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VOORWOORD 

 
 
Het jaarrapport 2003 over de georganiseerde criminaliteit in België in 2002 is tot stand gekomen 
volgens een nieuw concept. Het verschilt van de vorige jaarrapporten in tal van opzichten. De lezer zal 
merken dat zowel qua indeling als qua benadering van het fenomeen een nieuwe weg werd ingeslagen. 
Dit alles past in het kader van de geleidelijke implementatie van de langetermijnmethodologie. Er is 
echter nog veel werk voor de boeg. 
  
Dit heeft onder meer tot gevolg dat bepaalde aspecten zoals de analyse van markten en de 
contrastrategieën meer uitgewerkt zijn dan andere aspecten in het jaarrapport. In het eerste hoofdstuk 
wordt de nieuwe methodologie kort toegelicht. Vervolgens wordt het criminaliteitsbeeld geschetst 
volgens de diverse aspecten van het fenomeen (omgeving, organisatiestructuur, illegale markten, legale 
markten en contrastrategieën). De getroffen overheidsmaatregelen die genomen werden, worden in 
hoofdstuk drie hernomen. Elk onderdeel in deze twee hoofdstukken wordt afgesloten met een aantal 
conclusies. Het jaarrapport sluit vervolgens af met een aantal aanbevelingen (hoofdstuk vier). 
 
We willen de lezer vragen rekening ermee te houden dat dit jaarrapport een nieuwe fase in de 
beeldvorming inluidt. 
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HOOFDSTUK I: METHODOLOGIE 

1 Inleiding 
 
De beeldvorming van de georganiseerde criminaliteit is sinds het actieplan van de Regering tegen de 
georganiseerde criminaliteit1 een prioriteit gebleven. Dit actieplan voorzag onder andere in beleidsrelevant 
onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit, door middel van een strategische analyse van de evolutie van de 
ernst, de aard en de omvang van het fenomeen, alsook van de risicosectoren en de effectiviteit van het gevoerde 
beleid door de politiediensten. Sindsdien wordt jaarlijks, en sinds 1999 tweejaarlijks, door de minister van Justitie 
een rapport opgesteld. Deze jaarrapporten zijn hoofdzakelijk gebaseerd op politionele en gerechtelijke gegevens 
en kwalitatieve informatie, aangebracht door de Veiligheid van de Staat.  
 
Reeds van in het begin was erin voorzien dat de zogenaamde korte termijnmethodologie – die aanvankelijk in het 
kader van de dringende implementatie van het actieplan was uitgewerkt – zou evolueren naar een volwaardige 
strategische analyse, waarbij ook niet-politionele bronnen zouden worden betrokken. De methodologische 
beperkingen eigen aan deze korte termijnbenadering, die eerder de politieactiviteit meet, hebben geleid tot de 
ontwikkeling van een methodologie waarbij ook gegevens uit andere bronnen zouden worden geëxploiteerd en dit 
op een manier die de mogelijkheid moet bieden een dreigingsbeeld van het fenomeen te schetsen. 
 
Ook in het Federaal Veiligheids- en Detentieplan van mei 2000 werd de beeldvorming van de georganiseerde 
criminaliteit andermaal als een afzonderlijk en belangrijk te verwezenlijken project opgenomen. In project 27 werd 
het belang benadrukt om alle diensten, die op de een of andere manier geconfronteerd worden met 
georganiseerde criminaliteit, maximaal te betrekken bij de beeldvorming ervan. 
 
Omdat de methodologie voor een volwaardige strategische analyse ontbrak, werd reeds in 1999, op verzoek van 
de toenmalige Rijkswacht, door de Gentse Universiteit een onderzoek verricht naar een methodologie teneinde 
de impact van georganiseerde criminaliteit in België te bepalen.2 In het daaropvolgende jaar voerde dezelfde 
onderzoeksgroep van de Gentse Universiteit, ‘Drugsbeleid, Strafrechtelijk Beleid en Internationale Criminaliteit’, 
een tweede studie uit, ditmaal in opdracht van de minister van Justitie. De opdracht bestond erin de 
onderliggende filosofie en de instrumenten die gebruikt moeten worden om de impact van georganiseerde 
criminaliteit in België te analyseren, in te passen in de methodologie op lange termijn, teneinde het jaarverslag te 
kunnen opstellen.3 Op 30 juni 2001 werd de lange termijnmethodologie door de minister goedgekeurd. Op grond 
van deze studies werd door de minister van Justitie beslist om vanaf 2002 van start te gaan met de 
goedgekeurde langetermijnmethodologie die het mogelijk moet maken de beeldvorming stapsgewijs te laten 
uitgroeien tot een echte dreigingsanalyse waarin niet enkel de situatie in kaart wordt gebracht, maar ook de te 
verwachten evoluties. 
 
Een risk assessment benadering vormt het uitgangspunt van deze methodologie. Hierbij wordt getracht het risico, 
als product van dreiging en impact, van de georganiseerde criminaliteit te meten aan de hand van een aantal 
variabelen, die elkeen aan een grondige analyse onderworpen worden: 
 
• een analyse van de organisatiestructuur; 
• een analyse van de contrastrategieën; 
• een analyse van de illegale markten ; 
• een analyse van de legale markten. 
 
Deze vier analyses worden voorafgegaan door een omgevingsanalyse. Bij de omgevingsanalyse worden de 
algemene ontwikkelingen op politiek, economisch, sociaal en technologisch vlak gevolgd, zodat een kader 
gevormd wordt waarin de evolutie van de dreiging van georganiseerde criminaliteit en de uiteindelijke impact 
ervan op de samenleving kunnen worden ingeschat. Dit geheel van analyses vormt de basis of het conceptueel 
model voor de risico- of dreigingsanalyse. Een risk assessment biedt dus de mogelijkheid te anticiperen op 
bepaalde evoluties zodat er op preventieve wijze een gepaste aanpak kan worden uitgewerkt. 
 
De criminele organisatie wordt in deze benadering beschouwd als een onderneming, die net als alle andere 
(legale) ondernemingen, streeft naar enerzijds maximalisering van winst en anderzijds minimalisering van risico’s. 
Criminele organisaties zijn niet alleen actief op de illegale markten, maar ontplooien ook activiteiten in de 
reguliere markten en sectoren, daar zij hun illegale inkomsten een legitiem karakter wensen te verschaffen. 
 

                                                           
1 Actieplan van de Regering tegen de georganiseerde criminaliteit van 28 juni 1996. 
2 BLACK, C., VANDER BEKEN, T. & DE RUYVER, B., Measuring Organised Crime in Belgium, Antwerpen, Maklu, 2000, p. 91. 
3 BLACK, C., VANDER BEKEN, T., FRANS, B. & M. PATERNOTTE, Reporting on Organised Crime. A Shift from Description to 
Explanation in the Belgian Annual Report on Organised Crime, Antwerpen, Maklu, 2001, p. 117. 
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Schema 1: langetermijnmethodologie 

CONCEPTUEEL MODEL  METHODOLOGIE  OUTCOME / PRODUCT  
      
MAATSCHAPPIJ  PEST ANALYSE  OMGEVINGSSCAN  
      
1. Organisatie  Netwerkanalyse  Typologie van  
    organisaties  
2. Markten      
Legaal  Marktscan  Betrokkenheid  
Illegaal  Marktscan  Kwetsbaarheid  
      
3. Contrastrategieën  Methode-analyse  Beschrijvende  
    survey  
      
      
Impact      
      
      
      
      
      
 
Bron: BLACK, C., VANDER BEKEN, T., FRANS, B. & M. PATERNOTTE, Reporting on Organised Crime. A Shift from Description to 
Explanation in the Belgian Annual Report on Organised Crime, Antwerpen, Maklu, 2001, vi. 

IN
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Zoals eerder vermeld, werd er voor gekozen de voorgestelde langetermijnmethodologie stapsgewijs uit te voeren. 
Huidig jaarrapport vormt dan ook de eerste aanzet tot deze geleidelijke implementatie, hetgeen concreet 
betekent dat nog niet alle stappen in de langetermijnmethodologie in de praktijk werden omgezet en er dus ook 
nog geen sprake is van een volwaardige risicoanalyse. Voor een aantal stappen is er namelijk nog geen 
algemene methodologie voorhanden: 
 
• Omgevingsanalyse; 
• illegale markten; 
• impactmeting. 
 
Voor de netwerkanalyse en de analyse van de contrastrategieën werd reeds gestart met de ontwikkeling van een 
algemene methodologie. Deze analyses worden in dit jaarrapport deels toegepast, waarbij de analyse van de 
contrastrategieën als een nulmeting beschouwd moet worden.   
Wat de legale markt betreft, werd hier reeds een methodologie ontwikkeld en toegepast op een sector, namelijk 
de diamantsector.4 
 

                                                           
4 DE RUYVER,B., VANDER BEKEN, T.,CUYVERS, L., DEFRUYTIER, M. & HANSENS, J., Het meten van de kwetsbaarheid van de legale 
economische sectoren voor georganiseerde criminaliteit. De case-study, januari 2003, onuitgegeven. 
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2 Gegevensinzameling & -verwerking 
 
Hoewel dit jaarrapport een eerste aanzet vormt tot implementatie van de langetermijnmethodologie, blijft de wijze 
waarop de gegevens werden ingezameld, ongewijzigd (zie vorige jaarrapporten). De definitie van georganiseerde 
criminaliteit, zoals omschreven in het actieplan van de regering (28 juni 1996), blijft eveneens ongewijzigd.5  
 
Voor de gegevensinzameling werd, net als bij de gegevensinzameling voor de vorige jaarrapporten, gebruik 
gemaakt van het meldingsformulier. Ook de verwerking van de gegevens bleef vrijwel ongewijzigd. Het toezicht 
en de externe follow-up van de gevolgde methodologie werd ook voor dit jaarrapport uitgevoerd door het 
wetenschappelijk begeleidingscomité, waarvan de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid optreedt als 
projectverantwoordelijke voor het coördineren en betrekken van de diverse actoren. Het wetenschappelijk 
begeleidingscomité bestaat uit leden van het kabinet van de minister van Justitie, het Federaal Parket, het Parket-
generaal van Gent, de Federale Politie, de Veiligheid van de Staat, de dienst voor het Strafrechtelijk Beleid en de 
onderzoeksgroep ‘Drugsbeleid, Strafrechtelijk Beleid en Internationale Criminaliteit’  van de Universiteit Gent. 
 
In het meldingsformulier werden, ten opzichte van het vorige jaarrapport, een aantal kleine en grote 
aanpassingen doorgevoerd die de kwaliteit van het jaarrapport ten goede komen. De kleine aanpassingen 
hebben betrekking op de naamswijzigingen van diverse diensten naar aanleiding van de politiehervorming. De 
meest opvallende en vergaande aanpassing betreft de gedetailleerde uitbreiding van de lijst met speciale 
middelen of technieken die door de criminele organisatie aangewend worden als contrastrategie. In deze lijst 
wordt een onderscheid gemaakt tussen defensieve en offensieve contrastrategieën. Binnen de defensieve 
contrastrategieën werden de middelen en technieken uitgesplitst volgens elementen die betrekking hebben op de 
organisatie en de criminele activiteiten. De offensieve contrastrategieën hebben betrekking op de organisatie zelf, 
de politionele technieken, het onderzoek, het verwijderen van bewijzen en het proces. 
 
In het meldingsformulier werd niet alleen gepeild naar de criminele organisaties. Het bevat ook informatie over de 
aard en de omvang van de onderzoeken.   
 

2.1 Aard, type en omvang van de dossiers 
 
De politiediensten hebben in 2002 306 onderzoeken naar criminele organisaties geteld. Zoals in de onderstaande 
tabel wordt aangetoond, wordt vastgesteld dat het aantal onderzoeken naar georganiseerde criminaliteit in 2002 
de langetermijntrend bevestigt van een lichte evolutie van het aantal onderzoeken gevoerd sinds 1996; zelfs 
indien 1999 en 2000 atypische jaren zijn inzake het absoluut aantal getelde onderzoeken. 
 
148 (48,3% van de dit jaar in aanmerking genomen dossiers) nieuwe dossiers zijn in 2002 aangelegd. Dit cijfer 
wijst op een bepaalde graad van stijging in vergelijking met het gemiddelde van de voorbije jaren, maar bevestigt 
de cijfers van 2001 (123 nieuwe dossiers in 1997, 101 in 1998, 113 in 1999, 98 in 2000 en 161 in 2001). 
Afhankelijk van het aantal onderzoeken wordt het steeds moeilijker om nieuwe elementen aan te brengen 
teneinde aan de methodologische criteria te beantwoorden en het dossier in aanmerking te nemen. De verlenging 
van de termijnen die noodzakelijk zijn om de onderzoeken tegen criminele organisaties af te sluiten, zal deze 
trend allicht niet keren6. 
150 dossiers (hetzij 49,0% van de dossiers) zijn voor 2002 geopend. Voor 8 dossiers ontbreekt de informatie. Met 
betrekking tot alle dossiers waarvan melding is gemaakt in dit verslag en waarvoor een antwoord is gegeven, zijn 
nog steeds 213 dossiers (69,6%) geopend op 31 december 2002. Het jaar voordien ging het om 205 dossiers. 
Zulks betekent dat 55 van de vorig jaar vermelde dossiers (205 – 150) niet beantwoordden aan de selectiecriteria 
(zie hoger) voor 2002.  93 dossiers werden afgesloten voor 31 december 2002.  

                                                           
5 Deze definitie, van het BKA, heeft 5 algemene en 3 specifieke kenmerken: 
1) het planmatig plegen van misdrijven die elk op zich of in hun totaliteit van aanzienlijke betekenis zijn; 
2) het streven naar winst en/of macht; 
3) een samenwerking van meer dan 2 betrokken personen; 
4) gedurende een vrij lange periode; 
5) en met een verdeling van taken, door gebruik te maken van minstens één van volgende criteria: 

a) het gebruik van commerciële structuren; 
b) het gebruik van geweld of andere intimidatiemiddelen; 
c) invloed op het politieke leven, de media, het openbaar leven, de justitie of het bedrijfsleven; 

6 De methodologische criteria die het invullen van een meldingsformulier en de overzending ervan aan het centrale niveau 
vereisen, worden tevens strikt toegepast (cumulatieve voorwaarde voor nieuwe onderzoekselementen en voor het inzetten 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. De gegevens 
inzake politioneel 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 het mogelijk wordt zich een gedetailleerder beeld te vormen. 
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Het aantal reactieve onderzoeken ligt nog steeds aanzienlijk hoger dan het aantal proactieve onderzoeken7. 120 
van de in 2002 ingestelde onderzoeken (81,1%) waren reactieve onderzoeken, terwijl 28 onderzoeken (18,9%) op 
proactieve basis werden ingesteld.  Deze verhouding stemt overeen met die voor 2001 (80,8% reactief en 19,2% 
proactief), maar ligt hoger dan in 2000 en in 1999 (respectievelijk 86,7% / 13,3% en 83,6% / 16,4%). 
 
 

Grafiek 1: Aantal onderzoeken dat sedert 1996 in België tegen criminele organisaties wordt gevoerd 
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Tabel 1: duur (in jaren) van de onderzoeken (lopende in 2002) in verband met de georganiseerde criminaliteit 

DUUR VAN DE DOSSIERS (IN JAREN) AANTAL DOSSIERS % GECUMULEERD % 
Minder dan 1 jaar 148 48,4 48,4 
1 jaar 94 30,7 79,1 
2 jaar 29 9,5 88,6 
3 jaar 9 2,9 91,5 
4 jaar 4 1,3 92,8 
5 jaar 8 2,6 95,4 
Meer dan 5 jaar 6 1,9 97,3 
Niet bepaald 8 2,7 100 
TOTAAL 306 100  

 
Hoewel 96,1% van de onderzoeken in 2001 niet langer dan 4 jaar duurden (tegen 84,8% in 1998, 91,6% in 1999, 
93,7% in 2000 en 96,1% in 2001), wordt dit jaar een lichte terugval van deze verhouding vastgesteld. In 4,5% van 
de in 2002 vermelde dossiers duurde het onderzoek meer dan 4 jaar, hetgeen ons terugbrengt naar de gegevens 
van 1999 (rekening houdend met de niet bepaalde gegevens), hoewel het gedeelte nieuwe dossiers (die per 
definitie minder dan 1 jaar duren) hoog blijft. 
 

                                                           
7 Op grond van de zogenaamde wet “FRANCHIMONT” waarin proactief onderzoek strikter wordt omschreven.  
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2.2 Onderzoeksdiensten, informatiebronnen en activiteiten die aan het 
onderzoek ten grondslag liggen 

 
Onderzoeksdiensten 
 
Alle onderzoeken zijn hoofdzakelijk ingesteld (170 gevallen, ofwel 58,8%) op het niveau van het gerechtelijk 
arrondissement (gedecentraliseerde gerechtelijke dienst van het arrondissement). Het centraal niveau van de 
federale politie heeft in 83 (28,7%) gevallen een onderzoek tegen een criminele organisatie kunnen instellen. 
Daarna komen de onderzoeken ingesteld door buitenlandse diensten (liggen ten grondslag aan 32 onderzoeken) 
en de opdrachten van de rechterlijke autoriteiten (21 keer, ofwel 7,3%). Er wordt een stijging vastgesteld van het 
aantal onderzoeken ingesteld op het gedecentraliseerde niveau van het arrondissement, alsook een daling van 
het aantal onderzoeken ingesteld op het centraal niveau. Deze daling wordt nog duidelijker wanneer enkel met de 
nieuwe in 2002 aangelegde dossiers rekening wordt gehouden. 6 onderzoeken zijn gevoerd op het niveau van de 
zonale politie. 
 
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 hun onderzoek aan te vatten. 
Hoewel het niet steeds mogelijk is op eenvormige wijze te bepalen hoe een onderzoek begint, kan 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 proactief8 als aan een 
reactief onderzoek ten grondslag hebben 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 de invoer 
en uitvoer van verdovende middelen. Daarna volgen oplichting, witwassen van geld, diefstallen met verzwarende 
omstandigheden, handel in verdovende middelen en zwendel in voertuigen. 
 
 
Informatiebronnen 
 
Zelfs ingeval 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 hebben geleid tot de instelling van het (zowel proactief als reactief) 
onderzoek. 
 

Tabel 2: hoe wordt het onderzoek ingesteld ? 

HERKOMST VAN DE INFORMATIE AANTAL % GECUMULEERD % 
Eigen politiedienst9 175 40,4 40,4
Buitenlandse politiedienst 55 12,7 53,1
Informanten 51 11,8 64,9
Andere officiële diensten 35 8,1 73,0
CFI/CTIF 33 7,6 80,6
Privéonderneming 19 4,4 85,0
Douane 15 3,5 88,5
Overheid 14 3,2 91,7
Inspectiedienst 11 2,5 94,2
Anonieme informatie 6 1,4 95,6
Andere10 19 4,4 100
TOTAAL 433 100 

 
Opmerking : Deze gegevens hebben betrekking op 293 dossiers. Verscheidene antwoorden waren mogelijk, 
vandaar het totaal van 433. Van 13 dossiers was er geen informatie. 
 
Deze tabel toont aan dat meer dan de helft van de oorspronkelijke gegevens rechtstreeks afkomstig is van de 
politiediensten (230 keer, hetzij 53,1%). In dit verband kan een onderscheid worden gemaakt naargelang de 

                                                           
8 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 zullen worden gepleegd of reeds zijn gepleegd maar nog niet zijn gekend, worden reactieve onderzoeken ingesteld nadat 
de autoriteiten in kennis zijn gesteld van een strafbaar feit.  
9 Ofwel een zonepolitie, ofwel een gedecentraliseerde gerechtelijke dienst of een centraal kantoor van de federale politie. 
10 De categorie "Andere" heeft betrekking op informatie van curatoren, open bronnen, de Veiligheid van de Staat,… 
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informatie uitgaat van de eigen dienst (175 keer, hetzij 40,4%) of van een buitenlandse politiedienst (55 keer, 
hetzij 12,7%). Het beroep op informanten is ook ruimschoots vertegenwoordigd (in 51 dossiers).  
 
 
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. Zulks vertaalt nauwkeuriger de activiteiten die zijn ontplooid om 
gegevens te verkrijgen. Met betrekking tot 273 dossiers (96,4%) is die vraag beantwoord, waarbij volgende 
onderverdeling is vastgesteld: 
 

Tabel 3: activiteiten verricht ten tijde van de eerste confrontatie met de criminele organisatie 

ACTIVITEITEN AANTAL % GECUMULEERD  % 

Eigen analyses 59 13,6 13,6 
Klachten 57 13,1 26,7 
Beheer van informanten 55 12,6 39,3 
Patrouilles/interventies 36 8,3 47,6 
Belastingcontrole, financiële controle 31 7,1 54,7 
Controle van een voertuig / wegcontrole 27 6,2 60,9 
Douanecontrole 25 5,7 - 
Bijzondere onderzoekstechniek 25 5,7 72,3 
Ontdekking van slachtoffers 17 3,9 76,2 
Buurtonderzoek 16 3,7 79,9 
Identiteitscontrole 11 2,5 82,4 
Niet-politionele gegevensbank 7 1,6 84,0 
Andere11 69 16,0 100 

TOTAAL 435 100  
 
Opmerking : Deze gegevens hebben betrekking op 273 dossiers. Verscheidene antwoorden waren mogelijk, 
vandaar het totaal van 435. 
 
De eigen analyses (toetsing van gegevens bij de politiediensten) vormen het vaakst gegeven antwoord (59 keer, 
hetzij 13,6%). De klachten zijn een middel dat regelmatig voorkomt om de eerste gegevens betreffende een 
criminele organisatie te verkrijgen. Het meest klassieke middel, te weten beheer van informanten, blijft evenwel 
nog steeds belangrijk (12,6% tegenover 13,8% in 2001).   
 
Het beheer van informanten komt 55 keer voor, hoewel een informant als oorsprong van de eerste informatie in 
2002 51 keer wordt vermeld. Er wordt tevens vastgesteld dat politiewerk op zonaal niveau, interventies en 
patrouilles, wegcontroles en buurtonderzoeken 79 keer aanleiding hebben gegeven tot de verstrekking van 
nuttige informatie bij het opstarten van een onderzoek tegen een criminele organisatie. (Een geval op zes.)  
Douanecontrole leidde tot gegevens in het kader van 25 dossiers. 
 
Deze tabel toont aan dat de activiteiten van de eerstelijnspolitiediensten niet onbelangrijk zijn op het stuk van de 
gegevens op grond waarvan onderzoeken tegen criminele organisaties kunnen worden ingesteld. Op dezelfde 
wijze is het tevens interessant vast te stellen dat de douane- en belastingcontrole eveneens nuttige informatie 
opleveren. Dit onderstreept opnieuw de noodzaak van een nauwe samenwerking tussen de Federale Politie en 
de Lokale Politie enerzijds, maar ook naargelang van het niveau van de bevoegdheid, tussen de (centrale, 
gedecentraliseerde en zonale) politiediensten  en de andere instellingen die geconfronteerd worden met criminele 
organisaties anderzijds. Een groot deel van de activiteiten is reactief, zelfs ingeval het activiteiten betreft waar het 
initiatief veeleer uitgaat van de politiediensten (informantenbeheer of eigen analyses). De bestrijding van het 
verschijnsel vraagt evenwel een proactieve aanpak, die echter de uitzondering blijft. Dit wordt ook bevestigd door 
de gegevens betreffende de aard van de onderzoeken (zie deel 2.1).  
 

                                                           
11 De categorie "Andere" heeft betrekking op raadpleging van de media, controle van ladingen en voertuigen, vaststelling van 
feiten, raadpleging van het internet, aangiften van financiële instellingen, informatie van een spijtoptant, anonieme brieven of 
telefoongesprekken of verslagen van curatoren. 
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3 België en de Europese rapportering 
 
De beweging naar een methodologie waarin het langetermijnperspectief centraal staat, is niet enkel op Belgisch 
niveau waar te nemen. 
 
Door de ervaring die in een aantal lidstaten is opgedaan, is ook op Europees vlak stilaan het besef gegroeid dat 
een methodologie op basis van een risk assessment benadering noodzakelijk is. Zodoende werden op Europees 
niveau, onder Belgische impuls tijdens het voorzitterschap, een actieplan en een methodologie uitgetekend die 
sterk geïnspireerd zijn op het Belgische model. 
 
De doelstelling van dit Europees actieplan bestaat erin de diverse maatregelen die genomen moeten worden in 
het kader van het onderzoek van alle geïdentificeerde aspecten van de georganiseerde criminaliteit, te bepalen 
en te plannen. Het actieplan werd opgesteld ter voorbereiding van het nieuwe Europese risk assessment rapport 
over georganiseerde criminaliteit in de Europese Unie en een graduele implementatie van de methodologische 
verbeteringen. Momenteel wordt dit Europees Actieplan in uitvoering gebracht. 
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4 Aanpassingen, beperkingen en problemen 

4.1 Aanpassingen en verbeteringen 
 
De verbetering van de inhoud van het meldingsformulier werd in 2002 voortgezet. Zoals reeds vermeld, werden 
er in dit meldingsformulier zowel kleine als grote aanpassingen doorgevoerd die de kwaliteit van het jaarrapport 
verhogen. De belangrijkste aanpassing betreft de uitbreiding van de lijst met contrastrategieën. Een tweede 
belangrijke aanpassing betreft de taakverdeling tussen de Federale Politie en de dienst voor het Strafrechtelijk 
Beleid, waarbij de laatste de samenstelling en coördinatie van het jaarrapport voor zijn rekening nam. 
 

4.2 Beperkingen en problemen 

4.2.1 Methodologische beperkingen 
 
De methodologische beperkingen hebben betrekking op: selectiviteit, betrouwbaarheid en onvolledigheid van de 
(cijfermatige) gegevens die de politiediensten verstrekt hebben. In verband met selectiviteit bestaat het 
probleem van het politioneel karakter van de gebruikte gegevens, ondanks de huidige geleidelijke implementatie 
van de langetermijnmethodologie. De kwantitatieve gegevens, die bij de politiediensten werden ingewonnen, 
geven eerder een beeld van de wijze waarop de politiediensten hun opsporingen organiseren. Dit brengt het 
risico mee dat bepaalde ongekende aspecten van de georganiseerde criminaliteit verhuld blijven. De 
vooropgestelde uitbreiding van het aantal bronnen, zoals bepaald in de langetermijnmethodologie, zal dit gebrek 
grotendeels verhelpen. Tot nu toe werd de uitbreiding van deze bronnen nog beperkt tot de kwalitatieve inbreng 
van de Veiligheid van de Staat. Een verdere uitbreiding van het aantal bronnen wordt ondertussen voorbereid12.  
 
