het portiersmilieu komen ook andere vormen van betwist gedrag voor.  
Sedert korte tijd doet zich het verschijnsel voor van de “beeper-portiers”. Het zijn personen 
die tegen een bepaald bedrag door de uitbater kunnen worden opgeroepen als zich een 
probleem voordoet en op een paar minuten tijd ter plaatse komen om een einde te maken aan 
bijvoorbeeld een vechtpartij of aan een woordenstrijd. 
Het gebeurt ook dat politieambtenaren bijverdienen als portier, zodat de bestrijding van het 
verschijnsel nog wordt bemoeilijkt. 
Er moet worden onderstreept dat de actieradius van bepaalde groepen zich uitstrekt over 
diverse gerechtelijke arrondissementen. Meer dan eens wordt vastgesteld dat wanneer een 
portier betrokken is bij een ernstig incident, hij snel wordt overgeplaatst naar een andere 
inrichting (eventueel in een andere stad of in een ander arrondissement). Twee groepen van 
daders kunnen worden geïdentificeerd. In het jaarverslag 1998 was reeds gesteld dat groepen 
van Albanese daders goed zijn ingeplant in Antwerpen en daar een dominante plaats innemen. 
Uit gegevens kan worden opgemaakt dat andere clans, die evenwel minder zijn uitgewerkt, 
actief zijn in Wallonië. De groepen van Marokkaanse daders, die oorspronkelijk in Antwerpen 
waren ingeplant, zijn in Antwerpen minder actief dan vroeger het geval was, alsmede in 
Mechelen en in Gent. 
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8. Aard, type en draagwijdte van de dossiers 
 
98 (43,9% van de dit jaar in aanmerking genomen) nieuwe dossiers zijn geopend in 2000. Dat 
cijfer is een constant gegeven in vergelijking met vorige jaren (123 dossiers in 1997, 101 in 
1998 en 113 in 1999). Daaruit blijkt dat het kleinere aantal dossiers dat dit jaar is 
doorgestuurd vooral volgt uit het gegeven dat oude dossiers geopend voor 2000 minder vaak 
zijn overgezonden. De methodologische criteria voor het invullen van een meldingsformulier, 
alsmede het doorsturen ervan aan de centrale autoriteit zijn strikt toegepast (cumulatieve 
voorwaarden van nieuwe elementen in het onderzoek en de inzet van politionele middelen). 
Enkel op die wijze kan een behoorlijke jaarlijkse vergelijking worden gemaakt, hoewel de 
doorgezonden inlichtingen natuurlijk afhankelijk blijven van het politiewerk en van het 
invullen van de meldingsformulieren. Naargelang het aantal onderzoeken stijgt, wordt het 
steeds moeilijker om nieuwe elementen aan te brengen en dus aan de methodologische criteria 
te beantwoorden. In 2000 wordt trouwens bevestigd wat de vorige jaren reeds kon worden 
vastgesteld: het voortdurend langer worden van de termijnen om onderzoeken ten aanzien van 
criminele organisaties te sluiten zal die tendens wellicht niet omkeren. De gegevens inzake 
politieel onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit worden thans met de vereiste 
methodologische nauwkeurigheid ingewonnen en overgezonden, zodat een en ander heeft 
geleid tot een stijging van het aantal overgezonden dossiers en de mogelijkheid biedt zich een 
gedetailleerder beeld te vormen. Het is merkwaardig te moeten vaststellen dat het succes van 
de methodologie op korte termijn samenvalt met de concrete ontwikkeling van de 
methodologie op lange termijn. 
 
Met 117 dossiers (hetzij 52,4% van de dossiers) is gestart voor 2000. Met betrekking tot 8 
dossiers ontbreekt de informatie. Met betrekking tot de dossiers behandeld in dit verslag, 
waarvoor een antwoord is gegeven, moet worden vastgesteld dat 185 ervan (82,9%) in 
december 2000 nog niet zijn gesloten.  38 dossiers zijn op 31 december 2000 gesloten (19 
andere zijn gesloten tussen 1 januari en 5 mei 2001). 
 
Het aantal reactieve onderzoeken ligt nog steeds aanzienlijk hoger dan het aantal proactieve 
onderzoeken42. 182 van de in 2000 ingestelde onderzoeken (81,6%) waren een reactief 
onderzoek, terwijl 38 onderzoeken (17%) werden ingesteld op proactieve basis. Met 
betrekking tot 3 dossiers (1,4%) zijn geen gegevens meegedeeld. 
 

 
42Op grond van de zogenaamde wet “Franchimont” waarin proactief onderzoek strikter wordt omschreven. Zie 
tevens deel 10.1.2. 
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Tabel 12 : Duur (in jaren) van de onderzoeken in verband met de georganiseerde 
criminaliteit 
 
 Duur van de dossiers 
(in jaren) 

 Aantal dossiers  Percentage  Gecum. perc. 

 Minder dan 1 jaar  98  43,9%  43,9 
 1 jaar  61  27,4%  71,3 
 2 jaar  25  11,2%  82,5 
 3 jaar  16  7,2%  89,7 
 4 jaar  9  4,0%  93,7 

Meer dan 4 
jaar 

 6  2,7%  96,4 

 Onbekend  8  3,6%  100 
 Totaal  223  100%   

 
Uit de vergelijking met de vorige jaren volgt dat de dossiers nog langer duren. 84,8% van de 
in 1998 geregistreerde dossiers duurde niet langer dan 4 jaar, terwijl het aandeel in 1999 
91,6% en in 2000 93,7% bedroeg. 
 
 
9.  Onderzoeksdiensten, informatiebronnen en activiteiten die aan het onderzoek ten 

grondslag liggen 
 
 
9.1 Onderzoeksdiensten 
 
De onderzoeken zijn voornamelijk (128 gevallen, hetzij 56,1%) ingesteld op het niveau van 
de gerechtelijke arrondissementen (bewakings- en opsporingsbrigades van de rijkswacht en 
brigades van de gerechtelijke politie).  Het optreden van de federale politiediensten heeft in 51 
(22,3%) gevallen tot een onderzoek tegen een criminele organisatie geleid.  29 (12,7%) 
onderzoeken zijn ingesteld door buitenlandse diensten en de opdrachten van de gerechtelijke 
autoriteiten lagen in 18 (7,9%) gevallen aan het onderzoek ten grondslag.  Een onderzoek kan 
door diverse (politie-)diensten worden ingesteld. Over 7 onderzoeken zijn ons geen 
inlichtingen meegedeeld. 
 
Teneinde het eventuele bestaan van een criminele organisatie snel op te sporen, is het 
interessant de gunstige voorwaarden te analyseren die de politiediensten de mogelijkheid 
hebben geboden een onderzoek in te stellen.  Hoewel het niet steeds mogelijk is op 
eenvormige wijze te bepalen hoe een onderzoek begint, moet bijzondere aandacht worden 
besteed aan het feit of aan de feiten die aan het reactieve onderzoek ten grondslag liggen, aan 
de diensten of personen (niet noodzakelijk politieambtenaren) die als eerste zijn 
geconfronteerd met bepaalde vormen van criminele organisaties (het kan hierbij gaan om 
gegevens die zowel aan een proactief43 onderzoek als aan een reactief ten grondslag hebben 

                                                 
43 Het proactieve of reactieve karakter van een onderzoek heeft betrekking op de elementen die de mogelijkheid 
hebben geboden het onderzoek aan te vatten.  Terwijl proactieve onderzoeken gebaseerd zijn op een redelijk 
vermoeden dat strafbare feiten gaan worden gepleegd of reeds zijn gepleegd maar nog niet gekend zijn, worden 
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gelegen), alsook aan de activiteiten die deze diensten hebben ontwikkeld naar aanleiding van 
deze eerste confrontatie met een criminele organisatie. 
 
De feiten die het vaakst aanleiding hebben gegeven tot een (reactief) onderzoek hielden 
verband met invoer en uitvoer van verdovende middelen.  Daarna volgen valsheid en namaak, 
witwassen en diefstal.   
 
 
9.2. Informatiebronnen 
 
Zelfs als de politiediensten met het gerechtelijk onderzoek zijn belast, kan het nuttig zijn na te 
gaan door wie en hoe de eerste elementen zijn ontdekt die aanleiding hebben gegeven tot de 
instelling van het onderzoek (zowel proactief als reactief). 
 
 
Tabel 13 : Hoe is het onderzoek aangevat ? 
 
 Herkomst informatie  Aantal  Percentage  Gecum. perc. 
Eigen politiedienst44

  81  23,8  23,8 
Informant  46  13,5  37,3 
Andere Belgische politiediensten  42  12,3  49,6 
Buitenlandse politiedienst  40  11,8  51,4 
CFI/CETIF  23  6,8  - 
Particulier  23  6,8  65,0 
Overheid  16  4,3  81,0 
    
Inspectiedienst  16  4,7  74,4 
Particulier bedrijf         12  3,5  - 
Anonieme informatie  12  3,5  81,4 
Andere45

  28  18,6  100 
TOTAAL  339  100   

Opmerking : Deze gegevens hebben betrekking op 220 dossiers.  Verscheidene antwoorden 
waren mogelijk, vandaar het totaal van 339. 
 
Deze tabel toont aan dat de helft ongeveer van de oorspronkelijke gegevens afkomstig is van 
de politiediensten (163 maal, hetzij 47,9%).  In dit verband kan een onderscheid worden 
gemaakt naargelang de informatie uitgaat van de eigen dienst (81 maal, hetzij 23,8%), van een 
buitenlandse politiedienst (40 maal, hetzij 11,8%) of van een andere Belgische politiedienst 

                                                                                                                                                         
reactieve onderzoeken ingesteld nadat de autoriteiten in kennis zijn gesteld van een strafbaar feit.  Een proactief 
onderzoek wordt vanzelfsprekend reactief wanneer het vermoeden betreffende de strafbare feiten wordt 
bevestigd door de ontdekking ervan. 
 
44 Hetzij een territoriale brigade of een BOB van de rijkswacht, hetzij een brigade of een dienst van de 
gerechtelijke politie. 
45 De categorie "Andere" heeft betrekking op informatie van curatoren en open bronnen. 
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(42 maal, hetzij 12,3%). Opnieuw kan worden vastgesteld dat de onderzoekers op het terrein 
een grote inspanning hebben geleverd om het meldingsformulier in te vullen.  In geval van 
220 (99,6%) dossiers is geantwoord op de vraag betreffende het begin van het onderzoek.  De 
verdeling van het aandeel oorspronkelijke inlichtingenbronnen bevestigt dat een deel van de 
gegevens afkomstig is van diensten die niet rechtstreeks zijn betrokken bij de bestrijding van 
de georganiseerde criminaliteit (21,5% in 2000, in vergelijking met 22,7% in 1999, 20,4% in 
1998 tegen 18,3% in 1997). Het zal interessant zijn na te gaan in welke mate die 
informatiebronnen kunnen worden geïntegreerd in de methodologie op lange termijn, zowel 
met betrekking tot de identificatie van de partners die over relevante informatie beschikken 
als tot de tenuitvoerlegging van die methodologie. Er moet inderdaad worden voorzien in 
gestructureerde uitwisseling van gegevens teneinde de raadpleging en de integratie ervan in 
een globaal analysemodel mogelijk te maken. Op die wijze kunnen de opsporing van het 
probleem worden vergemakkelijkt, de analyse van de bedreiging en van de risico’s die volgen 
uit de diverse facetten ervan worden aangevuld en de banden worden onderstreept die moeten 
worden ontwikkeld met de openbare of particuliere instellingen die een rol zouden kunnen 
spelen op het stuk van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. 
 
 
9.3. Activiteiten 
 
Teneinde de kennis over de omstandigheden waarin bepaalde diensten (of personen) in 
contact zijn getreden met criminele organisaties te verfijnen, is een vraag gesteld in verband 
met de activiteiten verricht bij de ontvangst van de oorspronkelijke informatie.  Met 
betrekking tot 213 dossiers (95,5%) is die vraag beantwoord, waarbij volgende 
onderverdeling is vastgesteld: 
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Tabel 14 : Activiteiten verricht ten tijde van de eerste confrontatie met de criminele 
organisatie 
 
 Activiteiten Aantal 

dossiers 
 Percentage  Gecum. perc. 

Eigen analyses  80  23,5 23,5 
Klachten   42  12,3 35,8 
Beheer van informanten  33  9,7 45,5 
Belastingcontrole, financiële 
contrôle 

 24  7,0 52,5 

Douanecontrole  23  6,7 59,2 
Patrouilles/interventie  17  5,0 64,2 
Bijzondere onderzoekstechniek  15  4,4 68,6 
Controle van een voertuig  11  3,2 71,8 
Ontdekking van slachtoffers  8  2,3 74,1 
Buurtonderzoek  7  2,0 - 
Paspoortcontrole  7  2,0 78,1 
Inlichtingen van spijtoptanten  6  1,8 79,9 
Anonieme brieven/telefoontjes  5  1,5 - 
Niet-politiële gegevensbank  5  1,5 82,9 
Verslag van curatoren   3  0,9 83,8 
Andere46

  55  16,2 100 
Totaal  341  100  

 
Opmerking : Deze gegevens hebben betrekking op 213 dossiers.  Verscheidene antwoorden 
waren mogelijk, vandaar het totaal van 341. 
 
 
De eigen analyses (toetsing van gegevens bij de politiediensten) verricht in het kader van de 
strijd tegen de georganiseerde criminaliteit worden het vaakst als antwoord gegeven (80 maal, 
hetzij 23,5%). De indiening van klachten en het beheer van informanten bezetten de tweede 
en de derde plaats. 
 
Het beheer van informanten komt 33 keer voor, hoewel een informant als oorsprong van de 
eerste informatie in 2000 46 keer wordt vermeld. De indiening van klachten heeft geleid tot 
42 dossiers. Belastingcontrole en financiële controle hebben 24 keer nuttige informatie 
opgeleverd die heeft geleid tot een onderzoek wegens georganiseerde criminaliteit. 
Douanecontrole leidde tot gegevens in het kader van 23 dossiers. 
 

                                                 
46 De categorie "Andere" heeft betrekking op de controle van ladingen en voertuigen, de vaststelling van feiten, 
de toepassing van een bijzondere opsporingstechniek, de onthullingen van een spijtoptant, aangifte van 
financiële instellingen, controle van voertuigen... 
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HOOFDSTUK IV: Maatregelen van de Belgische autoriteiten 
 
 
10. Maatregelen van de regering 
 
De prioriteiten tot welke is besloten en die dus zijn uitgewerkt in het actieplan van de 
Regering tegen de georganiseerde criminaliteit, zijn op diverse wijzen geëvolueerd. De 
verwezenlijking van de methodologie op lange termijn wordt steeds concreter. De Regering 
heeft een reeks wetgevende initiatieven genomen in haar actieplan ter bestrijding van de 
georganiseerde criminaliteit van 28 juni 1996. Sommige ontwerpteksten of aangepaste 
wetteksten zijn uiteindelijk afgerond in 2000, andere worden nog in verschillende 
werkgroepen besproken. Strategische en preventieve initiatieven zijn reeds genomen. Hierna 
volgt een overzicht van de voortgang van de werkzaamheden. 
 
 
10.1 Wetgevende initiatieven 
 
10.1.1. Inbeslagneming en verbeurdverklaring 
 
De gedeeltelijke omkering van de bewijslast werd goedgekeurd door de ministerraad van 21 
februari 2001. De gedeeltelijke omkering van de bewijslast heeft betrekking op de herkomst 
van het vermogensvoordeel waarvan wordt vermoed dat het voortkomt uit bepaalde criminele 
feiten. De verdachte behoudt evenwel de mogelijkheid om de wettelijke herkomst van 
bedoeld vermogensvoordeel aan te tonen. 
 
In 2000 heeft de minister van Justitie een richtlijn (2001/1) inzake de oprichting van een 
Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV) in het kader van de 
rechterlijke orde uitgevaardigd, dat zal optreden als nationaal centraal punt voor 
inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen. Het zal het openbaar ministerie tevens bijstaan bij 
de uitwerking van een duidelijk en eenvormig strafrechtelijk beleid inzake de patrimoniale 
vervolging van de misdaad en ontneming van vermogensvoordelen. Bijzondere aandacht zal 
worden geschonken aan de georganiseerde criminaliteit en aan financiële en economische 
misdrijven. Thans wordt gewerkt aan een ontwerp van wet houdende oprichting van dat 
orgaan, zodat die dienst begin 2001 met zijn werkzaamheden kan starten. De opstelling van 
een jaarlijks activiteitenverslag zal de mogelijkheid bieden de inlichtingen aan te vullen 
inzake de financiële aspecten van de criminaliteit in het algemeen en de georganiseerde 
criminaliteit in het bijzonder. Het zal mogelijk zijn het strafrechtelijk verloop te volgen en te 
evalueren van de inbeslagneming door de politiediensten tot de praktische tenuitvoerlegging 
(inzonderheid op het vlak van het ministerie van Financiën) van de verbeurdverklaring 
uitgesproken door de feitenrechter. 
 
 
10.1.2. Bescherming van minderjarigen 
 
De wet betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen verhoogt de 
bescherming van minderjarigen in geval van ontvoering, verlating, verwaarlozing en 
lichamelijk geweld. De bescherming van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar niet hebben 
bereikt in geval van ontucht, prostitutie of kinderpornografie wordt bijvoorbeeld uitgebreid tot 
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de minderjarigen van 17 jaar. Die nieuwe wet zou de voorkoming van seksueel misbruik 
tevens moeten vergemakkelijken. 
 
10.1.3. Vuurwapens 
 
In 2000 heeft de minister van Justitie een nieuw ontwerp van wet inzake de vuurwapens 
voorgesteld dat ertoe strekt de Belgische wetgeving in overeenstemming te brengen met een 
Europese richtlijn van 1991 en met het Internationaal Verdrag van de Verenigde Naties 
betreffende de illegale wapenhandel. Daardoor sluit België aan bij het internationaal opzet dat 
de voorkoming en de bestrijding van de illegale wapenhandel beoogt. Overeenkomstig die 
wet moeten alle wapens die België binnenkomen volledig kunnen worden gevolgd en wordt 
voorzien in strenge controle op de wapenmarkt. De ministerraad heeft dat ontwerp 
goedgekeurd op 27 april 2001. 
 
 
10.1.4. Anonieme getuigen, bescherming van getuigen, getuigenis door middel van 
audiovisuele technieken en spijtoptanten 
 
De angst uitgestaan door sommige personen die zouden kunnen getuigen in bepaalde 
gerechtelijke dossiers, in het bijzonder in het kader van de georganiseerde criminaliteit, 
ontkracht dikwijls de strijd tegen de ernstige en georganiseerde vormen van de criminaliteit. 
Sommige personen weigeren zelfs om te getuigen. 
 
De vorige regering had reeds haar instemming betuigd met een ontwerp van wet inzake 
anonieme getuigen, maar er kon geen overeenstemming worden bereikt over de vereiste aan 
de onderzoeksmagistraat de mogelijkheid te geven beroep in te stellen teneinde een anonieme 
getuigenis te horen. Een gewijzigde versie van dat ontwerp is goedgekeurd door de 
ministerraad en door de Kamer van volksvertegenwoordigers. 
 
Ingeval het niet mogelijk is of zal zijn de anonimiteit van een getuige te waarborgen, moet de 
mogelijkheid bestaan zijn veiligheid (en die van zijn gezin) te verzekeren. Een ontwerp van 
wet is ingediend teneinde te voorzien in een stelsel tot bescherming van de getuigen, dat 
maatregelen inzake eenvoudige en uitzonderlijke bescherming bevat, onder meer de 
huisvesting op een nieuwe plaats van de getuige en van de leden van zijn gezin. 
 