De betrouwbaarheid van de gegevens neemt elk jaar toe. De diverse controles tijdens de gegevensinzameling 
en –verwerking bevorderen de exactheid van de gegevens.  
 
En het partiële karakter van de aangewende politionele gegevens werd deels gecompenseerd door de leden 
van het openbaar ministerie en de Veiligheid van de Staat te betrekken bij de inwinning ervan. Ook hier zal de 
uitbreiding van de bronnen een oplossing bieden. 
 

4.2.2 Inhoudelijke beperkingen 
 
Beperkingen in het meldingsformulier bestaan evenwel nog steeds: zo blijft het moeilijk om begrippen samen te 
brengen in een meldingsformulier teneinde een systematische inwinning van gegevens mogelijk te maken. De 
toekomstige uitbreiding van de bronnen zal hieraan tegemoetkomen. De evaluatie van de vermogensvoordelen 
blijft echter een probleem: de onderzoekers beschikken niet steeds over de nodige gegevens inzake de 
vermogensvoordelen of de beoordeling van bepaalde bedragen was moeilijk. Wat de evaluatie van de 
inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen betreft, zou in een latere fase een beroep gedaan worden op de 
jaarverslagen van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV). Ook de 
gegevens die voortvloeien uit de ervaring van de onderzoekers kunnen niet altijd in aanmerking worden 
genomen, aangezien deze niet gecodeerd kunnen worden. Toch wordt dit grotendeels verholpen door, aan de 
hand van kwalitatieve bijdragen, de kwantitatieve gegevens te contextualiseren. 
 
Ook de inzameling van de kwalitatieve bijdragen gebeurde niet volgens een vast stramien. In de toekomst zal de 
inwinning van deze bron van informatie onderworpen worden aan een evaluatie, teneinde een methodologisch 
aanvaardbare procedure te kunnen ontwikkelen. 
 
Het gebruik van de langetermijnmethodologie die gebaseerd is op risico, is een praktische keuze. Hoewel 
verschillende elementen van het analysemodel erin zijn opgenomen en de noodzakelijke gegevens worden 
ingezameld en beheerd, zal de analyse van de georganiseerde criminaliteit steeds lijden onder onvoldoende of 
onnauwkeurige informatie en beperkte middelen. De keuze voor dit soort analyse beantwoordt ook rechtstreeks 
aan de vereiste van uitwerking en tenuitvoerlegging van beleidsacties die zijn aangepast aan een specifieke 
materie. 
 

                                                           
12 Daartoe heeft de minister van Justitie volgende diensten aangeschreven: de Algemene Administratie van de Belastingen, de 
Bijzondere Belastingsinspectie, de Administratie der Douane & Accijnzen, de Administratie van de Inspectie van de Sociale 
Wetten, Het Nationaal Instituut voor de Statistiek, Het Instituut der Bedrijfsrevisoren en de Dienst Vreemdelingenzaken. 
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4.2.3 Problemen 
 
De geleidelijke overgang naar de methodologie van de langetermijnbenadering onderstelt dat andere bronnen 
van zowel publieke als private oorsprong worden geraadpleegd, waarvoor bijzondere procedures en middelen 
zullen worden bepaald. De minister van Justitie heeft de dienst voor het Strafrechtelijk Beleid aangeduid als 
projectverantwoordelijke om o.a. de nodige contacten te leggen met de betrokken partners, teneinde de 
modaliteiten uit te werken om deze informatie-uitwisseling mogelijk te maken. Het is in dit kader dat reeds een 
beperkt aantal diensten en administraties werden gecontacteerd.  
 
Een tweede belangrijk probleem betreft de methodologie voor zowel de omgevingsanalyse als de impactmeting 
die nog ontwikkeld dient te worden. De omgevingsanalyse en de impactmeting in dit rapport zijn een eerste 
aanzet die in de toekomst ongetwijfeld een verdere uitdieping vergen. 
 
 
Conclusies 
 
• De overgang naar de langetermijnmethodologie, zoals aangekondigd in vorige jaarrapporten, is 

daadwerkelijk gestart. 
• De twee elementen die hiervoor aan de basis liggen, zijn enerzijds het conceptueel model en 

anderzijds de risk assessment methodologie. 
• In de huidige stand van zaken zijn de analyses naar organisatiestructuur, legale markten en 

contrastrategieën in ontwikkeling. Wat de impactmeting en de omgevingsanalyse betreft, is een 
eerste aanzet gegeven. Een methodologie voor de analyse van de illegale markten moet nog worden 
ontwikkeld. 

• De inhoud van het rapport blijft hoofdzakelijk geïnspireerd op politionele informatie. Bij het opstarten 
van een onderzoek ligt de eerstelijnspolitie in één op zes gevallen aan de basis van de initiële 
informatie. 
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HOOFDSTUK II: CRIMINALITEITSBEELD 

1 Inleiding 
 
Het beeld van de georganiseerde criminaliteit is opgesplitst op grond van de geïdentificeerde facetten 
van het verschijnsel. Dit beeld is zowel kwantitatief als kwalitatief en tracht ieder facet in zijn geheel aan 
te snijden. Het belang van de lange termijnbenadering werd reeds duidelijk in de inhoud van deze 
hoofdstukken13.  
 
Hoewel nog geen algemene methodologie voor een omgevingsanalyse van de georganiseerde 
criminaliteit voorhanden is, wordt in het eerste deel (omgevingsanalyse) getracht enkele belangrijke 
trends weer te geven die invloed zouden kunnen hebben op de verdere ontwikkeling van de 
georganiseerde criminaliteit. Deze eerste poging vormt het kader waarbinnen de onderliggende 
analyses worden gevoerd. Het tweede deel (organisatie) schetst een overzicht van de criminele 
organisaties die in België voorkomen. Er worden tevens kwalitatieve beoordelingen bijgevoegd die de 
statistische gegevens in hun context plaatsen. Er wordt bijzondere aandacht gewijd aan de laatste 
trends die voor een aantal groepen van daders zijn waargenomen. Deel 3 (illegale markten) behandelt 
de criminele activiteiten die de criminele organisaties het vaakst ontwikkelen. Het geeft een overzicht 
van de criminele activiteiten die doorgaans met criminele organisaties in verband worden gebracht. Dit 
gedeelte wordt geklasseerd per type van criminele activiteit en schenkt bijzondere aandacht aan de 
mensenhandel. Deel 4 (legale markten) snijdt de problemen aan die verband houden met de 
verwevenheid tussen de criminele organisaties en de economische wereld. Een deel is voorbehouden 
aan de recente methodologische vorderingen die zijn gemaakt, teneinde de kwetsbaarheid van 
bepaalde economische sectoren ten aanzien van de georganiseerde criminaliteit te meten. Deze 
vorderingen volgen in rechte lijn de verwachte ontwikkelingen in het kader van de lange 
termijnmethodologie. Er worden tevens enkele statistische en kwaliteitsgebonden gegevens bijgevoegd. 
In deel 5 (contrastrategieën) worden de contrastrategieën van de criminele organisaties behandeld; 
zowel de contrastrategieën bepaald door de criminologische definitie van de georganiseerde criminaliteit 
als de meer operationele contrastrategieën waarmee de politiediensten geconfronteerd worden. Het 
laatste deel (impact) vermeldt de gevolgen die de georganiseerde criminaliteit kan meebrengen. Dit 
hoofdstuk vormt de eerste stap in de richting van een systematische evaluatie van de impact die de 
georganiseerde criminaliteit heeft op de maatschappij en vereist in de toekomst zeker de ontwikkeling 
van meer complete methodologische instrumenten. De verstrekte gegevens geven evenwel reeds een 
goed idee van de opgelopen risico’s. 
 
Het blijft echter interessant een beschrijvend en statistisch beeld te geven van de gegevens die in de 
onderzoeken tegen criminele organisaties werden verzameld. De vaste methodologie en de 
opeenstapeling van onderzoeksgegevens maken immers een jaarlijkse vergelijking van de gegevens en 
een overzicht van de evolutie van het verschijnsel op een langere termijn mogelijk, alsook een 
genuanceerd beeld van het verschijnsel afhankelijk van de plaats waar het onderzoek wordt gevoerd. 
Dat is de reden waarom de hierna voorgestelde statistische omschrijving het beeld dat in 2002 is 
verkregen, weergeeft maar tevens, ingeval zulks nuttig is, dat beeld vergelijkt met de gegevens 
verkregen sinds 1997. Telkens wanneer een markante evolutie wordt vastgesteld, wordt die visueel 
voorgesteld. De bijdragen zijn grotendeels gegrond op de analyses die zijn verricht 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.  
 
De bijdrage van de Veiligheid van de Staat werd zowel geïntegreerd in onderstaande tekst, als integraal 
opgenomen in de bijlage. 
 
Hoewel het beeld dat hier wordt geschetst in de toekomst moet worden aangevuld met gegevens uit 
andere bronnen, toont het goed de georganiseerde criminaliteit in België en wijst het reeds op de 
vooruitgang die is geboekt of nog moet  worden geboekt door toepassing van de lange 
termijnmethodologie. 
 

                                                           
13 Er worden eveneens methodologische indicaties bijgevoegd die reeds bestaan, in ontwikkeling zijn of nog moeten 
worden ontwikkeld. 
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2 Omgevingsanalyse 
 
Een omgevingsonderzoek of –analyse heeft als doel belangrijke trends te identificeren die een entiteit of ook een 
fenomeen, i.c. georganiseerde criminaliteit (kunnen) beïnvloeden, zodanig dat mogelijke toekomstige evoluties (al 
dan niet dreigingen) vastgesteld kunnen worden en een aangepaste aanpak kan ontwikkeld worden.  
 
Aanvankelijk werd het concept van de omgevingsanalyse ontwikkeld in de organisatiekunde en het management. 
Het principe van deze analyse bestaat erin informatie te verzamelen en te verwerken over de externe omgeving 
van een onderneming of organisatie, zodat kan worden nagegaan op welke manier een bedrijf zijn beleid kan 
afstemmen op veranderingen in de externe omgeving.14 
 
Een dergelijke analyse kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Doch dit vergt een bepaalde structuur. 
Veelal wordt bij een omgevingsanalyse aandacht besteed aan ontwikkelingen op politiek, economisch, socio-
cultureel en technologisch vlak.15 Deze methode, waarop de omgevingsanalyse gestructureerd wordt, staat 
bekend als de PEST-methode16. Concreet betekent dit dat het te bestuderen onderwerp geplaatst wordt in een 
breder kader; het fenomeen wordt met andere woorden in een maatschappelijke context geplaatst.  
 
Op heden is er met betrekking tot de beeldvorming van georganiseerde criminaliteit, echter nog geen algemene 
methodologie voor de omgevingsanalyse voorhanden. In het jaarrapport van de Raad van Europa wordt reeds 
een vorm van omgevingsanalyse toegepast op het fenomeen van de georganiseerde criminaliteit. Een aantal 
ontwikkelingen, die ook hier relevant zouden kunnen zijn, worden in aanmerking genomen: de globalisering, de 
uitbreiding van de Europese Unie, de (mondiale) mobiliteit, de proliferatie van het internet, … 
 
De globalisering zou een belangrijke ontwikkeling zijn die in verband gebracht kan worden met de verdere groei 
van de georganiseerde criminaliteit.17 Globalisering is een veelgebruikte term die duidt op een toenemende 
mondiale integratie op allerlei vlakken. Het vindt plaats op politiek, economisch, sociaal en cultureel vlak. De 
economische globaliseringsbeweging verwijst, onder andere, naar een toenemende integratie van de financiële 
markten die gekenmerkt worden door grensoverschrijdende kapitaalstromen.  
 
Maar de globalisering heeft zich het sterkst geuit in de technologische vooruitgang. Vooral de ICT’s (informatie- 
en communicatietechnologieën) hebben in de jaren negentig een felle opmars gekend en hebben bijgevolg ook 
een sterke invloed gehad op de financiële transacties. De cyberspace is ook voor criminele groeperingen een 
belangrijk werkterrein geworden. De expansie van de e-business  en virtuele gemeenschappen kunnen eveneens 
aangewend worden door criminele groeperingen om hun illegale activiteiten te maskeren.  
Ook op politiek vlak heeft de globalisering zich doorgezet, zij het niet zo ver gedreven als de economische en de 
technologische globalisering.     
 
De EU-uitbreiding kan eveneens een kader bieden om bepaalde evoluties in de georganiseerde criminaliteit te 
identificeren. Met het wegvallen van de grenzen zullen de afzetmarkten niet alleen groter worden voor de 
reguliere en legale ondernemers, maar ook de illegale ondernemers zullen mee profiteren. 
 
 
Conclusies 
 
Maatschappelijke ontwikkelingen bieden niet alleen aan de reguliere burger, maar ook aan criminele 
groeperingen een veelheid aan kansen om zich verder te ontwikkelen. 
Teneinde het fenomeen beter te kunnen kaderen in een maatschappelijke context, is een algemene 
methodologie die een gestructureerde omgevingsanalyse toelaat, wenselijk.  
 
 

                                                           
14 BLACK, C., VANDER BEKEN, T., FRANS, B. & M. PATERNOTTE, o.c., 44. 
15 Ibid., 46. 
16 PEST is een acroniem dat verwijst naar de onderverdeling van de componenten naar hun politieke, economische, sociale en 
technologische aard. 
17 BLACK, C., VANDER BEKEN, T., FRANS, B. & M. PATERNOTTE, o.c., 48. 
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3 Organisatie 

3.1 Inleiding 
 
De gegevens betreffende de criminele organisaties zijn hoofdzakelijk aan de hand van een 
meldingsformulier verkregen. De onderstaande kwantitatieve gegevens vloeien derhalve voort uit de 
306 onderzoeken die in 2002 zijn gevoerd. Zij worden aangevuld met kwaliteitsgerichte beoordelingen 
door de centrale diensten van de federale politie die de trends behandelen welke voor een aantal 
groepen van daders zijn waargenomen. 
 

3.2 Structuur 
 
141 van de 306 geïnventariseerde organisaties hebben een verticale structuur (46,8%). 71 organisaties 
(23,2%) hebben een horizontale structuur18. Voor 94 (30,7%) 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. Ongeacht het gegeven dat de gebruikte begrippen om de soorten 
organisaties te omschrijven niet gemakkelijk kunnen worden toegepast op de onderzoeksgegevens, 
wordt vastgesteld dat de verwijzing naar verticale structuren stabiel blijft in de loop der jaren, hoewel 
recente publicaties, te weten in Nederland19, aanraden meer aandacht te schenken aan de soepele 
sociale en familiale netwerken dan aan piramidale structuren. Dit toont het belang aan om de 
statistische voorstelling van de gebruikte soorten structuren achter zich te laten en meer van dichtbij 
belangstelling te hebben voor de werking zelf van de criminele organisaties en trachten de diversiteit 
aan te tonen van de organisaties waarmee de politiediensten worden geconfronteerd. Dit is een van de 
pistes die de methodologie op lange termijn voorstelt en in de toekomst een meer gedetailleerd beeld 
zou moeten bieden van de structuren van de groepen en organisaties in de georganiseerde criminaliteit 
in België. 
 
Om de aard van de criminele organisaties te beschrijven, is het volgens ons niet gepast ons te beperken 
tot de gangbare termen van de maffia die in werkelijkheid soms een heel andere betekenis hebben. Het 
meldingsformulier dat is gebruikt om de gegevens van 2002 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 42 families, van 
24 criminele organisaties van maffiose aard, er waren 10 kartels, 4 triades en 1 criminele motorbende.    
 
Bovendien blijkt uit de analyse van de structuren van de criminele organisaties die actief zijn in de 
migranten- en/of mensenhandel dat verscheidene soorten van structuren bestaan. De groeperingen 
variëren van de typisch hiërarchische structuur20 tot een flexibele platte cellulaire organisatie met 
wisselende samenwerkingsverbanden.21   
 

                                                           
18 Het 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. 
19 KLEEMANS, E.R, BRIENEN, M.E.I. & VAN DEN BUNT, H.G., Georganiseerde criminaliteit in Nederland. Tweede 
rapportage op basis van de WODC-monitor, WODC, nr. 198, 2002.  
20 Deze structuur kan terugvallen op een professionele, zaak- en winstgerichte organisatie waarin de verschillende 
leden instaan voor de ronseling, het transport, de documenttoelevering, de huisvesting van de migrant, het 
witwassen en het opzetten van bedrijven als legaal aanspreekpunt voor de organisatie. De verschillende taken zijn 
duidelijk verdeeld. De organisatie is ook actief in andere criminaliteitsdomeinen waardoor smokkelactiviteiten niet zo 
zichtbaar zijn voor politie en justitie. Hierbij denken we aan drug-, wapen- en voertuigenhandel, andere vormen van 
smokkel (bijvoorbeeld sigaretten), prostitutie, zwart markt arbeid, documentvervalsing. Bijkomend kan de organisatie 
terugvallen op corrumpeerbare sleutelfiguren voor het behandelen van o.a. asielaanvragen, het coachen van de 
migranten bij het verhoor of een onderzoek, het bezorgen van valse referenties en documenten, … 
21 In de flexibele cellulaire structuur neemt de organisator “in lijn” deel aan de smokkelactiviteiten. Leden treden toe of 
verdwijnen in functie van het werkaanbod. In functie van de vraag (zoals naar reisdocumenten of transportmiddelen), 
treden zij in contact met andere cellen die het gevraagde kunnen leveren en werken met hen “contractsgewijze” 
samen. Nieuwe “cellen” ontstaan zodra één van de ervaren medewerkers op “zelfstandige” basis begint. De cellulaire 
structuur richt zich op het invullen van de vraag tot hulp of bemiddeling bij kortere smokkeltrajecten. 
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Niettegenstaande deze vaststelling beantwoordt het merendeel van de dadergroeperingen actief in 
mensensmokkel en/of mensenhandel eerder aan de cellulaire structuur.22 Bij deze organisatievorm zijn 
familie- en vriendschapsbanden van doorslaggevend belang: bekenden werken samen met bekenden 
en introduceren elkaar weer bij anderen.23 De groepen in België hebben vooral een etnische band. 
Deze vaststellingen moeten we nuanceren omdat bepaalde nationaliteiten (of beweerde nationaliteiten) 
tot politiek asiel kunnen leiden en andere niet. Belangrijke sleutelfiguren in de vrouwenhandel poogden 
eveneens in het raam van de regularisatiecampagne de Belgische nationaliteit te bekomen. 
Ongetwijfeld hebben ook andere EU-staten deze ervaring. 
 
De informele samenwerking belet niet dat ze samenwerken over de landen of continenten heen.24 Door 
de sociale relaties worden ook bruggen geslagen tussen netwerken in verschillende landen. De 
samenwerkingsverbanden zijn uit op het verdienen van geld en gaan veelal confrontatie met de 
overheid uit de weg.  In hun onderlinge relaties tussen de dadergroepen is er eerder sprake van een 
samenwerking of van een vermijdingsgedrag dan van een machtsstrijd.25 
 
De dadergroeperingen lijken minder hinder te ondervinden van arrestaties en inbeslagnemingen omdat 
geen schakel onvervangbaar is. De groeperingen zijn flexibel, vullen lege plaatsen snel aan, … Ze 
raken steeds minder afhankelijk van de hulp van andere personen of andermans hulpbronnen (geld, 
kennis, contacten, …) en zoeken vervolgens hun eigen weg.26 Dit alles maakt dat de criminele 
netwerken of dadergroeperingen niet of nauwelijks met elkaar verbonden zijn. Dit impliceert niet dat er 
geen sprake is van een afhankelijkheidsrelatie: binnen de netwerken nemen personen zoals financiers 
en organisatoren van smokkeltransporten een centralere rol in dan anderen omdat anderen afhankelijk 
zijn van geld, kennis en contacten. Deze personen zijn dan ook centrale figuren binnen de netwerken 
die dan ook in verschillende samenwerkingsverbanden opduiken. De “baas” van een groepering blijft 
niet op afstand van de concrete uitvoering van de smokkelactiviteiten: hij staat mee in de frontlinie, voert 
zelf concrete strafbare feiten uit, gaat zelf onderhandelen met andere dadergroepen, komt in  beeld bij 
de afhandelingen van betalingen,… Zij specialiseren zich min of meer in een bepaalde activiteit. 
 
Maar ook anderen vervullen binnen die netwerken een sleutelrol. Het zijn de facilitators – met onder 
meer de geldwisselaars, documentenvervalsers, ondergrondse bankiers, transporteurs, financiële 
adviseurs … - die hun diensten aan meerdere criminele samenwerkingsverbanden aanbieden. Het gaat 
om mensen die eerder een onvervangbare rol – ook wel broker genoemd – invullen. Zij zorgen voor 
veelal voor de oplossing van logistieke problemen waarvoor de benodigde kennis, vaardigheden of 
contacten ontbreken27.  
 
Terwijl de identificatie en aanhouding van de smokkelaars weinig impact hebben op de 
smokkelbeweging, verstoort de uitschakeling van de corrupte overheidsfunctionarissen of sleutelfiguren 
in zeer grote mate de werking van een smokkelorganisatie. Zij zijn immers veel moeilijker te vervangen. 
 
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 4: vorm van betrokkenheid bij de organisatie 

BETROKKENHEID KERN BUITEN KERN NIET BEPAALD TOTAAL 
Permanent 1064 198 70 1332
Occasioneel 106 457 105 668
Niet bepaald 38 18 317 373
TOTAAL 1208 673 492 2373
 
Er kon worden vastgesteld dat 1332 verdachten (56,1%) permanent deel uitmaakten van criminele 
organisaties en 668 (28,15%) occasionele leden waren. De positie van de overige 373 verdachten werd 
of kon niet worden meegedeeld. 1208 (50,9%) van de verdachten waren lid van de kern van criminele 
organisaties, 673 (28,3%) maakten daarvan geen deel uit (geen gegevens over de overige 492 
verdachten). De meest voorkomende categorieën zijn die van de verdachten die permanent deel 
uitmaken van de kern van de organisatie (1064 verdachten, of 44,8%) en die van de occasionele leden 

                                                           
22 Op basis van de binnen de federale politie gevoerde onderzoeken waarbij de dienst mensenhandel steun 
verleende en een studie  van KLEEMANS,  E. & BRIENEN, M., Van vriendendienst tot slangenkop – Een analyse van 
tien opsporingsonderzoeken naar mensensmokkel, Tijdschrift voor Criminologie, 2001, Nummer 4, 350 en volgende. 
23 KLEEMANS, E.R, BRIENEN, M.E.I. & VAN DEN BUNT, H.G, o.c., 3. 
24 ZHANG, S. & CHIN, K., Snakeheads: Chinese human trafficking organizations in “Combatting Transnational 
Organised Crime, Strategies of the EU and de US”, 383, Maklu, Antwerpen-Apeldoorn, 2002. 
25 Dit vermijdingsgedrag geldt eerder voor smokkel en niet voor bijvoorbeeld de seksuele exploitatie van vrouwen. 
26 Studies spreken van een “sneeuwbaleffect” waarbij dadergroepen steeds nieuwe personen uit hun sociale 
omgeving in hun activiteiten betrekken om de vrij gekomen plaatsen op te vangen. 
27 Voor mensensmokkel vooral paspoortvervalsers en de verplaatsing van geld.  
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buiten de kern van de organisatie (457 personen of 19,2%). 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 steeds groter wordend aantal occasionele leden. Deze gegevens bevestigen de 
trends die de vorige jaren zijn vastgesteld. 
 

3.3 Samenstelling 
 
Aantal verdachten 
 

Tabel 5: aantal verdachten per criminele organisatie 

AANTAL VERDACHTEN PER ORGANISATIE AANTAL % GECUMULEERD % 
van 3 tot 4 98 32,0 32,0 
van 5 tot 9 135 44,1 76,1 
van 10 tot 14 44 14,4 90,5 
van 15 tot 19 18 5,9 96,4 
van 20 tot 35 7 2,3 98,7 
meer dan 35 4 1,3 100 
TOTAAL 306 100  

 
Er worden 2373 verdachten vermeld (2118 mannen, 253 vrouwen en 2 niet meegedeeld) die betrokken 
zijn in onderzoeken tegen de georganiseerde criminaliteit in 2002. Net als in 2001 vertoont het aantal 
geïdentificeerde verdachten per organisatie (7,7) een stijging in vergelijking met de gegevens van het 
jaar voordien. Het lijkt erop dat de gedetecteerde criminele organisaties opnieuw een grotere omvang 
hebben aangezien de cijfers van 2002 terug het niveau bereiken van 199828. De verdachten vermeld in 
de meldingsformulieren worden geïdentificeerd op grond van ten minste hun naam, voornamen en 
functie29, hetgeen het mogelijk heeft gemaakt voor iedere persoon de individuele kenmerken te 
analyseren (geslacht, leeftijd, nationaliteit, …) en aldus overlappingen te voorkomen. 
 
32,0% van de organisaties (98) tellen minder dan 5 gekende verdachten, 44,1% (135) bestaan uit 5 tot 
9 gekende verdachten. Deze twee categorieën vertegenwoordigen samen 76,1% van de organisaties 
(hetzij 233). De organisaties met 10 tot 14 en 15 tot 19 gekende verdachten vertegenwoordigen 
evenwel respectievelijk 14,4% (44) en 5,9% (18) van het geheel. 7 organisaties bestaan uit 20 tot 35 
gekende leden, 4 organisaties uit meer dan 35 leden. Het is in hoofdzaak deze laatste categorie die zich 
onderscheidt van de gegevens van vorig jaar, toen geen enkele criminele organisatie meer dan 35 
leden telde. Het maximum dat in 2002 werd geteld, is 42 leden voor dezelfde organisatie. 
 