De getuigenis op afstand door middel van audiovisuele technieken is een alternatief voor de 
bescherming van de getuige. Thans werkt het ministerie van Justitie aan een ontwerp van wet 
inzake die aangelegenheid. Zowel dat ontwerp als het ontwerp inzake de bescherming van 
getuigen zijn goedgekeurd door de ministerraad van 9 maart 2001. 
 
Diverse ontwerpen van wet zijn uitgewerkt teneinde een wettelijke kader op te stellen voor 
samenwerking met het gerecht. Noch in de regering, noch in het parlement kon evenwel een 
akkoord worden bereikt over de ontwerpen van wet inzake de spijtoptanten, waarin is 
voorzien in vrijstelling van vervolging of in strafvermindering voor misdadigers die met 
betrekking tot bepaalde soorten misdaden nuttige informatie hebben meegedeeld. 
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10.1.5. Bijzondere opsporingstechnieken 
 
De wettelijke regeling van de bijzondere onderzoekstechnieken en de proactieve recherche is 
de belangrijkste prioriteit van de regering in het deel van het veiligheidsplan dat betrekking 
heeft op de georganiseerde criminaliteit. Het Directoraat-generaal Strafwetgeving en Rechten 
van de Mens is ermee belast een ontwerp van wet op te stellen inzake deze materie die thans 
is geregeld door middel van vertrouwelijke circulaires van de minister van Justitie. Het 
voorbereidend werk bestaat onder meer uit een inventaris van de bijzondere 
onderzoekstechnieken en uit een analyse van het verslag van de parlementaire commissie 
belast met het onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België. In 2000 is een nieuwe 
werkgroep opgericht belast met de uitwerking van een nieuw ontwerp van wet. Tijdens deze 
werkzaamheden zijn de magistraten verantwoordelijk voor de bijzondere 
opsporingstechnieken geraadpleegd en konden zij aanbevelingen formuleren. Thans probeert 
de minister van Justitie daarover een politiek akkoord te bereiken in de ministerraad. 
 
 
10.1.6. Wet houdende bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, 
kennisnemen en opnemen van privé-communicatie en –telecommunicatie 
 
In 1998 is een nationaal overlegplatform inzake Telecommunicatie opgericht, dat 
besprekingen moest voeren over de uitwerking van een koninklijk besluit inzake de 
tenuitvoerlegging van sommige bepalingen van de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé-
communicatie en –telecommunicatie, gewijzigd bij de wet van 10 juni 199847, die op 2 
oktober 1998 in werking is getreden. 
 
Die bepalingen hadden inzonderheid betrekking op de verplichting voor operatoren van 
telecommunicatienetwerken en voor verstrekkers van telecommunicatiediensten om hun 
medewerking te verlenen. De bespreking over dat KB waren eind 2000 nog niet afgerond. De 
snelle technologische evolutie staat de uitwerking in de weg van een duidelijk en bruikbaar 
technisch regelgevend instrument dat ook betrekking zou hebben op de nieuwe technologieën 
(onderscheppen van Internetuitwisselingen bijvoorbeeld). In overleg met de particuliere sector 
heeft het platform een nieuw KB uitgewerkt dat wordt behandeld tijdens een van de volgende 
ministerraden. 
 
Naast de aspecten in verband met de tenuitvoerlegging van het koninklijk besluit, zijn ook 
andere problemen die een aanpassing van de wet kunnen vereisen reeds behandeld, onder 

 
47 In essentie heeft de wet betrekking op drie aspecten : zij actualiseert het recht om af te luisteren in het licht 
van de huidige stand van de informatietechnologie, biedt aan de politiediensten, aan het openbaar ministerie en 
aan de onderzoeksrechters een aantal nieuwe mogelijkheden op het stuk van de strafrechtspleging en beoogt ten 
slotte zowel een versoepeling als een aanscherping van de procedures betreffende afluistermaatregelen.  
Voordien moesten de opgenomen gesprekken volledig worden uitgeschreven, los van de vraag of de 
communicatie al dan niet relevant was voor het onderzoek.  Krachtens de nieuwe wet moeten enkel 
communicatie of telecommunicatie relevant voor het onderzoek worden uitgeschreven. Voorts voegt de wet een 
reeks van specifieke misdrijven die verband houden met hormonen toe aan de lijst van misdrijven die een 
telefoontap als maatregel kunnen verantwoorden. Aan die lijst wordt ook het misdrijf van ontvoering van 
minderjarigen toegevoegd. 
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meer telefoongesprekken tijdens de proactieve fase, afluisteren door middel van microfoons, 
afluisterapparatuur in particuliere ruimten, de registratie van eigen gesprekken en de 
ontdekking van nieuwe criminele feiten. De diensten van het Directoraat-generaal 
Strafwetgeving en Rechten van de Mens moeten een juridische analyse maken.  
In 2000 heeft de minister van Justitie voorgesteld dat corruptie deel zou uitmaken van de 
misdrijven die aanleiding kunnen geven tot afluisteren. De ministerraad van 11 mei 2001 
heeft met dat voorstel ingestemd. 
 
De minister van Justitie heeft tevens zijn goedkeuring gehecht aan een nieuw stelsel voor 
afluisteren, de “Central Technical Interception Facility”, dat het voordeel biedt dat het voor 
alle vormen van interceptie, met uitzondering van het Internet, en door alle operatoren wordt 
aangewend. Op die wijze wordt de bestaande capaciteit verhoogd en wordt voorzien in 
wettelijke controle op afluisteren, zowel intern als extern. Het nieuwe stelsel zou eind 2002 
operationeel moeten zijn. 
 
 
10.1.7. Wet betreffende het federaal parket 
 
De wet van 21 juni 2001 wijzigt diverse bepalingen van de wet van 22 december 1998 
betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad 
van de procureurs des Konings (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 februari 
1999) met betrekking tot het federaal parket. Wijzigingen zijn tevens aangebracht in het 
Gerechtelijk Wetboek, in het Wetboek van Strafvordering en in voornoemde wet van 22 
december 1998. Er is ook voorzien in overgangsmaatregelen.  In het KB van 4 juli 2001 (BS 
van 20/07/2001) is bepaald wanneer die bepalingen in werking treden. Het is duidelijk dat de 
oprichting van een dergelijk federaal parket rechtstreekse gevolgen zal hebben voor de wijze 
waarop de politiediensten en de magistraten de georganiseerde criminaliteit voortaan 
bestrijden. 
 
 
10.1.8. Gezamenlijke richtlijnen van de minister van Justitie en van het College van 
Procureurs-generaal 
 
In 2000 zijn circulaires uitgevaardigd die uitgingen van zowel de minister van Justitie als van 
het College van Procureurs-generaal.  Bij gebreke van een nationale regelgeving en in 
afwachting van nieuwe wetgevende initiatieven terzake kan het voorbeeld worden aangehaald 
van de Gezamenlijke omzendbrief van de minister van Justitie en van het College van 
Procureurs-generaal betreffende de internationale politiesamenwerking met een gerechtelijke 
finaliteit (COL 2/2000) van 14 februari 2000, die op 1 maart 2000 in werking is getreden, 
alsmede van de Gezamenlijke omzendbrief van 3 mei 2000 inzake de proactieve recherche 
(COL 4/2000). 
 
 
10.2. Federaal Veiligheids- en Detentieplan 
 
In uitvoering van het Federaal Regeerakkoord, ‘een brug naar de eenentwintigste eeuw’ en 
meer in het bijzonder van punt 3 ‘een veilige samenleving’, heeft de minister van Justitie 
werk gemaakt van het opstellen van een veiligheidsplan, het uitwerken van een nieuw 
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strafuitvoerings- en gevangenisbeleid, teneinde te komen tot een snelle en humane 
rechtspleging. 
 
Het federaal veiligheids- en detentieplan is gegrond op het begrip integraal veiligheidsbeheer. 
Dat betekent dat preventie voorrang heeft op repressie, dat repressie het ultimum remedium is 
en dat nazorg de onontbeerlijk hoeksteen is. Het plan is wetenschappelijk onderbouwd en 
beoogt twee doelstellingen: een daadwerkelijke daling van alle vormen van criminaliteit en 
een wezenlijke verhoging van de lage ophelderinggraad van misdrijven. Het plan bestaat uit 
negen prioriteiten: geweldsdelicten terugschroeven, de georganiseerde misdaad in kaart 
brengen en bestrijden, de witteboordencriminalteit beter opsporen en doen dalen, het 
bestrijden van mensenhandel en andere vormen van uitbuiting, de seksuele misdrijven 
maximaal voorkomen, de jeugddelinquentie bestrijden, het hooliganisme indijken, de 
drugsoverlast en criminaliteit inperken en de verkeersongevallen met persoonlijk letsel 
beperken.Voor iedere prioriteit is voorzien in projecten en deelprojecten.  De projecten 18 tot 
65 van het Veiligheids- en detentieplan (dat bestaat uit 92 projecten) hebben betrekking op die 
materies. 
 
De projecten 27, 28 en 29 betreffen het in kaart brengen en de bestrijding van de 
georganiseerde criminaliteit. 
In project 27 wordt onderstreept dat het belangrijk is het profiel te omschrijven van de 
georganiseerde criminaliteit, inzonderheid op grond van volledige criminele statistieken die 
bruikbaar zijn in het kader van de talrijke criminaliteitsanalyses en zich richten op een 
kwalitatieve analyse, samen met een volledige strategische analyse. Die strategische analyse 
van het verschijnsel georganiseerde criminaliteit geschiedt onder meer door middel van 
contextuele analyses.  
Krachtens project 28 onderstelt het onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit de 
samenwerking van de diverse disciplines en bevoegdheden in strafzaken, in criminologische, 
financiële en politiële aangelegenheden, maar ook internationale samenwerking tussen de 
betrokken actoren. 
Project 29 betreft de internationale samenwerking in de Europese Unie en in de Verenigde 
Naties. De minister van Justitie, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van 
Binnenlandse Zaken zijn belast met de follow-up en de tenuitvoerlegging van de bepalingen 
die terzake moeten worden genomen. Bijzondere aandacht gaat uit naar preventieve 
maatregelen (inzonderheid het gewapend bestuursrecht). In het kader van de repressieve 
aanpak wordt voorrang verleend aan een aantal wetgevende initiatieven. 
 
 
10.3. Bestuurlijke preventieve maatregelen 
 
 
Algemeen 
 
Zoals vermeld in de vorige Belgische verslagen inzake de georganiseerde criminaliteit en in 
het eindverslag van de parlementaire commissie die ermee belast is het verschijnsel in België 
te onderzoeken, moet de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit niet tot het justitieel 
aspect beperkt blijven. De georganiseerde misdaad haalt voordeel uit de leemten en de 
tekortkomingen in sommige regelgevingen of uit het gebrek aan bestuurlijk toezicht op haar 
handelingen. Bijgevolg is een geïntegreerde aanpak met bestuurlijke en gerechtelijke 
maatregelen een noodzaak. 



  89 
   
   
   

 
De initiatieven die op Europees vlak zijn genomen ter voorkoming van de georganiseerde 
criminaliteit zijn slechts onlangs geconcretiseerd. De oprichting van een Europees netwerk 
voor misdaadpreventie door de Europese Raad en de organisatie door de Europese Commissie 
van het eerste Europees Forum voor de preventie van georganiseerde misdaad zijn terzake de 
meest zichtbare elementen. Het Forum voor de preventie van georganiseerde misdaad heeft 
bewezen dat het moeilijk is de werkzaamheden te richten op alle bijzondere aspecten van de 
georganiseerde criminaliteit. Er is hoofdzakelijk gediscussieerd over de preventie op diverse 
vlakken (economische en financiële delicten, fraude en namaak van andere betaalmiddelen 
dan contant geld, illegale handel in cultuurgoederen), zonder de andere facetten van het 
verschijnsel evenwel te behandelen. 
 
Het is vereist dat het Vast Secretariaat voor Preventiebeleid een ondersteunende en 
coördinerende rol speelt op het stuk van de tenuitvoerlegging van het beleid ter voorkoming 
van de georganiseerde criminaliteit in België. 
 
 
10.4. Internationale samenwerking 
 
 
10.4.1. Bilaterale akkoorden 
 
De ontwikkeling van de bilaterale politiële samenwerking (verdrag inzake politiële 
samenwerking) is voortgezet in 1999, 2000 en 2001, in de eerste plaats met Oost-Europese 
landen. Bepaalde dossiers worden thans bekrachtigd, over andere worden thans 
onderhandelingen gevoerd en nog andere onderhandelingen zijn nog niet echt van start 
gegaan. 
 
In mei en in juni 2001 heeft de ministerraad zijn goedkeuring gehecht aan de voorontwerpen 
houdende instemming met de verdragen gesloten met Hongarije, Bulgarije, Roemenië en 
Slowakije. De laatste hand moet nog worden gelegd aan de voorontwerpen met betrekking tot 
Slovenië, Polen en Rusland. Met Estland is in juni 2001 een akkoord ondertekend, het terzake 
doende voorontwerp van wet moet nog worden uitgewerkt.  Op 6 mei 1999 is een verdrag 
ondertekend met Marokko. 
 
De onderhandelingen met Letland en Litouwen schieten goed op, zodat in de tweede helft van 
2001 waarschijnlijk een akkoord met betrekking tot de politiële samenwerking kan worden 
ondertekend. 
 
Initiatieven zijn genomen om onderhandelingen aan te knopen met Tsjechië, Oekraïne, 
Albanië en Joegoslavië. 
 
Begin 2000 heeft België actieplannen opgesteld inzake de tenuitvoerlegging van de politiële 
samenwerking met Bulgarije, Hongarije, Slowakije en Slovenië, die evenwel nog aan de 
andere verdragsluitende partijen moeten worden voorgelegd. 
 
 
10.4.2. Europol 
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Hoewel de Europol-overeenkomst juridisch op 1 oktober 1998 in werking is getreden, dateert 
de praktische inwerkingtreding van 1 juli 1999.  
 
Krachtens de wet van 29 juni 2001 wordt het verdrag tot oprichting van een Europese 
Politiedienst ( Europol-overeenkomst ) goedgekeurd. 
 
In dit kader kan tevens worden gerefereerd aan de Gezamenlijke omzendbrief van de minister 
van Justitie en van het College van Procureurs-generaal betreffende de internationale 
politiesamenwerking met een gerechtelijke finaliteit (COL 2/2000 van het College van 
Procureurs-generaal bij de hoven van beroep), dd. 4 februari 2000 die op 1 maart 2000 in 
werking is getreden. 
 
 
10.3.4. Verbindingsofficieren 
 
In 1999 zijn twee liaisonofficieren gedetacheerd, een in Thailand en een in Marokko. Op 3 
april 2000 is een liaisonofficier aangesteld in Roemenië. 
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11. Maatregelen genomen door de politiediensten 
 
 
11.1. Personeel betrokken bij het onderzoek en duur van de werkzaamheden 
 
Bij het lezen van de voorgaande hoofdstukken, kan worden vastgesteld dat het verschijnsel 
georganiseerde criminaliteit complex is en verschillende aspecten omvat. Mede op aanraden 
van de parlementaire onderzoekscommissie georganiseerde criminaliteit in België48 is een 
multidisciplinaire aanpak van dit soort van criminaliteit dan ook van primordiaal belang. De 
volgende tabel geeft een overzicht van de onderzoeksdiensten die betrokken zijn bij de 
onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit, van de categorieën daarbij betrokken 
personeel, alsook van de duur in dagen van hun werkzaamheden.  
 
De bezetting berekenen van het politiële of andere personeel dat zich met de bestrijding van 
de criminele fenomenen bezighoudt, loopt niet van een leien dakje. De diensten die over een 
automatisch prikkloksysteem beschikken kunnen gemakkelijker precieze gegevens 
verstrekken. Andere diensten konden met behulp van de bijlage bij het meldingsformulier 
evenwel een techniek aanwenden om de duur van hun werkzaamheden bij benadering te 
berekenen. Het nadeel van deze methode bestaat echter erin dat de gepresteerde tijd per dag 
wordt opgeteld, waardoor geen overzicht wordt geboden van de gepresteerde overuren. 
 
De rangschikking per soort van personeelslid en de schatting van de duur van hun 
werkzaamheden geven feitelijk echter een overzicht van de geleverde inspanningen in het 
onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit. Zulks levert evenwel geen gegevens over het 
personeelsbestand dat volgens de gerechtelijke autoriteiten nodig is om de strijd tegen dit 
fenomeen aan te binden. 
 
De vermelde diensten zijn nog ingedeeld volgens hun vroegere namen, aangezien de 
verzameling van de gegevens betrekking heeft op het jaar 2000. 

 
48 Zie Gedr. St. Senaat, 1998-2000, nr. 1-326/9, blz. 513. 
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Tabel 15 : Personeelscategorieën en duur van de bezetting bij de onderzoeken gevoerd in 
2000 
 
Categorieën onderzoekers Aantal onderzoekers Aantal in rekening gebrachte 

werkdagen 
 

 basis verste
rking 

totaal basis verster
king 

Totaal  

Gerechtelijke onderzoekers 923 92 1015 34774 431 35205  
Eerstelijnspolitie 213 61 274 2938 454 3392  
Financiële onderzoekers 95 4 99 2450 108 2558  
Wetenschappelijk laboratorium 32 32 64 154 99 253  
Operationele misdrijfanalisten 31 9 40 990 490 1480  
Andere onderzoekers van het 
lokaal niveau49

 

115 14 129 3209 60 3269  

Speciale observatie- en 
interventie-eenheden 

 - 453 453 - 2469 2469  

Buitenlandse politiediensten - 143 143 - 782 782  
Andere federale diensten50

 -  104 104 - 754 754  

Douane 
- 60 60 - 255 255  

Vertalers en tolken - 43 43 - 360 360  
Andere versterkingen51

  - 63 63 - 1943 1943  
TOTAAL 1621 866 2487 44515 8205 52720  
 
 
In 212 dossiers op 223 (95,0%) stond het onderzoek onder leiding van gespecialiseerd 
personeel (BOB en GPP). 1015 (40,8%) onderzoekers van het gedecentraliseerde federale 
niveau zijn ingezet als basisonderzoekers of ter versterking van onderzoeken in andere 
arrondissementen. 
 
274 (11%) van de onderzoekers ingezet bij de onderzoeken tegen de criminele organisaties 
behoorden tot de rijkswachtbrigades en tot de gemeentepolitie (eerstelijnspolitie). 213 van die 
onderzoekers zijn ingezet voor 11 dossiers die op lokaal vlak worden beheerd. De 61 andere 
onderzoekers hebben hun steun verleend aan de dossiers van de BOB en van de brigades van 
de gerechtelijke politie (tweedelijnspolitiediensten). 
 
In vergelijking met de voorbije jaren wordt vastgesteld dat deze eerstelijnsonderzoekers 
verhoudingsgewijs meer op lokaal niveau worden ingezet en het federaal niveau minder 
komen versterken. Zo bedroeg het percentage personen ter ondersteuning van andere 
onderzoeken onder de eerstelijnsonderzoekers 22,6% in 2000 tegenover 34,1% in 1999 en 
43,3% in 1998. De verhouding in dagen gepresteerd als ondersteuning door de 

                                                 
49 Hieronder de leden van de documentatiebureaus, officieren en andere deskundigen. 
50 Centraal Bureau der Opsporingen, de Algemene Reserve, het Luchtsteundetachement van de Federale Politie, 
de geautomatiseerde hulp- en onderzoeksdiensten en de Nationale Brigade van de Gerechtelijke Politie. 
51 De categorie “Andere versterkingen” omvat de Genie van het Belgisch Leger, het NICC – afdeling ballistiek, 
of andere deskundigen of diensten.  
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eerstelijnseenheden is gedaald van 28,3% in 1998 tot 9,6% in 199952. Deze daling wordt in 
2000 gedeeltelijk bevestigd met 13,4%. 
 
De duidelijke trend sinds 1998 die erop leek te wijzen dat de politiediensten moeilijkheden 
zouden ondervinden om te voorzien in aanvullend personeel om de meer omvangrijke 
onderzoeken tot een goed einde te brengen, lijkt dus te worden bevestigd. Er wordt 
vastgesteld dat de evaluatie van de verhoudingen en van de betrokkenheid van de 
eerstelijnsdiensten ertoe strekt te bevestigen dat de lokale politie minder wordt ingezet bij 
onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. Het blijft moeilijk om de periode te 
schatten tijdens welke personeel ter versterking is ingezet, aangezien alle diensten die de 
meldingsformulieren moeten invullen deze personeelsbezetting niet automatisch registreren. 
Bij de installatie van de lokale politie moet (vooral in grootsteden) ervoor worden gezorgd dat 
de overdracht van de gegevens van de op dat niveau lopende onderzoeken wordt 
gegarandeerd, anders ontstaat het risico dat gegevens niet voorkomen in de statistieken, wat 
niet noodzakelijk betekent dat de lokale politie dergelijke taken (bijna) niet meer vervult, 
maar veeleer zou volgen uit onaangepaste procedures voor het verzamelen van gegevens. 
 
85 (3,0%) financiële onderzoekers (lokaal niveau) en 14 financiële onderzoekers van 
nationaal niveau (C.D.G.E.F.I.D. en B.O.B.) zijn ook bij de onderzoeken ingezet. 
 
Het gegeven dat de Algemene Reserve van de Rijkswacht (ARG) als dienst ter ondersteuning 
van de onderzoeken tegen de criminele organisaties bijna volledig is weggevallen (16 
personen in 2 dossiers, voor een geschatte duur van 75 dagen in 2000 wordt eveneens 
bevestigd. Het vervallen van de wettelijke verplichting om bij telefoontaps alle 
communicatiemateriaal van verdachten volledig over te schrijven, een geval dat zich vorig 
jaar voordeed, zou dus opnieuw in de verzamelde gegevens worden ingevoegd. 
 
 
11.2. Aangewende technieken 
 
In 138 dossiers (61,9 %) zijn bijzondere technieken53 aangewend.  Het aandeel dossiers 
waarin gebruik is gemaakt van bijzondere technieken is in vergelijking met 1999 toegenomen 
(56,5%) maar bevestigt toch nog steeds de daling op lange termijn (63,0% in 1998, tegen 
67,6% in 1997 en 77,2% in 1996).  Op een totaal van 138 dossiers is 427 maal gebruik 
gemaakt van bijzondere opsporingstechnieken (dit is een lichte daling van het absolute aantal 
in vergelijking met de gegevens van 1999, 450 en 1998, 445). Terwijl de stijging van het 
aantal aangewende bijzondere technieken meer dan 22% bedroeg tussen 1998 en 199754 is in 
1999 ondanks een stijging van het totaal aantal dossiers (van 276 naar 336) vastgesteld dat het 
absoluut aantal onveranderd bleef. Deze stabilisering van het aantal keren dat bijzondere 
technieken werden aangewend is kenmerkend voor 2000, ondanks een duidelijke daling van 
de overgezonden dossiers. 
 

 
52 Er moet worden opgemerkt dat de statistieken over 1999 enkel betrekking hadden op de nieuwe onderzoeken 
geopend in 1999 teneinde gegevens over de volledige duur van het onderzoek uit te sluiten die geen verband 
houden met de inspanningen geleverd  enkel in 1999. 
53 De bijzondere opsporingstechnieken zijn omschreven in de ministeriële circulaire van 24 april 1990 
(aangepast op 5 maart 1992).  Het gaat om technieken die een politiedienst onder toezicht van een magistraat 
toepast in het kader van een opsporings- of gerechtelijk onderzoek. 
54 Wat een logisch gevolg was van de gebruikte methodologie waarin rekening werd gehouden met het geheel 
van aangewende bijzondere technieken vanaf de opening van het dossier (cumulatief effect). 
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Aangezien de berekeningswijze van de frequentie waarmee een bijzondere techniek werd 
aangewend soms kan verschillen (bijv. een vermogensonderzoek per dossier of een 
vermogensonderzoek voor drie verdachten), is het logischer gewag te maken van het aantal 
onderzoeken en van de aard van de aangewende techniek dan van het aantal keer dat een 
techniek is aangewend.  Om dieper in te gaan op de praktische aspecten inzake de 
aanwending van bijzondere technieken, moeten zij misschien in verband worden gebracht met 
de contrastrategieën ontwikkeld door criminele organisaties, zulks in het licht van de 
beschouwingen van het verslag van de parlementaire onderzoekscommissie georganiseerde 
criminaliteit in België, van de ministeriële omzendbrief houdende regeling van de bijzondere 
technieken en van de wetteksten in voorbereiding. 
 
Tabel 16 : Aanwending van bijzondere opsporingstechnieken per onderzoek 
 

Aard van de techniek Aantal Percentage Gecum. Percentage 
Observatie 109 25,5 25,5 
Zoller 100 23,4 48,9 
Informant 68 15,9 64,8 
Afluisteren GSM-gesprek 53 12,4 77,2 
Afluisteren telefoongesprek 44 10,3 87,5 
Rechtstreeks afluisteren 17 4,0 91,5 
Gecontroleerde levering 9 2,1 93,6 
Onderscheppen van fax 7 1,6 - 
Bescherming van getuigen 7 1,6 96,8 
OMV55

 6 1,4 98,2 
Pseudo-koop 5 1,2 99,4 
Korte termijn-infiltratie 2 0,6 100 
TOTAAL 427 100  

 
Opmerking : bijzondere technieken werden in 138 onderzoeken aangewend. Meer dan een 
techniek kan per onderzoek worden aangewend, vandaar het totaal van 427. 
 
Uit de onderverdeling van het soort van aangewende bijzondere techniek blijkt dat observatie 
(109 onderzoeken, hetzij 25,5%) het meest is gebruikt, gevolgd door de Zoller (in 100 
onderzoeken, hetzij 23,4%). In 68 dossiers (15,9%) is een beroep gedaan op informanten. Dit 
aantal is niet in tegenspraak met het cijfer vermeld in de oorspronkelijke informatiebronnen 
(pro memorie 33 maal), aangezien de aanwending van bijzondere technieken niet beperkt 
blijft tot een welbepaalde periode, maar zich over de hele duur van het onderzoek uitstrekt, 
terwijl de vraag met betrekking tot de oorspronkelijke informatie inzonderheid gericht is op 
het begin van het onderzoek. Uit de vorige tabel blijkt dat deze drie technieken samen 69,1% 
van het totaal uitmaken, hetgeen de resultaten van vorig jaar bevestigt. Andere 
opsporingsmethoden waarbij bij voorbeeld een zeer specifieke techniek moet worden 
aangewend of grootse middelen moeten worden ingezet, zijn minder gebruikt (operationele 
milieuverkenning, bescherming van getuigen, korte termijn-infiltratie). Het onderscheppen 
van telefoongesprekken vond in 35 onderzoeken plaats (7,8%), terwijl de noodzaak om GSM-
telefoongesprekken af te luisteren (44 gevallen hetzij 9,8%) blijft stijgen. 
                                                 
55 OMV (operationele milieuverkenning) is een bijzondere vorm van korte termijn-infiltratie  met het oog op de 
maximale inwinning van gegevens die moeten dienen ter voorbereiding van een daaropvolgende operatie, die 
vaak in combinatie met andere opsporingstechnieken wordt aangewend. 



  95 
   
   
   

 
De technische moeilijkheden alsook de hoge kosten om GSM-gesprekken af te luisteren en 
faxen te onderscheppen zorgen nog steeds voor problemen. Vastgesteld wordt dat criminelen 
steeds vaker gebruik maken van de GSM.  Uit de uitbreiding van de bestaande netwerken en 
uit het ontstaan van nieuwe netwerken ontstaat de vereiste te zoeken naar kostendrukkende 
oplossingen om het politiewerk te vergemakkelijken. Het nationale telecommunicatieplatform 
is en blijft de meest geschikte plaats om dit probleem op te lossen. 
 
Vooral de korte termijn-infiltraties en in mindere mate de operationele milieuverkenning 
blijven beperkt aangezien de praktische uitwerking ervan moeilijk is. 
 
 
12. Andere maatregelen genomen op Belgisch niveau 
 
 
12.1 Eerste tussentijdse verslag van de opvolgingscommissie inzake de georganiseerde 
criminaliteit 
 
Naar aanleiding van de conclusies van de werkzaamheden van de parlementaire commissie 
van de Senaat belast met het onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België (zie het 
eindverslag neergelegd op 8 december 1998 en goedgekeurd door de Senaat op 17 december 
1998) is een opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit opgericht. 
 
Op 17 april 2000 heeft deze commissie haar eerste tussentijdse verslag uitgebracht. 
 
Dit document behandelt de discussies tussen de commissie en de minister van Justitie naar 
aanleiding van het vorige jaarverslag (jaarverslag 1999 – georganiseerde criminaliteit 1998); 
het maakt ook gewag van de elementen die bleken tijdens het horen van de procureurs des 
Konings te Antwerpen, Brussel, Luik, Charleroi en Gent (vaststellingen, bespreking van de 
verslagen van de 5 procureurs des Konings en de door hen voorgestelde hervormingen) en 
wordt afgesloten met de aanbevelingen van de opvolgingscommissie op wetgevend vlak, met 
betrekking tot bepaalde specifieke maatregelen, alsook tot de Europese en internationale 
samenwerking en het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie. 
 
De opvolgingscommissie van de senaat inzake de georganiseerde criminaliteit doet 
verschillende wetgevende aanbevelingen teneinde de definitie van mensenhandel indien nodig 
te herzien, de verschillende categorieën van wapens duidelijk in te delen volgens het gevaar 
dat zij vertegenwoordigen, de aanwending van telefoontaps in het kader van het proactief 
vooronderzoek mogelijk te maken, een misdrijf van ‘fiscale fraude’ in het Strafwetboek op te 
nemen en bewarend beslag in te voeren. Ook specifieke maatregelen zijn voorgesteld; 
informatisering van de parketten, toegang tot de gegevensbank van de 
handelsvennootschappen,… 
Voorstellen tot hervorming van het strafrechtelijk beleid zijn tevens geformuleerd, onder meer 
gewapend bestuursrecht, de inventaris van de prostitutie of de oprichting van een 
deontologische commissie in de wetgevende Kamers. 
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HOOFDSTUK V - Evolutie op internationaal vlak 
 
 
13.1. Overzicht van de georganiseerde criminaliteit in de Europese Unie 
 
De vergelijking van de toestand van de georganiseerde criminaliteit in België met die in de 
andere Europese landen is een kiese aangelegenheid, aangezien de gebruikte methodologie 
om het verschijnsel te bestuderen (soms) van land tot land verschilt. Dit hoofdstuk strekt ertoe 
de trends in de georganiseerde criminaliteit in de lidstaten van de Europese Unie te 
beschrijven. De geschetste situatie betreft de criminele organisaties, de activiteiten ontwikkeld 
en de daden gepleegd door deze organisaties. Dit overzicht is in hoofdzaak gegrond op de 
bijdrage van de lidstaten van de Europese Unie aan het door Europol gecompileerd en 
opgesteld Europees verslag inzake de georganiseerde criminaliteit. 
 
De georganiseerde criminaliteit is blijkbaar een reële bedreiging in alle landen van de 
Europese Unie. De autochtone georganiseerde criminaliteit blijft het grootst in alle lidstaten 
van de Europese Unie. Dat is hoofdzakelijk het geval in België, Nederland en Italië waar de 
opgespoorde criminele organisaties vaak grensoverschrijdende vertakkingen hebben. De 
lidstaten vermelden vaak Albanese, Chinese, Colombiaanse, Russische, Nigeriaanse, Noord-
Afrikaanse en Turkse criminele organisaties. De structuren van deze groeperingen variëren 
sterk, zijn soms hiërarchisch en homogeen gestructureerd, soms gebaseerd op soepele cellen. 
 
Tal van criminele organisaties hebben een actieradius die zich over heel Europa uitstrekt, met 
banden buiten Europa. Dat verschaft de organisaties meer mogelijkheden maar bemoeilijkt 
tevens het optreden van de autoriteiten belast met de bestrijding ervan. De meest actieve 
slagen erin de zwakte van een heterogeen antwoord uit te buiten en blijven zo buiten het 
bereik van de maatregelen ter bestrijding ervan. 
 
Het is niet evident om de algemene trends van de georganiseerde criminaliteit binnen de 
Europese Unie duidelijk te omschrijven. Enerzijds omdat het moeilijk is het begrip theoretisch 
te definiëren en op Europees niveau in te passen in een methode, anderzijds omdat het 
problematisch is een flexibel verschijnsel te analyseren dat zowel zijn activiteiten als zijn 
organisatie aanpast. Die flexibiliteit en het bedrijfsmatige karakter lijken de hoeksteen te 
vormen van de moderne georganiseerde criminaliteit waarin de homogene organisaties stilaan 
vervangen worden door kleinere en soepelere netwerken. 
Gelet op de flexibiliteit van de georganiseerde criminaliteit verloopt de identificatie van de 
nationaliteiten betrokken bij bepaalde soorten organisaties of criminele activiteiten niet 
zonder moeite. Het is hoe dan ook duidelijk dat zowel autochtone als allochtone criminele 
organisaties die al dan niet heterogeen zijn samengesteld, ten grondslag liggen aan de 
georganiseerde criminaliteit in de Europese Unie. Tal van criminele groepen bestaan uit goed 
in de Unie ingeplante netwerken die banden hebben met landen buiten de Unie. Dat is 
bijvoorbeeld het geval voor criminele groepen uit Albanië, Turkije, Colombia en Polen die in 
heel Europa aanwezig zijn en sterke banden hebben met hun land van herkomst. 
 
Het ziet ernaar uit dat de criminele activiteiten steeds internationaler worden, ongeacht of zij 
door een enkele groep dan wel door samenwerking tussen de verschillende groeperingen 
worden ontwikkeld. De historisch meest geïsoleerde groepen, bv. Chinese, Albanese of 
Turkse groepen vertonen de neiging gemakkelijker samen te werken met andere criminele 
groeperingen. Er wordt een stijging vastgesteld van heterogene groeperingen bestaande uit 



  97 
   
   
   

leden van verschillende etnische afkomst. Die uitbreiding van de grensoverschrijdende 
samenwerking tussen de criminele groeperingen is zorgwekkend, want zij biedt nieuwe 
mogelijkheden en bemoeilijkt het optreden van de diensten belast met de bestrijding ervan. 
 
De bestaande gerechtelijke beperkingen blijven de grootste hindernis voor een doeltreffend 
antwoord op de georganiseerde criminaliteit. Een antwoord beperkt door de staatsgrenzen 
volstaat niet. De georganiseerde criminaliteit heeft reeds aangetoond dat zij daarvan misbruik 
kan maken, door bijvoorbeeld op een bepaald grondgebied misdrijven te plegen terwijl zij zelf 
op een ander grondgebied verblijft of terwijl zij op wettige wijze in een ander land verblijft. 
Het is eveneens bekend dat heel wat criminelen zich schuil houden in andere lidstaten van de 
Europese Unie, bv. Italiaanse criminelen in Duitsland en Russische criminelen in Spanje. 
Deze trend zal zich wellicht nog voortzetten. 
De trend om zich op internationaal vlak schuldig te maken aan verschillende vormen van 
criminaliteit, leidt vaak tot miskenning in hoofde van de autoriteiten die de voorkeur geven 
aan een traditioneel antwoord op de georganiseerde criminaliteit gegrond op de criminele 
activiteit, als de organisaties opteren voor andere criminele activiteiten.   
 
Het is interessant vast te stellen dat bepaalde criminele organisaties criminele activiteiten met 
weinig risico’s vermengen met activiteiten met een hoge risicofactor, bv. illegale handel in 
sigaretten en drugshandel. Dat is in zekere mate het gevolg van de verspreiding van de 
multicriminaliteit in het kader waarvan tal van criminele organisaties zich specialiseren in een 
specifiek segment van een crimineel circuit, bijvoorbeeld vervoer. Een op die wijze 
gespecialiseerde groep kan immers om het even wat verhandelen, drugs, mensen, sigaretten of 
wapens. Bepaalde groeperingen geven ook een specifieke training, bijvoorbeeld voor 
ramkraken. Toch heeft die trend tot diversificatie betrekking op categorieën van criminele 
organisaties en niet noodzakelijkerwijs op aparte organisaties. Het zou derhalve interessant 
zijn na te gaan of de bijzondere organisatievormen de overgang van het ene type van 
criminele activiteit naar het andere bevorderen, dan wel of alle vormen van criminele 
organisaties hun activiteiten spreiden. Met andere woorden, spreiden bepaalde 
organisatievormen hun criminele activiteiten, of biedt de criminele markt zelf die 
mogelijkheden aan nieuwe of aan reeds bestaande organisaties. 
 
Die specialisatie betekent dat criminele organisaties optreden als ondernemers.  Zoals elk 
internationaal bedrijf proberen de criminele groepen netwerken te creëren over heel de 
Europese Unie en daarbuiten, met vervoerders en andere specialisten aanwezig in het 
criminele opzet. Dat vereist een goed management en handelsgeest, in het kader waarvan de 
bewuste berekening van risico’s en winsten ten grondslag ligt aan de toekomstige operaties. 
 
De criminele organisaties maken ook vaker gebruik van de nieuwe informatica- en 
communicatiemiddelen om hun criminele activiteiten te ontwikkelen en om hun acties of 
inkomsten die eruit voortvloeien, te verbergen. Steeds vaker worden specialisten ingezet om 
de criminele activiteiten en de winsten veilig te stellen, zoals juridisch adviseurs, 
computerdeskundigen of economisten. Bij de zoektocht naar winst wordt het geld 
geïnvesteerd in legale en/of semi-legale handelsstructuren waar het onderscheid tussen legale 
en illegale activiteiten vaag is. Bijgevolg proberen de criminele groeperingen, althans de top 
ervan, zich meer en meer te integreren in de maatschappij. Het is nog steeds moeilijk om de 
aanwending van bijzondere hulpmiddelen en van handelsstructuren in te schatten. Zulks is toe 
te schrijven aan het gegeven dat het nog steeds moeilijk is de schade te ramen veroorzaakt 
door de georganiseerde criminaliteit en aan de brede waaier van vennootschappen die de 
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criminele organisaties kunnen oprichten. De meeste criminele organisaties zoeken vooral naar 
vermogensvoordelen. De criminele organisaties laten zich vooral leiden door geld en dat 
maakt hen tot een bedreiging voor de maatschappij. Hoewel het moeilijk is de illegale 
inkomsten verkregen door de georganiseerde criminaliteit op Europees niveau in te schatten, 
is het redelijk ze op jaarbasis te schatten op miljarden euro. 
 
Zowel de autochtone als de allochtone criminele organisaties zijn low profile. De criminele 
organisaties in Italië zijn hoofdzakelijk gericht op economische en financiële misdrijven, 
gebruiken slechts zelden geweld en zijn weinig zichtbaar.  In diverse lidstaten van de 
Europese Unie wordt blijkbaar een stijging van het geweld vastgesteld. Deze trend zal zich in 
de toekomst wellicht voortzetten hoewel bij financiële misdrijven nog geen stelselmatig 
gebruik van geweld is vastgesteld. 
 
Het niveau van de opgespoorde corruptie lijkt zich binnen de landen van Europese Unie te 
stabiliseren hoewel het nog steeds een bevoorrecht wapen is van de criminele organisaties. 
Corruptie wordt gebruikt met het oog op dezelfde doelstelling: verkrijgen, verhinderen of in 
de war sturen van uitwisseling van gegevens om de misdaad te camoufleren of te 
vergemakkelijken. 
 