 
Leeftijd van de verdachten 
 
De gemiddelde leeftijd van de verdachten in 2002 blijft hoog en vergelijkbaar met de gegevens die 
sedert 7 jaar worden geregistreerd. De leeftijdsgroep van 30-39 jaar was het sterkst vertegenwoordigd 
met 35,3% van de verdachten, gevolgd door de leeftijdsgroep 40-49 jaar (25,1% van de verdachten) en 
daarna de groep van 20-29 jaar (22,6% van de verdachten). 3,8% van de verdachten is 60 jaar of 
ouder. 
 
 
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 
hiernavolgende tabel geeft de taken weer die het vaakst worden uitgeoefend. 
 

                                                           
28  9,6 voor de onderzoeken van 1996, 8,3 voor de onderzoeken van 1997, 7,7 voor 1998, 6,5 voor 1999, 7 voor 2000 
en 6,8 voor 2001. 
29 Die extra voorwaarde brengt mee dat de verkregen inlichtingen nauwkeuriger zijn en de verdachten beter worden 
geïdentificeerd. 

Jaarrapport 2003 14



GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN BELGIË IN 2002 

Tabel 6: verdeling van de taken 

UITGEOEFENDE TAKEN AANTAL % GECUMULEERD % 
Uitvoerder 871 30,5 30,5
Organisator/adjunct 802 28,1 58,6
Tussenpersoon 340 11,9 70,5
Stroman 198 6,9 77,4
Koerier 155 5,4 82,8
Heler 103 3,6 82,8
Geldschieter 90 3,2 89,6
Boekhouder of financier 79 2,8 92,4
Managementexpert 30 1,0 93,4
Andere expert 29 1,0 94,4
Juridisch expert 22 0,8 95,1
Bodyguard 17 0,6 95,8
Computerexpert 12 0,4 96,1
Andere 90 3,3 100
TOTAAL 2853 100 
 
Opm. Het totaal aantal taken bedraagt 2853 aangezien voor eenzelfde verdachte verschillende taken 
konden worden vermeld. 
 
 
Zoals vorig jaar werd vastgesteld, zijn de vrouwen vaker koerier en zijn zij oververtegenwoordigd onder 
de stromannen (!) (17,17% binnen het totaal aantal verdachten en 22,2% vrouwen in de categorie van 
stromannen). Bij de West-Afrikaanse vrouwenhandel voor seksuele exploitatie komen daarentegen 
vrouwen – de madame als baas – in beeld. Ook in andere etnische groepen vervullen vrouwen vaak 
belangrijke functies binnen dergelijke netwerken. 
 
 
Nationaliteit van de verdachten 
 
Er kan een overzicht worden gegeven van de nationaliteit van de verdachten. Van de 2853 gekende 
verdachten hebben er 984 (41,5%) de Belgische nationaliteit. Zulks bevestigt de tamelijk duidelijk 
vastgestelde afname in 2001 (40,6%) in vergelijking met 2000 (47,5%), maar ook in vergelijking met de 
vroeger geregistreerde gegevens (44,0% in 1999 en 1998, 43,5% in 1997).  
 
Naast de Belgen komen in 2002 de volgende nationaliteiten het vaakst voor: 
 
- Italiaans (8,5%); 
- Nederlands (5,6%); 
- Marokkaans (4,9%); 
- Albanees (4,7%); 
- Turks (4,0%;) 
- Frans (2,9%); 
- Brits (2,5%); 
- Joegoslavisch en Roemeens (ieder 1,8%); 
- Israëlisch (1,4%); 
- Nigeriaans (1,3%). 
 
Samen met de Belgen maken zij 80,9% van alle verdachten uit. Het zijn grotendeels dezelfde 
nationaliteiten die de voorbije jaren waren vertegenwoordigd. Er zijn echter Roemeense en Israëlische 
onderdanen bijgekomen. Er worden 79 nationaliteiten geteld. 
 
Op een langere termijn worden tamelijk duidelijke trends opgemerkt. Zoals blijkt uit de volgende grafiek, 
wordt vastgesteld dat het aantal Italiaanse onderdanen in absoluut aantal blijft stijgen sinds 1997 (met 
uitzondering van 2000 toen minder onderzoeken werden gesignaleerd). Deze stijging is hoofdzakelijk in 
Bergen, Charleroi en Tongeren duidelijk, aangezien deze arrondissementen met een grote Italiaanse 
gemeenschap sinds 1999 ook geleidelijk meer meldingsformulieren hebben overgezonden. Het is 
tevens opvallend vast te stellen dat het gedeelte van de verdachten met Albanese nationaliteit sinds 
1997 constant stijgt. Zelfs in 2000 bleef het absolute aantal stijgen. 
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Grafiek 2: andere belangrijke nationaliteiten die sedert 1997 zijn geïnventariseerd 
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Het aantal Nederlandse onderdanen daalt daarentegen. Deze daling is gespreid over verschillende 
arrondissementen, in bepaalde arrondissementen verdwijnen de Nederlanders volledig uit de 
statistieken (Brugge, Mechelen, Brussel) en in andere is de daling sterk voelbaar (Gent, Dendermonde 
en Leuven). Daarentegen stijgt hun aandeel in Hasselt en Tongeren. Daaruit zou blijken dat om deze 
trend uit te leggen, rekening moet worden gehouden met de criminele activiteiten van de organisaties, 
met een vermindering van het aantal ‘witwasdossiers’ waarbij Nederlanders betrokken zijn30, en een 
herverdeling van de ‘drugsdossiers’ naar de arrondissementen Tongeren en Hasselt. Het zou met 
andere woorden kunnen dat de variatie van de criminele activiteiten die bij uitstek door Nederlanders 
worden ontplooid, in dezelfde mate voor een daling hebben gezorgd van het aantal Nederlanders dat in 
de gegevensbanken zijn opgenomen.   
 
Sinds 1997 worden de politiediensten geconfronteerd met onderdanen afkomstig uit 122 verschillende 
landen. 
 

 
30 Er wordt over het algemeen ook een lichte achteruitgang van het aantal witwasdossiers vastgesteld in de nationale 
gegevensbank (van 12 tot 14% van de criminele activiteiten in de periode 1997-2000 tegenover ongeveer 10,5% in 
2001 en 2002). 
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3.4 Nationale en internationale samenwerking 
 
De contacten die de in België actieve criminele organisaties onderhouden, kunnen zowel op nationaal 
als op internationaal vlak grondig worden onderzocht. 
 
92 (30,0% tegen 37,4% in 2001 en 31,4 in 2000) in België actieve criminele organisaties hebben andere 
criminele organisaties gecontacteerd. 67 van bedoelde 92 organisaties (72,8%) hebben contacten 
onderhouden met criminele organisaties die in het buitenland actief zijn31 en 17 die uitsluitend in België 
actief zijn. Er is melding gemaakt van effectieve samenwerking in 82 dossiers. 
 

3.4.1 Nationale contacten 
 
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 dezelfde 
organisatie en contacten tussen verschillende criminele organisaties actief in België. Dankzij die 
gegevensbank kunnen de verstrekte gegevens betreffende de contacten worden geverifieerd en 
dubbele tellingen ontdekt. 
 
Ten minste 138 organisaties werden gecontacteerd door 92 in België actieve criminele organisaties 
waarvan het bestaan van contacten is kunnen worden vastgesteld. Deze contacten vonden in 
hoofdzaak plaats te Brussel, Charleroi, Bergen, Antwerpen en Luik.  
 

3.4.2 Internationale contacten 
 
Op grond van de geïnventariseerde gegevens kan worden geschat dat ten minste 111 contacten in het 
buitenland hebben plaatsgevonden en 60 keer hebben geleid tot effectieve samenwerking met de 
gecontacteerde criminele organisatie. 21,9% (67) van de in België geïdentificeerde criminele 
organisaties hebben internationale contacten gehad. Dit stemt overeen met de gegevens die sinds 1997 
zijn verzameld, met uitzondering van 2001 toen een sterke stijging werd vastgesteld.  
 
Het is interessant onderzoek te verrichten naar de landen waar de contacten werden onderhouden. Er 
zijn 45 verschillende landen geïnventariseerd. De geografische verdeling van de contacten wordt als 
volgt voorgesteld: 
 
- in Groot-Brittannië (12,9%); 
- in Nederland (11,4%); 
- in Italië (10,7%); 
- in Duitsland (10,0%); 
- in Albanië (4,3%); 
- in Frankrijk (3,6%); 
- in Turkije, Litouwen, Spanje en Luxemburg (elk 2,8%). 

 
Samen vertegenwoordigen voornoemde landen 64,1% 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 gecontacteerde 
organisatie kan activiteiten hebben in verschillende landen. De grenslanden van België blijven het 
meest vertegenwoordigd hoewel Albanië en Turkije als landen waarmee contacten worden 
onderhouden, ook goed vertegenwoordigd zijn. Groot-Brittannië maakt een spectaculaire sprong en 
neemt de eerste plaats in onder de landen waar criminele organisaties worden gecontacteerd. Een 
contact op de twee vond plaats in Antwerpen en heeft betrekking op de drugshandel, witwassen van 
geld en accijns- en BTW-fraude. 
 

                                                           
31 Het is niet altijd gemakkelijk vast te stellen of het contact met een criminele organisatie of met een persoon heeft 
plaatsgevonden. 
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3.5 Financiële middelen van de georganiseerde criminaliteit in België 

3.5.1 Inleiding 
 
Een gedetailleerd beeld verkrijgen van de middelen waarover de criminele organisaties beschikken of 
zullen beschikken, zal altijd een delicate, zelfs utopische taak zijn. Op grond van een aantal 
onderzoeken konden zeer gedetailleerde gegevens worden bekomen over de financiering van criminele 
activiteiten, hoewel die onderzoeken de uitzondering blijven. In twee labodossiers hadden de 
onderzoekers een duidelijk vermoeden dat de winst uit een andere drugtrafiek diende om de uitbouw 
van het synthetische druglabo te financieren32. Zo richtte een criminele organisatie een transportfirma 
op in de Antwerpse Kempen om grote ladingen ecstasy naar Groot-Brittannië te smokkelen. Deze 
“exportlijn” werd dan weer gefinancierd door de invoer van cocaïne via een Colombiaanse schijnfirma. 
Uiteindelijk werd de opbrengst uit beide trafieken geïnvesteerd in een ecstasylabo in Turnhout-Centrum, 
dat rechtstreeks bestierd werd door de trafikanten. Omgekeerd werd ook reeds vastgesteld dat pas 
achteraf, na voltooiing van het fabricatieproces, de kostprijs van de chemicaliën wordt betaald. Een 
Chinese criminele organisatie met uitvalsbasis in Nederland leverde een jaar lang precursoren aan een 
of meerdere labo’s in België. Na een jaar onderzoek werd bij de Dienst Drugs in april 2002 een labo 
opgerold in Stekene. De Chinese criminele organisatie werd terugbetaald in de vorm van 
ecstasytabletten die zij vervolgens weer uitvoerde.    
 
Het zal immers altijd moeilijk zijn toegang te hebben tot alle relevante informatie ter zake. Het moet 
evenwel mogelijk zijn om via een financiële benadering33 ter aanvulling van de “klassieke” aanpak bij 
benadering de waarde vast te stellen van de het verkregen vermogensvoordeel dat door de criminele 
organisaties wordt aangewend, en zodoende een zicht te krijgen op de middelen waarover die 
organisaties beschikken om hun illegale en legale activiteiten te ontwikkelen en te professionaliseren.  
 

3.5.2 Financieel onderzoek 
 
198 dossiers leveren financiële gegevens op. Er moet worden opgemerkt dat het financiële luik over het 
algemeen op het einde van het onderzoek wordt behandeld. 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 de verbeurdverklaring binnen de 
rechterlijke orde biedt de gelegenheid om een completer overzicht te krijgen van het financiële aspect 
van de georganiseerde criminaliteit. In de wet van 19 maart 2003 wordt trouwens bepaald dat dit orgaan 
jaarlijks een activiteitenverslag opstelt, bestemd voor de FOD Justitie en het College van Procureurs-
generaal. Deze verplichting tot de uitwerking van dat 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 de 
FOD Financiën) van de door de feitenrechter uitgesproken verbeurdverklaring. 
 

3.5.3 Omvang van het financiële voordeel 
 
In 105 dossiers werden financiële gegevens betreffende het door de criminele organisatie verkregen 
vermogensvoordeel vermeld. Het door de onderzoekers geschatte vermogen van de criminele 
organisaties werd geraamd op minder dan € 25.000 voor 20% van de organisaties; 43,8% van de 
organisaties boekten een winst van € 25.000 tot 2,49 miljoen, 10,5% van de organisaties een winst van 
€ 2,5 miljoen tot 7,49 miljoen en 25,7% van de organisaties verkregen een voordeel dat gelijk is aan of 
groter dan € 7,5 miljoen. Het totaal van het vermogensvoordeel bedroeg 770 miljoen euro. 
 
In 18 dossiers is het illegale vermogen van de criminele organisatie berekend aan de hand van de 
strikte toepassing van de technieken voor vermogensonderzoek34. In de andere dossiers werd de 
                                                           
32 De dienst Drugs van de Directie van de bestrijding van de criminaliteit tegen personen (Federale Politie) heeft in 
het verleden reeds vastgesteld dat er een link bestaat tussen de cultuur van cannabis en de aanmaak van 
synthetische drugs. De combinatie met cannabisteelt kan gewoon duiden op diversificatie van het aanbod, maar kan 
evengoed een bron van financiering zijn voor het labo. 
33 Onder aanvullende financiële benadering wordt een methode verstaan die naast de evaluatie van het 
vermogensvoordeel de mogelijkheid biedt de kennis uit te breiden betreffende de structuren van de criminele 
organisatie en aanvullende bewijsmiddelen betreffende het basismisdrijf aan te brengen. 
34 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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werkmethode bepaald door de "persoonlijke" aanpak van de onderzoekers. Het bedrag vastgesteld aan 
de hand van vermogensonderzoeken bedraagt evenwel € 18,14 miljoen. Aangevuld door de geschatte 
waarde van de  inbeslagnemingen, ingeval geen enkel ander gegeven in het dossier beschikbaar was, 
wordt een totaal vermogensvoordeel van de in België aanwezige criminele organisaties bereikt van € 
961 miljoen. Er kan worden aan toegevoegd dat de FOD Financiën in 14 dossiers  een taxatie heeft 
geëist. Het gaat om een totaal bedrag van € 174,3 miljoen. Twee onderzoeken betreffen 2/3 van hoger 
vermeld bedrag. 
 

3.5.4 Een aantal concrete toepassingen 
 
In het raam van de bestrijding van de handel in illegale hormonen werd een techniek ontwikkeld om het 
wederrechterlijke vermogensvoordeel te berekenen. Een vermogensonderzoek, uitgevoerd in 2002 
heeft aangetoond dat een vetmester op een periode van 18 maanden een illegaal vermogensvoordeel 
heeft bekomen van bijna 1 miljoen euro. Bij deze berekening werd de absolute minimumwaarde van het 
wederrechtelijk vermogen weerhouden. De gebruikte berekeningstechniek is gebaseerd op de 
werkzaamheden van de Université de Gembloux. Het vermogensvoordeel wordt verkregen door 
rekening te houden met een betere “kwaliteit”35 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. 
 
De mensensmokkel levert de organisatoren gigantische opbrengsten. De bedragen die de kandidaat 
immigranten moeten betalen variëren sterk, maar kunnen soms oplopen tot € 22.500. Nederlandse 
onderzoekers schatten de jaarlijks omzet van de mensensmokkel in Nederland op € 4.5 miljard.36  De 
onkosten voor de dadergroeperingen zoals vliegtuigtickets, telefoonrekeningen, huurprijzen van 
transportenmiddelen, accommodatie voor de migrant en betalingen voor de tussenpersonen steken 
veelal schril af tegen de inkomsten. De criminele organisaties maken gebruik van de relatief dure, maar 
snelle money tranfers. Over het ondergrondse bankieren bestaan mythes, maar onderzoek toont aan 
dat de ondergrondse bankiers evenzeer gebruik maken van de gebruikelijke communicatiemiddelen en 
van het officiële bankverkeer.37 
 

3.6  Nieuwe trends 

3.6.1 Hormonen 
 
De professionalisering van de delinquentie in het kunstmatige groeihormonenmilieu heeft het profiel 
van de daarin betrokken groepen van daders veranderd. Er blijkt immers een grotere afstand te bestaan 
tussen de leiding van de organisatie en de basis. Personen die niet tot de vleessector behoren, zijn in 
dit crimineel milieu steeds vaker aanwezig en actief. In de behandelde dossiers duiken steeds dezelfde 
verdachten op maar telkens wordt vastgesteld dat misdadigers uit andere branches zich daarmee 
inlaten. Er wordt vooral een verband vastgesteld met de illegale handel in stimulerende middelen (voor 
personen), anabole stoffen voor paarden, fraude in de vleessector en fraude in farmaceutische 
producten. 
 

3.6.2 Baltische groeperingen 
 
De uit de Baltische landen “geïmporteerde” georganiseerde criminaliteit is in opmars in diverse 
Belgische regio’s en ook in onze buurlanden. Blijkbaar is het aantal criminele organisaties en daders dat 
actief is in Litouwen38 zelf relatief stabiel. De autoriteiten geven evenwel toe dat de betrokkenheid van 
bepaalde misdadigers in verscheidene organisaties op diverse tijdstippen alsook het wisselend aantal 
leden naargelang de ontwikkeling van een organisatie een precieze telling bemoeilijken. 
 
Nog volgens de Litouwse autoriteiten leidt een analyse van de sociaal-demografische veranderingen 
van de georganiseerde misdaad tot de vaststelling dat de leeftijd van de potentiële misdadigers onlangs 
is gedaald. Aangezien de jongeren een categorie vormen die sterker en gevoeliger reageert op de 

                                                           
35 Het vlees bevat minder vet zodat het voor een betere prijs kan worden verkocht. 
36 Dutch Contribution to Illegal Immigration GSR 2000. 
37 KLEEMANS, E.R, BRIENEN, M.E.I. & VAN DEN BUNT, H.G., o.c., 8. 
38 Litouws verslag betreffende de georganiseerde criminaliteit in 2001. 
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veranderingen die (in Litouwen) aan de gang zijn en makkelijk beïnvloedbaar zijn, komen 
jeugddelinquenten en jonge schuldigen steeds vaker voor. 
 
De criminele groepen zijn actief op alle gekende illegale gebieden waar winst kan worden gemaakt, 
daaronder begrepen afpersing en de oprichting van beveiligingsbedrijven. De georganiseerde groepen 
die voldoende kapitaal hebben vergaard, zijn gestart met de tweede fase van hun optreden, te weten 
het witwassen van illegaal verworven geld. In Litouwen is gestart met de privatisering van de 
overheidsbedrijven. Criminele groepen hebben geïnvesteerd in deze privatiseringen door ambtenaren 
om te kopen. Ingeval hun opzet mislukte, hadden zij met geweld of via omkoping van ambtenaren 
voldoende informatie over hun concurrenten verkregen om de andere kandidaten aan te zetten zich 
terug te trekken. Op deze wijze zijn de leden van criminele organisaties of hun stromannen eigenaar 
geworden van legaal geregistreerde ondernemingen. 
 
De laatste jaren gaan deze groepen steeds professioneler te werk. Hun optreden is niet langer enkel 
gegrond op binnenlandse maar ook op internationale relaties, zowel op materieel en technisch vlak als 
op het vlak van de informatiebronnen. De groepen zijn voornamelijk toegespitst op de grootste steden 
van het land.   
 
Hun voornaamste werkterreinen zijn: zwendel in gestolen voertuigen, handel in valse documenten en 
goederen met hoge heffingen, fraude en witwassen van geld, drugs, verkoop van nagemaakte 
goederen, illegale wapenverkoop, mensensmokkel, prostitutie, ontvoeringen, afpersingen en 
huurmoord. 
 
In België kan worden vastgesteld dat de Litouwse onderdanen betrokken zijn bij zwendel in voertuigen, 
valsemunterij en sigarettenhandel. Deze daders zijn gewoonlijk heel jong, wat het standpunt van de 
Litouwse autoriteiten bevestigt: 36% van de daders zijn tussen 20 en 25 jaar oud, nagenoeg 70% zijn 
jonger dan 30. Ondanks hun jonge leeftijd hebben tal van deze daders al een zwaar crimineel verleden 
in hun land.  Uit verschillende gegevens is gebleken dat leden van criminele organisaties die gekend 
zijn in Litouwen, in ons land actief zijn.   
 
Een voornamelijk uit Litouwse staatsburgers bestaande organisatie heeft in België en in de rest van 
Europa talrijke valse $ en DM in omloop gebracht (uit recente inlichtingen blijkt dat ook euro’s worden 
vervalst). De daders, die per twee werken, worden via advertenties in dagbladen geworven. Na een 
doortocht door Duitsland, waar zij een vals paspoort (met hun foto en de naam van een onbekende), 
een sim-kaart, valse biljetten en een in Litouwen ingeschreven voertuig krijgen, wordt hen een 
werkterrein toegewezen. 
 
Litouwse onderdanen zijn vaak betrokken bij autodiefstal en autozwendel. De auto’s die in België zijn 
gestolen, worden doorgaans uitgevoerd naar Litouwen of naar andere landen van de vroegere Sovjet-
Unie via Polen (mogelijk na eerst onherkenbaar te zijn gemaakt).  
 
Ook zwendel in sigaretten maakt deel uit van de criminele activiteiten van de Litouwse groepen. De 
eindbestemming van de (originele of nagemaakte) sigaretten is Engeland. Er moet worden onderstreept 
dat de Litouwse organisaties de sigaretten over het algemeen vervoeren tussen andere ladingen 
teneinde ze te verbergen of de controle sterk te bemoeilijken. De herkomst van deze namaaksigaretten 
is nog niet helemaal duidelijk. Volgens sommige bronnen worden zij in de Oostbloklanden vervaardigd, 
volgens andere in Azië. 
 
Een recente trend blijkt erop te wijzen dat Litouwers betrokken zijn bij prostitutie. Naast de controle van 
prostituées uit Litouwen, heeft een onderzoek aangetoond dat meisjes van Litouwse afkomst gegijzeld 
werden en daarna gedwongen werden zich te prostitueren in Duitsland en zij vervolgens “verkocht” 
zouden worden om zich in België te prostitueren. Meer algemeen wordt het aantal vrouwen dat in de 
Baltische Staten (Estland, Letland en Litouwen) van prostitutie leven tussen 10.000 en 20.000 geschat. 
Nog talrijker zijn de vrouwen die soms na daartoe te zijn gedwongen, in de noordelijke staten actief zijn 
(Finland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, …). Op grond van de laatste vastgestelde feiten is een 
uitbreiding van het fenomeen naar onze regio’s onmogelijk39. 
 
De Estlandse criminaliteit kent de laatste jaren een sterke ontwikkeling in België. Naast een groot 
aantal etalagediefstallen in winkels, zijn de Estlanders in België en in de naburige landen gekend 
wegens gewapende overvallen40 op juwelierszaken. Wat de organisatie van de bendes betreft, blijkt 
                                                           
39 Heel vaak wordt de politie geconfronteerd met vervalste reispassen uit Litouwen. Die worden over het algemeen 
als verloren of gestolen aangegeven in Litouwen en herverkocht aan personen die ze gebruiken met een andere foto.  
Met die passen kunnen ze in de Schengenruimte zonder visum binnenkomen. Die passen zijn dan ook erg gegeerd 
door de Oekraïense of Witrussische onderdanen (vooral in het prostitutiemilieu). 
40 De werkwijzen en de gestolen goederen zijn kenmerkend. De daders zijn hoofdzakelijk aangetrokken door 
luxehorloges van voornamelijk het merk Rolex. Zij plegen hun misdrijven met ontbloot gezicht, waarbij een van hen 
(vaak een echtpaar) zich als potentiële klant voordoet. Zodra zij binnen zijn, bedreigt hij het personeel, terwijl de 
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dat de daders in Estland worden gerecruteerd door organisatieleden en zij vervolgens naar de plaatsen 
van de feiten worden geleid, soms via internationale buslijnen (Eurolines). Zij verlaten Estland een paar 
dagen voor de feiten. Naar aanleiding van aanhoudingen is gebleken dat de daders vaak over een valse 
of veelvoudige identiteit beschikken, waarbij sommigen van hen zich voordeden als afkomstig van 
Rusland terwijl zij in werkelijkheid wel degelijk de Estse nationaliteit hadden. 
 

3.6.3 Criminele motorbendes  
 
Er zijn drie belangrijke internationale criminele motorbendes, met een wereldwijd netwerk, in België 
actief. Van deze drie zijn de HELLS ANGELS MC WORLD het langst in ons land aanwezig. De AMERICAN 
OUTLAW ASSOCIATION is ook geruime tijd in België actief en recentelijk heeft ook de BANDIDOS NATION voet 
aan de grond gekregen. 
 
Na een relatief status quo in 2001 kwam in 2002 een einde aan het precaire evenwicht tussen de 
criminele motorbendes in België. Tot dan kenden de HELLS ANGELS MC een duidelijk overwicht. In de loop 
van 2002 groeiden de OUTLAWS MC in België aanzienlijk aan en konden ook de BANDIDOS MC hun positie 
versterken. Deze evoluties verstoorden in verregaande mate de “rust” in het bikerlandschap.  In de loop 
van 2002 werden deze confrontaties steeds agressiever en werd excessief geweld niet geschuwd.  
 
 

 
Tot op heden zijn er vijf HELLS ANGELS-chapters in België. De belangrijkste bevinden zich in Gent en 
Antwerpen.  Daarnaast zijn er ook chapters in Ichtegem (Chapter Coast), in Trooz (Chapter Nomads). 
Van de vijfde chapter, South Crew, is geen clubadres geweten. Het gebrek aan clubhuis zou ook het 
gebrek aan activiteit van deze chapter kunnen verklaren. In sommige situaties beslist de hiërarchie om 
een chapter te “bevriezen” indien het niet aan bepaalde vormvoorwaarden voldoet, zoals een clubhuis.  