Wat voorafgaat geldt niet voor alle criminele organisaties in de Europese Unie, aangezien ze 
niet allemaal low profile willen zijn of zich eerbaar willen voordoen. Bepaalde organisaties 
zien altijd voordelen in het gebruik van geweld en geven zo regelmatig uiting van hun 
onverschilligheid ten aanzien van de maatschappij. Bovendien blijkt uit de activiteiten van 
bepaalde, zoniet van alle, criminele organisaties dat de georganiseerde criminaliteit niet heeft 
gekozen voor “zaken” in de traditionele betekenis van het woord. Het geweld tegen 
slachtoffers van mensenhandel, vaak systematische collectieve verkrachting, tegen 
slachtoffers van diefstallen, getuigen of hun familie tonen aan dat het beeld van de 
‘gentleman-inbreker’ niet terzake doet. 
 
Gelet op de reeds aangehaalde elementen, onder meer de flexibiliteit van de criminele 
organisaties, het gegeven dat de autoriteiten sommige groepen niet kennen, het internationaal 
karakter van de activiteiten in alle landen van de Europese Unie en de bedragen die de 
criminele activiteiten opleveren, is het redelijk te stellen dat de georganiseerde criminaliteit 
een aanzienlijke bedreiging vormt voor de Europese Unie en dat die bedreiging groter wordt.  
 
Bepaalde kenmerken houden duidelijk verband met de criminele vlakken waarop de 
organisaties actief zijn. 
 
De illegale handel in drugs is en blijft de belangrijkste criminele activiteit van de criminele 
organisaties in Europa. De trend om verschillende verdovende middelen ten nadele van de 
handel in een specifieke drug wordt bevestigd. Het ziet ernaar uit dat de illegale handel in 
synthetische drugs, hoofdzakelijk in XTC, zich meer en meer over Europa verspreidt. De 
verdovende middelen komen Europa op diverse punten binnen. Hoewel de Balkanroute het 
vaakst wordt vermeld, worden ook Nederland, België, Spanje en Portugal aangegeven als 
plaats waar de middelen op het Europese continent toekomen.  
 
Alle lidstaten van de Europese Unie hebben te kampen met steeds meer illegale immigratie 
hoewel uit bepaalde aanwijzingen zou kunnen worden opgemaakt dat die stijging in de 
toekomst in omvang zal afnemen. Toch zal de stroom kandidaat-migranten naar de Europese 
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Unie voortduren tot zolang factoren bestaan die de mensen ertoe aanzetten hun vaderland te 
verlaten (armoede, sociale en politieke instabiliteit of andere) of een zekere bestemming te 
bereiken (de tewerkstellingsmogelijkheden, gevoel van veiligheid binnen de Europese 
Unie,…). De favoriete landen van bestemming zijn Duitsland, Oostenrijk, België, Frankrijk, 
Griekenland, Nederland, Groot-Brittannië en Zweden. 
 
De meeste landen in de Europese Unie worden geconfronteerd met het verschijnsel 
mensenhandel. Aangezien de slachtoffers van die criminele activiteit op geregelde tijdstippen 
worden overgebracht van het ene land van de Unie naar het andere, blijft het moeilijk om de 
belangrijkste landen van doorvoer of van bestemming te identificeren. Duitsland, België, 
Nederland en Frankrijk lijken echter bijzonder kwetsbaar te zijn. Terzake is evenwel 
voorzichtigheid geboden, want deze lidstaten van de Europese Unie hebben een sterk 
ontwikkelde systematische analyse van de georganiseerde criminaliteit op hun grondgebied 
gemaakt, waardoor zij automatisch aan de top van de statistieken zouden kunnen staan. 
Kinderporno is een crimineel domein dat hoofdzakelijk wordt gedomineerd door individuen 
of netwerken die moeilijk in verband kunnen worden gebracht met de georganiseerde 
criminaliteit. Bepaalde criminele organisaties zouden echter belangstelling tonen voor dit 
domein, niet omdat de leden van hun organisatie zelf pedofiel zijn maar wegens van de 
winsten die eruit kunnen worden gehaald. 
 
Bepaalde landen in Centraal-Europa, inzonderheid Polen, zijn niet langer enkel doorvoerland 
voor de illegale handel in voertuigen, maar worden ook land van bestemming. De illegale 
handel gebeurt in Europa zelf, maar een groot percentage van de gestolen voertuigen bevindt 
zich ook in Centraal- en Oost-Europa, in Afrika en in het Midden-Oosten. Bovendien lijkt de 
illegale handel in voertuigen, net zoals diefstal, een stabiel verschijnsel te zijn. Dat is echter 
niet het geval voor de andere soorten illegale handel in goederen. Deze vormen van illegale 
handel hebben zich sinds 1993 duizelingwekkend snel ontwikkeld dankzij de Europese 
gemeenschappelijke markt in Europa en bijgevolg de afschaffing van de gemeenschappelijke 
grenzen voor alcohol, tabak, kunstwerken, antiek, petroleum en wapens. Op dat vlak zijn 
vooral autochtone criminele organisaties actief, zoals het geval is voor fraude, maar zijn ook 
organisaties uit landen van doorvoer of van bestemming zoals Litouwen, de regio Montenegro 
of China betrokken. 
 
De financiële misdrijven, inzonderheid fraude en witwassen, trekken ook meer criminele 
organisaties aan. Het witwassen van geld behoort tot de georganiseerde criminaliteit en prijkt 
samen met fraude op de tweede plaats van de criminele activiteiten ontwikkeld door de 
criminele organisaties. Fraude omvat de BTW-fraude, fraude met accijnzen, douanefraude en 
de fraude ten nadele van de Gemeenschapsbegroting. 
 
De valsemunterij blijkt in heel wat landen te zijn toegenomen, onder meer dankzij de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën, bijvoorbeeld inkjetprinters en kopieerapparaten voor 
kleurafdrukken. De invoering van de euro zou het witwassen van crimineel geld kunnen 
vergemakkelijken, vooral voor het in omloop brengen van biljetten van 500 euro (ong. 20000 
BEF) waardoor grote bedragen op een meer discrete wijze fysiek kunnen worden 
getransfereerd. 
 
Het namaken van documenten is gewoonlijk verbonden met andere soorten misdrijven zoals 
illegale immigratie, mensenhandel, fraude en illegale handel in goederen. Deze vorm van 
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criminaliteit is vergemakkelijkt door de ontwikkeling van nieuwe technologieën inzake 
informaticamaterieel en reproductietechnieken. 
 
Bepaalde Europese landen, inzonderheid Frankrijk en Italië, worden geconfronteerd met een 
aanzienlijke illegale handel in antiek en kunstvoorwerpen. Het ziet bovendien ernaar uit dat 
diefstallen, daaronder begrepen diefstallen met geweld, in heel wat lidstaten toenemen. 
 
Criminele organisaties hebben blijkbaar niet veel belangstelling voor milieumisdrijven. De 
vraag naar beschermde soorten lijkt te zijn gestabiliseerd en de bedrijven die proberen de 
kosten voor de recyclage van hun afval te verlagen doen blijkbaar geen beroep op criminele 
organisaties. 
 
De Albanese criminele organisaties combineren drugshandel, die ze in verschillende lidstaten 
volledig beheersen, vaak met illegale immigratie, mensenhandel, gewelddadige misdrijven en 
diefstallen met verzwarende omstandigheden. De Chinese criminele organisaties zijn vooral 
actief in de illegale immigratie en ook in misdrijven gerelateerd aan intellectuele eigendom en 
illegale handel in heroïne. De Russische criminele organisaties zijn actief in drugshandel, 
illegale immigratie, mensenhandel, illegale handel in sigaretten en witwassen van geld. De 
Colombiaanse criminele organisaties lijken een uitzondering te zijn op deze regel en beperken 
hun criminele activiteiten tot de drugshandel (en tot het absoluut noodzakelijke witwassen). 
De winsten die uit deze activiteiten voortvloeien, verplichten hen wellicht niet ertoe hun 
activiteiten te diversifiëren. 
 
 
13.2 Wetgevende en strategische maatregelen 
 
In 2000 werden zowel op Europees als op mondiaal vlak diverse strategische en wetgevende 
initiatieven genomen of voortgezet. Zonder daarover in detail te treden, strekt dit hoofdstuk 
ertoe een zo volledig mogelijke stand van zaken op te maken en vooral stil te staan bij de op 
Europees vlak genomen initiatieven. 
 
In december 2000 heeft België naar het voorbeeld van de andere landen van de Europese Unie 
het Verdrag van de Verenigde Naties ondertekend tegen de transnationale georganiseerde 
criminaliteit, alsmede de aanvullende protocollen inzake mensenhandel, met name vrouwen 
en kinderen, en het smokkelen van immigranten over land, door de lucht en over zee. Het 
Verdrag van de Verenigde Naties tegen de transnationale georganiseerde criminaliteit beoogt 
de bevordering van de samenwerking teneinde de transnationale georganiseerde criminaliteit 
doeltreffender te voorkomen en te bestrijden. In het Verdrag is de term “georganiseerde 
criminele groep” gedefinieerd, het deelnemen aan een georganiseerde criminele groep, het 
witwassen van de opbrengst van de misdaad en corruptie strafbaar gesteld. Verschillende 
maatregelen zijn voorgesteld om het witwassen van geld en de corruptie te bestrijden alsook 
om de inbeslagneming en de verbeurdverklaring (internationale samenwerking, beschikken 
over de opbrengst van de misdaad of over de verbeurdverklaarde goederen) mogelijk te 
maken. Er is ook expliciet gevraagd de rechtspersonen strafrechtelijk aansprakelijk te stellen. 
In dit verdrag wordt bovendien aandacht geschonken aan de strijd tegen de illegale immigratie 
en de slavernij en de aanbeveling geformuleerd om het bankgeheim af te schaffen voor 
criminele aangelegenheden, de uitlevering te vergemakkelijken en getuigen te beschermen.  
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De Europese Raad van 27 maart 2000 heeft het actieplan voor “de Voorkoming en 
bestrijding van de georganiseerde criminaliteit: een strategie voor het begin van het 
nieuwe millennium” goedgekeurd. Dit actieplan is een antwoord op de conclusies van de 
Europese Raad van Helsinki en vervangt het programma opgesteld door de Europese Raad 
van Amsterdam op 16 en 17 juni 1997. De Europese Raad van Wenen in december 1998 had 
ook gevraagd de georganiseerde criminaliteit te bestrijden in het licht van de nieuwe 
mogelijkheden van het verdrag van Amsterdam. In bepaalde conclusies van de Europese Raad 
van Tampere werd ook de voorkoming van en de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit 
(conclusie 6) onderstreept in overeenstemming met de fundamentele beginselen van vrijheid 
en recht van personen en bedrijven. 
 
In dat actieplan is een inventaris gemaakt van 39 aanbevelingen die moeten worden gevolgd 
of genomen. In deel 2 wordt expliciet gewag gemaakt van : de uitgebreidere verzameling en 
analyse van de gegevens over de georganiseerde criminaliteit, de voorkoming van het 
binnendringen van de georganiseerde criminaliteit in de overheidssector en in de legale 
particuliere sector; de versterking van de preventie van georganiseerde criminaliteit en 
versterking van het partnerschap tussen het strafrechtelijk apparaat en de civiele samenleving; 
de herziening en verbetering van de wetgeving, de bestrijding en de regelgeving zowel op 
nationaal als EU-niveau; de intensivering van de opsporing in het kader van de 
georganiseerde criminaliteit; de versterking van de rol van Europol; het opsporen, bevriezen, 
in beslag nemen en confisqueren van opbrengsten uit de criminaliteit; de verbetering van de 
samenwerking tussen rechthandhavingsautoriteiten en de justitiële autoriteiten op nationaal 
niveau en binnen de Europese Unie; de verbetering van de samenwerking met de kandidaat-
lidstaten; de verbetering van de samenwerking met derde landen en andere internationale 
organisaties; toezicht op de betere toepassing van de maatregelen inzake voorkoming en 
bestrijding van de georganiseerde criminaliteit in de Europese Unie. 
 
De Europese Raad van Tampere heeft de oprichting van een Europees netwerk voor de 
preventie van criminaliteit aanbevolen. De aandacht voor preventie – die reeds bestond 
tijdens het Portugese voorzitterschap van de Unie – is aldus versterkt en in de loop van 2001 
vertaald in 2 aparte projecten. Naast het Europees netwerk voor de preventie van criminaliteit, 
dat onder de bevoegdheid van de 15 lidstaten van de Europese Unie valt maar ruimer is dan 
enkel de georganiseerde criminaliteit, is immers onder de verantwoordelijkheid van de 
Europese Commissie het Europees forum voor de preventie van de georganiseerde 
criminaliteit ingesteld, dat zich in het bijzonder moet richten op de georganiseerde 
criminaliteit. Beide preventieplatformen strekken ertoe de uitwisseling van gegevens en 
ervaringen inzake preventie over de lidstaten te verbeteren. De commissie heeft eveneens het 
financieringsprogramma Hippocrates voorgesteld en ingesteld ter ondersteuning van de 
initiatieven die de preventiedoelstellingen vastgesteld in het Netwerk en het Forum nastreven. 
 
De Europese Raad heeft in de loop van het jaar 2000 bijzondere initiatieven genomen inzake 
goed afgebakende criminele activiteiten, zoals de oprichting van een Europese 
Politieacademie, het Europees actieplan 2000-2004 van december 1999 ter bestrijding van het 
drugsprobleem, verschillende in december 2000 goedgekeurde conclusies inzake de 
bestrijding van de netwerken van illegale immigratie, de intensivering in mei van de 
maatregelen ter voorkoming en bestrijding van de productie, de behandeling, de verdeling en 
het bezit van kinderporno op het internet, de evaluatie in oktober van de inspanningen ter 
bestrijding van de financiële delinquentie, het opzetten in oktober van de samenwerking 
tussen de FIU’s (Financial Intelligence Units) betreffende de uitwisseling van gegevens 
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teneinde de bevoegde nationale overheden bij te staan in de bestrijding van witwassen van 
geld of een voorstel tot kaderbesluit ter bestrijding van de ernstige milieucriminaliteit 
(februari). 
 
De goedkeuring van het gemeenschappelijk optreden tot oprichting van het Europees 
justitieel netwerk door de Raad van de Europese Unie is de concretisering van het initiatief 
en van de inspanningen die België sinds meer dan twee jaar levert. Dit orgaan moet de 
coördinatie van de nationale autoriteiten vergemakkelijken en de strafrechtelijke onderzoeken 
inzake georganiseerde criminaliteit ondersteunen. In het licht van de daadwerkelijke 
installatie van het netwerk zet België zijn werkzaamheden voort die thans betrekking hebben 
op de informatie die in het netwerk ter beschikking moet worden gesteld en in het bijzonder 
inzake de fiches die verband houden met de onderzoeksmaatregelen in het kader van de 
strafrechtspleging in de lidstaten van de Europese Unie. 
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Hoofdstuk VI: Conclusies 
 
Na het lezen van dit jaarverslag en rekening houdend met de gegevebns die reeds zijn 
behandeld in de drie vorige jaarverslagen, kunnen een aantal conclusies worden getrokken. 
 
Het aantal dossiers dat dit jaar is doorgestuurd daalt in vergelijking met de vorige jaren. Zoals 
het voorbarig was te spreken van meer georganiseerde criminaliteit in België op het tijdstip 
waarop de cijfers stegen, is het bedrieglijk thans ervan uit te gaan dat het verschijnsel stilaan 
zou verdwijnen. Het aantal nieuwe onderzoeken dat de facto wordt ingesteld als reactie op het 
verschijnsel blijft gelijk aan het aantal vermeld in de vorige verslagen. Het lagere aantal 
statistisch behandelde onderzoeken dit jaar volgt dus uit een daling van het aantal dossiers dat 
in 2000 is geopend. De aandacht die sedert een jaar uitgaat naar de hervorming van de 
politiediensten en de praktische tenuitvoerlegging ervan op het tijdstip dat kwantitatieve 
gegevens moeten worden verzameld kan ter zake gevolgen hebben gehad. Uit een 
vergelijking op Europees vlak blijkt bovendien dat die schommeling zich ook andere landen 
voordoet. Het is bijgevolg ook niet uitgesloten dat die daling een louter statistische 
schommeling is die op langere termijn moet worden bestudeerd. 
 
Onze huidige kennis van de georganiseerde criminaliteit is slechts een deel van het 
verschijnsel en betreft hoofdzakelijk de elementen die blijken uit onderzoeken die door de 
politiediensten worden gevoerd. Naar bepaalde onderdelen van het verschijnsel is weinig 
onderzoek gevoerd of zij worden niet aangesneden. Bijkomende inlichtingen moeten worden 
ingewonnen om alle facetten van het verschijnsel te verklaren. 
 
Tijdens de analyse van de kwantitatieve gegevens worden bepaalde constanten vastgesteld, 
die ieder jaar opnieuw worden bevestigd. 
 
Het aandeel van Belgen in de georganiseerde criminaliteit blijft nog steeds het hoogst en kan 
ieder jaar op ongeveer 45% worden vastgesteld. De andere nationaliteiten die in België bij dat 
verschijnsel zijn betrokken zijn divers, zodat het als kosmopolitisch kan worden omschreven, 
hoewel daders met de Nederlandse, de Italiaanse, de Turkse, de Marokkaanse en de Franse 
nationaliteit het vaakst voorkomen. Sedert 1996 moet evenwel worden vastgesteld dat 
Albanese onderdanen steeds vaker voorkomen in de statistieken.  
 
In 50% van de in 2000 geïnventariseerde gevallen hebben de organisaties nog steeds een 
verticale structuur. Uit aanwijzingen op Europees vlak kan evenwel worden afgeleid dat de 
criminele organisaties zich veeleer organiseren in netwerken en dat de samenstelling van het 
ledenbestand schommelt. Dit aspect is moeilijk te analyseren als enkel kwalitatieve gegevens 
beschikbaar zijn waaruit weinig blijkt inzake de betrekkingen tussen de leden van een zelfde 
groep.Vastgesteld wordt dat de omvang van de geïnventariseerde criminele organisaties 
beperkt blijft, dat de leidende posten oververtegenwoordigd zijn en er sprake is van vaste 
kernen van leden met rond hen occasionele leden. Andere studies, bijvoorbeeld een 
structurele analyse, zouden de mogelijkheid bieden zich een completer beeld te vormen van 
de diverse soorten organisaties die in België voorkomen. 
 
Het gebruik van commerciële structuren als contrastrategie komt nog steeds veel voor. Jaar na 
jaar wordt vastgesteld dat om en bij 75% van de criminele organisaties daarop een beroep 
doen. Sedert 1996 wordt het vaakst misbruik gemaakt van de sector invoer en uitvoer en van 
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de horeca. Aan beide sectoren zou bijzondere aandacht moeten worden geschonken, 
inzonderheid om te bepalen in welke mate zij kwetsbaar zijn voor de georganiseerde 
criminaliteit. Aan die behoefte zou kunnen worden tegemoet gekomen door een 
supplementaire analyse door middel van de doorlichting van de markt. 
 
In de diverse jaarverslagen wordt bevestigd dat op regelmatige tijdstippen een beroep wordt 
gedaan op geweld of op andere vormen van intimidatie (58% van de gevallen). In 25% van de 
behandelde gevallen is geprobeerd om invloed uit te oefenen. 
 
Uit de kwalitatieve aanwijzingen kan worden opgemaakt dat de georganiseerde criminaliteit 
voorkomt in verschillende vormen van de zware criminaliteit en in de grote stedelijke centra. 
De georganiseerde criminaliteit heeft nog steeds een aanzienlijk aandeel in de drugssmokkel. 
De illegale handel in synthetische drugs wordt bevestigd, want het aantal in beslag genomen 
pillen blijft stijgen. Nederland en België en meer recent ook Polen en Tsjechië worden 
bovendien regelmatig gestigmatiseerd door de andere lidstaten van de EU en door de 
Verenigde Staten wegens hun rol inzake de aanmaak van synthetische drugs. De stijging van 
het aantal mensen die het slachtoffer worden van mensenhandel en de middelen ingezet om 
het aantal mensen die ij die vorm van exploitatie betrokken zijn te doen dalen, bewijzen dat de 
georganiseerde criminaliteit daaruit vermogensvoordelen verwerft. 
 
De betrokkenheid van criminele organisaties bij ramkraken, bij containerdiefstal, bij diefstal 
met braak die reeksgewijs in huizen wordt gepleegd en de illegale handel in voertuigen blijft 
verontrustend en vermindert blijkbaar niet. Hoewel het lange tijd onmogelijk was 
economische en financiële delicten en in mindere mate corruptie te beschouwen als een deel 
van de georganiseerde criminaliteit, blijkt thans dat die activiteiten dikwijls door criminele 
organisaties te worden verricht. Die vormen van criminaliteit worden gekenmerkt door grote 
voordelen in vergelijking met kleine risico’s en konden bijgevolg niet buiten het actieterrein 
van de criminele organisaties blijven. 
 
De aandacht die sedert een aantal jaar wordt geschonken aan bepaalde specifieke groepen van 
daders leidt tot een betere kennis van de werking en de activiteiten van die criminele 
organisaties. De follow-up van de Zuidoost-Aziatische criminaliteit heeft crimineel gedrag 
aan het licht gebracht dat tot voor een paar jaar aanzienlijk werd onderschat en geeft een 
gedetailleerd beeld van de in ons land bestaande organisaties. Ook de follow-up van de 
motorbendes heeft bewezen dat een administratieve en gerechtelijke benadering van bepaalde 
vormen van criminaliteit nuttig is.  
 
In de loop van de jongste vijf jaar zijn een relatief hoog aantal nieuwe wetgevende 
instrumenten ontstaan, inzonderheid ten gevolge van de verwezenlijking in 1996 van het 
actieplan van de regering tegen de georganiseerde criminaliteit.  Andere initiatieven zijn nog 
niet voltooid, maar beantwoorden nog steeds aan de behoeften van de Belgische en 
buitenlandse politiediensten en gerechtelijke diensten. Die instrumenten moeten worden 
geëvalueerd teneinde na te gaan in welke mate zij nog beantwoorden aan het oorspronkelijk 
opzet. 
 
De vereiste dat de politiediensten en de gerechtelijke autoriteiten op internationaal vlak 
ruimer samenwerken blijft meer dan ooit bestaan. De transnationale aard van de 
georganiseerde criminaliteit, de geografische ligging van België en de evolutie van de 
(tele)communicatiemiddelen leiden ertoe dat zulks nog dringender wordt. 
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HOOFDSTUK VI : VOORSTELLEN INZAKE DE TE NEMEN MAATREGELEN 
 
 
14. Algemeen 
 
In de vorige jaarverslagen inzake de georganiseerde criminaliteit is een reeks maatregelen 
voorgesteld die moeten worden genomen om het verschijnsel in België beter te kunnen 
omschrijven.  In de conclusies van de parlementaire onderzoekscommissie naar de 
georganiseerde criminaliteit in België56 werd een deel van deze maatregelen overgenomen en 
werden nieuwe voorgesteld. Op grond van dit verslag worden andere maatregelen voorgesteld 
die betrekking hebben op het onderzoek naar het fenomeen en op de verbetering van de 
bestrijding van de georganiseerde criminaliteit op het terrein. Hieronder volgt een overzicht 
van de maatregelen die thans nog moeten worden uitgewerkt. 
 
 
14.1. Beeld van de georganiseerde criminaliteit 
 
14.1.1. Stapsgewijze tenuitvoerlegging van de methodologie op lange termijn 
 
Het jaar 2000 is in het bijzonder gekenmerkt door de ontwikkeling van het kader en van de 
middelen vereist voor de tenuitvoerlegging van de methodologie op lange termijn. Het 
definitief verslag van de werkgroep van de Universiteit Gent die een globaal 
benaderingsmodel voorstelt voor de analyse van de georganiseerde criminaliteit, is het 
basisinstrument waarin de te volgen stappen zijn aangegeven. Het proces dat ten uitvoer moet 
worden gelegd en de daaropvolgende analyses zijn een bewust ambitieus opzet en zouden de 
mogelijkheid moeten bieden de bedreiging van de georganiseerde criminaliteit voor de 
Belgische maatschappij op geïntegreerde wijze te evalueren. Teneinde dat opzet te 
verwezenlijken, moet onverwijld worden gestart met de concrete implementatie van die 
methodologie. Daartoe moet eerst worden bepaald welke facetten van de georganiseerde 
criminaliteit grondiger moeten worden geanalyseerd. Zulks zou kunnen gebeuren op grond 
van de reeds bekendgemaakte jaarverslagen en rekening houdend met de aanbevelingen in 
andere documenten, bijvoorbeeld het tussentijds verslag van de commissie van senaat naar de 
georganiseerde criminaliteit of het federaal veiligheids- en detentieplan van de minister van 
Justitie. Zodra de prioriteiten zijn bepaald, moeten de ad-hocwerkgroepen worden 
aangewezen en samengesteld op grond van de als prioritair aangemerkte thema’s voor 
analyse. 
 
 
14.1.2. Identificatie van de daders voor de bestudering van het verschijnsel en de 
uitwisseling van gegevens 
 

 
56 De parlementaire onderzoekscommissie had inzonderheid tot taak “een onderzoek te verrichten naar de 
omvang, de aard en de ernst van de georganiseerde criminaliteit in België, na te gaan hoe deze georganiseerde 
criminaliteit op een effectieve en rechtmatige wijze kan worden bestreden; nadat een analyse is gemaakt van de 
bestaande toestand, conclusies te trekken en aanbevelingen en voorstellen te formuleren teneinde deze 
doelstelling te bereiken.”, in Gedr. St., Senaat, 1995-1996, nr. 1-326/1 tot en met 6. 
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Die analyses onderstellen dat daarbij alle diensten worden betrokken die nuttige en relevante 
gegevens kunnen verstrekken. Zulks geschiedt door middel van de identificatie van de 
partners met welke uitwisseling van gegevens wenselijk is, alsmede door het formaliseren van 
de gewenste gegevensuitwisselingen. Die gegevensuitwisseling is primordiaal om het 
verschijnsel georganiseerde criminaliteit op geïntegreerde en multidisciplinaire wijze te 
bestuderen en aan te pakken, want iedere geïdentificeerde dader die inlichtingen verstrekt 
vormt tevens een potentiële partner als preventieve en repressieve maatregelen worden 
voorgesteld. Deze fase is trouwens een eerste stap in de richting van de methodologie op 
lange termijn. 
 
 
14.2. Operationele maatregelen 
 
14.2.1. Geïntegreerde aanpak van de Albanese georganiseerde criminaliteit 
 
De vaststellingen die de vorige jaren zijn gedaan met betrekking tot de ontwikkeling van de 
georganiseerde criminaliteit door Albanezen in België,worden in 2000 opnieuw bevestigd. 
Ondanks de schommeling van het aantal dossiers, kan worden vastgesteld dat het aandeel van 
de Albanese onderdanen in de statistieken voortdurend stijgt. Die toestand doet zich ook in 
andere lidstaten van de Europese Unie voor. Gelet op die vaststelling,die jaar na jaar wordt 
bevestigd, is het vereist op korte termijn te voorzien in een gestructureerd en multidisciplinair 
antwoord op dat probleem. Zulks zou bijvoorbeeld kunnen worden geconcretiseerd door 
middel van een proactief federaal project dat, onder de verantwoordelijkheid van de nationale 
magistraat, inzonderheid ermee wordt belast een beeld te schetsen van het verschijnsel en de 
instroom en de analyse te coördineren van de gegevens waarover de politiediensten 
beschikken. 
 
 
14.2.2. Evaluatie en follow-up van de maatregelen uitgewerkt in het actieplan van 1996 ter 
bestrijding van de georganiseerde criminaliteit 
 
In het actieplan van de regering van 26 juni 1996 was onder meer voorzien in een betere 
analyse van het verschijnsel teneinde het te voeren beleid te omschrijven en de diverse 
wetgevende initiatieven ten uitvoer te leggen die ertoe strekken de politiële en gerechtelijke 
autoriteiten uit te rusten met efficiënte middelen om de georganiseerde criminaliteit te 
bestrijden. Thans wordt vastgesteld dat bepaalde initiatieven wetten zijn geworden, maar dat 
andere zich nog steeds bevinden in het stadium van (voor)ontwerp. 
 
Het zou gepast zijn om vijf jaar later de voortgang te evalueren van de werkzaamheden die 
soms zijn voltooid. De toepassing van de reeds afgekondigde wetten zou bijvoorbeeld moeten 
worden geëvalueerd. Het gaat om de volgende wetten: de wet krachtens welke betrokkenheid 
bij een criminele organisatie strafbaar wordt gesteld, de wet ter bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van 
privécommunicatie en –telecommunicatie, de wet tot instelling van het College van 
Procureurs-generaal en tot instelling van het ambt van nationaal magistraat, de wet tot 
invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen en de wet 
betreffende de bestraffing van corruptie. 
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Bijzondere aandacht zou tevens moeten worden geschonken aan de (voor)ontwerpen van wet 
die tot dusver zonder resultaat zijn gebleven, teneinde de zwakke punten op te sporen en aan 
het legaliteitsbeginsel de middelen toe te kennen ter bestrijding van de georganiseerde 
criminaliteit, naar het voorbeeld van tal van andere lidstaten van de Europese Unie. Zulks 
geldt voor de gedeeltelijke omkering van de bewijslast, de getuigenis door middel van 
audiovisuele technieken, de spijtoptanten en de bijzondere onderzoekstechnieken. 
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MELDINGSFORMULIER GEORGANISEERDE 
CRIMINALITEIT 2000 

 
 
 
Naam van het onderzoek : _______________________________ 
 
 
Visum van het Parket: 
 
 
 
Naam en handtekening van de parketmagistraat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingevuld door (naam en voornaam) : 
_____________________________ 
 
Datum : ______________________ 
Telefoon : ____________________ 
Eenheid :   ____________________ 
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Opmerking: 
 
Indien het onderzoek van het meldingsformulier de voortzetting is van een onderzoek dat 
reeds vorig jaar werd aangemeld,  dan moeten enkel die onderdelen waarin wijzingingen 
voorkomen worden ingevuld (het ingezet personeel dient elk jaar berekend te worden en 
uitsluitend voor het referte jaar).  Kruis daartoe “in het voorziene hokje” hierboven de 
desbetreffende paragraaf(afen) aan.  Alzo vermijdt men onnodige herhaling van informatie 
die reeds aangeleverd werd met het vorig meldingsformulier.  Deze manier van werken stelt 
de Magistraat, die belast is met het toekennen van het visum, in staat controle uit te oefenen 
op de nieuwe aangeleverde informaties. 
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CHECK-LIST 
 
Deze lijst heeft als doel vooraf na te gaan of het wel degelijk om een criminele organisatie gaat die aan de 
definitie beantwoordt. Eens deze lijst door de verantwoordelijke van de bevraging is goedgekeurd, kan je 
verder de volledige vragenlijst over deze organisatie invullen. 
 
Alle informatie die je hieronder invult heeft betrekking op harde informatie, d.w.z. kan worden 
teruggevonden in PV’s. 
 
De informatie tussen haakjes zijn voorbeelden of verduidelijkingen. Deze informatie is dus niet limitatief, 
andere mogelijkheden kunnen zich voordoen. 
 
Het symbool  duidt aan dat een definitie in de bijlage A bestaat. 
 
Kruis de kenmerken aan waaraan de organisatie voldoet. Motiveer telkens kort op basis van welke feiten of 
argumenten je deze uitspraak doet. Gebruik hiervoor de voorziene schrijfruimte. 
 
 

    1. Planmatig plegen van misdrijven die elk op zich of in hun totaliteit van  
aanzienlijke betekenis zijn. 

 
 a)  planmatig plegen : 

 
(bv.: - repetitief karakter  

- uitgebouwde logistieke, operationele en financiële structuur met aanwezigheid van 
specialisten) 

................................................................................................................................................

.............................................................................................................. 
 

 b)  van ernstige misdrijven : 
 

- misdaden en wanbedrijven die strafbaar kunnen zijn met een gevangenisstraf van 3 
jaar of een zwaardere straf). 

Welke ? Vul in: 
........................................................................................................................................................
.................................................................................................................... 
 

 c)  van minder ernstige misdrijven, maar die door hun totaliteit van aanzienlijke 
betekenis zijn : 

 
(bv.:- het totale geraamde wederrechtelijk vermogen op jaarbasis bedraagt ten minste 10 

miljoen Bfr. 
- de organisatie heeft ten minste10 feiten gepleegd  
- het volume van de illegale goederenstroom ligt in geldwaarde hoger dan 50 miljoen 

Bfr.)... . 
........................................................................................................................................................
................................................................................................................... 
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    2. Streven naar winst en/of macht : 
 

    winst : investering in de ( il-) legale wereld  
................................................................................................................................................
.............................................................................................................. 

 
    macht : het verlangen om een invloedspositie te verkrijgen t.o.v. derden of de eigen leden.  

................................................................................................................................................

............................................................................................................. 
 

    3. Samenwerking van meer dan 2 betrokken personen :  
In de organisatie zijn minstens 3 fysieke personen geïdentificeerd (zie  gekende verdachte) die 
eenzelfde doel nastreven. 
Vul de namen in van 3 betrokkenen: 
..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... 

 
    4. Gedurende een vrij lange periode : 

 
De organisatie is vermoedelijk minimum 1 jaar actief ( tijdsverschil tussen het eerste en laatste 
gekende feit). 
Op welke concrete elementen baseer je je om te stellen dat de criminele organisatie reeds meer dan 
één jaar actief is (bv.: informatierapporten, observaties in het verleden, reeds opgelopen 
veroordeling van leden van de organisatie in de context van georganiseerde criminaliteit). 
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 

    5. Met verdeling van taken, door gebruik te maken van minstens één van 
         volgende criteria : 

 
    a) gebruik van commerciële structuren : 

 
• misbruik van bestaande legale bedrijven met medewerking/betrokkenheid van één of 

meerdere personen uit het bedrijf, die daadwerkelijk een bijdrage leveren in de criminele 
activiteit  en/of 

• exploitatie van een legaal bedrijf door de criminele organisatie, waarbij legale activiteiten 
vermengd worden met illegale  en/of  

• opzetten van schijnvennootschappen die gebruikt worden als dekmantel waarbij slechts 
minimale (of geen) commerciële activiteiten worden ontplooid. 

 
(Opm.: Hoewel een V.Z.W. geen commerciële structuur is, wordt eveneens gevraagd om te 

rapporteren omtrent het misbruik van deze rechtspersoon). 
 
Omschrijf kort op welke wijze de commerciële struktuur werd gebruikt voor het realiseren van 
criminele activiteiten. 
........................................................................................................................................................
................................................................................................................... 
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    b) gebruik van geweld of andere intimidatiemiddelen 

Geweld en intimidatie zijn dwangmiddelen, die zowel intern als extern worden gebruikt, om 
een machtpositie te verwerven in het criminele milieu of personen onder druk te zetten om de 
criminele organisatie af te schermen en/of haar activiteiten te vergemakkelijken. 
Intimidatie is dus iemand dwingen om zaken tegen zijn wil te doen. 
 
Omschrijf kort de aard van het geweld/intimidatie en het gebruik ervan. 
........................................................................................................................................................
................................................................................................................... 

 
 

    c) invloed op het politieke leven, de media, het openbaar leven, de justitie of het 
bedrijfsleven 
Beïnvloeding is het vermogen om op personen en/of omstandigheden in te werken, met als 
doel de criminele organisatie af te schermen, criminele activiteiten te vergemakkelijken of een 
sociale integratie na te streven. 
Beïnvloeding is dus : 
• iemand aanzetten om zaken te doen zonder dat deze zich van de beïnvloeding bewust is 

(=manipulatie) of 
• iemand aanzetten om zaken te doen, waarbij die persoon er bewust voordeel uit puurt. 

 
Omschrijf kort de aard van deze invloed en het gebruik ervan. 
...................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................
...................................................................................................................
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�  A. Korte beschrijving van het onderzoek 
 
Geef een samenvatting van de activiteiten en de kenmerken van de criminele organisatie.  

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 



�  B.  Onderzoeksgegevens 
Alle informatie die je hieronder invult heeft betrekking op harde informatie, d.w.z. kan worden 
teruggevonden in PV’s. 
�  1. Identificatie van het onderzoek 

Vul bij de overeenkomstige vraag de correcte gegevens in met betrekking tot het gevoerde 
onderzoek 

 
Algemeen notitienummer : ................................................................... 
Naam van de behandelende parketmagistraat:................................................................ 
Dossiernummer Nationale Magistraat :........................................................... 
Naam van de behandelende Nationale Magistraat:................................................................. 
Naam Onderzoeksrechter:......................  
N°dossier O.R:............ 
Dienst waar het onderzoek gecentraliseerd is : _______________ 
Onderzoek bij die dienst gekend onder code : ________________ 
Begindatum onderzoek : ....../....../…… 
Einddatum onderzoek : ....../....../....... 
Stand van het onderzoek :  

afgesloten  

lopend 
 
�  2. Verantwoordelijkheid van het onderzoek 
 
2.1.Welke ondereenheid binnen uw district is belast met het onderzoek? 
 

  Brigade 
  B.O.B. 

 
2.2. Is er een andere eenheid of politiedienst die een gedeelte van het onderzoek naar de zelfde 

organisatie uitvoert?  
Vermeld de naam van de andere eenheid of dienst: 

................................................................................................................................................. 
 
�  3. Start van het onderzoek 

kruis telkens het overeenkomstige antwoord aan:  
 

3.1. Werd in het onderzoek een proces-verbaal opgesteld op basis van het lidmaatschap 
van een criminele organisatie, zoals voorzien door de wet van 26 februari 1999?  
  Ja   /    neen 
3.2. Het gerechtelijk onderzoek is gestart op basis van : 

 
     proactief onderzoek  
   OF 

      reactief onderzoek  

  114 
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Indien reactief, vermeld hieronder naar aanleiding van welk soort feit het 
onderzoek werd gestart (vb. moord, gewapende overval, containerdiefstal...): 

feit:................................................................ 
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3.3. Het onderzoek werd gestart door : 
 
  een lokale of regionale politie-eenheid binnen hetzelfde gerechtelijk 

arrondissement (BOB,Bde GPJ,...) 
  een lokale of regionale politie-eenheid van een ander gerechtelijk arrondissement 
  een eenheid van een federale politiedienst (CBO,BNB,...) 
  een buitenlandse politiedienst 
  een gerechtelijke autoriteit 
 

3.4. Welke bron(nen) lag(en) aan de basis van het onderzoek : 
meerdere antwoorden zijn mogelijk. Beperk je tot de initiële bron(nen)  

 
    de eigen politiedienst 
    een andere politiedienst 
    een informant 
    een particulier 
    een privé-onderneming 
    een journalist 
    een administratie 
    de veiligheid van de Staat 
    een inspectiedienst. Welke ?................................................................ 
    een buitenlandse dienst. Welke ?................................................................ 

 CFI 
   curator 
   anonieme informatie 
   andere. Welke?........................................................... 

     antwoord onbekend 
 

3.5. Hoe kwam de bron aan deze initiële informatie ? Welke activiteit lag aan de basis van 
het verkrijgen van deze informatie. 
Beperk je tot de meest essentiële activiteit, indien echt nodig zijn meerdere antwoorden 
mogelijk.  