                                                                                                                                                                      
anderen de winkel binnendringen en de etalageruiten inslaan met behulp van een zware hamer. De daders gaan uit 
elkaar en vluchten te voet, soms door het openbaar vervoer te gebruiken. Tijdens die vlucht komt het vaak voor dat 
zij een of ander kledingstuk (pull, vest, …) uittrekken en weggooien teneinde geen overeenkomst meer te vertonen 
met het signalement dat de getuigen kunnen verstrekken. 
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De belangrijkste organisatorische ontwikkeling bij de HELLS ANGELS is de structurering van de 
onderbouw. De aangroei en evoluties van de tegenpartij hebben de HELLS ANGELS aangezet tot de 
herstructurering van de veelheid aan satellietbendes. Op 01-03-2003 werd vooropgesteld dat de 
“support clubs” van de HAMC meer gestroomlijnd moesten worden. Het amalgaam aan clubjes werd 
gehergroepeerd in een nieuwe internationale structuur met de naam RED DEVILS MC. Ze dragen allen 
dezelfde colors en staan onder voogdij van de HELLS ANGELS. Deze RED DEVILS MC zijn de nieuwe 
“Official Support Club” van de HAMC. Volgens interne clubdocumenten biedt deze nieuwe structuur 
enkele belangrijke voordelen. Het geeft één sterke, overheersende supportclub. De HELLS ANGELS 
krijgen een betere controle en expansiemogelijkheden zonder zelf te moeten uitbreiden. Het biedt de 
supportclubs een solide interne cohesie, ook internationaal. Tenslotte is het ook een wapen om de 
expansie van andere internationale bendes te counteren. De Belgische RED DEVILS MC zijn aanwezig in 
negen regio’s, naast de reeds bestaande chapters van de HELLS ANGELS. Deze voormalige supportclubs 
werden verplicht hun oude colors om te wisselen voor de nieuwe RED DEVILS BELGIUM en vormen 
momenteel één van de grootste clubs in België.  
 
De belangrijkste evoluties van het afgelopen jaar spelen zich af in het kamp dat beschouwd kan worden 
als de tegenstanders van de HELLS ANGELS. In België spreken we dan vooral over DE BANDIDOS MC en 
de OUTLAWS MC, elk met eigen aanhang. Deze twee machtige bendes lijken internationaal en nationaal 
toenadering tot elkaar te zoeken, teneinde een blok te vormen tegen de HAMC. Zowel de Amerikaanse 
als de Duitse chapters zouden medio 2002 een samenwerkingsverdrag ondertekend hebben. De exacte 
inhoud is onbekend, maar zal zonder twijfel een “actieplan” tegen de HELLS ANGELS bevatten. 
 
De BANDIDOS MC zetten in 2002 hun investeringen in België voort. De MC COMPADRES zijn op weg het 
eerste Bandidos chapter in België te worden. Sinds kort zijn ze gestegen naar het niveau van 
Probationary Bandido Chapter. In oktober ’02 werd ook een nieuwe hangaround Compadres club 
aanvaard. 
 
De OUTLAWS MC kenden in 2002 en 2003 een ware explosie in België. De  motherchapter te Mechelen 
werd versterkt met vijf chapters verspreid over België. Ook de OUTLAWS hebben zich in het Brusselse 
genesteld met een chapter in Lennik. Andere chapters bevinden zich in Kortemark (chapter Westside), 
Bastogne (chapter Ardennes) en de chapter Riverside. Tevens zijn er sterke vermoedens dat ze in het 
Brabantse een criminele motorbende als probationary hebben aanvaard. Aan de hand van documenten 
gevonden tijdens een huiszoeking kunnen we afleiden dat de OUTLAWS zich voorbereiden op eventuele 
gewelddadige acties van de Hells Angels door zelf een massa informatie te verzamelen over de 
tegenpartij. Er werden beschrijvingen van personen en voertuigen, evenals nummerplaten gevonden.  
 
Het onderling geweld tussen bendes is het afgelopen jaar in binnen- en buitenland toegenomen. In 
Amerika kwam het tot enkele zware confrontaties waarbij meerdere bikers het leven lieten. De 
internationale vijandigheden sloegen  over naar België.  In augustus 2002 werd de sergeant at arms van 
de PROBATIONARY BANDIDOS neergekogeld in zijn woning. Een prospectlid van de HELLS ANGELS werd 
tijdens een motorbeurs in Bergen afgetroefd op de parking. Een party van de neutrale MC Egmond te 
Genk werd verstoord door de inval van een 120-tal HELLS  ANGELS omdat er daar OUTLAWS gesignaleerd 
waren. In april 2003 werd een lid van de COMPADRES MC ontvoerd met het oog op  een gewelddadige 
“strafexpeditie” op hun clubhuis, waarbij meerdere COMPADRES in het ziekenhuis dienden te worden 
opgenomen. Opvallend is dat in deze opbouw van geweld ook de agressie naar de 
politiepersoneelsleden lijkt toe te nemen. Meermaals werden politiemensen die wilden tussenkomen 
tijdens een vechtpartij zelf het slachtoffer van de bikeragressie, vaak met ernstige verwondingen tot 
gevolg. 
 

3.6.4 Georganiseerde criminaliteit uit de Balkan 
 
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 sterkt de beschouwingen 
die de vorige jaren zijn geuit. 
 
De economische depressie in Albanië die sedert 1993 in kritieke toestand is, hetgeen nog is verergerd 
door de financiële crisis van 199741, heeft in eerste instantie geleid tot de ineenstorting van het beleid 
van de planeconomie en het politiek stelsel van het land gedestabiliseerd. De Albanese economie wordt 

                                                           
41 Financiële afpersing in piramidevorm op landelijk niveau heeft ertoe geleid dat een Albanees op drie zijn spaargeld 
heeft verloren. 
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hoofdzakelijk gefinancierd door middel van contant geld dat vaak door Albanese onderdanen uit het 
buitenland is ingevoerd. Volgens een studie van het ministerie van Arbeid en Tewerkstelling en dat van 
Sociale Zaken zou om en bij de 40% van de actieve 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 tijdens de laatste tien jaar). 
 
De Albaneestalige criminele organisaties zijn op ons grondgebied in hoofdzaak actief in mensenhandel 
(immigratie en prostitutie)42, diefstal met verzwarende omstandigheden in woningen alsook in 
vrachtwagens en officiële gebouwen (met het doel identiteitsdocumenten te stelen), diefstal van 
voertuigen en drugshandel. In mindere mate zijn zij eveneens terug te vinden in de wapenhandel en 
afpersing43. De aantasting van de fysieke integriteit blijkt voort te vloeien uit hun criminele activiteiten in 
die zin dat het meestal afrekeningen zijn binnen het milieu. Uit geografisch oogpunt moet de impact van 
de Albaneestalige criminele organisaties worden onderscheiden volgens hun criminaliteitsvorm en de 
verblijfplaats van de daders. Immers, hoewel de daders in de meeste gevallen in de grootsteden 
verblijven en in enkele steden van gemiddelde grootte44, plegen zij hun feiten in deze steden45 of over 
het gehele land46. (cf. verder) 
 
Het gaat hier echter om trends die niet mogen worden veralgemeend, vooral omdat de daders zich heel 
gemakkelijk kunnen aanpassen aan de maatregelen die tegen hen worden genomen door de politie of 
het gerecht en zij niet aarzelen hun actieterrein te wijzigen ingeval de aandacht van de autoriteiten te 
sterk wordt.  
 
Wat de werking van die organisaties betreft, wordt meestal opgemerkt dat de groepen van daders 
samengesteld zijn uit 4 tot 10 personen waarin een of twee oudere en meer ervaren daders de andere, 
jongere daders “leiden” en in die groep een dominante positie innemen. Dit soort structuur en hun 
wantrouwen ten aanzien van buitenlanders bemoeilijkt het werk van de politie- en inlichtingendiensten, 
inzonderheid om in een criminele groep te infiltreren. Sommige van deze groepen worden gevormd en 
ontbonden naar gelang van de criminele mogelijkheden terwijl andere blijken voort te bestaan. Ondanks 
een uitgesproken etnocentrisme aarzelen de Albaneestalige criminelen niet om samen te werken met 
criminelen van overal, op voorwaarde dat het loont.  
 
Onder de aangewende middelen om hun criminele bedoelingen te kunnen realiseren, is het gebruik van 
fysiek geweld recurrent. Dit middel was immers beslissend zodat zij de bovenhand konden halen op 
andere criminele groepen die het terrein voor hen bezetten. 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 vlak47. Bovendien worden regelmatig technische contrastrategieën 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 van de winst wordt rechtstreeks bezorgd aan de familie of de oorspronkelijke clans 
in Albanië of in Kosovo. 
 
Er wordt tevens opgemerkt dat, hoewel sommige daders illegaal in België verblijven of misbruik maken 
van de asielprocedure, anderen daarentegen sinds lang in ons land verblijven en sommigen Belg zijn. 
Zulks kan wijzen op een criminele vermenging tussen een gedeelte van de oude diaspora en de 
nieuwkomers. De illegale immigratie blijft de belangrijkste vijver waaruit nieuwe leden worden 
gerekruteerd voor de Albaneestalige criminele organisaties. 
 

                                                           
42 Wat de prostitutie van Oost-Europese vrouwen betreft, merkt de Centrale dienst Mensenhandel op dat 
voornamelijk Albanese mannen als pooiers fungeren. Deze Albanese mannen rekruteren zelf slachtoffers in Oost-
Europa of laten vrouwen aanbrengen via onder andere Russische en Bulgaarse tussenpersonen. Zij exploiteren hun 
slachtoffers niet op één plaats, maar bouwen zelf een schema in waarbij zij hen voor meerdere dagen per week naar 
een verschillende steden of centra brengen (zie onder meer onderzoeken GDA Luik, Verviers, Hoei waarbij 
Albanezen de vrouwen halen in enkele Oost-Europese landen, hen met een winst van  € 1.000 overdragen aan 
anderen en hun vrouwen – tijdens hun inzet in locale bars -  twee dagen per week naar een andere stad brengen om 
hen op vaste locaties in te zetten). 
43 In werkelijkheid komen op dit ogenblik minder zaken van dit type in het vizier van de politie.  . 
44 In volgorde van dalend belang : Brussel, Luik, Antwerpen, Gent, Verviers, Namen en Brugge. 
45 Dit is bij voorbeeld het geval inzake prostitutie. 
46 Dat is inzonderheid het geval voor de diefstal in woningen (de daders vertrekken ’s nachts in teamverband in kleine 
groepen en schuimen in een paar uren volledige wijken af, die ver verwijderd zijn van hun verblijfplaatsen) of voor 
illegale immigratie (waar zij de as Luik-Brussel-Brugge volgen). 
47 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 
een 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. 
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In dit ontwikkelingsstadium van de Albaneestalige criminele organisaties is het moeilijk duidelijk vast te 
stellen of het om een grote criminele macht in wording gaat of gewoon om een voorbijgaand 
verschijnsel dat onder meer verband houdt met de politiek-economische situatie in de regio van 
herkomst van de criminelen. 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 vlakken waarop voornoemde Albanese criminele organisaties 
activiteiten ontplooien, zijn niet onveranderlijk, maar zouden zich in de toekomst kunnen uitbreiden 
afhankelijk van de doeltreffendheid of de aanwezigheid van de politiediensten en/of de winst die zij uit 
hun huidige activiteiten halen. De moeilijke situatie in de Balkan, gekoppeld aan de geopolitieke situatie 
van Albanië doet eveneens onderstellen dat deze criminele groepen nog mooie dagen tegemoet gaan… 
 

3.7 Methodologie in ontwikkeling 
 

De voorgestelde aanpak om het facet van de organisatie van de georganiseerde criminaliteit aan te 
snijden, is nieuw en bewust theoretisch. Het aldus nagestreefde doel is zoveel mogelijk te voorkomen 
uit te gaan van vooroordelen over de aard van de georganiseerde criminaliteit en de resultaten van het 
onderzoek reeds te oriënteren.48 Vanzelfsprekend blijft iedere studie vatbaar voor vooroordelen en blijft 
iedere analyse (en analist) onderworpen aan de gegevens beschikbaar op het ogenblik van aanvang 
alsook aan de wijze waarop deze gegevens worden verkregen.  
 
De aanpak van het aspect organisatie als facet van de georganiseerde criminaliteit is niet nieuw en 
werd vroeger reeds bestudeerd. Wij menen echter dat deze studies te gemakkelijk overgingen van het 
aspect organisatie naar het aspect van de criminele activiteiten (en omgekeerd), zonder echt grondig stil 
te staan bij hetgeen in ruime zin de leden van de organisaties bindt. Het is overigens opmerkelijk te 
moeten vaststellen dat de wetenschappelijke literatuur, die inzonderheid de aspecten van de organisatie 
in iedere discipline behandelt (in de economie, sociologie, etnografie) maar ook dit aspect in de 
georganiseerde criminaliteit (hoofdzakelijk in de criminologie), geen nauwkeurige en volledige definitie 
geeft van de organisatie, noch elementen waaruit deze definitie bestaat. Zo gebeurt het dat dezelfde 
elementen worden geciteerd door verschillende auteurs terwijl andere (bijna) volledig ontbreken. De 
initiatieven van sommige buitenlandse politiediensten om dit facet te bestuderen, zijn het best 
gebaseerd op deze studies die, zoals reeds erop is gewezen, evenwel bepaalde leemten vertonen. 
 
De gevolgde aanpak om te trachten zo goed mogelijk het gevaar te evalueren met betrekking tot het 
facet van de organisatie, wordt als volgt geanalyseerd: 
 
In een eerste fase is een studie van de wetenschappelijke literatuur inzake de groepen en de 
organisaties uitgevoerd door de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Université Libre de 
Bruxelles. Dit heeft geleid tot een min of meer volledige inventaris van de evolutie van de verschillende 
organisatietheorieën. Er zijn tevens zeer recente bijdragen aan toegevoegd. De keuze voor een niet-
criminologische faculteit was bewust met het oog op een maximale waaier aan aangewende theorieën. 
Aangezien geen enkele toereikende typologie onmiddellijk kan worden omgezet om het aspect van de 
organisatie in de georganiseerde criminaliteit te bestuderen, is het in een tweede stadium nodig ten 
aanzien van de meest recente theorieën variabelen te identificeren die de organisaties typeren. 
 
Zodra deze variabelen zijn geïdentificeerd, omschreven en omgezet in criminologische termen49, moet 
in een derde fase de wijze worden bepaald waarop deze variabelen de gevaren van het facet 
organisatie in de georganiseerde criminaliteit vertalen en vertegenwoordigen. Hierover bestaan ook 
(criminologische) werken die bepalen wat kan worden verstaan onder “gevaarlijkheid” van een criminele 
organisatie (inzonderheid sofisticatie, insulatie50, doeltreffendheid of duurzaamheid van de organisatie). 

                                                           
48 Om zich te overtuigen van de mogelijke middelen maar vooral van de inspanningen die daarna onnodig worden 
geleverd om een aanvankelijk gerichte theorie af te breken of te verdedigen, is het interessant de besprekingen te 
volgen die de eerste pogingen inzake theoretisering van de studie betreffende de georganiseerde criminaliteit die in 
1969 in de Verenigde Staten is gemaakt door Cressey – Theft of a nation: The Structure and Operations of 
Organized Crime in America.  Het debat zelf is interressant om te volgen maar interesseert ons vooral om bruikbare 
resultaten te verkrijgen teneinde het (hoofdzakelijk politiële) beleid te kiezen dat moet worden gevolgd om het 
verschijnsel doeltreffend te bestrijden. De deelname van verscheidene universiteiten aan de theoretische 
ontwikkeling van de verschillende facetten, het inzetten bij de politie van burgers met universitair diploma om de 
verschillende studies te realiseren, waarborgen overigens in bepaalde mate ook een meer wetenschappelijke 
nauwkeurigheid van de geleverde inspanningen. 
49 Deze omzetting naar criminologische concepten is nodig opdat de politiediensten gebruik kunnen maken van de uit 
onderzoek verkregen resultaten. Die aanpak stelt zodoende een ruimer onderzoeksgebied voor dan hetgeen 
gewoonlijk door de politiediensten wordt behandeld en biedt ook bepaalde mogelijkheden voor preventieve 
maatregelen (inzonderheid de interactie tussen de organisatie en haar omgeving in ruime zin of de dynamiek die een 
organisatie ertoe aanzet te muteren).   
50 Term die overeenstemt met het bestaan van een bepaalde afstand tussen de opdrachtgevers van een organisatie 
en de uitvoerders. 
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In een vierde fase moeten alle geïdentificeerde variabelen in evenwicht worden gehouden naar gelang 
van de rol die zij vervullen om de vooraf bepaalde gevaarlijkheidsgraad om te zetten. 
 
 
 
Conclusies 
 
• De informatie met betrekking tot de organisatiestructuur is thans hoofdzakelijk gebaseerd 

op statistische data (geleverd via het meldingsformulier), aangevuld met kwalitatieve 
beschrijvingen. 

 
• Huidig beeld : 
- 306 criminele organisaties waarvan de meeste beperkt qua omvang (75% telt maximaal 9 

leden) 
- door de jaren heen winnen specifieke vormen van deskundigheid binnen de organisatie aan 

belang 
- nagenoeg de helft van de leden zijn Belgen , terwijl de andere nationaliteiten in vergelijking 

met de vorige jaren quasi ongewijzigd bleven. Wel opmerkelijk is de  stijging van het aantal 
Italiaanse en Albanese criminelen 

- niettegenstaande de algemene trend inzake globalisering, blijken de contacten en 
internationale samenwerking relatief beperkt 

- het financieel rechercheren, als indicator voor de financiële middelen waarover de criminele 
organisaties beschikken, bracht een wederrechtelijk vermogensvoordeel van bijna 1 miljard 
euro in kaart  
 

• Bijzondere trends: toenemende compartimentering in het hormonenmilieu, een meer 
prominente aanwezigheid van Baltische dadergroepen in de voertuigenzwendel en de 
gewapende overvallen op juweliers, een sterke toename van het aantal criminele 
motorbendes (zowel langs de zijde van de Hells Angels, als aan de kant van Bandidos en 
Outlaws) met een toegenomen spanning tussen beide kampen en de ontwikkeling van 
Albanese criminele netwerken die naast mensenhandel (prostitutie) zich meer en meer 
manifesteren in de woningdiefstallen. 

 
• Op methodologisch vlak wordt momenteel gewerkt aan een analysemodel om aan de hand 

van een aantal variabelen (ontleend aan verschillende wetenschappelijke disciplines) de 
structuur van een criminele organisatie te doorlichten. In combinatie met een 
ponderatiesysteem zal een dergelijke methode in de toekomst de mogelijkheid bieden om 
prioriteiten te bepalen. 
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4 Illegale markten 
 
Teneinde de rode draad van dit verslag te volgen, hebben wij de benaming illegale markt voor dit 
hoofdstuk behouden hoewel het beeld van de hierna voorgestelde criminele activiteiten nog niet 
beantwoordt aan de vereisten van de nieuwe aanbevolen benadering. Inspanningen moeten derhalve  
worden geleverd teneinde een methodologie voor te stellen op grond waarvan de mechanismen die de 
ontwikkeling van illegale activiteiten bevorderen, tegenwerken of stabiliseren, kunnen worden verklaard. 
De illegale markten zullen moeten worden beschouwd als geleid volgens dezelfde principes van de 
legale markten en bijgevolg zal een instrument moeten worden uitgewerkt dat een systematische 
analyse mogelijk maakt. Dit is wellicht het meest verspreide beeld van de georganiseerde criminaliteit. 
Het is over het algemeen ook het meest weergegeven beeld ingeval de opeenvolgende jaarrapporten 
inzake georganiseerde criminaliteit in België of andere internationale rapporten worden beschouwd. 
 
Het beeld is tegelijkertijd kwantitatief en kwalitatief. Sommige onderdelen van dit beeld zijn echter meer 
gedetailleerd dan andere, als gevolg van de verhoogde aandacht voor bepaalde prioriteiten die 
voortvloeien uit het NVP 2002, zoals de verdovende middelen en de problematiek van de 
mensenhandel en mensensmokkel. 
 

4.1 Aard van de feiten 
 
De hiernavolgende opsomming 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 kleven op de feiten gepleegd door de 
criminele organisaties aangezien de klassieke politionele gegevensbanken geen onderscheid maken 
tussen gewone criminaliteit en georganiseerde criminaliteit51 en de kwantitatieve raming van de 
geregistreerde criminele feiten hoofdzakelijk een beeld geeft van de politionele activiteiten, een gedeelte 
van de feiten in het buitenland wordt gepleegd en de criminele organisaties ten slotte contrastrategieën 
ontwikkelen, precies met als doel hun activiteiten te verbergen. 
 
De toevoeging van een extra categorie om na te gaan waarom een organisatie een criminele activiteit 
ontwikkelt,  biedt de mogelijkheid een meer genuanceerd beeld te geven van deze activiteiten. Zo is het 
voortaan mogelijk het onderscheid te maken tussen een criminele hoofd-, neven- of 
ondersteuningsactiviteit52 andere criminele activiteiten. Deze laatste activiteitencategorie, die thans 
sedert twee jaar wordt weergegeven, vertegenwoordigt 9,6% van de getelde criminele activiteiten (ofwel 
ook 2% meer dan in 2001). Er kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze gegevens geleidelijk 
meer en beter in aanmerking worden genomen dan voordien. Bovendien maakt dit bijkomend 
onderscheid het ook mogelijk, door een fijnere interpretatie van de verschillende aangewende 
begrippen, het verschil te onderstrepen tussen de activiteiten die zijn ontwikkeld met het oog op 
vermogensvoordelen (hoofd-, nevenvoordelen of ondersteunende voordelen) en de (vaak) criminele 
feiten om deze criminele activiteiten te vergemakkelijken of te camoufleren: de contrastrategieën, die 
verder worden uiteengezet. 
 
In tabel 7 wordt hierna naar gelang van de aard van de feiten opgave gedaan van het aantal 
organisaties dat hoofd-, nevenactiviteiten en/of ondersteunende activiteiten uitoefent. Uit de 
beschouwing van de gegevens van die tabel blijkt dat de activiteit die in hoofdzaak door de criminele 
organisaties wordt ontwikkeld, voor 72 onder hen de smokkel en de handel in drugs blijft (13,7% van de 
criminele activiteiten en 23,5% van de getelde criminele organisaties). Het witwassen (58 keer of 11,0%) 
en de accijns- en BTW-fraude (46 keer of 8,8%) vullen de meest ontplooide criminele hoofdactiviteiten 
aan. Zulks bevestigt de voorheen verzamelde gegevens, met een overwicht van drugssmokkel en –
handel op het witwassen sinds 2001. Vervolgens komen de oplichtingen (6,9%), de autozwendel 
(5,0%), de seksuele uitbuiting (4,6%) en de diefstallen met geweld, bedreigingen, gewapenderhand of 
hold-up (4,4% van de ontplooide criminele activiteiten).   
 

                                                           
51 Bovendien wordt vastgesteld dat de codering van een aantal misdrijven verschillend is naargelang het beginsel 
van de ideële 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 ideële samenloop zoals in het 
voorbeeld is aangegeven, zal het aantal getelde feiten waarschijnlijk stijgen. 
52 Een ondersteuningsactiviteit is een criminele activiteit ontwikkeld door de organisatie om de uitvoering van 
criminele hoofd- of nevenactiviteiten te ontwikkelen of te vergemakkelijken. Bv. Vervalsing van documenten/facturen 
om de overdracht van gestolen wagens te vergemakkelijken. Opm. : Het loutere gebruik van valse/vervalste 
documenten maakt geen deel uit van de activiteiten van de criminele organisatie. 
 

Jaarrapport 2003 26



GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN BELGIË IN 2002 

Jaarrapport 2003 27

Bij de criminele nevenactiviteiten komt het witwassen het vaakst voor (voor 12,8% van de getelde 
criminele organisaties). Vervolgens komen heling en de vervaardiging van en handel in valse en 
vervalste documenten (ieder 7,1%), autozwendel (5,7%) en het binnenbrengen van migranten, 
diefstallen met geweld en de drugssmokkel en – handel (ieder 4,4%).  
 
Bij de 82 criminele ondersteuningsactiviteiten wordt vastgesteld dat voor 24 criminele organisaties de 
vervaardiging van / handel in valse en vervalste documenten wordt vermeld, hetgeen alleen al 29,3% 
van alle ondersteuningsactiviteiten uitmaakt. Deze vaststelling bevestigt en versterkt de gegevens die 
vorig jaar zijn verzameld (activiteit ontwikkeld door 16 criminele organisaties en die 25% van de 
ondersteuningsactiviteiten vertegenwoordigt).  Namaak komt eveneens voor (13,4%). 
 
Uit een transversale lezing van de tabel blijkt dat het witwassen en de drugshandel en –smokkel de 
meest ontplooide activiteiten van de criminele organisaties vormen, gevolgd door accijns- en BTW-
fraude, autozwendel, oplichting en diefstal met geweld, onder bedreiging of gewapenderhand. Sommige 
activiteiten vormen echt de « core business » van de criminele organisaties, andere zijn een duidelijke 
nevenactiviteit (heling, binnenbrengen van migranten, afpersing/racketeering, doodslag) of eerder een 
ondersteuningsactiviteit (vervaardiging van/handel in valse en vervalste documenten), hoewel deze 
laatste vorm van criminele activiteit een favoriete activiteit is, zowel als ondersteuning, als hoofdactiviteit 
en als nevenactiviteit. 
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Tabel 7: activiteiten van de criminele organisaties  

CRIMINELE ACTIVITEITEN HOOFD % NEVEN % ONDERST. % ONBP. % TOT. % 

Criminaliteit tegen personen 15 2,8 28 12,4 8 9,7 2 11,1 53 6,2

Doodslag/moord 2 13,3 5 17,8 3 37,5 2 100 12 22,6

Gijzeling, ontvoering - - 7 25 2 25 - - 9 17,0

Afpersing/racketeering 6 40 8 28,6 - - - - 14 26,4

Andere 7 46,7 8 28,6 3 37,5 - - 18 34,0

Criminaliteit tegen eigendommen 138 26,3 88 38,9 34 41,4 7 38,9 267 31,4

Illegale wapenhandel 4 2,9 9 10,2 - - 1 14,3 14 5,2

Illegale handel in voertuigen 26 18,8 13 14,8 2 5,9 3 42,9 44 16,5

Diefstal van containers of ladingen 5 3,6 5 5,7 - - - - 10 3,7

Antiek- en kunsthandel 4 2,9 2 2,2 - - - - 6 2,2

Diefstal met geweld, onder bedreiging, 
gewapenderhand of hold-up 

23 16,7 10 11,4 1 3,0 3 42,9 37 13,8

Diefstal met verzwarende 
omstandigheden in woningen 

14 10,1 9 10,2 - - - - 23 8,6

Andere vormen van diefstal 18 13 7 8,0 3 8,9 - - 28 10,5

Vervaardiging van/handel in valse en 
vervalste documenten 

15 10,9 16 18,2 24 70,6 - - 55 20,6

Heling (behalve witwassen) 22 15,9 16 18,2 -3 8,9 - - 41 15,3

Brandstichting/ontploffing 2 1,4 1 1,1 1 3,0 - - 4 1,5

Andere 5 3,6 - - - - - - 5 1,9

Mensenhandel 75 14,3 25 11 12 14,6 2 11,1 114 13,4

Binnenbrengen van migranten 15 20 10 40 2 16,7 1 50 28 24,6

Migrantensmokkel 21 28,0 3 12 3 25 - - 27 23,7

Illegale arbeid (uitbuiting) 10 13,3 7 28 2 16,7 - - 19 16,7

Seksuele uitbuiting 24 32,0 2 8 3 25 - - 29 25,4

Andere vormen van uitbuiting - - 1 4 - - - - 1 0,8

Andere 5 6,7 2 8 2 16,7 1 50 10 8,0

Psychotrope stoffen 90 17,2 15 6,6 1 1,2 - - 106 12,7

Precursorensmokkel 1 1,1 3 20 - - - - 4 3,8

Hormonen 1 1,1 2 13,3 - - - - 3 2,8

Aanmaak verdovende middelen 13 14,4 - - - - - - 13 12,2

Illegale handel in verdovende middelen 72 80 10 66,7 1 100 - - 83 78,3

Andere 3 3,3 - - - - - - 3 2,8

Milieu 5 0,9 - - - - - - 5 06

Illegale handel in nucleair materiaal 2 40 - - - - - - 2 40

Illegale recyclage van afval 3 60 - - - - - - 3 60

Witwassen 58 11,0 29 12,8 1 1,2 2 11,1 90 10,6

Financieel-economische delicten 125 23,8 34 15 19 23,2 4 22,2 182 21,4

Accijns- en BTW-fraude 46 36,8 8 23,5 2 10,5 2 50 58 31,8

Subsidiefraude 1 0,8 1 2,9 - - - - 2 0,2

Andere fraude 16 12,8 4 11,6 2 10,5 - - 22 12,1

Namaak 14 11,2 9 26,4 11 57,9 - - 34 18,7

Kansspelen 2 1,6 1 2,9 - - - - 3 1,6

Oplichting 36 28,8 8 23,2 1 5,7 1 25 46 25,3

Valsemunterij 3 2,4 2 5,8 - - - - 5 2,7

Andere 7 5,6 1 2,9 3 16,3 1 25 12 6,6

Corruptie 3 0,6 4 1,8 4 4,9 1 5,6 12 1,4

Informaticacriminaliteit 7 1,3 - - 1 1,2 - - 8 0,8

Terrorisme 1 0,2 2 0,9 1 1,2 - - 4 0,4

Andere 7 1,3 1 0,4 1 1,2 - - 9 1

TOTAAL 524 61,7 226 26,7 82 9,6 18 2,0 850 100

Opmerking: Het volledige aantal bedraagt 850 (524 +226 + 82 + 18) omdat bepaalde criminele 
organisaties op verschillende gebieden zowel hoofd-, neven- of ondersteuningsactiviteiten uitoefenen. 
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4.2 Geografische spreiding van de getelde criminele activiteiten 
 

Op nationaal vlak worden de criminele activiteiten hoofdzakelijk ontwikkeld in Brussel en Antwerpen. 
Charleroi heeft eveneens in grote mate te maken met criminele activiteiten ontwikkeld door de criminele 
organisaties.  Nadien volgen Luik, Hasselt, Gent, Bergen, Brugge en Tongeren. 
 
Op internationaal vlak zijn dat Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Groot-Brittannië, Spanje, 
Italië, Marokko, Litouwen en Zwitserland. De Europese landen nemen het leeuwendeel voor hun 
rekening en komen in grote mate overeen met de landen waarmee contacten worden onderhouden (met 
uitzondering van Albanië). Het moet echter worden vermeld dat de kennis van criminele activiteiten 
buiten Europa, van organisaties aanwezig in België, minder gemakkelijk te verkrijgen is. 
 

4.3 Betrokkenheid van criminele organisaties bij bepaalde types van 
criminele activiteiten 

4.3.1 Verdovende middelen 
 
België in de mondiale drughandel 
Tien jaar geleden was het “wereldbeeld” van de illegale drugshandel betrekkelijk eenvoudig: de minder 
ontwikkelde landen produceerden illegale drugs voor de afnemers in het rijke noorden. Het is nog 
steeds zo dat het omvangrijke aanbod van plantaardige drugs hoofdzakelijk wordt geproduceerd in de 
armere landen. Maar de laatste jaren hebben synthetische drugs de wereldmarkt veroverd. De 
drugsstroom loopt nu niet enkel meer van zuid naar noord en van arm naar rijk, maar eveneens in 
omgekeerde richting en tussen de productieregio’s onderling. Het globale productiepotentieel van 
synthetische drugs is overigens dermate groot en moeilijk in te schatten dat geen enkele internationale 
organisatie daar momenteel een zicht op heeft53. Nederland en België worden aangeduid als ‘s werelds 
belangrijkste productie- en exportlanden voor ecstasy en amfetamines.  
 
Het is een boutade, maar geen synthetische drugs zonder productiemiddelen. Materiaal, chemische 
stoffen en precursoren54 zijn onontbeerlijk om synthetische drugs aan te maken. Volgens Interpol blijkt 
uit de politionele onderzoeken trouwens dat de chemische aanmaakstoffen aangetroffen in de 
clandestiene druglaboratoria bijna uitsluitend worden bekomen via de legitieme kanalen, rechtstreeks 
vanuit de chemische nijverheid55. De internationale samenwerking en controlemechanismen op de 
afleiding van precursoren van het legale circuit staan evenwel nog in de kinderschoenen. Het 
identificeren of bepalen van hoe en waar de precursoren worden afgeleid, op welke manier ze overgaan 
van de legitieme handel naar het illegale circuit, is nog onduidelijk.  
Teneinde het aanbod van synthetische drugs effectief te verminderen, is een doorlichting van en 
samenwerking met de chemische nijverheid dus een absolute vereiste. Door een gebrek aan capaciteit 
en het zich focussen op inbeslagnames en “snelle veegacties” moet de overgrote meerderheid van de 
Belgische gerechtelijke opsporingsdiensten echter nog aanvang maken met de detectie van potentiële 
leveranciers en doorsluiskanalen van gecontroleerde producten voor de clandestiene synthetische 
druglabo’s.  
 
De productieregio’s van cocaïne en van opium zijn gekend en in kaart gebracht. De landen van 
oorsprong en doorvoer en de etnische groepen die traditioneel de invoer op de West-Europese markt 
organiseren, zijn in de loop der jaren grosso modo dezelfde gebleven. De cocaïnekartels in Colombia 
zijn wel qua interne structuur gewijzigd, maar voor de cocaïneaanvoer via België heeft dit geen 
fundamentele wijzigingen meegebracht. De cocaïnevangsten in België concentreren zich nog steeds in 
de haven van Antwerpen en op de nationale luchthaven. En de heroïne die we in België in beslag 
nemen, wordt nog steeds aangevoerd via de Balkancorridor door Turkse criminele organisaties.  
 
                                                           
53 INTERPOL, 26th meeting of Heads of European Drug Services, Drug Scene in Europe. Current Status and new 
Trends,  Warsaw, June 2000. 
54 Met precursoren worden de substanties bedoeld die opgenomen zijn in lijst 1 of lijst 2 van de Conventie van de 
Verenigde Naties over de illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen van 1988. Het gaat om 
“substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de sustances psychotropes. Il est 
devenu courant, cependant, de désigner toutes ces substances simplement sous le nom de “précurseurs”; bien que 
ce terme ne soit pas techniquement correct …” ; In: Session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée à la 
lutte commune contre le problème mondial de la drogue. Déclaration politique. Principes fondamentaux de la 
réduction de la demande de drogues et mesures à renforcer la coopération internationale pour faire face au 
problème mondial de la drogue,  New York, juni 1998, p. 23. 
55 INTERPOL, DRUGS SUB-DIRECTORATE, World Report Psychotropic Substances 2000 (1999 data), Lyon, December 
2000, p. 27. 
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In tegenstelling tot de teelt van cocaïne en opium is de teelt van cannabis niet beperkt tot een 
geografische zone. De cannabisplant past zich aan verschillende klimaatzones aan en leent zich 
eveneens tot grootschalige indoorteelt. Meer dan 150 landen maakten in 1999 melding van de teelt van 
cannabis op hun grondgebied56. Werelwijd zou er in 1999 ongeveer 500.000 ton cannabis 
geproduceerd zijn57. Sinds begin jaren ’90 werd Nederwiet – de in Nederland geteelde en geoogste 
marihuana - immens populair en amper tien jaar later ontmantelen we in eigen land meer en meer 
Belgowiet-plantages op commerciële schaal. In hoeverre België aan de inlandse vraag kan voldoen, is 
niet duidelijk. Maar de Belgowiet hoeft niet per se de afzet van marihuana uit de traditionele regio’s van 
bevoorrading, zoals de landen van Zwart-Afrika, Pakistan of Jamaica te verminderen. Op basis van 
Belgische prevalentiestudies schatten we de jaarlijkse vraag naar cannabis in België op 64 ton.  
 
Wat de doorvoer van illegale drugs via België betreft, tekent zich sinds 1999 een nieuwe trend af. 
Namelijk het verschijnsel van de gemengde leveringen of polidrugshandel waarbij in hetzelfde 
transport verschillende soorten drugs worden gecombineerd. Voornamelijk in de trafiek naar Groot-
Brittannië stuit men op groepsladingen afkomstig van verschillende criminele organisaties. Op deze 
manier blijft het verlies voor iedere organisatie bij een eventuele inbeslagneming beperkt. Jammer 
genoeg hebben we weinig zicht op de organisaties die dit soort trafieken regelen, noch op de 
samenwerkingsverbanden die bestaan met de eigenlijke leveranciers.  
 
 
Van Istanboel tot Brussel: heroïnetrafiek in België 
 
Het aantal heroïneverslaafden in België blijft stabiel. Naar schatting 25.000 personen in ons land 
gebruiken dagelijks heroïne58 en de jaarlijkse behoefte wordt ingeschat op ongeveer 3,4 ton. Op 
jaarbasis spenderen de Belgische heroïnegebruikers zo’n 79 miljoen euro aan hun verslaving. 
 
De heroïne die we in België terugvinden, is de bruine heroïne, afkomstig uit de Gouden Sikkel 
(Afghanistan, en mogelijks Pakistan en Iran). Ten minste 80% van het beschikbare heroïneaanbod in 
Europa wordt aangeleverd via de Balkanroute. Deze vertrekt in de bronlanden van de Gouden Sikkel  
en vertakt zich verder in Turkije59 60. Istanboel fungeert hierbij als draaischijf. De voorbije drie jaar, in de 
periode 2000-2002, is het volume aan in beslag genomen heroïne op Belgisch grondgebied spectaculair 
toegenomen. Voorheen slaagden de opsporingsdiensten er niet in om in een tijdspanne van een jaar 
meer dan 200 kilogram heroïne te onderscheppen. In 2000 en 2001 werd respectievelijk 397 en 231 
kilogram heroïne inbeslaggenomen. In 2002 bedroeg de totale in beslag genomen hoeveelheid 262 
kilogram. 
 

Grafiek 3: 
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56 UNITED NATIONS OFFICE FOR DRUG CONTROL AND CRIME PREVENTION, Global Illicit Drug Trends 2001. ODCCP 
Studies on Drugs and Crime, New York, 2001, 59. 
57 INTERPOL, 26th meeting of Heads of European Drug Services, Drug Scene in Europe, Current Status and new 
Trends, Warsaw, June 2000. 
58 SCIENTIFIC INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH, UNIT OF EPIDEMIOLOGY, Belgian National Report on Drugs 2002, Brussels, 
October 2002, 34. 
59 EUROPOL, European Union Situation Report on Drug Production and Drug Trafficking 2000/2001, The Hague, July 
2001, 29. 
60 BUNDESKRIMINALAMBT, Abteilung Organisierte und Allgemeine Kriminalität, Rauschgiftschmuggel über die 
Balkanroute 2000,  Wiesbaden, 1. 
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Door de Centrale Dienst Drugs werden in 2002 drieënzestig (63) dossiers van grootschalige 
heroïnesmokkel behandeld. Concreet vloeiden 31 operaties voort uit Belgische informatie. Deze 
resulteerden telkens in de arrestatie van verdachten en in de inbeslagneming van drugs op het 
Belgische grondgebied. De overige tweeëndertig (32) dossiers werden geïnitieerd op basis van 
buitenlandse informatie en leidden meestal tot gecontroleerde leveringen. Er werden internationale 
operaties gedraaid tussen België en Groot-Brittannië (15), Nederland (5), Noorwegen (4), Frankrijk (2), 
Duitsland (2), Italië (2), Zwitserland (1) en Finland (1). 
 
De sterke stijging in het onderschepte volume aan heroïne, alsook het feit dat grote heroïnevangsten, 
van twintig kilogram of meer, de voorbije jaren frequenter zijn dan voorheen, vormen een indicatie dat er 
inderdaad ook meer heroïne circuleert in en via België. Ons land blijft in de eerste plaats een 
doorvoerland voor de bevoorrading van de Britse markt. Maar, zowel de harde cijfers inzake 
inbeslagnemingen als de beschikbare intelligence geven aan dat België daarenboven een rol van 
opslag- en herverdelingscentrum speelt voor de partijen heroïne die worden aangevoerd langs de 
Balkancorridor. Volgens sommige bronnen zouden Turkse criminele groeperingen sinds 2000 hun 
activiteiten met betrekking tot stockage en herverpakking verplaatst hebben van Nederland naar België. 
Na herverpakking wordt de heroïne dan verder verdeeld over West-Europa. Niet alleen de cijfers zelf, 
maar enkele concrete cases61 wijzen op het bestaan van tijdelijke stocks aan heroïne in België.  
 

Figuur 1: de smokkelroutes van heroïne uit de Gouden Sikkel naar de Europese Unie via de 
Balkancorridor62 

 
 

                                                           
61 In 2002 kwam Brussel enkele malen naar voren als eindpunt van grote heroïnetransporten vanuit de Balkan. Bij de 
eerste grote inbeslagneming ging het om een dertig (30) kilogram Afghaanse heroïne, verborgen onder het chassis 
van een Turkse oplegger. De heroïne was hermetisch verpakt en met smeervet ingewreven om de geur te 
camoufleren. Het transport werd vanuit Turkije naar Trieste verscheept. Brussel was de eindbestemming, maar de 
heroïne was wel bedoeld voor de Nederlandse markt. Een maand later, in februari 2002, leidde een onderzoek naar 
een Turkse criminele organisatie, met vertakkingen in Nederland en in Groot-Brittannië, tot een vangst van 85 
kilogram pure heroïne in Brussel. De heroïne was verborgen in de stuurcabine van een Macedonische vrachtwagen. 
De organisatie voerde ten minste twee van dergelijke transporten uit: in een vrachtwagen met Macedonisch kenteken 
en via de Mediterrane uitloper van de Balkanroute, opnieuw van Trieste naar Brussel. Een ander concreet gegeven 
dat in ons land opslagplaatsen van substantiële hoeveelheden heroïne zijn aangelegd, is de drugoverlast die de stad 
Antwerpen in 2001 en in de eerste helft van 2002 ondervond met buitenlandse heroïneverslaafden. Voornamelijk 
Franse heroïnegebruikers kwamen zich massaal bevoorraden in Antwerpen, waar heroïne beschikbaar was met een 
goede prijs-kwaliteitverhouding. 
62 KERNTEAM NOORD- EN OOST-NEDERLAND, AFDELING INFORMATIE, UNIT TURKIJE, Criminaliteitsbeeldanalyse Turkije 
(CD-rom), Rotterdam, 1999.  
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Maar, er wordt verondersteld dat het gros van de heroïnestocks in België uiteindelijk getransfereerd 
wordt naar Groot-Brittannië, waar in 2002 een ton in beslag werd genomen. Doorgaans wordt de 
heroïne vervoerd per vrachtwagen en komt Groot-Brittannië binnen via Dover. Bij deze modus operandi 
wordt de lading heroïne niet zelden gecombineerd met partijen amfetaminepoeder en cannabis. Tijdens 
een operatie in mei 2002 werden 125 kilogram heroïne, 105 kilogram amfetamines, 1 kilogram cocaïne 
en 25 kilogram cannabis onderschept in Dover. De criminele organisatie in kwestie specialiseerde zich 
in het internationale transport van groepsladingen naar Groot-Brittannië. Minimum één vergelijkbaar 
transport werd kort voordien onderschept in Hull. Bij het inzamelen en laden van de verschillende 
partijen drugs in een vrachtwagen paste de organisatie een bepaalde tactiek toe. Namelijk het inzetten 
van meerdere vrachtwagens tegelijkertijd ter afscherming van de overdracht. 
  
Naast de oversteek met de ferry biedt de Eurostar een alternatief voor heroïnesmokkel naar Groot-
Brittannië. In juni 2002 werden twee jonge Belgische meisjes aangehouden in Waterloo Station met 12 
kilogram heroïne in hun bagage. Een in België gevestigde Turkse criminele organisatie had deze twee 
vrouwelijke koeriers geronseld en hen eerst naar Istanboel gestuurd op vakantie, om hen daarna vanuit 
Brussel naar Londen te laten reizen met de Eurostar. De controles op internationale 
sneltreinverbindingen gebeuren a rato van één controle per maand. Ongetwijfeld zou een meer 
intensieve screening van de Eurostar meer inbeslagnemingen en informatie opleveren in verband met 
de criminele organisaties achter deze vorm van trafiek. 
 
De cruciale rol van Turkije als doorvoerland en de talrijke aanwezigheid van Turkse inwijkelingen in 
verschillende lidstaten, verklaren de grote betrokkenheid van Turkse criminele groepen in de 
heroïnetrafiek, alhoewel zij geen monopoliepositie bekleden. In België, Nederland, Groot-Brittannië en in 
Duitsland zijn Turkse netwerken dominant.  Elders, in Oostenrijk, Denemarken, Zweden en in delen van 
Duitsland, controleren Albanese criminele groepen de heroïnetoevoer. Maar wat ons land betreft, is de 
regie van de heroïnedistributie nog steeds in handen van Turkse organisaties. Enkel voor een aantal 
basistaken, zoals de straatdeal of het onder druk zetten van schuldenaars worden andere criminele 
groeperingen ingezet. Vaak gaat het hier om criminelen van Marokkaanse en Albanese origine. 
Politiediensten stellen steeds meer vast dat vooral de samenwerking tussen Albanese en Turkse 
criminele groeperingen intensiever wordt.  
 
De in België gevoerde gerechtelijke onderzoeken naar heroïnesmokkel lopen parallel met de 
geografische concentraties van de Turkse gemeenschap63. Vooral in de regio Brussel, Gent en Genk/ 
Maasmechelen zijn de Turkse criminele organisaties zeer actief. Het gros van de inbeslagnemingen 
vindt bijgevolg ook in deze regio’s plaats. Het Turkse criminele milieu is erg gesloten en gebaseerd op 
familierelaties. Totnogtoe zijn de Belgische recherchediensten er dan ook niet in geslaagd tot bij de 
kopstukken van de in België actieve Turkse criminele organisaties te raken en netwerken uit te 
schakelen, ondanks de kennis van het fenomeen en de identificatie van een groot aantal verdachten. 
 
 
In- en doorvoer van cocaïne 
 
Op basis van de prevalentiecijfers van gebruik64 schatten we dat de jaarlijkse behoefte aan cocaïne op 
de Belgische markt schommelt rond 3,8 ton65. Het volume aan cocaïne dat via de Belgische zeehavens 
Antwerpen en Zeebrugge de Europese Unie binnenkomt, kan geraamd worden op zo’n 10 ton66. Over 
de periode 1998-2001 werd telkens minder dan twee ton cocaïne in beslag genomen in de haven van 
Antwerpen. Gerealiseerde inbeslagnemingen zijn uiteraard niet altijd een goede barometer om de 
intensiteit van de trafiek te meten. Vermits de resultaten van de drugbestrijding afhankelijk zijn van de 
geleverde inspanningen, is het mogelijk dat een stijging van het aantal en de hoeveelheid 
inbeslagnemingen een grotere doeltreffendheid van de opsporingsdiensten weerspiegelen, of te wijten 
zijn aan bijzondere operaties of eenmalige uitzonderlijke successen.67 68 
                                                           
63 België telt op dit ogenblik een populatie van ongeveer 47.000 Turken. Het gaat om personen verblijvend in België 
met de Turkse nationaliteit. Bevolkingscijfers omtrent personen van Turkse origine, maar met de Belgische 
nationaliteit, zijn niet beschikbaar omdat in België de etnische afkomst niet geregistreerd wordt. De Turkse 
gemeenschappen concentreren zich in de regio’s Antwerpen, Bergen, Brussel, Charleroi, Genk/Maasmechelen, en 
Gent. 
64 PATESSON, R. & P., STEINBERG, Enquête Fondation Rodin, Les Belges et les drogues, Université Libre de 
Bruxelles. Brussel, november 2000. 
65 DGJ/DJP/Programma Drugs, Nationaal Politieel Veiligheidsbeeld, Dark number drugtrafiek, September 2001. 
66 DGJ/DJP/Programma Drugs, Nationaal Politieel Veiligheidsbeeld, Dark number drugtrafiek, September 2001. 
67 INTERPOL, Rapport sur la Situation des Stupéfiants en Europe en 1999, Lyon, april 2000, 4. 
68 Zo realiseerde de Belgische douane in juni 2002 een recordvangst cocaïne. Op basis van een risicoanalyse ging 
ze over tot de fysische controle, met een sonde, van een Colombiaanse bananenboot met bestemming Rotterdam. 
De gecontroleerde container beantwoordde namelijk aan de screeningsvoorwaarden: afkomstig uit Colombia en 
bestemd voor een nieuwe Rotterdamse firma. De Belgische douane vond in totaal 2470 pakken cocaïne met een 
gezamenlijk gewicht van 3065 kilogram. De deklading was een vracht bakbananen. Er konden drie 
verpakkingswijzen onderscheiden worden met verschillend logo. In het verdere onderzoek naar deze recordvangst 
werd geen enkele link gevonden tussen de Nederlandse criminele organisatie en de Belgische fruitbehandelaar. 

Jaarrapport 2003 32



GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN BELGIË IN 2002 

 
Colombia is nog steeds ‘s werelds voornaamste cocaïneproducent. De Colombiaanse netwerken spelen 
een grote, zoniet overheersende, rol op de markt. Zij beschouwen West-Europa trouwens als één 
markt69 70. In principe maakt het hen omzeggens weinig uit waar, via welke haven, de cocaïne in West-
Europa wordt aangevoerd. Deze overzeese invoer van cocaïne voor de West-Europese markt wordt 
geraamd op 120 à 180 ton. Interpol berekende dat slechts 27% van alle cocaïnevangsten in Europa 
rechtstreeks vanuit de productielanden worden getransporteerd. Bijna twee op drie inbeslagnemingen 
transiteren via een ander Zuid-Amerikaans land en/of via de Caraïben71. Het Caraïbisch gebied blijkt de 
belangrijkste transitzone voor de West-Europese cocaïnemarkt72. Van hieruit vetrekken zowel schepen 
als koeriers richting Europese Unie. Naast het toegenomen belang van Suriname, de Nederlandse 
Antillen, Cuba en Jamaica als landen van vertrek, komt in 2001 Argentinië naar voren als last 
embarkation point, zowel voor transporten per schip als per vliegtuig73. 
 
Op basis van de inbeslagnemingen komen Spanje en Nederland evenwel steevast naar voren als 
grootste invoer- of distributielanden van Zuid-Amerikaanse cocaïne. Het Nederlandse Prismateam 
raamt het jaarlijkse via Nederland ingevoerde volume aan cocaïne op 30 ton74, waarvan het 
leeuwendeel per containerschip wordt overgebracht. In Spanje werd in 200075 in totaal zes ton in beslag 
genomen. Dit is heel wat meer dan het volume cocaïne dat jaarlijks in België wordt onderschept. Toch 
wordt België naast Spanje en Nederland in een adem genoemd als draaischijf in de internationale 
cocaïnesmokkel. “De havens in Spanje, Nederland en België zijn de belangrijkste aanvoerhavens en 
van hieruit wordt de cocaïne over de rest van Europa verspreid76.” In de haven van Antwerpen wordt 
overigens meer dan drie vierden van het jaarlijks in beslag genomen volume aan cocaïne in België 
onderschept. Het gaat dan niet zelden om “droge inbeslagnemingen”. Dit zijn drugsvangsten die worden 
aangetroffen zonder dat er een verdachte kan worden geïdentificeerd. Van enig ernstig verder 
onderzoek naar de in België opererende leden van de organisatie komt dan weinig terecht.  
 