 
 Eigen analyses 
 Verkeerscontrole 
 Patrouilles of interventies 
 Belastings-of andere financiële controle 
 Uit de media 
  Anonieme brief/telefoon 
 Buurtonderzoek 
 Raadplegen van internet of andere elektronische open bronnen 
 niet-politionele databanken 
  informantenbeheer 
 curatorverslag 
 paspoortcontrole 
 controle van de douane 
 voertuigcontrole 
  slachtoffer ontdekken 
 uitvoer van een bijzondere techniek 
 klachtneerlegging 
 informatie van spijtoptanten 
 Andere. Welke?............................................................................ 
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 antwoord onbekend 
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�  C. Gegevens over de organisatie 
 
Voor de gegevens of informatie die niet direkt of precies vermeld kunnen worden, is het beter 
ofwel geen informatie te vermelden ofwel het minimum aantal te vermelden. 
�  1. Structuur, activiteiten en aard van de criminele organisatie 

 
1.1. Welke structuur heeft de organisatie? 

Lees vooraf aandachtig de definitie hierover. 
 

    horizontale (of vlakke) structuur  
 of 

   vertikale (of hiërarchische) structuur  
 of 

    onbekend 
 

1.2. Tot welke groepering - al dan niet gebaseerd op etnische oorsprong - behoort de 
organisatie ?  
Vermeld maximum 3 nationaliteiten van bijlage B (de voornaamste). Indien er meer dan 3 
mogelijkheden zijn, duid aan “gemengde” (code 980) 
 

etnische oorsprong:.................................................................................. 
 

1.3 Type en de naam van de organisatie 
 

1.3.1 Vul het type van organisatie in (cartel, familie , motorbende, triade , mafia ,..). 
Doe dit enkel wanneer je hierover voldoende elementen bezit.  
 
type:...................................................................................... 
 

1.3.2 Vul de naam (eigennaam, groepsnaam) in, waaronder de organisatie bekend staat: 
 
naam:...................................................................................... 

 
1.4.  Activiteitsdomein 
 

Welke misdrijven behoren tot de criminele activiteiten van de organisatie ? 
 

• Kruis de misdrijven aan die de hoofdactiviteit in België  (in de kolom H) OF een 
bijactiviteit  (in de kolom B) uitmaken van de organisatie. Bij twijfel kan je de 
hoofdgroep van de delicten aankruisen. De hoofdgroep van het feit moet NIET worden 
ingevuld, wanneer de subgroep wel gekend is. 

Kruis maximum 3 hoofdactiviteiten aan.  
Wanneer een delict als hoofdactiviteit wordt aangeduid mag het NIET gelijktijdig als 

bijactiviteit worden aangeduid. De hoofdactiviteit primeert. 
• Duid de datum aan (maand en jaartal indien mogelijk) voor het eerste gekende feit in de 

kolom “datum”. Dit wordt dus maar voor 1 soort activiteit ingevuld. 
• Vermeld het actieterrein voor iedere hoofdactiviteit of bijactiviteit, binnen België door 

in de kolom “nationaal” het arrondissement in te vullen en voor het buitenland het 
land(en) in kolom “internationaal” in te vullen volgens de overeenkomstige codes van 
bijlage B.  



Feit H B datum Actieterrein  
    nationaal internationaal 

 arr. 1 arr. 2  arr. 3 land1 land2 land3 land4 land5  land6 
10. criminaliteit tegen personen 
11. moord/doodslag             
12. gijzeling/ontvoering             
13. afpersing/racket             
14. diefstal met geweld, bedreiging, gewapend of hold-up             
15. aanzet/exploitatie ontucht             
16. pedofilie/kinderpornografie.             
19. andere             
20. criminaliteit tegen eigendommen             
21. wapentrafiek             
22. trafiek van voertuigen             
23. containerdiefstal             
24. antiek- en kunstfraude/diefstal             
25. andere diefstallen             
26. heling (excl. witwassen)             
27. brandstichting/ontploffing             
29. andere             
30. mensenhandel             
31. illegale immigratie             
32. illegale tewerkstelling en exploitatie             
39. andere             
40. drugs             
41. hormonen             
42. aanmaak verdovende middelen             
43. trafiek/groothandel verdovende middelen             
49. andere             
50. leefmilieu              
51. trafiek nucleair materiaal             
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Feit H B datum Actieterrein  

    nationaal internationaal 
 arr. 1 arr. 2  arr. 3 land1 land2 land3 land4 land5  land6 
59. andere milieu inbreuken             
60. witwassen             
70. financieel-economische delicten             
71. BTW en accijnsfraude             
72. subsidiefraude             
73. andere fraude             
74. namaak/vervalsing             
75. kansspelen             
76. oplichting             
79. andere              
80. corruptie             
90. informatica-criminaliteit             
100. terrorisme             
999. andere. Welke:.................. 
                                 ................... 

            



�  2.  Verdachten 
 

Wie zijn de verdachten in de organisatie?  
 
Vul in de overeenkomstige kolommen in: 
• naam en voornaam van elke verdachte, geslacht, nationaliteit, de geboorteplaats (gemeente 

voor België), het land van geboorte en de geboortedatum. Gebruik voor de landen en de 
gemeenten bij voorkeur de codes van de bijlage B; 

• in de kolom “situatie” geef je aan in welke toestand de verdachte zich momenteel bevindt 
en welke politiële of juridische maatregelen of acties reeds tegen hem werden ondernomen. 
Meerdere codes kunnen aangeduid worden; 

• in de kolom “functie”  duid je de belangrijkste functies aan, die de verdachte vervult in 
de organisatie. Gebruik hiervoor de codes in onderstaande legende. 

• in de kolom “lidmaatschap” vul je in of de dader deel uitmaakt van de kern  van de 
organisatie of niet. Combineer de gepaste letter- en cijfercode in onderstaande legende. 

• in de kolom “dader” plaats je een kruisje, indien de verdachte ook effectief feiten (ook als 
mededader of medeplichtige) heeft gepleegd in het kader van deze organisatie; 
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Naam Voornaam M/V nat. Geboorte-

plaats 
Geboorte-

land 
Geboorte-

datum 
Situatie Functie lidmaatschap dader 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
Legende :  Functie: 1. organisator (of adj.) 11. tussenpersoon  
Situatie: 1. niet verhoord  2. geldschieter  12. uitvoerder 
 2. verhoord  3. financ. of boekh. expert 13. koerier 
 3. aan te houden  of aangehouden  4. juridisch expert 14. lijfwacht 
 4. veroordeeld  5. scheikundig expert 15. detective 
 5. voortvluchtig  6. management expert 16. infiltrant  
 6. niet verhoord en voortvluchtig  7. computer specialist 17. stroman 
 7. verhoord en voortvluchtig  8. wapen en explosief expert 18. vertaler/tolk 
 8. aangehouden en voortvluchtig  9. militair expert 19. heler 
 9. veroordeeld en voortvluchtig  10. expert ander domein 99. andere. Welke ?:............................... 
 99. andere    

 
Lidmaatschap:   
1. vast lid  A. kernlid  
2. los verband B. niet kernlid  
9. onbekend X onbekend 
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�  3. Contacten met andere criminele organisaties 
 
 

3.1. Heeft de organisatie contacten   met andere criminele organisaties ? 
 

   Neen,  
     ga verder naar vraag 4 
 

   Ja 
     beantwoord de onderstaande vragen. 

 
Met hoeveel verschillende organisaties heeft de organisatie in 2000 contacten onderhouden? 
Schrijf hieronder het precieze aantal: 
 
aantal contactorganisaties:.................................................................................... 

 
3.2.  Pleegt de onderzochte organisatie criminele feiten voor een andere 

organisatie?: 
 

 Neen 
 Ja 
 Onbekend 

 
3.3. Aard van deze contacten 

Vul in de overeenkomstige kolommen de gegevens in met betrekking tot de 
contactorganisaties en de aard van de contacten: 
• vul in de kolom “aard organisatie” de ethnische oorsprong in van de organisatie 

waarmee contacten werden onderhouden. Plaats DE overeenkomstige code (bijlage B) 
op de lijn die overeenkomt met DE hoofdactiviteit (slechts 1 mogelijk) van deze 
organisatie waarmee contact wordt onderhouden. (Vb. Chinese organisatie (code50) - 
mensenhandel). 

Wanneer er contacten waren met meerdere organisaties van eenzelfde etnische oorsprong 
actief in eenzelfde hoofdactiviteit, plaats dan een letter achter de etnische code (vb. 2 
Chinese organisaties in mensenhandel : 50a, 50b); 

• Vul op dezelfde manier de kolom “activiteit contact” in. Het gaat hier over de 
activiteiten waarop de contacten betrekking hebben (vb. vervalsing (van documenten) in China). 
Hier zijn meerdere antwoorden per contactorganisatie mogelijk. 

• Situeer de organisatie waarmee contact werd onderhouden geografisch. Indien het om 
een organisatie gaat die hoofdzakelijk in België actief is, vul de arrondissementscode in 
de kolom “nationaal” aan. 

• Indien de contactorganisatie hoofdzakelijk in het buitenland actief is, vul de 
belangrijkste landen in. Eventueel kan je het continent vermelden (bijv. Zuid-Amerika). 

• Onderlijn in de kolommen “nationaal” en “internationaal” die contacten waarbij sprake 
is van samenwerking   tussen de onderzochte organisatie en de contactorganisatie(s) 
(bijv. 1, 5, 7, 9). Gebruik de codes in de bijgevoegde lijsten. 

 
 
 

  123 
   
   
   



Activiteit 
 

Aard 
organisatie 

activiteit 
contact 

Nationaal Internationaal 
 

   arr. 1 arr. 2 arr. 3 arr. 4 land1 land2 land3 land4 land5 land6 
10. criminaliteit tegen personen             
11. moord/doodslag             
12. gijzeling/ontvoering             
13. afpersing/racket             
14. diefstal met geweld, 
bedreiging, gewapend of hold-up 

            

15. aanzet/exploitatie ontucht             
16. pedofilie/kinderpornografie             
19. andere             
20. criminaliteit tegen 
eigendommen 

            

21. wapentrafiek             
22. trafiek van voertuigen             
23. containerdiefstal             
24. antiek- en kunstfraude/diefstal             
25. andere diefstallen             
26. heling (excl. witwassen)             
27. brandstichting/ ontploffing             
29. andere             
30. mensenhandel             
31. illegale immigratie             
32. illegale tewerkstelling en 
exploitatie 

            

39. andere             
40. drugs             
41. hormonen             
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Activiteit 

 
Aard 

organisatie 
activiteit 
contact 

Nationaal Internationaal 
 

   arr. 1 arr. 2 arr. 3 arr. 4 land1 land2 land3 land4 land5 land6 
42. aanmaak verdovende middelen             
43. trafiek/groothandel verdovende 
middelen 

            

49. andere             
50. leefmilieu              
51. trafiek nucleair materiaal             
52. andere milieu inbreuken             
60. witwassen             
70. financieel-economische 
delicten 

            

71. BTW en accijnsfraude             
72. subsidiefraude             
73. andere fraude             
74. namaak/vervalsing             
75. kansspelen             
76. oplichting             
79. andere              
80. corruptie             
90. informatica-criminaliteit             
100. terrorisme             
999. andere. Welke:..............             
980. gemengd             

98.  onbekend             
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3.4. Type en naam van de contactorganisatie 
 
• Vul in de overeenkomstige kolom het type van de contactorganisatie in (cartel, 

familie , motorbende, triade , mafia ,..).  
Doe dit enkel wanneer je hierover voldoende elementen bezit.  
• Vul de naam (eigennaam, groepsnaam) in, waaronder de contactorganisatie bekend 

staat: 
 

Contactorganisaties type naam 
contactorganisatie 1    
contactorganisatie 2   
contactorganisatie 3   
   
   
   

 
 
�  4.  Geraamde schade / winst 
  
 

4.1 Uitvoeren van financiële onderzoeken  
 

4.1.1 Werd er een financieel onderzoek uitgevoerd ? 
  Neen. 

Waarom niet ? Beschrijf kort de reden. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
  Ja 

 
4.1.2 Wat is het "geraamde" vermogensvoordeel   van de organisatie ? 

................................................................................................. 
 
4.1.3 Werd er een patrimoniumonderzoek   uitgevoerd ? 

Neen 
 

Ja. Welke totale waarde leverde dit op ? ............................................ 
 

 
4.1.4 Zijn er inbeslagnames gebeurd (excl. witwasdossiers)? 

   Neen 
 

   Ja 
     in België 
     in het buitenland 
     in België en in het buitenland 
 

Totaal bedrag van de inbeslagnames:.......................................... 
     Onbekend
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4.1.5 Was er een heffing door de Minister van Financiën? 
 

   Neen 
 

Ja, voor welk bedrag?............................ 
 

4.2 Witwasoperaties   uitgevoerd door de criminele organisatie 
 
 

4.2.1 Zijn er inbeslagnames gebeurd met betrekking tot witwasoperaties? (inclusief 
blokkeren van rekeningen). 

 
   Neen 

 
   Ja 

     in België 
     in het buitenland 
     in België en in het buitenland 

Totaal bedrag van de inbeslagnames (rekeningen):........................ 
 

   Onbekend 
 

4.2.2 Waar heeft de organisatie dit vermogen geïnvesteerd? 
 

Geef nationaal de arrondissementen en internationaal de landen. 
Nationaal : ...................................................................................... 
Internationaal : ............................................................................... 

 
4.2.3 Welke modus operandi of kana(a)l(en) werden gebruikt bij het witwassen?: 

Kruis meerdere mogelijkheden aan, indien nodig. 
 onbekend 
 bank 
 wisselagent 
 immobiliën 
 advokaat 
 notaris 
 boekhouder 
 rechtspersoon 
 aankoop van luxegoederen 
 internationale financiële transactie 

 
 andere. Welke?..................................... 

 
4.2.4 Hoe werd het witwasonderzoek ingeleid?: 

 
 ambtshalve 
 klacht of aangifte 
 PDK of OR na kennisgeving vanwege CFI 
 PDK of OR
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4.2.5 Welke problemen hebt U ervaren bij het witwasonderzoek en welke 
suggesties hebt U hierover? 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
......................................................................... 
 

�  5.  Commerciële structuren 
 

Onder commerciële structuren worden bedrijven en VZW verstaan die daadwerkelijk een bijdrage 
leveren tot de uitvoering van de criminele activiteiten.  

 
5.1. Werd er door de organisatie gebruik gemaakt van commerciële structuren ? 

 
   Neen 

ga dan door naar vraag 6 
 

   Ja 
beantwoord dan de vragen onder punt 5.2. 

 
5.2. Aard en gebruik van de commerciële structuren. 
 

Vul de gegevens per sector in onderstaande tabel in volgens de codes van de legende. 
Vul meerdere rechtspersonen in, indien hiervan sprake is binnen dezelfde sector. 
 
• In welke sector(en) situeren zich de commerciële activiteiten ?  
Vul in op de overeenkomstige lijn. 
• Naar welk recht waren zij opgericht ? (Belgisch of buitenlands).  
Vul in de overeenkomstige kolom in. 
• Welke soort rechtspersoonlijkheid  werd daarbij gebruikt ?  

Hoe werd die commerciële structuur gebruikt ?  
Combineer in de kolommen “rechtspersoon” de aard van de rechtspersoon (cijfers) en 
het gebruik van deze rechtspersoon (letters). (bijvoorbeeld : 1 (A); 7 (B). 

 128



Georganiseerde criminaliteit in België in 2000 

 
sector Belgische rechtspersoon (brp) niet Belgische rechtspersoon (nbrp) 

 brp1 brp2 brp3 brp4 nbrp1 nbrp2 nbrp3 nbrp4 
Afvalstoffensector         
Banksector         
andere financiële instellingen         
Bouwsector         
Detailhandel         
import-export         
Horeca         
Immobiliënsector         
kunst- en antiekhandel         
scheikund/farmaceutische sector         
Textielsector         
Transportsector         
Marketing         
computer/elektronika         
Diamant         
Vaartuigen         
Dienstbedrijf         
Reisbureau         
Landbouw         
Wapens         
Staalnijverheid         
Petroleum         
Verzekeringswezen         
Voedingssector         
Speelautomatenhallen (lunapark)         
Caféspelen         
Casino         
andere gokgelegenheden         
Vereffening alle sectoren         
andere:.............................         

LEGENDE: rechtspersoon : 
1. naamloze vennootschap 
2. besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
3. coöperatieve vennootschap  
31 coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
32. coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid en gedeelde 
verantwoordelijkheid  
4. commanditaire vennootschap  
41. gewone commanditaire vennootschap  
42. commanditaire vennootschap per aandeel  
5. vennootschap onder firma  
6. eenmanszaak 
7. VZW 
8. Buitenlandse vorm 
9. andere. Welke ?:............................................................................... 
gebruik : 
A. een bestaande legale structuur, gebruikt met medeweten/medewerking van het bedrijf 
B. exploitatie van een legale structuur door de criminele organisatie met vermenging van legale 

en illegale activiteiten 
C. een schijnvennootschap zonder enige commerciële activiteiten 
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�  6. Gebruik van geweld/intimidatie ( andere dan invloed ) 
 

Lees aandachtig de definitie over geweld/intimidatie in de check-list. 
 

6.1. Wordt door de criminele organisatie geweld/intimidatie gebruikt ? 
 

   Neen 
ga dan naar vraag 7 

 
   Ja, op basis van harde informatie 

beantwoord vraag 6.2. 
 

   Ja, op basis van zachte (en enkel zachte) informatie 
beantwoord vraag 6.2. 

 
6.2. Waar en tegen wie wordt door de criminele organisatie geweld/intimidatie gebruikt?  
 

• Vermeld in de kolom “aard geweld/intimidatie” de aard van de uitgeoefende 
geweld/intimidatie. Duid de overeenkomstige code van de legende aan op de lijn die 
overeenkomt met de aard van de slachtoffers die geweld/intimidatie heeft ondergaan. 

• Duid telkens in de kolom “plaats” aan, de arrondissementscode of landscode (zie bijlage 
B) die overeenkomt met de plaats waar geweld/intimidatie heeft plaats gevonden. 
Wanneer een zelfde aard van slachtoffer verbonden is met een zelfde aard 
geweld/intimidatie maar wanneer de plaats verschillend is, plaats dan een letter achter de 
code van de aard geweld/intimidatie EN de plaats (bv.: rechtstreekse bedreigingen op 
politiemensen in Dinant en brandstichting op politiemensen in Huy: Politiemensen / 1a - 10b / 
957a - 961b). 

• Wanneer je over zachte informatie beschikt (informatie die niet uitdrukkelijk in een PV of 
onderzoeksrapport is vermeld), kan je dit UITZONDERLIJK hier invullen. Omcirkel of 
onderlijn dan de ingevulde codes. Op die manier kan duidelijk de harde informatie van de 
zachte worden onderscheiden bij de verwerking (vb.957a, 961b) 
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Aard van de slachtoffers 

(geweld/intimidatie tegen) 
aard 

geweld/intimidatie 
PLAATS 

Eigen groepsleden (= intern)    
Andere criminele organisaties   
Politiemensen   
Magistraten   
Personen die wensen mee te werken met 
politie of justitie 

  

Douane   
Sociale, economische 
inspectiediensten 

  

Andere openbare diensten of 
instellingen:........................................ 

  

Financiële wereld   
Particulieren / firma’s   
Politici/politieke partijen   
Media   
Ideologische groep  
(bv. Greenpeace) 

  

Sportverenigingen   
andere. .................................... 
Welke ? 

  

legende aard :    Arrondissementscodes: zie bijlage B 
1. rechtstreekse bedreigingen 
2. dreigbrieven 
3. dreigende aanwezigheid 
4. bedreigingen t.a.v. familieleden/kennissen 
5. kwaadwillige telefoonoproepen 
6. verspreiden van negatieve geruchten 
7. compromitteren/chantage 
8. slagen en verwondingen 
9. moord/doodslag 
10. brandstichting 
11. toebrengen materiële schade (andere dan brandstichting) 
12. Intrekking van identiteitsdocumenten of vervoermiddelen 
13. ontvoering/gijzeling 
99. andere. Welke ?:................................................................ 

�  7. Invloed ( andere dan geweld/intimidatie) 
 
7.1. Is er door de criminele organisatie invloed uitgeoefend op bepaalde 

belangen/beroepscategorieën ? 
 

Neen 
Ga verder naar vraag 8. 

 
Ja, op basis van harde informatie 

Beantwoord de vragen 7.2. 
 

Ja, op basis van zachte (en enkel zachte) informatie 
beantwoord vraag 7.2. 
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7.2. Waar en op welke beroepscategorieën / belangengroeperingen werd invloed uitgeoefend 
? 

 
• Vermeld in de kolom “aard invloed” de aard van de uitgeoefende invloed. Duid de 

overeenkomstige code (zie legende) aan op de lijn die overeenkomt met de aard van de 
slachtoffers die de invloed heeft ondergaan (bv. magistraten, administratie, 
belastingsinspectie, douane). 

• Duid telkens in de kolom “plaats” aan, de arrondissementscode of landscode (zie bijlage 
B) die overeenkomt met de plaats waar de invloed plaats heeft gevonden. Wanneer een 
zelfde aard van slachtoffer verbonden is met een zelfde aard invloed maar wanneer de 
plaats verschillend is, plaats dan een letter achter de code van de aard van de invloed EN 
de plaats (bv.: geld voor politiemensen in Dinant en manipulatie van politiemensen in Huy: 
Politiemensen / 1a - 6b / 957a - 961b). 

• Wanneer je over zachte informatie beschikt (informatie die niet uitdrukkelijk in een PV of 
onderzoeksrapport is vermeld), kan je dit UITZONDERLIJK hier invullen. Omcirkel of 
onderlijn dan de ingevulde codes. Op die manier kan duidelijk de harde informatie van de 
zachte worden onderscheiden bij de verwerking. 

 
 

Beroepscategorie/ belangengroep Aard van de beïnvloeding
 

Plaats 

Politiemensen   
Magistraten   
Douane   
Sociale, economische 
inspectiediensten 

  

andere openbare dienst of instelling 
:..................... 

  

Financiële wereld   
Particulieren/firma’s   
Politici/politieke partijen   
Media   
Ideologische/drukkingsgroep  
(bv. Greenpeace) 

  

Advokaat   
expert   
Sportverenigingen   
Andere 
Welke:................................... 

  

 
Legende aard beïnvloeding:  
 
1. geld 
2. giften van goederen 
3. voordelen in natura ( reizen, prostitutie, gratis maaltijden,...) 
4. beloftes (promotie) 
5. sturen van informanten (infiltratie door criminelen in officiële organisaties) 
6. manipuleren 
9. andere. Welke:........................................................ 

................................................................................ 
Arrondissementen en landen: Zie bijlage B 
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�  8. Gebruik van speciale technieken als contra-strategie  
door de organisatie. 

 
8.1. Gebruikt de organisatie speciale middelen of technieken als contra-strategie ? 
 

   Neen 
ga dan naar deel D 

 
   Ja 

beantwoord vraag 8.2. 
 
8.2 Welke technieken worden gebruikt ? 

Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
 

   contraobservaties (andere dan in het kader van geweld of invloed) 
   transmissiemiddelen 
   materieel voor telefoontaps (in de brede zin) 
  gebruik van taalcodes 
   inzetten van infiltranten (andere dan in het kader van invloed) 
   andere. Welke?............................................................................................ 
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�  D. VERLOOP VAN HET ONDERZOEK 
 

�  1. Activiteiten van het onderzoek 
 
1.1. Beschrijf kort de verschillende fasen van het onderzoek. 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 
 
1.2. Vermeld indien zich hierbij problemen hebben voorgedaan. Verduidelijk 

deze bondig. 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
............................................................. 

 
�  2. Ingezet personeel (voor het jaar 1999). 

 
2.1. Ingezet personeel van de eigen eenheid 

 
Vul enkel de inzet van personeel van het eigen district in 

 
• Duid in de kolom “aantal personen” aan hoeveel verschillende personeelsleden aan het 

onderzoek hebben gewerkt, schrijf dit aantal in de overeenkomstige rij, volgens hun 
specialiteit. 

• In de kolom “aard inzet” geef je aan of het gaat om een voltijdse, halftijdse of sporadische 
inzet. Gebruik hiervoor de codes in de legende. 

• In de kolom “totale tijdsduur” geef je de totale tijd aan die de personeelsleden aan het 
onderzoek hebben besteed. Gebruik hiervoor de tijdsberekening, vermeld in de bijlage C. 
Je vult de gegevens in deze kolom in, wanneer je over correcte informatie over de 
ingezette tijd beschikt. 

• Indien er onvoldoende concrete gegevens hierover beschikbaar zijn, maak je een 
schatting van de bestede tijd. Deze gegevens vul je in, in de kolom “tijdsschatting” (met 
dagen).  In geval van twijfel, vermeld je het minimum aantal dat je zeker kent, aangevuld 
met een asterix. 
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Soort onderzoekers aantal personen aard inzet totale 

tijdsduur 
tijds-

schatting 
“gewone” BOB’ers      
Bde personeel     
financiële onderzoekers     
operation. Misdrijfanalist     
andere pers. DBO     
Strategische analist     
andere expert     
Offr GPZ, coörd BOB, 
andere Offr 

    

Bde GPJ     
Labo     
OMA GPJ     
ROTOR     
GSO     
BNB     
Andere 
welke:............................. 
........................................ 

    

LEGENDE AARD INZET: 
01: sporadisch 
02: ½-tijds (min 2 à 4 dagen per week) 
03: voltijds 
04: gemengd 
99: onbekend 

 
2.2. Versterking qua personeel uit andere eenheden 

 
Heb je een externe of nationale ondersteuning gekregen? Nl. personeelsleden die niet 
behoren tot uw Dist (afgedeelden,...) en die onder leiding van uw eenheid (district) of 
onder gedeelde leiding met het CBO opsporingsactiviteiten hebben verricht of aan het 
onderzoek hebben gewerkt? 

 
� Neen 

Ga verder naar vraag 3 
 
� Ja 

Vul de tabel in volgens de instructies in 2.1  
 

Soort onderzoekers aantal personen aard inzet totale tijdsduur tijdschatting 
BOBer ander Dist     
Bde personeel     
operat. Misdrijfanalisten ander 
Dist of CBO 

    

andere pers. DBO ander Dist     
strategische analisten Gd     
financiële onderzoekers CBO     
ander pers CBO     
ARG     
BOGO     
POSA     
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SIE     
Luchtsteun     
CDGEFID     
Labo gerechtelijke politie     
GPJ ROTOR/GSO     
financiële onderzoekers GPJ     
andere GPJ     
bijz.dienst GemP     
GemP     
Genie     
Douanes     
INCC     
Universiteiten     
Vertaler/tolk     
andere expert     
buitenlandse politiedienst     
andere:.........................     
 
�  3.  Aangewende technieken 
 

Vul onderstaande vragen in indien één of meerdere van de hieronder opgesomde technieken 
werden aangewend tijdens het onderzoek. 

 
3.1. Welke technieken werden aangewend tijdens het onderzoek ? 

 
 
• Beoordeel de effectiviteit  van de gebruikte technieken. Vul hiervoor de kolom 

“effectief” in met een code uit de legende. 
• Voor de technieken aangeduid met * kan het dat bijzondere operaties gevoerd werden. 

Indien dit het geval was, vul de naam van deze operatie in, in de kolom “naam”. 
Meerdere operaties zijn mogelijk.
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Gebruikte techniek Effectiviteit Namen 

(in te vullen bij *) 
  operatie1 operatie2 operatie3 
Zoller/Malicieux     
Interceptie klassieke 
telefoonlijnen 

    

Interceptie GSM     
Interceptie fax     
Direct afluisteren      
Informanten     
Getuigenbescherming      
Pseudokoop *     
Vertrouwenskoop *     
Milieuverkenning *     
Korte termijninfiltratie *     
Observatie *     
Gecontrol. Levering *     

 
legende : effectiviteit : 

1 = heel zwak 
2 = zwak 
3 = middelmatig 
4 = goed 
5 = heel goed 
9 = onbekend 

 
3.2. Wat was het resultaat van de gebruikte techniek(en) (verduidelijking van de kolom 

“effectiviteit”) ? 
 
• Kruis hieronder het positief of negatief resultaat of beïnvloedende factor aan. 

Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
 

geen. 
leidde tot aanhouding van de dader(s) 
leidde tot identificaties van de verdachten 
bekomen van inzicht in de structuur of werking van de organisatie 
kennen van externe (al of niet buitenlandse) contacten van de organisatie 
lekken van informatie (getipt zijn) 
 (on)gunstige omgevingsomstandigheden 
andere. welke?............................................................................... 

 
• Verduidelijk hieronder uw antwoord: 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

................................................................................................................. 
 
3.3 Wat was doorslaggevend in de keuze van gebruikte techniek(en) ?  

Beschrijf bondig de belangrijkste argumenten die de keuze van de techniek(en) hebben 
bepaald. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................

............................................................................................  
3.4. Wat waren de moeilijkheden of pluspunten bij het gebruik van die techniek(en)? 
 

• Duid per gebruikte techniek het meest opvallende positieve of negatieve kenmerk aan in 
de kolom “kenmerk”. Gebruik de codes in de legende onderaan. 

• Duid aan of dit kenmerk positief of negatief wordt ervaren door ze in de kolommen 
“problemen” of “pluspunten” aan te kruisen. 

• Indien je hierover meer uitleg wil geven, gebruik de vrije tekstruimte onderaan. 
 

 
Gebruikte techniek Kenmerk probleem pluspunt  
Zoller/Malicieux    
Interceptie klassieke 
telefoonlijnen 

   

Interceptie GSM    
Interceptie fax    
Direct afluisteren    
Informanten    
Getuigenbescherming     
Pseudokoop *    
Vertrouwenskoop *    
Milieuverkenning    
Korte termijninfiltratie *    
Observatie *    
Gecontrol. Levering *     

 
Legende: Kenmerk 

0: geen 
1 : werklast 
2 :uitvoerbaarheid 
3: doeltreffend 
4: technisch karakter 
5: beschikbaarheid gespecialiseerd personeel 
6: omslachtig in de uitvoering 
7: omvang van de Ctl op de techniek 
8: juridische procedure 
9: kosten 
98: antwoord onbekend 
99: andere. Welke?........................................... 

Verduidelijking: 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 

 
3.5. Heb je voorstellen voor verbeteringen i.v.m. de bijzondere technieken ? 

Formuleer deze kort hieronder. 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................... 
 

�  E. BIJKOMENDE COMMENTAREN 
 

Indien jullie bijkomende elementen of opmerkingen willen vermelden die nuttig zou 
zijn voor het onderzoek of om de organisatie te beschrijven, kunnen jullie hier 
noteren. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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BIJLAGE A: woordenschat 
 
Aan te houden of aangehouden 
Een aan te houden persoon is een persoon tegen wie een aanhoudingsbevel uitgevaardigd 
werd door een gerechtelijke autoriteit. 
 
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) 
Een van de 6 commerciële vennootschapsvormen erkend door de wet. Is deze die wordt 
opgericht door tenminste een persoon die zich slechts tot de inbreng verbindt en waarin de 
maatschappelijke rechten slechts kunnen worden overgedragen onder bepaalde voorwaarden. 
 
Bijactiviteit : zie nevenactiviteit 
 
Commanditaire vennootschap op aandelen (CVA) 
Een van de 6 commerciële vennootschapsvormen erkend door de wet. Deze wordt aangegaan 
door een of meer aansprakelijk en hoofdelijk verbonden vennoten met aandeelhouders die 
zich slechts tot een bepaalde inbreng verbinden. 
 
Contact 
Banden met andere criminele organisaties (brede zin) maar die al dan niet geleid hebben tot 
gemeenschappelijke criminele activiteiten. 
 
Contra-strategie 
Techniek of methode die wordt gebruikt om de criminele activiteiten voor de autoriteiten of 
voor de concurrentie te verbergen. 
 
Cooperatieve vereniging (CV) 
Een van de 6 commerciële vennootschapsvormen erkend door de wet. Ze is samengesteld 
door vennoten waarvan het aantal en de inbreng variabel is. Er bestaan twee soorten 
coöperatieve verenigingen : met beperkt (CVBA) of onbeperkt (CVOBA) risico en 
verplichtingen. 
 
Doelgerichtheid 
De doelgerichtheid is zwak wanneer de aangewende techniek niet alle gewenste elementen 
oplevert waarvoor de techniek dient. Zij is goed als het gebruik meer resultaat oplevert dan 
voorzien. 
 
Effectiviteit : zie doelgerichtheid 
 
Familie 
Het kan hier gaan om het gezin stricto sensu (ouders met kinderen) of om een gehuwd koppel 
dat inwoont bij de familie (bijvoorbeeld de oudste zoon).  Het kan ook gaan om twee of meer 
broeders en zusters die op hetzelfde adres verblijven met hun respectievelijke echtgenotes en 
kinderen. 
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Financieel onderzoek 
Onderzoekstechniek toepasbaar op iedere soort inbreuk (financiële of andere) die gebruik 
maakt van financiële methoden, en tot doel heeft het strafbare feit aan te tonen of 
ondersteunend bewijs te leveren en/of de structuur van de dadergroepering af te bakenen en/of 
de geldstromen bloot te leggen en/of het witwascircuit aan te duiden en het illegaal verworven 
vermogen te lokaliseren en/of te berekenen. 
 
Financiële en economische delicten (“andere”) 
fiscale fraude, BTW-carrousels, misbruik van voorkennis, onrechtmatige toe-eigening van 
publieke spaargelden, financiële corruptie, manipulatie van de beurskoersen, EG-fraude, 
bedrieglijk bankroet en aanverwante misdrijven, auteursrechten, valse titels, valse waarden, 
valse betaalmiddelen met inbegrip van vals geld. 
 
Functie 
Specifieke taak uitgeoefend door een lid van een organisatie, waarbij het individu een 
gespecialiseerde kennis aanbrengt. 
 
Gekende verdachte 
Persoon gekend als behorende tot een organisatie, waarvan men minstens de naam, de 
voornaam en de functie kent. 
 
Geldschieter 
Persoon die ongeacht het feit of hijzelf deel uitmaakt van de criminele organisatie gelden (die 
(il)legale oorsprong hebben) ter beschikking stelt van de criminele organisatie om activiteiten 
in dat verband te plegen. 
 
Gelegenheidslid 
Het is een persoon die slechts deel uit maakt van de organisatie op bijzondere momenten en 
voor specifieke acties in functie van de omstandigheden en de momenten waarop deze 
persoon nuttig is voor de organisatie. 
 
Gemengd  
De door de organisatie uitgevoerde activiteiten zijn gemengd indien de organisatie er meer 
dan drie ontwikkelt of indien het onmogelijk is deze te identificeren. 
 
Getuigenbescherming 
Maatregelen die buiten een wettelijke kader genomen zijn om de lichamelijke integriteit van 
personen te beveiligen (bv. getuigen, informanten,...). 
 
Gewone commanditaire vennootschap (GCV) 
Een van de 6 commerciële vennootschapsvormen erkend door de wet. Deze wordt aangegaan 
tussen een of meer aansprakelijke en hoofdelijk verbonden vennoten (beherend vennoten) en 
een of meer geldschieters (stille vennoten). 
 
Heterogeen 
Een organisatie is heterogeen qua nationaliteit wanneer het niet mogelijk is een dominerende 
nationaliteit te bepalen.  
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Homogeen 
Een organisatie is homogeen qua nationaliteit wanneer 80 % van de leden dezelfde 
nationaliteit bezitten EN wanneer deze nationaliteit een meerderheid (minimum 2/3) bezit in 
de kern van de organisatie. 
 
Horizontale structuur 
Het is een organisatiestructuur waar ieder onderdeel van de organisatie een 
verantwoordelijkheid heeft in een specifiek domein, waarin men zich specialiseert. (In functie 
van het product of de uitgevoerde taak). 
 
Hoofdactiviteit 
Criminele activiteit die dikwijls door de organisatie zelf is opgezet en uitgebouwd en die 
instaat voor het overgrote deel van haar inkomsten. 
 
Infiltrant 
Lid van de criminele organisatie die gebruikt wordt om binnen te dringen in een autoriteit of 
een organisatie, met als doel inlichtingen in te winnen inzake de kennis van deze autoriteiten 
over het criminele milieu of om kennis te verwerven omtrent de wijze waarop deze 
autoriteit/organisatie zelf functioneert. 
 
Juridische persoonlijkheid 
Karakteristiek van een vereniging, al dan niet commercieel, waarvan het bestaan als een 
autonome entiteit, onafhankelijk van de fysieke personen die er deel van uitmaken, erkend is 
door een Belgische of buitenlandse wet. 
 
Kernlid 
Het zijn de leden van een organisatie die het groepsimago bepalen en die een dominante 
positie bekleden in de schoot van de organisatie. 
 
Kern van de organisatie 
Geheel van de leden van een organisatie die veelvuldige en regelmatige contacten 
onderhouden met elkaar, die samen of in nauw samenwerkingsverband criminele activiteiten 
voorbereiden, opvolgen of uitvoeren. 
 
Lid buiten de kern 
Het zijn de leden van de organisatie die niet bijdragen tot het imago van de groep. 
 
Losse contacten 
verbindingen tussen criminele organisaties die niet leiden tot het opzetten van 
gemeenschappelijke activiteiten. 
 
Mafia 
Conform de italiaanse strafwetgeving dient de mafia beschouwd als een vereniging van 
boosdoeners die gebruik maakt van intimidatie om strafbare feiten te plegen en die haar 
bestaan bestendingt en afschermt door onvoorwaardelijke onderwerping van haar leden en de 
absolute plicht tot geheimhouding (“omerta”).  Zij streeft het beheer of tenminste de controle 
na van economische activiteiten, concessies, machtigingen, toewijzing van publieke markten 
en overheidsdiensten. 
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Naamloze vennootschap (NV) 
Een van de 6 commerciële vennootschapsvormen erkend door de wet. Is een 
vennootschapsvorm waarbij de vennoten zich slechts tot een bepaalde inbreng verbinden. 
 
Nevenactiviteit 
een criminele activiteit die bij de criminele organisatie eerder toevallig is gegroeid.  
Deze nevenactiviteit vormt geen belangrijke bron van inkomsten voor de organisatie. 
 
Niet kernlid : zie lid buiten de kern 
 
Permanent lid 
Het is een persoon die op een voortdurende wijze deel uitmaakt van een organisatie, die van 
dicht of van ver deelneemt aan het merendeel van de activiteiten van de organisatie. 
 
Patrimoniumonderzoek 
Financieel onderzoek dat tot doel heeft vermogen dat rechtstreeks voortvloeit uit de inbreuk te 
becijferen en te lokaliseren. 
 
Proactief onderzoek 
Is het onderzoek, de verzameling, de registratie en de behandeling van gegevens in informatie 
op basis van een redelijk vermoeden dat strafbare feiten zullen gepleegd worden of reeds 
gepleegd zijn, maar nog niet aan het licht gebrachte strafbare feiten, die worden of zouden 
worden gepleegd in het kader van een criminele organisatie zoals gedefinieerd in de Wet, of 
misdaden of wanbedrijven als bedoeld in artikel 90ter, §§ 2,3 en 4 van het Wetboek van 
strafvordering, uitmaken of zouden uitmaken. Pro-actief onderzoek heeft precies tot doel de 
daders van deze feiten te vervolgen. 
 