Grafiek 4:  

Evolutie van de inbeslaggenomen hoeveelheid cocaïne in 
de haven van Antwerpen 

1998-2002

1594 kg
1242 kg

776 kg
1223 kg

3455 kg

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1998 1999 2000 2001 2002
 

 
Deze inbeslagneming van meer dan drie ton is uitzonderlijk. Het drugteam van de Antwerpse haven 
heeft trouwens de stellige indruk dat er een tendens is naar de invoer per schip van kleinere 

                                                           
69 FEDERALE POLITIE, Afdeling Operaties Programma Drugs. 
70 KERNTEAM HAAGLANDEN/HOLLANDS MIDDEN, PRISMA-TEAM, Criminaliteitsbeeld 2000, Den Haag, mei 2000, 37. 
71 INTERPOL, SOUS-DIRECTION DES STUPEFIANTS, Rapport sur la Situation des Stupéfiants en Europe en 1999, Lyon, 
april 2000, 10. 
72 EUROPOL, European Union Situation Report on Drug Production and Drug Trafficking 2000/2001, The Hague,  July 
2001, 41. 
73 HM CUSTOMS AND EXCISE, CENTRAL INTELLIGENCE BRANCH 17, Insight, Volume 2, Issue 1, Custom House Heathrow 
Airport, 6 September 2001. 
74 KORPS LANDELIJKE POLITIEDIENSTEN, DIENST NATIONALE RECHERCHE INFORMATIE, UNIT KENNIS ONDERZOEK EN 
RECHERCHEBELEID, Inbeslaggenomen Verdovende Middelen 2000, Juli 2001. 
75 DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA, COMISARIA DE POLICIA JUDICIAL, UNIDAD CENTRAL DE ESTUPAFIENTES, Estadística 
Annual sobre Actuaciones contra el Tráfico Iícito de Drogas, 79. 
76 KERNTEAM HAAGLANDEN/HOLLANDS MIDDEN, PRISMA-TEAM, o.c., 37. 
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hoeveelheden. De laatste paar jaar worden niet zelden cocaïnepakketten aangetroffen in koelruimtes 
van schepen, ofwel bij de bemanning. Deze modus operandi laat geen verscheping in grotere 
hoeveelheden van honderd kilogram of meer toe. Het droppen van pakketten cocaïne in de 
Westerschelde – in Nederlands vaarwater – is eveneens een tendens.  
 
De cocaïne die via Antwerpen wordt ingevoerd, gaat vaak - sommige politiedeskundigen beweerden 
“altijd” – onmiddellijk naar Nederland voor verpakking en distributie binnen Europa. Recente informatie 
toont echter aan dat in de nabijheid van de Antwerpse haven cocaïneladingen worden klaargemaakt, te 
weten op ingenieuze wijze verpakt, voor verdere distributie. In principe kan de cocaïne vanuit de haven 
van Antwerpen naar elke Europese bestemming worden gedispatched. Er kan echter geen percentage 
worden gekleefd op de hoeveelheid cocaïne die voor doorvoer naar Nederland of elders bestemd is of 
op de hoeveelheid die direct in België zou worden afgezet. Zeker is dat criminele bendes of organisaties 
gevestigd in België, zich specialiseren in het afhalen van partijen cocaïne in het havengebied. Om veilig 
toegang te bekomen tot de geloste containers kunnen ze rekenen op hun contacten met leden van het 
bewakings- en havenpersoneel. In enkele gevallen komt informatie omtrent omkoping van 
politieagenten en douanebeambten aan het licht. In Antwerpen werken Chileense, Braziliaanse en 
Colombiaanse trafikanten samen in de verzameling van verstuurde pakketten cocaïne. En voor de 
nationale trafiek bestaan er connecties met het Zuid-Amerikaanse criminele milieu in Brussel. Een vrij 
recente trend is wel dat ook Belgische criminele organisaties zich direct inlaten met de ontvangst van 
ladingen cocaïne in het havengebied. Vijf jaar geleden was dit nog niet het geval.  
 
Er moet ook rekening mee gehouden worden dat zodra de cocaïne in Antwerpen is aangeleverd, het 
verdere transport via de Belgische binnenwateren kan verlopen. Bij afwezigheid van politionele 
controles op dit type van vervoer, zijn er totnogtoe maar weinig indicaties van drug- of 
precursorensmokkel met binnenschepen77.  
 
Het is duidelijk dat de cocaïnekoeriers die in Zaventem tegen de lamp lopen, niet op eigen houtje 
handelen, maar worden uitgestuurd door Zuid-Amerikaanse criminele netwerken, dan wel in opdracht 
van criminele groeperingen uit hun land van herkomst opereren. Deze groeperingen vertonen in eigen 
land alle kenmerken van een criminele organisatie. België fungeert quasi uitsluitend als doorvoerland 
voor deze koeriers. Vandaar dat het georganiseerde karakter van het fenomeen van de cocaïnekoeriers 
in ons land niet expliciet tot uiting komt.  
Het jaar 2000 was een topjaar qua inbeslagnemingen en aanhoudingen op de nationale luchthaven. De 
rechtstreekse vluchten uit Paramaribo en Curaçao zorgden voor een verdubbeling van de intercepties. 
Deze koeriers hadden echter allen de Nederlandse luchthaven Schiphol als bestemming.  
 
De vluchten uit Paramaribo werden echter ook misbruikt voor het vervoer van grotere vrachtzendingen 
met cocaïne. In november 2000 kwam de douane op de luchthaven echter ook een grootschalige 
cocaïnesmokkel op het spoor waarin verschillende Belgische firma’s rechtstreeks betrokken waren. 
Opeenvolgende vrachten exotische groenten, fruit of vis uitgaande van eenzelfde Surinaams bedrijf, 
werden in vriesopslagplaatsen in België gestockeerd in afwachting van een opdracht tot verder transport 
van de Nederlandse organisatoren. De afschaffing van de rechtstreekse vluchten uit Suriname medio 
2001 vertaalt zich in een daling van de statistieken. Het faillissement van de nationale 
luchtvaartmaatschappij in april 2002 bracht minder verbindingen met drugproblematische landen mee. 
Dit verklaart de verdere neerwaartse trend in de cocaïnevangsten voor het jaar 2002. 
 
 
Fabricatie van synthetische drugs 
 
Sinds enkele jaren vormt België samen met Nederland de belangrijkste producent van synthetische 
drugs in de Europese Unie. Het aantal ontdekte locaties waar illegale synthetische druglabo’s, dan wel 
deelactiviteiten werden ondergebracht, nam de voorbije drie jaar in België toe. Bovendien is er sprake 
van een grotere spreiding van synthetische drugactiviteiten over ons grondgebied. Waren in de jaren 
negentig de laboranten in de Limburgse grensstreek werkzaam, sinds 2000 worden ook elders sites 
ontmanteld. Zowel in het binnenland als in de grensstreek in West- en Oost-Vlaanderen en Namen stuit 
men nu op illegale druglabo’s. Kortom, vandaag kan elke Belgische politiezone geconfronteerd worden 
met de aanmaak van synthetische drugs. 
 
                                                           
77 Buiten een enkel feit in 2000 van een inbeslagneming van platinaoxide (een katalysator gebruikt bij de aanmaak 
van amfetamineachtigen), zijn er ons geen vaststellingen bekend. Maar, het is perfect mogelijk om de cocaïne vanuit 
Antwerpen, alsook andere illegale drugs en aanmaakstoffen, langs de waterlopen verder te verdelen. Via het 
Albertkanaal, de Maas, de Rijn en de Donau kunnen Midden- en Oost-Europa bevoorraad worden. Een verdere 
distributie naar Frankrijk is mogelijk via de Scheldekanalen. Bovendien laat de smokkel per binnenschip een trafiek in 
grote hoeveelheden toe en is het een trage, maar veilige methode gezien het ontbreken van controles. De sector van 
de binnenscheepvaart heeft het daarenboven moeilijk om op te tornen tegen het wegvervoer. Kortom, het lijkt ons te 
beperkt om de rol van de haven van Antwerpen enkel te beschouwen als doorvoerhaven van cocaïne naar 
Nederland. Antwerpen is dus niet noodzakelijk het “Belgische eindpunt” van de cocaïnetrafiek. 
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In de tijdspanne 1990-1998 werden er twaalf sites ontdekt in België waar laboactiviteiten plaatsgrepen. 
In de periode van 1999 tot en met 2002, werden er achtentwintig sites ontmanteld. De voorbije jaren is 
er dus een toename van de vaststellingen. Gezien de gigantische vraag78 naar ecstasy en 
aanverwanten kunnen we ervan uitgaan dat er effectief ook sprake is van een toename van de 
synthetische drugsfabricatie in ons land. De stijging is met andere woorden niet louter te wijten aan een 
groeiende bewustwording van de problematiek bij parketten en politiediensten.  
 
De sites waar een volledig labo is ondergebracht, waar zowel de aanmaak van poeder als de 
vormgeving plaatsvinden, zijn in de minderheid. Het functioneel, en meteen ook geografisch, opdelen 
van het productieproces is geen toevalligheid, maar een berekende strategie van de opdrachtgevers. 
Het biedt een tweevoudig voordeel: (1) het bemoeilijken van de opsporing door een ruimtelijke spreiding 
van de activiteiten en (2) het feit dat de verschillende betrokkenen onafhankelijk van elkaar kunnen 
werken, zonder in contact te (moeten) staan met een andere schakel. 
 

Grafiek 5: Synthetische drugonderzoeken in België in de periode 1999-2001 ingedeeld naar het 
geplande of gefabriceerde type eindproduct 
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In vergelijking met de tweede helft van de jaren negentig zijn de labo-onderzoeken uit de periode 2000-
2002 omvangrijker, en bijgevolg complexer. Deze evolutie is te verklaren door het feit dat naast de 
klassieke opsporingstechnieken, op basis van personen, telefoonnummers en voertuigen, er de laatste 
jaren al wat meer aandacht wordt besteed aan de verwerving van de noodzakelijke productiemiddelen. 
Het komt helaas nog te vaak voor dat een onderzoek noodgedwongen, uit tijdsgebrek, wordt afgesloten 
zodra de fabricatiesite is opgedoekt. De proactieve aanpak, met name een omgevingsscanning ter 
detectie van mogelijke facilitaire bedrijven en een gerichte recherche naar de targets79, staat nog in de 
kinderschoenen. Het is nochtans belangrijk dat in alle arrondissementen kan gestart worden met het 
uitbouwen van een netwerk van contactpersonen in plaatselijke doe-het-zelfzaken en bedrijven in de 

                                                           
78 FEDERALE POLITIE, DGJ/DJP/ CENTRALE DIENST DRUGS, Nationaal Politioneel Veiligheidsbeeld. Drugtrafiek, 2000, 4.   
Afgaande op recente prevalentiecijfers zou er in België alleen al een jaarlijkse vraag zijn van 4,5 ton aan 
amfetamineachtigen. 
79 Wetende dat totnogtoe in de helft van de recente labosites in België een persoon werd gevat die reeds gekend 
was voor (hulp aan) fabricatie, is het essentieel om deze categorie van geregistreerde personen en/of ex-
gedetineerden te kunnen volgen in hun latere bezigheden. Uitwisseling van dergelijke informatie met de landen van 
de Europese Unie, en inzonderheid met Nederland, is wenselijk voor een proactieve dadergerichte aanpak. In de 
onderzoeken van 1999 tot 2002 werden in totaal achtentwintig (28) Nederlanders aangehouden. Hiervan waren er elf 
(11) reeds in Nederland veroordeeld en/of gekend voor deelname aan de exploitatie van een synthetisch druglabo. 
De Duitse onderdaan die aan de opstelling van een labo begonnen was in Plombières (dossier Macabé, 2000) had in 
Duitsland een celstraf van zes jaar uitgezeten voor de fabricatie van ecstasy, amfetamines en synthetische cocaïne. 
Van de vijfentwintig (25) aangehouden Belgen hadden vier personen een verleden van drugsfabricatie. Een van hen 
was een (geschorste) apotheker met een eigen tabletteerbedrijf die in ons land veroordeeld was voor de aanmaak 
van anabolen. Een andere Belg, laborant van opleiding, zat in de jaren ’90 een celstraf uit voor zijn deelname aan 
een synthetisch druglabo. In de loop van 2001 overleden zes jongeren in Vlaanderen aan een overdosis PMA, 
afkomstig uit zijn druglabo.  
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chemische sector. Mogelijk werden zij reeds benaderd voor de levering van materiaal en producten aan 
particulieren of verdachte bedrijfjes80. 
 
Slechts in elf onderzoeken van de achtentwintig uit de periode 1999-2002 beschikken we over enige 
informatie omtrent de aankoop van materiaal en stoffen. In zes van deze elf onderzoeken waarin 
informatie over de wijze van aankoop beschikbaar is, kwam een in België gevestigd bedrijf in beeld als 
facilitator. Deze vaststellingen geven in ieder geval reeds aan dat de medeplichtige bedrijven ook in 
eigen land te vinden zijn. Daarnaast zijn er twee dossiers waarin de verdachten zonder omwegen 
aanmaakstoffen konden aankopen in een Belgische groothandel in chemicaliën. Soms is de 
scheidingslijn tussen het in de hoedanigheid van particulier probleemloos kunnen aankopen van 
specifieke chemische producten bij een bepaalde firma en een facilitaire rol van deze laatste in de 
fabricatie van synthetische drugs, eerder dun.  
 
Onderzoek naar de herkomst van de precursoren, meestal PMK en BMK, gebeurt niet. Als er al 
precursoren worden aangetroffen in een site, zijn deze meestal in een anoniem vat overgetapt. 
Bovendien brengen een eventueel Chinees label op een vat of een opschrift “Dementholized mint oil of 
China” maar weinig informatie aan om op verder te werken. In België worden de precursoren PMK 
(Piperonylmethylketon) en BMK (Benzylmethylketon) enkel in zeer kleine hoeveelheden ingevoerd voor 
onderzoeksdoeleinden. Wanneer men grote hoeveelheden aantreft, zijn deze per definitie illegaal en 
dus via valse vrachtbrieven of op sluikse wijze ingevoerd. Vaak ontbreekt elke medewerking van de 
verdachten, of wacht men tevergeefs op verdere onderzoeksdaden in het buitenland om meer zicht te 
krijgen op de bevoorrading van de site. 
 
Afgaande op de harde cijfers, is de aanmaak van synthetische drugs in België voornamelijk een zaak 
van Nederlanders. In 1999 waren quasi alle betrokkenen Nederlanders, op een Belg en een Duitser na. 
De twee daaropvolgende jaren waren de helft van de betrokken personen van Nederlandse nationaliteit. 
Over de periode 1999-2002 maken de Nederlanders de helft uit van alle in het fabricatieproces 
betrokken personen. Het valt dan ook te betreuren dat er onderzoeken zijn waar de Nederlandse 
betrokkenen buiten schot blijven wegens het uitblijven van voldoende medewerking van de bevoegde 
instanties in Nederland. Met onvoldoende medewerking bedoelen we bijvoorbeeld het maandenlang 
tevergeefs wachten op de identificatie van telefoonnummers of verdachten die zich niet ter verhoor 
aanbieden en niet worden opgespoord. In minstens vier omvangrijke dossiers hebben Belgische 
speurders niet kunnen rekenen op de gevraagde steun van hun Nederlandse collega’s. 
 
De distributie of trafiek van synthetische drugs kan vaker wel dan niet worden gelinkt aan een labo81. 
Het fabricatieproces wordt immers meestal opgesplitst. De fase van de verdere verpakking en 
distributie, de eigenlijke trafiek, gebeurt doorgaans elders dan in het labo zelf. In een aantal 
labodossiers zijn de bestemmingslanden van het afgewerkt product dan ook niet gekend.  
In vergelijking met tien jaar geleden is de orde van grootte van de inbeslagnemingen van 
ecstasytabletten in België geëvolueerd. Daar waar begin jaren ’90 een vangst van 1.000 tabletten als 
buitengewoon werd beschouwd, zijn inbeslagnemingen van 100.000 tabletten of meer nu geen 
uitzondering. 
 
Er zijn drie dossiers uit de voorbije drie jaar waarin de distributie meer dan vermoedelijk in handen zou 
worden gegeven van een criminele motorbende. Twee maal ging het om de Hell’s Angels. In een 
fabricatiesite, ontmanteld in september 2002, perste de organisatie pillen op bestelling van de afdeling 
Zuid-Afrika van de HELL’S ANGELS. En in één dossier zou de afzet gaan naar de Duitse BANDIDO’S. Er is 
geen verder onderzoek gevoerd naar de banden tussen de respectievelijke fabricatiesites en criminele 
motorbendes als afnemers. We weten echter wel dat de HELL’S ANGELS in ons land bovenaan in de 
distributieketen worden ingeschakeld. Ze dealen op grote schaal. Ze zouden ook worden ingehuurd 
                                                           
80 Speurwerk naar de herkomst van de chemische producten en materialen vraagt tal van contactnamen, is van 
lange duur en geeft geen garantie op succes. Bovendien veronderstelt verder onderzoek een zekere specialisatie 
vanwege de onderzoekers. Maar, indien herhaaldelijk dezelfde firma’s of bedrijfstakken – als benadeelde of op 
verdachte wijze - in beeld komen, is dat alleszins waardevolle informatie die van dienst kan zijn voor andere 
onderzoeken. Inzicht in de gebruikte modus operandi - met name via welke kanalen de fabrikanten de chemicaliën 
en het labomateriaal bestellen bij erkende chemische bedrijven, verdelers of fabrikanten voor het verwerven van de 
productiemiddelen - is sowieso van wezenlijk belang voor een goed verloop van een onderzoek. 
81 De Centrale Dienst Drugs heeft in 2002 één onderzoek gevolgd inzake de distributie van ecstasy rechtstreeks 
vanuit het labo. Uit dit onderzoek blijkt duidelijk dat grote synthetische druglabo’s op bestelling werken. De 
desbetreffende criminele organisatie beschikt(e) over meerdere labo’s en kon afnames tot twee miljoen tabletten 
aan. De leveringstermijn voor een bestelling van 100 000 tabletten bedroeg in dit geval maar drie dagen. Voor een 
dergelijke hoeveelheid zakte de vraagprijs naar 0.45 euro per tablet. Voor een grotere bestelling had de organisatie 
een week nodig. De klant kon uit verschillende logo’s kiezen of er zelf een voorstellen. De criminele organisatie in 
kwestie vergaderde elke zondagavond in de megadancing La Rocca te Lier en hield zich zowel bezig met nationale 
trafiek, met de levering aan grote dealers in en om de megadancings, als met export binnen de Europese Unie. De 
minimumafname in de internationale smokkel van ecstasy is door de band 10 000 tabletten aan een prijs van 0.75 
euro per tablet, maar in dit geval was de af te nemen hoeveelheid minimum 50 000 stuks. 
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voor de beveiliging van (synthetische) drugtransporten. Het is onwaarschijnlijk dat zij, of andere 
motorbendes, zich rechtstreeks inlaten met de aanmaak van synthetische drugs, althans niet in hun 
clubhuis of in naam van de motorbende.  
 
De trafiek van amfetamineachtigen is goed georganiseerd, heeft een internationaal karakter en de 
trafikanten wenden alle denkbare transport- en communicatiemiddelen aan. Net als bij elke andere 
drugtrafiek worden de klassieke modus operandi gebruikt: postpakketten, personen- en 
vrachtwagenvervoer en koeriers. General Aviation is eveneens reeds misbruikt voor de export van 
amfetamineachtigen. Er zijn evenwel weinig aanwijzingen dat de trafiek van amfetamineachtigen 
gelijkstaat aan georganiseerde criminaliteit. Bij de onderzoekers leeft eerder de indruk dat de handel in 
handen is van los van elkaar werkende bendes. Het is uitzonderlijk dat een interceptie van koeriers of 
anders, een vaststelling inzake illegale invoer van drugs, de onderzoekers tot bij de criminele 
organisatie leidt. In 2001 echter voerde de GDA van Asse een groot onderzoek naar Chinese trafikanten 
die officieel verbleven in Canada, maar vanuit België ecstasy smokkelden naar Nieuw-Zeeland en de 
Verenigde Staten. De lading ecstasytabletten werd telkens verborgen in ofwel versnellingsbakken ofwel 
piano’s. In totaal konden de opsporingsdiensten twintig dergelijke versnellingsbakken en negen piano’s 
traceren. Deze grootschalige trafiek houdt verband met de Chinese criminele organisatie achter het labo 
in Stekene van april 2002. En in juni 2002 werden na twintig maanden onderzoek door de Nederlandse 
politie twee Chinese koeriers aangehouden in Brussel-Zuid. Zij vervoerden zeventig (70) kilogram 
MDMA-poeder met de Thalys en hadden de opdracht zich met de lading eerst naar Diest te begeven. 
De uiteindelijke bestemming was Hong Kong of Canada. De “Big Circle Boys” stonden in voor de 
organisatie van deze trafiek. 
 
 
Cannabis en de georganiseerde misdaad 
 
Marokkaanse criminele groepen in België en in Nederland specialiseren zich al sedert tien jaar in de 
grootschalige import van Marokkaanse hasjiesj. Met de wagen, minibus, mobilhome, en recentelijk per 
autobus of per vrachtwagen laten ze ladingen hasjiesj overkomen uit Marokko. De route verloopt over 
de weg, via Spanje en Frankrijk tot in ons land. Elk jaar wordt de invoer van zo’n negen ton hasjiesj 
verijdeld op de terugweg uit Marokko. Allicht is de hoofdmoot van dit volume met bestemming België 
uiteindelijk bedoeld ter bevoorrading van de Nederlandse coffeeshops.  
 
Vanaf het midden van de jaren negentig werden we voor het eerst geconfronteerd met het fenomeen 
van hasjiesjtransporten per autocar. In België gevestigde reisbusagentschappen in handen van 
Marokkaanse netwerken fungeren hierbij als dekmantel. De wederkerende modus operandi in dit type 
van trafiek ziet eruit als volgt: de autocars staan op naam van een niet bestaande firma, van een firma 
met een officiële activiteit die weinig te maken heeft met de reissector, of de historiek van de autocars 
en hun verschillende eigenaars toont aan dat de busmaatschappij in kwestie reeds jaren actief is in de 
organisatie van hasjiesjtransporten vanuit Marokko.  
 
In elk dossier BUS gaan de onderzoekers over tot een doorlichting van het reisagentschap en van de 
activiteiten van de zaakvoerders en trekken ze de familiebanden grondig na. Het fenomeen Bus is niet 
nieuw en de verdachte agentschappen zijn poltioneel  gekend, toch blijft het uitermate moeilijk om een 
inbeslagneming te realiseren. In de autocars worden namelijk op ingenieuze wijze verbergplaatsen 
ingericht. Voor de afreis worden de reisbussen naar een lasser-specialist gebracht die verborgen 
ruimtes installeert. Het komt herhaaldelijk voor dat een reisbus met een hoeveelheid hasj aan boord 
voorbij twee grenscontroles met grondige fouille raakt, of nog, dat pas na uren zoeken, zelfs met een 
drughond, de verborgen ruimte wordt ontdekt. Bovendien veranderen de busmaatschappijen regelmatig 
van vestigingsplaats en naam en zetelen de zaakvoerders gelijktijdig in meerdere maatschappijen.  
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Grafiek 6:  
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Vrij recent, in 1999, trad in de georganiseerde trafiek van hasjiesj vanuit Marokko een nieuwe modus 
operandi op, namelijk het vervoer van ettelijke honderden kilogram of meer per vrachtwagen. Alleen al 
het in beslag genomen volume staaft het standpunt dat de aankoop ter plaatse gefinancierd wordt met 
gelden van een criminele organisatie. Maar daarenboven werd in het verleden reeds de daadwerkelijke 
betrokkenheid van de transportfirma’s in kwestie aangetoond, alsook het witwassen van gelden. Net als 
in de trafiek per autocar gaan achter de transporten per vrachtwagen nepfirma’s schuil die op naam 
staan van Marokkaanse Belgen. Doorgaans hebben de betrokkenen reeds een verleden in de smokkel 
van hasjiesj. In enkele zaken bleek dat Marokkaanse theesalons fungeren als ontmoetingsplaats waar 
chauffeurs worden gerekruteerd, alsook personen met de nodige licenties om dubieuze firma’s op te 
richten. 
 
 

Grafiek 7:  

 
 

Dossiers Canna : evolutie van het in beslag genomen volume 
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Tweede grootste containerhaven ter wereld is de haven van Antwerpen een toegangspoort voor 
grootscheepse smokkel van allerlei goederen. De haven van Zeebrugge daarentegen heeft geen 
scheepslijnen met cannabis exporterende landen. Zeker is dat jaarlijks honderden tonnen hasjiesj en 
marihuana via Antwerpen worden ingevoerd. De Belgische opsporingsdiensten slagen er wel in om 
jaarlijks enkele grote inbeslagnemingen te verrichten, maar jammer genoeg gaat het dan vaak over 
zogenaamde “droge inbeslagnames”. Zo ook in 2002.82.  
 
Op basis van enkele grote inbeslagnemingen van ladingen marihuana die verscheept werden vanuit 
West-Afrika, kwam men in 2001 wel Belgische criminele organisaties op het spoor, die zich onder 
andere bezighouden met marihuanahandel. Zo leidden twee gescheiden monsterinbeslagnames op 
containerschepen in Antwerpen en Rotterdam naar directe betrokkenen op Belgisch grondgebied. Voor 
de organisatie van hun criminele activiteiten opereerden zij onder de dekmantel van een 
schijnvennootschap, en maakten zij zich schuldig aan omkoperij van douanebeambten in het land van 
herkomst voor het vervalsen van de vrachtbrieven. In België bleken de betrokkenen ook actief te zijn in 
de invoer van precursoren. In het Nederlandse luik van het dossier werd tevens een link vastgesteld met 
witwassen en handel in namaakartikelen.  
 