Reactief onderzoek 
Is het opzetten door de politiediensten van een juridisch onderzoek op basis van een 
vastgesteld crimineel feit, of op basis van een aanklacht bij de politiediensten van een 
crimineel feit. 
 
Rechtspersoonlijkheid : zie juridische persoonlijkheid 
 
Samenwerking 
Contacten met criminele organisaties (brede zin) in het kader van de ontplooiing van 
gemeenschappelijke criminele activiteiten. 
 
Schade aan de gemeenschap 
Schade toegebracht aan de maatschappij in haar geheel en die het gevolg is van de activiteiten 
ontplooid door de criminele organisatie. Deze schade kan verschillende vormen aannemen, 
zoals economisch berokkend nadeel, bedreiging voor de volksgezondheid,... 
 
Triade 
Groep van criminelen die zich kenmerkt door het gebruik van rites, een hierarchie en 
geheimhoudingsplicht die haar oorsprong vindt in politieke, ideologische idealen (maar die in 
de actuele context geen enkele waarden meer heeft) en die rijkdom en/of macht nastreeft, 
gebruikmakend van dwangmiddelen. 
 
 

 143



Georganiseerde criminaliteit in België in 2000 

Tussenpersoon 
Persoon die instaat voor de contacten tussen de criminele organisatie en de legale wereld, of 
met andere criminele organisaties. 
 
Vast lid : zie permanent lid 
 
Vennootschap onder firma (VOF). 
Een van de 6 commerciële vennootschapsvormen erkend door de wet. Deze verbindt 
tenminste twee personen die de wil uiten handel te drijven. 
 
Verticale structuur 
Het is een organisatiestructuur waar een sterke hiërarchie aanwezig is, waar op ieder niveau 
de verantwoordelijkheden bepaald zijn en waar de informatie moet passeren via alle echelons. 
(In het algemeen van hoog naar laag). 
 
Vermogensvoordeel 
Voordeel dat al tastbaar of ontastbaar is, roerend of onroerend van aard, waarvan de waarde in 
geld kan uitgedrukt worden. In het kader van de politiediensten spreekt men vaak van 
vermogensvoordelen als gevolg van een welbepaalde inbreuk, m.a.w. het voordeel ontstaat 
door de inbreuk. 
 
Vermogensverstrekker 
Persoon die fondsen ter beschikking stelt van de organisatie. 
 
Witwasoperatie 
Verrichting uitgevoerd door de dader of een derde persoon om de herkomst van 
vermogensvoordelen (goederen of gelden) die rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruiten om 
het even welk misdrijf, te verhullen.
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BIJLAGE B: lijst van landen en arrondissementen 
 

000 ‘ INCONNU / ONBEKEND ‘ 
001 ' AFGHANISTAN /AFGHANISTAN ' 
002 ' AFRIQUE DU SUD /ZUIDAFRIKA ' 
004 ' ALBANIE /ALBANIE ' 
005 ' ALDERNEY /ALDERNEY ' 
006 ' ALGERIE /ALGERIJE ' 
007 ' ALLEMAGNE (DEMOCRATIQUE) /DUITSLAND (DEM) ' 
008 ' ALLEMAGNE (FEDERALE) /DUITSLAND (BOND) ' 
009 ' ANDORRE /ANDORRA ' 
010 ' ANGOLA /ANGOLA ' 
011 ' ANTIGUA AND BARBUDA (ANTIGUA WEST INDIES) /ANTIGUA AND BARBUDA 

(ANTIGUA WEST INDIES) ' 
012 ' ANTILLES BRITANNIQUES /ANTILLEN (BRITSE) ' 
013 ' ANTILLES NEERLANDAISES /ANTILLEN (NEDERLANDSE) ' 
014 ' ARABIE SAOUDITE /SAOEDI-ARABIE ' 
015 ' ARGENTINE /ARGENTINIE ' 
016 ' ARMENIE /ARMENIE ' 
017 ' ARUBA /ARUBA ' 
018 ' AUSTRALIE /AUSTRALIE ' 
019 ' AUTRICHE /OOSTENRIJK ' 
020 ' AZERBAIDJAN /AZERBEIDJAN ' 
021 ' BAHAMAS (ILES) /BAHAMA-EILANDEN ' 
022 ' BAHREIN /BAHREIN ' 
023 ' BANGLADESH /BANGLA-DESH ' 
024 ' BARBADES /BARBADOS ' 
025 ' BASUTOLAND /BASUTOLAND ' 
026 ' BELGIQUE /BELGIE ' 
027 ' BELIZE /BELIZE ' 
028 ' BENIN /BENIN ' 
030 ' BHOUTAN /BHUTAN ' 
031 ' BELARUS /BELARUS ' 
032 ' BIRMANIE /BIRMA ' 
033 ' BOLIVIE /BOLIVIA ' 
034 ' BOPHUTHATSWANA /BOPHUTHATSWANA ' 
035 ' BOTSWANA /BOTSWANA ' 
036 ' BRESIL /BRAZILIE ' 
037 ' BRUNEI /BRUNEI ' 
038 ' BULGARIE /BULGARIJE ' 
039 ' BURKINA FASO /BURKINA FASO ' 
040 ' BURUNDI /BURUNDI ' 
041 ' CAIMANS (ILES) /KAAIMANEILANDEN ' 
042 ' CAMBODGE /CAMBODJA ' 
043 ' CAMEROUN /KAMEROEN ' 
044 ' CANADA /CANADA ' 
045 ' CANARIES (ILES) /CANARISCHE EILAND ' 
046 ' CAP VERT (ILES DU) /KAAPVERD-EILAND ' 
047 ' CENTRAFRICAINE REPUBLIQUE /CENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK ' 
048 ' CHILI /CHILI ' 
049 ' CHINE TAIPEI /CHINESE TAIPEI ' 
050 ' CHINE (REPUBLIQUE) /CHINA (REPUBLIEK) ' 
051 ' CHINE (REPUBLIQUE POPULAIRE) /CHINA VOLKSREPUBLIEK ' 
052 ' CHYPRE /CYPRUS ' 
054 ' COLOMBIE /COLOMBIA ' 
056 ' COMORES /COMOREN ' 
057 ' CONGO (REPUBLIQUE POPULAIRE) /CONGO VOLKSREPUBLIEK ' 
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247 ' CONGO (EX-ZAIRE)' 
058 ' COOK (ILES) /COOK EILANDEN ' 
059 ' COREE DU SUD /KOREA  (ZUID) ' 
060 ' COREE /KOREA ' 
061 ' COREE (REPUBLIQUE POPULAIRE) /KOREA VOLKSREPUBLIEK ' 
062 ' COSTA-RICA /COSTA RICA ' 
063 ' COTE D  IVOIRE /IVOORKUST ' 
064 ' CROATIE /CROATIE ' 
065 ' CUBA /CUBA ' 
067 ' DANEMARK /DENEMARKEN ' 
068 ' DJIBOUTI /DJIBOUTI ' 
070 ' DOMINICAINE (REPUBLIQUE) /DOMINIKAINE (REPUBLIEK) ' 
071 ' EGYPTE /EGYPTE ' 
072 ' EL SALVADOR /EL SALVADOR ' 
074 ' EMIRATS ARABES UNIS /VERENIGDE-ARABISCHE-EMIRATEN ' 
075 ' EQUATEUR /ECUADOR ' 
076 ' ESPAGNE /SPANJE ' 
077 ' ESTONIE /ESTLAND ' 
078 ' ETATS-UNIS D AMERIQUE /VERENIGDE STATEN AMERIKA ' 
079 ' ETHIOPIE /ETHIOPIE ' 
080 ' FEROE (ILES) /FAERROE EILANDEN ' 
081 ' FIDJI (ILES) /FIDJI (EILANDEN) ' 
082 ' FINLANDE /FINLAND ' 
083 ' FRANCE /FRANKRIJK ' 
084 ' FYROM /FYROM ' 
085 ' GABON /GABON ' 
086 ' GAMBIE /GAMBIA ' 
087 ' GEORGIE /GEORGIE ' 
088 ' GHANA - COTE D OR /GHANA - GOUDKUST ' 
089 ' GHANA /GHANA ' 
090 ' GIBRALTAR /GIBRALTAR ' 
091 ' GRANDE-BRETAGNE /GROOT-BRITTANNIE ' 
092 ' GRECE /GRIEKENLAND ' 
093 ' GRENADE /GRANADA ' 
094 ' GUAM (ILE DE) /GUAM ' 
095 ' GUATEMALA /GUATEMALA ' 
096 ' GUERNESEY /GUERNESEY ' 
097 ' GUINEE /GUINEA ' 
098 ' GUINEE EQUATORIALE /GUINEA (EQUATOR.) ' 
099 ' GUINEE-BISSAO /GUINEE-BISSAU ' 
101 ' GUYANE /GUYANA ' 
102 ' HAITI /HAITI ' 
103 ' HAUTE VOLTA /BOVEN-VOLTA ' 
104 ' HAWAI /HAWAI ' 
105 ' HONDURAS /HONDURAS ' 
107 ' HONG-KONG (GB) /HONGKONG (GB) ' 
108 ' HONGRIE /HONGARIJE ' 
109 ' INDE /INDIA ' 
110 ' INDONESIE /INDONESIE ' 
111 ' IRAK /IRAK ' 
112 ' IRAN /IRAN ' 
113 ' IRLANDE (EIRE) /IERLAND (EIRE) ' 
114 ' ISLANDE /IJSLAND ' 
115 ' ISRAEL /ISRAEL ' 
116 ' ITALIE /ITALIE ' 
117 ' JAMAHIRIYA LIBIE /JAMAHIRIYA LIBIE ' 
118 ' JAMAIQUE /JAMAICA ' 
119 ' JAPON /JAPAN ' 
120 ' JERSEY /JERSEY ' 
121 ' JORDANIE /JORDANIE ' 
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122 ' KAZAKHSTAN /KAZAKHSTAN ' 
123 ' KENYA /KENYA ' 
125 ' KOWEIT /KOEWEIT ' 
126 ' KYRGHYZSTAN /KYRGHYZSTAN ' 
127 ' LAOS /LAOS ' 
128 ' LESOTHO /LESOTHO ' 
129 ' LETTONIE /LETLAND ' 
130 ' LIBAN /LIBANON ' 
131 ' LIBERIA /LIBERIA ' 
132 ' LIBYE /LIBIE ' 
133 ' LIECHTENSTEIN /LIECHTENSTEIN ' 
134 ' LITUANIE /LITHOUWEN ' 
135 ' LUXEMBOURG /LUXEMBURG ' 
137 ' MADAGASCAR /MADAGASCAR ' 
138 ' MADAGASQUE - MALAGASY /MADAGASCAR - MALAGASY ' 
139 ' MALAISIE /MALEISIE ' 
140 ' MALAWI /MALAWI ' 
141 ' MALDIVES (ILES) /MALDIVEN ' 
142 ' MALI /MALI ' 
143 ' MALTE /MALTA ' 
144 ' MAN /MAN ' 
145 ' MAROC /MAROKKO ' 
147 ' MAURICE (ILE) /MAURITIUS (EILAND) ' 
148 ' MAURITANIE /MAURETANIE ' 
149 ' MEXIQUE /MEXICO ' 
151 ' MOLDAVIE /MOLDAVIE ' 
152 ' MONACO /MONACO ' 
153 ' MONGOLIE /MONGOLIE ' 
154 ' MOZAMBIQUE /MOZAMBIQUE ' 
155 ' MYANMAR /MYANMAR ' 
156 ' NAMIBIE /NAMIBIA ' 
157 ' NAURU /NAURU ' 
158 ' NEPAL /NEPAL ' 
159 ' NICARAGUA /NICARAGUA ' 
160 ' NIGER /NIGER ' 
161 ' NIGERIA /NIGERIA ' 
162 ' NORVEGE /NOORWEGEN ' 
164 ' NOUVELLES HEBRIDES /NIEUWE-HEBRIDEN ' 
166 ' NOUVELLE-ZELANDE /NIEUW-ZEELAND ' 
168 ' OMAN /OMAN ' 
169 ' OUGANDA /OEGANDA ' 
170 ' OUZBEKISTAN /UZBEKISTAN ' 
171 ' PAKISTAN /PAKISTAN ' 
172 ' PANAMA /PANAMA ' 
173 ' PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE /PAPOE NIEUW-GUINEA ' 
174 ' PARAGUAY /PARAGUAY ' 
175 ' PAYS-BAS /NEDERLAND ' 
176 ' PEROU /PERU ' 
177 ' PHILIPPINES /FILIPIJNEN ' 
178 ' POLOGNE /POLEN ' 
179 ' PORTO-RICO /PUERTO-RICO ' 
180 ' PORTUGAL /PORTUGAL ' 
181 ' QATAR /QATAR ' 
183 ' ROUMANIE /ROEMENIE ' 
184 ' RUSSIE /RUSLAND ' 
185 ' RWANDA /RWANDA ' 
187 ' SAINT-CHRISTOPHE ET NEVIS /ST CHRIST-NEVIS ' 
189 ' SAINTE LUCIE /ST LUCIA ' 
190 ' SAINT-MARIN /SAN MARINO ' 
192 ' ST-VINCENT ET GRENADINES /ST VINCENT-GRENADINES ' 
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193 ' SALOMON (ILES) /SALOMONS EILANDEN ' 
194 ' SAMOA AMERICAINES /SAMOA (AMERIKAANSE) ' 
195 ' SAMOA OCCIDENTALES /SAMOA WEST ' 
196 ' SAN JUAN /SAN JUAN ' 
197 ' SAN SALVATOR /SAN SALVATOR ' 
198 ' SAO TOME ET PRINCIPE /SAO TOME E PRINCIPE ' 
199 ' SARAWAK /SARAWAK ' 
200 ' SENEGAL /SENEGAL ' 
201 ' SEYCHELLES (ILES) /SEYCHELLEN (EILANDEN) ' 
202 ' SIERRA LEONE /SIERRA LEONE ' 
203 ' SINGAPOUR /SINGAPORE ' 
204 ' SLOVAQUIE /SLOVAKIJE ' 
205 ' SLOVENIE /SLOVENIE ' 
207 ' SOMALIE /SOMALIELAND ' 
208 ' SOUDAN /SOEDAN ' 
209 ' SRI LANKA /SRI LANKA ' 
210 ' SUEDE /ZWEDEN ' 
211 ' SUISSE /ZWITSERLAND ' 
213 ' SURINAM /SURINAME ' 
215 ' SWAZILAND /SWAZILAND ' 
216 ' SYRIE /SYRIE ' 
217 ' TADJIKISTAN /TADJIKISTAN ' 
220 ' TANGANYKA /TANGANYKA ' 
221 ' TCHAD /TCHAD ' 
222 ' TCHECOSLOVAQUIE /TSJECHOSLOWAKYE ' 
223 ' TCHEQUE (REPUBLIQUE) /TSJECHISCHE REPUBLIEK ' 
224 ' THAILANDE /THAILAND ' 
225 ' TOGO /TOGO ' 
226 ' TONGA /TONGA ' 
227 ' TRANSKEI /TRANSKEI ' 
228 ' TRINITE/TOBAGO /TRINIDAD/TOBAGO ' 
229 ' TUNISIE /TUNESIE ' 
230 ' TURKMENISTAN /TURKMENISTAN ' 
231 ' TURQUIE /TURKIJE ' 
233 ' UKRAINE /UKRAINE ' 
234 ' URSS /USSR ' 
235 ' URUGUAY /URUGUAY ' 
236 ' VANUATA /VANUATA ' 
237 ' VATICAN /VATIKAAN ' 
239 ' VENEZUELA /VENEZUELA ' 
240 ' VIERGES BRITANNIQUES (ILES) /MAAGDENEILANDEN (BRITSE) ' 
241 ' VIERGES (ILES) /MAAGDENEILANDEN ' 
242 ' VIETNAM (NORD) /VIETNAM (NOORD) ' 
243 ' VIETNAM (REPUBLIQUE) /VIETNAM (REPUBLIEK) ' 
244 ' YEMEN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE /YEMEN (DEMOKRATISCHE REPUBLIEK) ' 
245 ' YEMEN (REPUBLIQUE ARABE) /YEMEN (ARABISCHE REPUBLIEK) ' 
246 ' YOUGOSLAVIE - SLAVIE DU SUD /YOUGOSLAVIE - ZUID SLAVIE ' 
247 ' ZAIRE /ZAIRE ' 
248 ' ZAMBIE /ZAMBIA ' 
249 ' ZANZIBAR /ZANZIBAR ' 
250 ' ZIMBABWE /ZIMBABWE ' 
850 ' EUROPE / EUROPA ' 
860 ' AMERIQUE/ AMERIKA ' 
861 ' AMERIQUE DU NORD / NOORDAMERIKA ' 
862 ' AMERIQUE CENTRALE / CENTRAALAMERIKA ' 
863 ' AMERIQUE DU SUD / ZUIDAMERIKA ' 
870 ' AFRIQUE / AFRIKA ' 
871 ' AFRIQUE DU NORD / NOORDAFRIKA ' 
872 ' AFRIQUE DE L OUEST / WESTAFRIKA ' 
873 ' AFRIQUE DE L EST / OOSTAFRIKA ' 
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874 ' AFRIQUE DU SUD (continent)/ ZUIDAFRIKA ' 
875 ' AFRIQUE CENTRALE / CENTRAALAFRIKA ' 
880 ' ASIE / ASIA ' 
890' OCEANIE ' 
900’ EX-OOSTBLOK’ 
980 ' MELANGE / GEMENGD ' 
990 ' APATRIDE /VADERLANDSLOZE ' 
999 ' AUTRE NATIONALITE /ANDERE NATIONALITEIT '. 
 
De arrondissementen: 
 
950 "Dendermonde/Termonde" 
951 "Antwerpen/Anvers" 
952 "Arlon" 
953 "Brugge/Bruges" 
954 "Bruxelles/Brussel" 
 
956 "Charleroi" 
957 "Dinant" 
958 "Eupen" 
959 “Gand/Gent” 
960 "Hasselt" 
961 "Huy" 
962 "Ieper/Ypres" 
963 "Courtrai/Kortrijk" 
964 "Leuven/Louvain" 
965 "Liège/Luik" 
966 "Marche-en-Famenne" 
967 "Mechelen/Malines" 
968 "Mons/Bergen" 
969 "Namur/Namen" 
970 "Neufchâteau" 
971 "Nivelles/Nijvel" 
972 "Oudenaarde/Audenarde" 
973 "Tongeren/Tongres" 
974 "Tournai/Doornik" 
975 "Turnhout" 
976 "Verviers" 
977 “Veurne" 
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BIJLAGE C: Berekeningsmethode 
 

• Indien U niet over correcte informatie over de ingezette tijd beschikt, gebruik hiervoor de 
tijdsberekening. 

 
Er bestaat 3 soort van aard inzet: 
 
voltijds  = 5 dagen of meer per week    
1/2-tijds   =  2 à 4 dagen per week    
sporadisch  = 1 dag of minder per week 
 
De berekening is dan: 
 
 aantal personen  x   aard inzet. *  x   aantal weken 
 
* per definitie: voltijds  = 5 dagen    
   1/2-tijds  = 3 dagen    
   sporadisch = 1 dag 
   een dag  = 8 Ur 
Indien meerdere personen een zelfde werkzaamheid hebben verricht maar verschillend in 
duur, dan moet het totaal van de berekeningen worden gemaakt en het globaal resultaat 
worden vermeld. 

 
Voorbeeld: 6 voltijdse personen gedurende 3 weken, 2 op sporadische manier gedurende 4 weken 

en 2 gedurende elk 4 dagen. 
(6x5x3) + (2x1x4) + (2x4) = 90+8+8 = 106 dagen. 

 
 

 