Grafiek 8: evolutie van de inbeslaggenomen hoeveelheden cannabis in België 1996-2002 
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De teelt van cannabisplanten op grote schaal is een miljoenenbusiness en lijkt uitbreiding te vinden in 
ons land onder impuls van Nederlandse beroepskwekers. Enkele ontmantelingen van grote plantages 
duiden op het georganiseerde karakter van de thuisteelt (belgowiet). Maar het blijft voorbarig om de 
cannabisteelt in België te omschrijven in termen van georganiseerde criminaliteit. Van de 32 
onderzoeken naar cannabisplantages in 2002 waarin de Centrale Dienst Drugs technische 
ondersteuning heeft geleverd, konden er slechts twee worden aangemeld als georganiseerde misdaad. 
In deze onderzoeken waren er bindingen met bedrijven die gebruikt werden voor het witwassen van 
druggeld en het transport van materiaal. In een dossier legde een Belg in opdracht van Nederlanders 
een tiental plantages aan, verspreid in het noorden van het land (met name in de regio Gent-
Oudenaarde en in de provincies Antwerpen en Limburg). De Nederlandse organisatie betaalde de huur 
van de verschillende woningen en leverde het materiaal voor de installatie tegen afbetaling. De teelt 
werd in een “cascadesysteem” opgezet zodat er het ganse jaar door geoogst kon worden. De oogst was 
grotendeels bestemd voor uitvoer naar Nederland. 
 

                                                           
82 De controles van respectievelijk een Thaise container met vijf ton, van een Zuid-Afrikaanse container met zeven 
ton en van een Ghanese container met zes ton marihuana leidden niet tot de identificatie van verdachten. 
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4.3.2 Witwassen 
 
De criminele organisaties handelen, ongeacht op welke wijze,  door bijna altijd hetzelfde doel na te 
streven: geld vergaren. En het moet niet meer worden aangetoond dat hun illegale activiteiten hun de 
mogelijkheid bieden een niet onbelangrijke winst te verkrijgen. Deze fondsen worden evenwel pas 
interessant zodra de organisaties ze kunnen aanwenden. Ofwel injecteren zij deze bedragen 
rechtstreeks opnieuw in hun illegale activiteiten (bij voorbeeld door de aankoop van drugs) en, in dit 
geval is er geen sprake van witwassen aangezien het niet langs de legale wereld passeert. Ofwel 
voeren zij hun winsten in de legale markt in en in dit geval moet de organisatie dit geld afkomstig uit 
illegale activiteiten witwassen. 
 
In tegenstelling tot de voorbije jaren betreffen de tussen 2001 en 2002 aan de parketten doorgemelde 
witwasdossiers in hoofdzaak het stadium van de opstapeling (527 dossiers) gevolgd door de inbreng 
(454 dossiers) en de integratie (64 dossiers). De dossiers inzake opstapeling betreffen in hoofdzaak 
bankverrichtingen en het gebruik van internationale elektronische geldoverdrachtsystemen. Gelukkig 
wordt dit tweede stadium van het witwassen steeds beter opgespoord. In dit stadium stoten de 
speurders vaker op moeilijkheden op het stuk van de opsporing, in vergelijking met het eerste 
zogenaamde stadium van de ‘inbreng’. Het stadium van de opstapeling houdt per definitie immers een 
vaak ingewikkelde opeenvolging van financiële verrichtingen in, waardoor de financiële stromen, alsook 
het opsporen van het verband dat de speurder moet vinden tussen de ingebrachte kapitalen en hun 
criminele oorsprong, moeilijker worden opgespoord. 
 
De criminele organisatie heeft dus nood aan legale structuren. Meestal gebruiken deze organisaties de 
immobiliën-, transport-, import-/export- en de horecasector teneinde hun criminele activiteiten te 
waarborgen. Inzake witwassen heeft een analyse van de bedreiging, uitgevoerd in 2001 door de 
federale politie, enkele vaststellingen 83opgeleverd: zo kunnen de risicosectoren die sectoren zijn waar 
de toegang tot het beroep niet of weinig geregeld is, waar weinig materiële middelen zijn en weinig 
knowhow wordt vereist en waar het aantal actoren op de markt moeilijk is vast te stellen. Het zijn in 
hoofdzaak de kredietinstellingen, de wisselkantoren, de casino’s en de beursvennootschappen die voor 
het witwassen van geld worden gebruikt, zelfs misbruikt. Met uitzondering van de wisselkantoren zou 
het aantal personen en bedrijven die het slachtoffer hiervan zijn, in de toekomst redelijk stabiel moeten 
blijven. Het is een utopie een exhaustieve lijst te willen uitwerken van de risicosectoren voor witwassen. 
Zo doet een criminele organisatie een beroep op een rechtspersoon die zelf geen criminele organisatie 
is, maar aan de georganiseerde criminaliteit deelneemt. Het is dus een middel waarmee de winsten 
afkomstig uit de misdaad kunnen worden gerecycleerd. 
 
De meest gebruikte middelen om vermogensvoordelen wit te wassen zijn de oprichting of het misbruik 
van rechtspersonen, immobiliën, banken, de aankoop van luxegoederen (aankoop van luxewagens 
bestemd voor de export naar Albanië) en de internationale financiële transacties (een deel van de winst 
uit een BTW-carrousel wordt doorgesluisd naar Italië). De wisseloperaties vormen eveneens een modus 
operandi. Meestal houden de criminele organisaties zich niet aan een enkele modus operandi. 
Dit is bijvoorbeeld het geval bij fondsen uit een BTW-carrousel die worden geïnvesteerd om het effect 
van een « holle doos » te bereiken. Deze vennootschap wordt gebruikt voor handelsverrichtingen. 
Bovendien worden in dit dossier de transacties gewaarborgd door een bankagentschap die de financiële 
operaties tussen België en Zwitserland dekt.  
 
Of nog : een organisatie van Servische afkomst (zigeuners) doet een beroep op bankstructuren om een 
“back to back loan” op te zetten met investeringen in de immobiliënsector teneinde hun geld wit te 
wassen. In dit dossier is in België in het kader van witwasoperaties 1.000.000 euro in beslag genomen. 
 
X krijgt een som geld van Y teneinde deze fondsen via een bankrekening door te sluizen naar de 
Centrale Bank van Argentinië, zulks om deze fondsen te gebruiken voor commerciële verrichtingen. X 
heeft eveneens geld gewisseld voor 5 miljoen Argentijnse peso. 
 
De witwassers hebben eveneens de neiging om de techniek te gebruiken van een amalgaam aan legale 
en illegale activiteiten op de legale markt. Zo diende een diamantbedrijf om geld uit de diamantsmokkel 
wit te wassen. 
Aangezien deze organisaties technieken of methoden ontwikkelen teneinde de oorsprong van fondsen 
te verbergen, zou het witwassen van geld ook kunnen worden beschouwd als een contrastrategie, net 
als dat het geval is voor corruptie. 
 
Het witwassen van geld is een internationaal verschijnsel maar sommige landen zijn meer “geschikt” 
voor de activiteiten van de witwassers. Er wordt opgemerkt dat de criminele organisaties voor hun 

                                                           
83 Federale politie, DGJ/DJF/CDGEFID, Evaluatie van de witwasdreiging – nationaal beeld 
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witwasactiviteiten de voorkeur geven aan Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Italië en heel wat andere 
landen en zulks vanaf het eerste stadium van de inbreng tot het laatste, het stadium van de integratie. 
Het gebeurt ook dat België slechts een doorvoerland is voor deze fondsen. 
 
Met betrekking tot de daders is het moeilijk thans conclusies te trekken, rekening houdend met de 
diversiteit van de etnische oorsprong van deze organisaties: Chinees, Nederlands, afkomstig uit het 
voormalige Oostblok, Italiaans, Marokkaans, enz. Er wordt tevens vastgesteld dat deze organisaties een 
beroep doen op deskundigen, juristen of boekhouders. Zo heeft een bedrijfsrevisor een vennootschap 
opgericht door gebruik te maken van een stroman. Een ander soortgelijk geval kwam aan het licht via 
een boekhouder die tientallen stromannen gebruikte. 
 
Bij lezing van de dossiers kan slechts worden besloten dat de organisaties vaak gebruik maken van 
geweld of van intimidatiemiddelen om hun witwasactiviteiten uit te oefenen. Toch mogen deze gevallen 
niet worden uitgesloten aangezien het in een dossier duidelijk vaststaat dat er morele druk is 
uitgeoefend ten aanzien van een directeur van een bankagentschap en van een bemiddelaar teneinde 
zich te vergewissen van hun stilzwijgen omtrent de witwasoperatie. 
 
De strijd die de politiediensten tegen het witwassen van geld voeren, is essentieel aangezien dit 
verschijnsel desastreuze gevolgen heeft op diverse vlakken: economisch, monetair, sociaal, enz. Naast 
de destabilisering van het mondiaal financieel systeem zijn de criminele organisaties ook erop gericht de 
democratieën en de openbare instellingen te destabiliseren opdat de Staten geen rem meer zouden zijn 
voor de ontwikkeling van hun activiteiten.  
 

4.3.3 Georganiseerde BTW-fraude84 
 
Uit interviews met onderzoekers gespecialiseerd in de georganiseerde BTW-fraude komt aan de 
oppervlakte dat in 75 % van de dossiers een criminele organisatie de touwtjes in handen heeft. 
Doorgaans wordt door politie/justitie slechts een schakel in de hele keten blootgelegd, terwijl de 
eigenlijke organisator die de hele fraude aanstuurt  buiten schot blijft.   
 
In Nederland bestudeerde de onderzoeksgroep FIJNAUT 18 grote fraudezaken en maakte een 
classificatie tussen parasitaire en symbiotische fraude. Bij parasitaire fraude wordt uitsluitend schade 
toegebracht aan de overheid en de marktpartijen, de illegaal verkregen winst betekent verlies voor de 
wettige marktpartijen. In geval van symbiose zijn de relaties tussen het illegaal optreden van de 
criminele organisaties en de wettige marktpartijen minder eenduidig. De wettige marktpartijen zijn niet 
louter aan te duiden als slachtoffer. Er is min of meer sprake van een verwijtbare betrokkenheid van een 
deel van deze partijen bij de gepleegde misdaad. Hun betrokkenheid kan uiteenlopen van het actief deel 
uitmaken van de fraudeconstructie, of ervan meeprofiteren (bv door goederen beneden de geldige 
marktprijs te verwerven). Sommige marktpartijen hebben bijgevolg belang bij het ontstaan en 
voortbestaan van criminele groepen binnen hun branches. 

 
Groepen die zich met fraude inlaten, kunnen niet over één kam geschoren worden.  Uit de bevindingen 
van de onderzoeksgroep Fijnaut en de voorlopige resultaten uit eigen onderzoek blijken verschillende 
overeenkomsten: 
 

• Sommige fraudeurs kunnen worden getypeerd als van oorsprong bonafide zakenlieden die 
door omstandigheden de weg zijn kwijtgeraakt en zijn afgegleden naar een criminele loopbaan. 

• De meeste organisatoren zijn echter “blue collar criminals”: autochtonen, vnl. mannen die 
vooral gerekend kunnen worden tot de naoorlogse generatie. Meer dan driekwart van de 
hoofdverdachten blijkt al eerder met justitie in aanraking te zijn geweest. De justitiële 
antecedenten liggen vooral in de lijn van vermogens- en fraudedelicten, geweldpleging. 

• De aard en samenwerking binnen de groep kan het beste omschreven worden als 
netwerkvorming. Als gevolg van deze netwerkvorming hebben de hoofdverdachten van de 
verschillende dadergroepen uiteraard veel contacten met andere dadergroepen.   

• Criminele groepen hebben over het algemeen meer tijd om hun organisatie uit te bouwen en 
zijn bijgevolg langer in een bepaald marktsegment actief. Op voorhand kunnen de markten 
afgetast worden om een inschatting te maken van de te verwachten winstkansen en 
tegelijkertijd kan onderzocht worden welke mogelijkheden deze markten bieden om in geval 
van nood te kunnen schuilen.  

                                                           
84 Het plegen van fraude door gebruik te maken van mechanismen die tot doel hebben om de BTW te ontduiken, 
door het niet afdragen van verschuldigde BTW of door het onrechtmatig terugvorderen van BTW, door middel van 
constructies met ondernemingen die opereren in een internationale context. 
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• De grote inkomsten die kunnen gegenereerd worden uit de fraude gecombineerd met de 
relatief geringe pakkans in dit type zaken kunnen de veronderstelling steunen dat fraude 
onverminderd aantrekkingskracht op criminele groepen zal blijven uitoefenen.   

 
Uit analyse van de dossiers, inzake georganiseerde BTW-fraude, welke in 2002 bij de GDA’s werden 
opgestart blijkt dat het overgrote deel van de fraudeurs reeds gekend is bij de gerechtelijke instanties 
voor antecedenten.  Zo zijn er organisaties die hun actieterrein verleggen: daar waar zij vroeger in het 
drugsmilieu opereerden, zien zij na een kosten-batenanalyse nu het licht in georganiseerde BTW-
fraude. De gulden regel high profit, low risk speelt hier de doorslaggevende rol. Tenzij aangetoond kan 
worden dat het effectief om een criminele organisatie gaat die achter het “carrousel”netwerk aanzit, is 
de strafmaat vrij laag i.t.t. de enorme winsten die kunnen gegenereerd worden. Criminelen hebben door 
dat het veel lucratiever is om BTW-fraude te plegen dan een hold-up, dat de pakkans net als de 
strafmaat kleiner is, en het gewin des te groter.85 
 
Tegenwoordig worden bij carrouselfraudes computercomponenten, GSM’s, auto’s of DVD’s verhandeld. 
 
Uit het activiteitenverslag 2001/2002 van de Cel voor Financiële Informatieverwerking blijkt dat de 
georganiseerde fiscale fraude de spits afbijt wat het totaalbedrag betreft van aan de parketten 
doorgemelde dossiers, namelijk € 678,14 miljoen (voor de periode 2001-2002). 
 
Het is overduidelijk dat met verfijnde (financiële) technieken en een goede kennis van de 
tekortkomingen in de controlesystemen grotere kapitalen 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 deze criminaliteit geen gevoel van 
onveiligheid heeft veroorzaakt. 
 
Voor een slagvaardige aanpak van BTW-fraude is het noodzakelijk dat de ernst van deze vorm van 
criminaliteit in de verschillende lidstaten wordt onderkend. De indruk bestaat dat dit thans niet in alle 
landen het geval is, met het gevolg dat in de sfeer van controle en opsporing onvoldoende capaciteit 
wordt vrijgemaakt. Aangezien grensoverschrijdende BTW-fraude niet anders dan in internationaal 
verband kan worden aangepakt, moet in Europees verband sterker worden benadrukt wat de negatieve 
gevolgen zijn van deze vorm van criminaliteit voor de verhoudingen in het reguliere handelsverkeer en 
de schatkist van de verschillende lidstaten.   
 

4.3.4 Voertuigenzwendel 
 
Onder illegale handel of zwendel in voertuigen verstaan we het geheel van gedragingen die ertoe 
bijdragen tot het opnieuw op de markt aanbieden van een voordien gestolen of verduisterd voertuig. 
Voor het fenomeen voertuigenzwendel worden verschillende fasen onderscheiden: diefstal, verkoop en 
transport. 
 
Voertuigendiefstal en het ‘witwassen’ 
 
Voertuigendiefstal is een eerste stap in het proces van illegale handel. In 2002 werden 25.054 
voertuigen gestolen. Hierbij worden vooral de merken Volkswagen, Ford, Mercedes, Opel en BMW 
geviseerd. Tevens stellen we vast dat vooral oudere voertuigen worden gestolen (64 % van de gestolen 
voertuigen is ouder dan 5 jaar.86  De car- en homejackings kenden eind jaren ’90 een sterke opmars 
doch voor 2002 kunnen we een dalende trend vaststellen. Het aantal carjackings in België schommelt 
tussen de 1000 en 1600 per jaar. Tevens worden enkele honderden homejackings en 1500 tot 2600 
garagediefstallen geteld voor de laatste 3 jaar. Niet alleen ligt het terugvindpercentage voor de 
voertuigen die op een dergelijke manier worden gestolen, lager in vergelijking met de klassieke 
voertuigendiefstallen87, maar zijn het tevens de recentere en duurdere voertuigen die worden getroffen. 
De merken Mercedes, Volkswagen, BMW en Audi worden het vaakst geselecteerd en met betrekking 
tot de leeftijd stellen we vast dat de helft van de gestolen voertuigen jonger is dan twee jaar.88 
 
Het voordeel dat de criminele organisaties bij een dergelijke manier van voertuigendiefstal ervaren, is de 
toegang tot de originele boorddocumenten wat de export en herinschrijving van een voertuig 
                                                           
85 VAN DEN ABEELE, A.F., Typologie van BTW-fraudes in: Strijd tegen BTW-fraude in de Europese Unie. Handhaving 
in België en Nederland, J.A.E. Vervaele, MAKLU Uitgevers. 
86 NATIONALE CRIMINELE DATABANK (NCDB): extractie van 24 februari 2003. 
87 De proportie niet teruggevonden voertuigen voor de diefstallen gepleegd door middel van geweld en/of bedreiging, 
de car- en homejackings, (49,2%) ligt namelijk hoger dan de proportie niet-teruggevonden voertuigen bij diefstallen 
gepleegd zonder geweld en/of bedreiging (45,1%) – in Nationale Criminele Databank (NCDB): extractie van 24 
februari 2003. 
88 Expertendatabank DGJ/DJB. 
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vergemakkelijkt. In meerdere dossiers wordt de relatie tussen car-en homejacking, voertuigenzwendel 
en georganiseerde criminaliteit bevestigd.  Bendeleden gaan geen geweld uit de weg en zijn vaak 
betrokken bij andere delicten (hold-up, drugshandel, …).  
 
Na de diefstal wordt het voertuig ofwel onmiddellijk getransporteerd of wordt het voertuig eerst 
gedurende een periode ‘koud’ gezet. Dit koud zetten gebeurt meestal op de openbare weg. Op die 
manier kan het voertuig niet aan de daders 89worden gelinkt wanneer het door de politiediensten wordt 
opgemerkt, dit in tegenstelling tot stockage van een voertuig in een garage of loods.  
De waarde van het voertuig stijgt wanneer een legale identiteit is voorzien. Omkatten betekent de 
identiteit (meestal het Vehicle Identification Number) van een gestolen voertuig veranderen, alsook het 
vervalsen van de boorddocumenten. Het witwassen of omkatten van een voertuig kan op verschillende 
manieren gebeuren: op basis van het VIN van een wrak (het chassisnummer en kentekennummer van 
een legaal wrak - dat niet als gestolen staat geseind – wordt aangebracht), op basis van een fictief VIN 
(ofwel wordt het volledige chassisnummer uitgeknipt of weggevijld, ofwel worden er slechts enkele 
karakters gewijzigd) of op basis van een bestaand VIN (een kopie of doublette van een bestaand 
voertuig van hetzelfde merk, model en kleur). Op die manier kunnen op basis van één voertuig met 
chassisnummer X in verschillende landen meerdere voertuigen rondrijden met hetzelfde 
chassisnummer). 
 
Strippen betekent het volledig demonteren van een voertuig. Deze onderdelen kunnen afzonderlijk 
verkocht worden maar kunnen ook gebruikt worden om andere gestolen voertuigen te herstellen, samen 
te stellen (= kitten) of om te bouwen.90 Dit fenomeen is zeer moeilijk op te sporen en vormt een 
bijzonder lucratieve aangelegenheid.  
 
Ten gevolge van de verregaande professionalisering bij het vervalsen van de motornummers, nummers 
van de versnellingsbak en nummerplaten, kunnen enkel ervaren en gespecialiseerde politieagenten nog 
vaststellen of een voertuig al dan niet vervalst is.    
 
Wanneer de technische ingrepen zijn gebeurd, moet de wagen ook van legale papieren worden 
voorzien om het voertuig opnieuw in het legale circuit te kunnen brengen. Met de boorddocumenten 
belanden we in de problematiek van valse identiteitspapieren of blanco gestolen inschrijvingsbewijzen 
van het gewenste chassisnummer. In het verleden was het illegaal karakter dan ook zeer moeilijk te 
achterhalen wanneer  blanco inschrijvingsbewijzen gebruikt werden.  
 
Doch, sinds 17 juni 2002 wordt het inschrijvingsbewijs voorzien van een veiligheidsnummer en vanaf 17 
juli 2002 wordt tevens een barcode aangebracht. Het veiligheidsnummer is een uniek nummer dat wordt 
gegenereerd op het moment van het printen van het inschrijvingsbewijs door DIV. Dit 
veiligheidsnummer is gelinkt aan de gegevens van het voertuig en de titularis. De barcode stemt 
overeen met het chassisnummer en is a priori bestemd voor gebruik door niet-politionele diensten. Op 
die manier kan het document nationaal worden geseind bij diefstal en/of verlies.   
 
Het blanco gestolen inschrijvingsbewijs kan geseind worden op basis van het productienummer en het 
gestolen uitgegeven inschrijvingsbewijs van voor 17 juni 2002 kan worden geseind indien de eigenaar 
het productienummer kent. De uitgegeven inschrijvingsbewijzen vanaf 17 juni 2002 zullen op basis van 
het veiligheidsnummer worden geseind. Het veiligheidsnummer wordt als voorwerp geseind in de ANG 
waardoor elke politieambtenaar kan nagaan of een document voorzien van veiligheidsnummer al dan 
niet werd gestolen. In de toekomst zullen de inschrijvingsbewijzen in de SCHENGEN-database (SIS) 
hernomen worden waardoor een internationale seining van deze inschrijvingsbewijzen mogelijk zal 
worden. 
 
Voertuigen worden meestal heringeschreven met de documenten van het land van oorsprong (van de 
diefstal) maar ook vervalste documenten uit andere landen worden hierbij aangewend.  
 
 
Verkoop en transport 
 
De omgekatte voertuigen komen vervolgens op de Belgische markt terecht of worden geëxporteerd voor 
verkoop in het buitenland. In sommige gevallen wordt het gestolen voertuig onmiddellijk naar het 
buitenland versluisd waar de omkatting en de verkoop plaatsvinden. 

                                                           
89 Op het Belgisch inschrijvingsbewijs bevindt zich namelijk een productienummer dat zich op de voorkant van het 
document bevindt. Dit productienummer wordt gedrukt tijdens het productieproces van blanco documenten. De 
dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) print de gegevens van de eigenaar en van het voertuig op de binnenkant van het 
document. Er bestaat geen link tussen het productienummer (voorkant) en de door DIV gedrukte gegevens 
(binnenkant). Bijgevolg kan een inschrijvingsbewijs uitgegeven voor 17 juni 2002 dat gestolen wordt en waarvan de 
eigenaar geen kopie bezit of het productienummer niet kent, niet geseind worden. 
90 MOEKSIS, E., Omkatten en strippen van gestolen voertuigen, Algemeen Politieblad, jrg. 141, nr. 17, 1993, 15. 
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Bij voertuigen die naar het buitenland verdwijnen, neemt de kans op het terugvinden van het voertuig 
aanzienlijk af. Een stijging van het aantal niet of in het buitenland teruggevonden voertuigen, is dan ook 
een indicator voor een stijging van voertuigenzwendel. Wanneer we de evolutie van de 
terugvindgegevens bekijken, stellen we een toename vast van het aandeel ‘niet’ teruggevonden 
voertuigen (van 37,8% in 2000 naar 41.8% in 2001 naar 45,4% in 2002), wat een indicatie kan zijn voor 
een toename van zwendelpraktijken91. Op Europees niveau daarentegen stellen we een daling vast van 
het aandeel niet-teruggevonden voertuigen (van 39% in 2000 naar  37% in 2001 naar 34% in 2002)92. 
België neemt voor het jaar 2002 de vierde plaats in wat betreft het aandeel gestolen niet-teruggevonden 
voertuigen. 
 
 
Internationale context 
 
Het internationale aspect is alom vertegenwoordigd bij de zwendel van voertuigen. Niet alleen worden 
voertuigen uitgevoerd naar het buitenland maar worden in het buitenland gestolen voertuigen in België 
ingevoerd of wordt België, meer bepaald de haven van Antwerpen gebruikt als transit in het kader van 
internationale illegale handel.  We stellen geen opmerkelijke veranderingen vast voor de plaats/het land 
van bestemming en de gevolgde routes. Tal van gestolen voertuigen worden verkocht (en 
teruggevonden) in de buurlanden van België.  Meer dan 82 % van de in het buitenland teruggevonden 
voertuigen kunnen we immers in onze buurlanden  situeren. Deze landen kunnen hierbij als land van 
bestemming maar tevens als transitland worden beschouwd. Naast Frankrijk, Nederland en Duitsland 
blijken ook Spanje en Italië landen te zijn waarin België gestolen voertuigen het vaakst worden 
teruggevonden.93 Een mogelijke verklaring ligt misschien bij de ontwikkeling van het Schengen-
Informatie-Systeem (SIS) waardoor in deze landen een grotere controle en follow-up van de gestolen 
voertuigen mogelijk wordt in vergelijking met het voormalig Oostblok (waar relatief weinig voertuigen 
worden teruggevonden) waar dergelijke controles thans nog niet kunnen gebeuren aangezien deze 
landen geen lid zijn van de EU en er geen mogelijkheid is om SIS te raadplegen.   
 
We kunnen twee grote filières onderscheiden.  
 
Een eerste route is deze naar het Oosten. De Oost-Europese landen liggen voldoende dicht bij België 
om snel voertuigen te exporteren en aan de andere kant ver genoeg om een gestructureerde aanpak 
van de politiediensten te belemmeren. Uit onderzoek komt de betrokkenheid van criminele netwerken 
naar voren.94 De betrokkenheid van Litouwse dadergroepen met betrekking tot de zwendel van 
voertuigen neemt toe. In België zijn criminele organisaties van Litouwse origine zowel in Vlaanderen als 
in Wallonië zeer actief bezig op het vlak van voertuigencriminaliteit. Hierbij kunnen we enigszins een 
verschillende modus operandi vaststellen voor Wallonië  en Vlaanderen. In Wallonië zijn Litouwers 
eerder gespecialiseerd in het ontmantelen van (gestolen) voertuigen. In verschillende dossiers waren de 
wagens in Duitsland gestolen, zo vlug mogelijk naar de andere kant van de grens gereden en 
vervolgens in opslagplaatsen verborgen om daar te worden gedemonteerd.  In deze opslagplaatsen 
wordt op uitermate professionele wijze te werk gegaan: de voertuigen worden gedemonteerd, 
elementen die de identificatie ervan mogelijk maken (stickers,…) worden zorgvuldig verwijderd, het 
motornummer wordt licht gewijzigd (een cijfer wordt veranderd) of het nummer van een voertuig dat niet 
meer in verkeer is, wordt gebruikt.  In minder dan 48 uur wordt een voertuig volledig gedemonteerd.  
Restafval uit deze werkzaamheden (onverkoopbare stukken, persoonlijke bezittingen uit de auto’s,…) 
wordt in gestolen bestelwagens geladen en vervolgens op de openbare weg achtergelaten. Hoewel 
deze bedrijvigheid intens blijkt te zijn, blijft zij discreet. Sommige loodsen bevinden zich immers in 
bewoonde  zones, maar niet in de stad. 
 
In Vlaanderen hebben deze criminele organisaties zich gespecialiseerd in het transport van gestolen 
en/of omgekatte voertuigen naar Litouwen door middel van voertuigentransporten met opleggers. 
Wanneer deze voertuigen zonder problemen Litouwen bereiken worden de chauffeurs van de oplegger 
extra beloond (maandloon) doch in het tegenovergestelde geval kunnen zij zich verwachten aan 
represailles. Een deel van deze voertuigen wordt verkocht op de Litouwse markt. Een ander deel verlaat 
Litouwen spoedig, met Rusland, Wit-Rusland of Oekraïne als bestemming.  In een onderzoek kwam 
eveneens aan het licht dat sommige gestolen voertuigen op het Belgisch grondgebied onmiddellijk 
worden verhandeld. Volgens de Litouwse autoriteiten is de doorverkoop ter plaatse niet erg 
georganiseerd, want de onderdelen worden aan diverse willekeurig gekozen garages te koop 
aangeboden.  Toch wordt vastgesteld dat diverse firma's erbij zijn betrokken, inzonderheid bij het huren 
van de loodsen.  Deze criminele groepen passen zich ook vlug aan het optreden van de politie aan. 
 
                                                           
91 NATIONALE CRIMINELE DATABANK (NCDB), extractie van 24 februari 2003. 
92 Statistieken Europol 2002 
93 NATIONALE CRIMINELE DATABANK (NCDB), extractie van 24 februari 2003. 
94 EUROPOL, Illegal Traffic in Stolen Vehicles, Intelligence Bulletin, 2001, nr. 3, p. 4. 
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Een tweede route is de zuidelijke (via Frankrijk en Spanje naar Centraal- en Oost-Afrika) doch wegens 
de onmogelijkheid om SIS te raadplegen en het ontbreken van gegevens, kunnen deze cijfers niet hard 
gemaakt worden. 
  

4.3.5 Mensensmokkel95  
 
Algemeen 
 
Alhoewel het nagenoeg onmogelijk is om het fenomeen te kwantificeren, lijken zowel het aantal binnen 
de EU gesmokkelde personen als de betrokkenheid en het professionalisme van de georganiseerde 
smokkelgroeperingen toe te nemen. 
 
In 2002 liep het aantal onderschepte vreemdelingen zonder geldig verblijfsdocument op tot 24.537 
personen96. De verhoging van het aantal intercepties komt neer op een toename met 19,5 % ten 
opzichte van 200197. Opvallend was de daling van de groepsgewijze intercepties op parkings langs de 
autosnelweg richting kust en in de kustregio. Waren het in 2000 nog 6.484 mensen, dan viel het aantal 
in 2001 terug tot 5.718 (een terugval met 12%). Terwijl er in het gerechtelijke arrondissement Brugge in 
2002 19% meer illegalen dan in 2001 werden aangetroffen, vond men er gemiddeld slechts een drietal 
personen per interceptie98. Bij de geïntercepteerde illegalen zijn er 47 verschillende nationaliteiten 
vertegenwoordigd. Een mogelijke verklaring is de diversificatie van de transportmiddelen om trajecten te 
overbruggen. In toenemende mate duiken verstekelingen op in goederentreinen. 
 
In 2002 dienden 18.805 personen een asielaanvraag in. Ten opzichte van 2000 en 2001 komt dit neer 
op een daling van 55.95 % en 23,40 %. Bij de asielzoekers zijn er 15399 verschillende nationaliteiten 
vertegenwoordigd. De nationaliteit van de geïntercepteerde illegalen loopt niet gelijk met die van de 
asielaanvragers. Een aantal nationaliteiten maakt zich schuldig aan nationaliteitsfraude zodat bij het 
overzicht van de nationaliteiten van zowel asielzoekers als van geïntercepteerde illegalen enige 
voorzichtigheid geboden is. Egyptenaren geven zich bij hun asielaanvraag uit voor Iraki. Iraki trachten 
dan weer België binnen de reizen met valse Israëlische paspoorten. 
 
 
Trends 
 
Door zijn geografische ligging, in het midden van Europa, is België bijzonder gevoelig voor 
mensensmokkel. De parkings langsheen de autosnelwegen, de omgeving van belangrijke 
treinstations100 – met in het bijzonder de wijde omgeving van Brussel-Zuid – en de parkings van de 
vrachtwagens ter hoogte van de ferry’s naar het Verenigd Koninkrijk vormen trefpunten en/of 
sleutelplaatsen voor de mensensmokkel.  Het gaat evenwel niet uitsluitend om Belgische havens met 
een ferrydienst.  De smokkelaars schuimen de verschillende havens langs het kanaal – zowel in België, 
Nederland als Frankrijk – af om het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Hiermee spreiden ze het risico, 
blijven onopgemerkt en vermijden tijdelijk verscherpte controles op één of andere plaats. Wel is de 
verschuiving tussen de verschillende oversteekplaatsen, zodra een netwerk zich specialiseert in een 

                                                           
95 Mensensmokkel loopt parallel met de illegale immigratie (houdt in dat een persoon op een (irreguliere) manier een 
landgrens overschrijdt, een land doorreist en/of zonder een geldige verblijfstitel in een land verblijft of de 
binnenkomstvoorwaarden niet naleeft)  in zoverre dat een persoon van een vreemde nationaliteit op een irreguliere 
manier en/of met hulp of bemiddeling van derden vrijwillig een landgrens overschreed. Smokkel impliceert dat de 
persoon op de hoogte is van de modaliteiten waarop hij of zij naar een andere bestemming zal reizen. De persoon 
betaalt voor de trip een overeengekomen – zelfs buitenproportioneel – som zonder dat er sprake is van dwang, 
bedrog of misbruik van de kwetsbaarheid van de gesmokkelde persoon. Wanneer de gesmokkelde de bestemming 
bereikt of de smokkelaar zijn dienst contractueel uitvoerde, eindigt de relatie tussen smokkelaar en gesmokkelde. Art  
77 en 77bis van de Wet van 15-12-1980 (eerste lid) sluit op deze situatie aan. 
96 Voor 20 535 in 2001. Uit de verklaringen van de geïntercepteerde leiden we af dat 66% van hen op een of andere 
wijze geholpen is door een smokkelaar. Vermeldenswaard is tevens dat 48,9 % van de geïntercepteerde illegalen 
deel uitmaakten van een groep. 
97 Het aantal intercepties stemt niet overeen met het aantal geïntercepteerde illegalen. Sommige illegalen gaven 
immers geen gevolg aan de beslissing om het land te verlaten en worden daardoor een tweede keer of meerdere 
malen aangetroffen. Een smokkelorganisatie biedt de migrant vaak de waarborg dat hij of zij op de plaats van 
bestemming zal geraken. Een tweede en zelfs een derde poging is in de prijs verrekend. 
98 SABBE, J., Een globaal overzicht van de vluchtelingen die zijn aangetroffen in het gerechtelijk arrondissement 
Brugge in 2002, Coördinatie en Steundienst, Federale Politie, Brugge, 2003. Bij de controles werden groepen 
illegalen gevonden met een maximum van 29 personen bij één interceptie. 
99 In het jaar 2001 waren het nog slechts 112 nationaliteiten. 
100 Met de “omgeving van de stations” doelen we eveneens op trefpunten zoals horecazaken zoals fastfoodwinkels, 
telefoonwinkels, goedkope hotels, … 
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specifieke overtocht of traject, moeilijk in te schatten.101 Naast de voornoemde trefpunten ronselen 
smokkelaars in toenemende mate hun klanten in opvangcentra voor asielzoekers. 
 
Het Schengengebied opende nieuwe perspectieven voor de mensensmokkel. Slechts een kleine groep 
migranten bereikt rechtstreeks België via een Belgische Schengen-buitengrens. Meestal overschreden 
ze eerder de Schengenbuitengrens in andere landen. Voor de EU worden vooral de Oost-Europese 
staten de transitlanden. De rol van de Balkanlanden lijkt af te nemen.102  
 
Verklaringen van de gesmokkelden leveren punctuele informatie over gebruikte reisroutes, gevolgde 
(deel)trajecten, gebruikte reismiddelen en gekregen hand- en spandiensten op. De migrant heeft 
evenwel vaak baat bij onvolledige of onjuiste informatie. Onderzoeken leren dat zij goed gebrieft zijn in 
geval van ontdekking. De informatie van de gesmokkelden leidt – net als het voorgelegde 
identiteitsdocument - dus niet steeds tot kennis inzake de gevolgde reiswegen.103 De gesmokkelden 
krijgen van de smokkelaars vaak routebeschrijvingen, adressen of telefoonnummers van 
contactpersonen.  De smokkelaars geven richtlijnen om die hulpmiddelen – net als documenten die op 
hun ware identiteit of het land van herkomst wijzen - bij een politiecontrole te vernietigen.104 
Gesmokkelden zijn vaak inventief bij het zoeken naar bergplaatsen voor die aanwijzingen. De 
bergplaatsen vallen doorgaans niet op bij oppervlakkig fouilleren: ingenaaid in de kleding, verborgen in 
de schoenhakken, geschreven op de binnenkant van de broeksriem, ingeschoven in een pakje 
sigaretten, op de huid geschreven, … Zij dragen soms meerdere valse identiteitsdocumenten op zich 
die getuigen van een goede kwaliteit en als dusdanig niet makkelijk kunnen gedetecteerd worden.. 
Zodra één ervan is gevonden, ziet de politieman vaak af van een verdere fouillering. 
 
Uit een onderzoek in samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken blijkt dat 86,7% van de 
vreemdelingen voor zijn trip naar België een  beroep deed op passeurs of tussenpersonen. Deze 
zogenaamde “passeur” staat eveneens in voor de keuze van het land van bestemming (40,6%).  
Daarnaast wordt de keuze mee bepaald op basis van de aanwezigheid van familie of vrienden. Een 
studie van het CIDPM stelt dat 65% van de asielzoekers eveneens een beroep deed op tussenpersonen 
en naar het land van bestemming werd gesmokkeld.105 
 
De meest gebruikte smokkelmethode blijft de verberging in een transportmiddel: een vrachtwagen, een 
bestelwagen, de goederentrein. Dergelijke manier van overbrenging houdt steeds risico’s in voor de 
gesmokkelde106.  Het aantal intercepties van grotere groepen verstekelingen in vrachtwagens daalt  
echter zowel in België als in andere EU-landen107. De trein wint aan belang. De mensensmokkel 
reageert immers zeer flexibel op een gewijzigde situatie. Zo vertaalde de studie over de sluiting van 
Sangatte in navolging van een Brits-Frans akkoord zich ogenschijnlijk onmiddellijk in een toegenomen 
smokkel van Iraki onder meer via België.108 Bij mensensmokkel wordt vrijwel stelselmatig gebruik 
gemaakt van safehouses: plaatsen waar de illegalen worden verzameld vooraleer zij een nieuwe fase 
van hun tocht aanvatten. Die huizen situeren zich in alle steden van het land, meestal in de buurt van 
opstapplaatsen voor een nieuwe etappe richting het Verenigd Koninkrijk en in de nabijheid van de reeds 
gevestigde legale vreemde gemeenschappen.109 Op die manier valt hun aankomst of aanwezigheid 
helemaal niet op. In safehouses recycleert de smokkelorganisatie veelal de identiteitsdocumenten die 
de migrant gebruikte. 
 
Het gebruik van valse en vervalste documenten neemt toe.110 De vervalsing komt enkel aan het licht bij 
controle op plaatsen waar documenten moeten voorgelegd worden.111 Doorgaans geldt wel dat 

                                                           
101 Een verscherpte controle in de kuststreek gedurende enkele maanden voor en na de sluiting van Sangatte 
leverde op datum van 11-02-2003 een totaal van 1.747 intercepties van illegalen op met minder dan 1% intercepties 
waarbij een aanwijzing werd gevonden dat de migrant vanuit Sangatte kwam. 
102 EUROPOL, Crime assessment, Organised Illegal Immigration Into the European Union, The Hague, October 2001. 
103 Bij de zeer moeillijke informatiegaring komt nog de problematiek van de taal.  Enerzijds is het moeilijk om tolken te 
vinden die de taal van de geïntercepteerde illegaal beheersen.  Anderzijds kan ook de illegaal weinig lezen van de 
aanwijzingsborden in de steden waar hij tijdelijk verblijft. 
104 Hierdoor blijven de gevolgde routes op langere tijd bruikbaar en voorkomt de gesmokkelde de repatriëring naar 
een veilig derde land of het land van herkomst. 
105 JACQUEMET, S., “Immigrant ou réfugié, Prière de ne pas confondre », IOPC, 487-488/2001, 52 en volgende. 
106 De onderzoeken Dover en Wexford, maar ook andere en minder dramatisch eindigende pogingen illustreren de 
precaire situaties waarin verstekelingen overgebracht worden.  Hier denken we aan de verberging in functionerende 
koelwagens of lange trajecten bij lage wintertemperaturen. 
107 CEPOL, Trafficking of Human Beings A Profitable Field of Activity for International Organized Crime, Münster, 19 
tot 22 maart 2002, in bijzonder BAUMBACH, J., “Migratie en mensenhandel – Een winstgevende activiteit voor de 
georganiseerde criminaliteit”. 
108 Op basis van een feedback van Dienst Vreemdelingenzaken na een toenemend aantal intercepties van Iraki over 
het ganse grondgebied. 
109 Bij Chinezen gaat het nog steeds  om een regelmatig gebruik van restaurants, zowel om de illegalen te huisvesten 
als om hen te doen werken zodat zij hun “reiskosten” kunnen betalen. 
110 EUROPOL, Illegale immigratie expert meeting, 26-11-2001. Hierbij verwijzen we onder meer naar Polen, Bulgaren, 
Roemenen, Oekraïners en  Russen. 
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documenten uit omringende en belendende landen minder grondig nagekeken worden  dan deze van 
verre reizigers.112 Veel herkomstlanden leveren nog steeds authentieke documenten af op basis van 
verklaringen of gelegaliseerde akten, of zelfs tegen betaling van een hoog geldbedrag. In landen met 
een  minder performante administratie opent dit de deur voor misbruiken. In andere gevallen zijn 
documenten authentiek maar maakt een lookalike er gebruik van.113 De  meest misbruikte documenten 
zijn paspoorten, visa en werkvergunningen. Dit geldt voor de ganse EU.114 De valse en vervalste 
identiteitsdocumenten worden meer en meer met commerciële koerierdiensten overgebracht.  
 
Met uitzondering van de Chinese smokkelorganisaties neigen de smokkelorganisaties meer naar een 
multi-etnische of een internationale samenstelling.115 De organisaties in België werken niet langer met 
specifieke nationaliteiten van kandidaat-migranten of met bijzondere routes. Zij richten zich meer naar 
verzamelplaatsen van kandidaat-migranten van alle nationaliteiten.116  
 
Bij zowel de verdoken vorm van mensensmokkel – doorgaans met de migrant als verstekeling – als bij 
de minder risicohoudende vormen van mensensmokkel, zoals het reizen met valse en vervalste 
documenten, getuigen de smokkelaars van een enorme creativiteit. Zij zoeken naar de optimale 
versluieringsmethoden voor de verstekelingen of zoeken naar reiswegen of –routes die minimale risico’s 
op detectie inhouden. Bij dit laatste hanteren zij de meest onwaarschijnlijke tussenstops of combineren 
zij valse of vervalste identiteitsdocumenten met migranten van de meest uiteenlopende nationaliteit.117 
De efficiëntie van de grenscontrole en/of de drukte van bijvoorbeeld een bepaalde luchthaven zijn 
doorgaans hun hoofdcriteria. Zodra een probleem rijst, verleggen zij hun routes of veranderen zij van 
bestemming maar handhaven eventueel hun modus operandi. Bij problemen passen ze hun werkwijze 
(tijdelijk) aan. De ervaring leert dat de gebruikte modi operandi na verloop van tijd wel ergens 
terugkeren. 
 
 
Het misbruik van  wettelijke procedures voor de mensensmokkel 
 
Naast de traditionele vormen van mensensmokkel eist de strijd tegen de pseudo-legale immigratie 
met het misbruik van de wettelijke procedures meer aandacht op118. Pseudo-legale migratie houdt in dat 
migranten op een volkomen legale wijze West-Europa binnenkomen en daarna, meestal na een kort 
legaal verblijf, in de illegaliteit verdwijnen. Vooreerst maakt de verbetering van de grenscontroles en/of 
de controle intern Schengen het smokkelaars moeilijker. Daarnaast kan een kandidaat-migrant in een 
groot aantal landen nog steeds door de ontbrekende of gebrekkige administratie of via een parallel 
circuit documenten bekomen of aankopen waarmee hij zijn visumaanvraag staaft of zijn reis119 kan 
maken. Ten slotte zoekt de kandidaat-migrant ook minder risicohoudende manieren om een transitland 
en/of een land van bestemming te bereiken. Zodra de kandidaat-migranten zich in transitlanden 
bevinden, zoeken zij hun toevlucht tot de klassieke mensensmokkelaars om hen naar een land van 
bestemming te brengen of stappen zij in de asielprocedure na hun reisdocumenten verborgen120 of 
vernietigd te hebben. Deze praktijk maakt de migrant kwetsbaar voor de mensenhandel, maar zet ook 
de asielregeling voor de bonafide applicant op de helling. “Asylum-shopping” is overigens een Europees 
fenomeen  dat geenszins tot één nationaliteit te herleiden is. 
 
Bij dergelijke frauduleuze of “pseudo-legale” immigratie gaat het om het misbruik van officiële 
“Schengen”-visa voor korte termijn121 of zakenvisa122, het statuut van student123, het statuut van au 

                                                                                                                                                                      
111 Op luchthavens en in zeehavens. 
112 Dit geldt vooral voor Albanezen, Turken, Iraki’s en Joegoslaven. De Chinezen misbruiken dan weer hun gelijkenis 
met Japanezen, Maleisiërs en Koreanen.  Bij migranten uit de Filippijnen, Nigeria, Somalië, Senegal, Ghana en 
Sierra Leone treffen politiediensten ook vaak valse documenten aan. 
113 De smokkelaars gaan ofwel actief op zoek naar personen die nagenoeg overenkomen met de 
identiteitsdocumenten, ofwel veranderen zij het uiterlijk van de kandidaat-gesmokkelde (bril, haarsnit, oorring, …) tot 
dat nagenoeg overeenkomt met de foto in het aan te wenden identiteitsdocument.  
114 EUROPOL, Illegale immigratie expert meeting, 26-11-2001  Alle paspoorten van de EU-landen komen in 
aanmerking: België, Nederland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Zweden, … 
115 Netwerken blijken wel minder etnisch gesloten te zijn. 
116 Hierbij gaat het om landen zoals Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne, Turkije, het FYR, Hongarije, Polen, Tsjechië. 
117 Hierbij denken we onder meer aan Iraki die met Poolse paspoorten via de luchthaven van Athene de EU 
binnenkomen, maar waarbij telkenmale dezelfde Poolse namen terugkeren voor de verschillende personen die 
inreisden. 
118 Zie onder meer de verslagen van de immigratieambtenaren van de tweede generatie van de Dienst 
Vreemdelingenzaken naar aanleiding van missies in Nepal, Algerije, Nigeria, Oekraïne, Sierra Leone, Congo, Polen. 
119 Valse Griekse paspoorten / identiteitskaarten blijven opduiken bij migranten die België willen inreizen.  Vaak 
maken migranten die via de Balkan reizen er gebruik van.  Vooral bij jonge Bulgaarse vrouwen valt het gebruik van 
die Griekse documenten op. 
120 Hierbij denken we aan de verberging in bagagekluizen van de grotere treinstations.  
121 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 
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pair, de formele adoptie of schijnhuwelijken die soms verband houden met familieherenigingen, de 
mogelijkheid om deel te nemen aan socio-culturele manifestaties of sportmanifestaties, het statuut van 
de zeelieden124, visa voor buitenlandse optredens van (religieuze) muziekgroepen, misbruiken van 
beroepskaarten, enz…. De groepering of de organisatie die de pseudo-legale immigratie faciliteert, 
zorgt voor de nodige (authentieke en/of valse of vervalste) reisdocumenten en de al dan niet valse en 
vervalste documenten125 die hiervoor nodig zijn. De vormen van pseudo-legale immigratie geven veelal 
aanleiding tot een “visumshopping” in het Schengengebied. De organisatoren wenden zich tot een 
diplomatieke of consulaire post  die het gemakkelijkst toegang verleent tot het grondgebied ervan, maar 
dat een verblijf opent in het volledige Schengengebied of waarvan een Belgische of lokale medewerker 
hand- en spandiensten verleent aan de smokkelorganisatie. Enkele visa bieden uitzicht op het 
verkrijgen van de Belgische nationaliteit126.  
 
In het bijzonder blijven de schijnhuwelijken één van de meest eenvoudige manieren om naar België te 
komen. Een recente wijziging in de Deense wetgeving over het huwelijk in Denemarken van koppels die 
beiden niet in Denemarken verblijven, leidde onmiddellijk tot een verplaatsing van een aantal 
(schijn)huwelijken van “Belgische” huwelijken naar Denemarken. Ook de Veiligheid van de Staat heeft 
aanwijzingen gevonden dat systematische rekruteringen van Belgen gebeuren door criminele 
organisaties met het oog op schijnhuwelijken. Zij heeft eveneens een nieuwe trend bemerkt, namelijk de 
“schijnscheidingen”. Een schijnscheiding stelt beide voormalige echtgenoten in staat nieuwe partners 
via schijnhuwelijken naar België te halen. Een fenomeen dat in bepaalde Europese landen meer en 
meer de kop opsteekt, volgens de Veiligheid van de Staat, zijn de schijnadopties. Dit zijn adopties van 
minderjarigen die als werkelijke bedoeling hebben om de betrokkenen aan een permanente 
verblijfsvergunning te helpen. Voor België zijn er momenteel nog weinig aanwijzigingen.  
 
Een bijzondere groep voor de frauduleuze legale binnenkomst (maar ook verblijf) met een 
studentenstatuut zijn de Chinese pseudo-studenten waarbij Shangai in de context van het groeiend 
belang van een buitenlands diploma127 stilaan het spilcentrum werd van de malafide agentschappen die 
bemiddelen bij deze vorm van immigratie128. Voor een bedrag van $ 3.000 zorgen 
bemiddelingskantoren voor de inschrijvingen aan scholen voor sociale promotie, hogescholen of 
universiteiten, de nodige diploma’s die toelating geven tot de opleiding en voor de persoon die zich 
garant stelt voor de student.129 De “studenten” leggen hun lot volledig in handen van een agentschap130 
om hen legaal en goedkoop toegang tot België of het Schengengebied te verschaffen. 
 
In de landen van oorsprong spelen reisagentschappen131, arbeidsbemiddelingsbureaus132, model- of 
mannequinagentschappen, sportmanagers, advocaten, maar ook de zakenvisa of visa op uitnodiging 
van bedrijven of organisaties133 een cruciale rol. Ze bieden tegen betaling een “basisformule” of een “all-
in formule”. De laatste formule omvat de formaliteiten voor de aanvraag van de reisdocumenten en het 
visum, de grondige voorbereiding met zonodig valse of vervalste attesten of officiële documenten134 en 

                                                                                                                                                                      
staten die gemachtigd zijn om die visa af te geven de consulaten en de ambassades waarvan het makkelijkst 
misbruik kan worden gemaakt. 
122 Hierbij gaat het zowel om zakenvisa die een onderneming effectief, maar onder vals voorwendsel afleverden als 
om de volledige vervalste uitnodigingen waarvan een onderneming slachtoffer wordt.   
123 Dit is een nieuwe trend die ook door de Veiligheid van de Staat laatste jaar werd opgemerkt. 
124 Het statuut van zeeman verleent diverse faciliteiten in het internationaal reisverkeer, onder andere in het gebruik 
van reis- en identiteitsdocumenten. Volgens de Belgische wetgeving volstaat voor bepaalde landen een 
zeemansboekje i.p.v. een paspoort. Volgens de Veiligheid van de Staat zouden er reisbureaus zijn die beschikken 
over de nodige stempels en documenten om migranten als zeelui te laten doorgaan. 
125 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. 
126 Hierbij denken we aan het huwelijk, de gezinshereniging en het visum van het type D in combinatie met de 
beroepskaart. 
127 In de ogen van vele jonge Chinese academici is een buitenlands diploma een onmisbare sleutel tot de hogere en 
goed betaalde functies van de steeds veeleisender arbeidsmarkt. Duizenden studenten verdringen zich rond de 
honderden vertegenwoordigers van buitenlandse universiteiten en hogescholen op de Education Fairs in de grote 
steden. 
128 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, Juni 2001 en FEDERALE POLITIE, DGJ/DJC/Majhong. 
129 De garanten duiken in verschillende dossiers op waardoor ze soms de tel kwijt raken voor wie ze al dan niet nog 
garant zijn. 
130 Zij weten meestal niet waar en hoe ze huisvesting krijgen. 
131 Zowel in Oost-Europa als in Zuid-Amerika of Azië. De kandidaat-migranten (die vaak terugvallen op de 
asielprocedure) krijgen een grondige briefing ofwel via het reisbureau, ofwel via tussenpersonen (advocaten) om alle 
problemen ter plekke te vermijden of om maximaal de sociale ondersteuning te kunnen benutten. 
132 Dit geldt ook voor de andere EU-lidstaten.  We verwijzen naar Portugal dat te maken heeft met een toevloed aan 
Algerijnen op basis van uitnodigingen van bedrijven - CIREFI -meeting 26-05-2002. 
133 Bij de organisaties doelen we zowel op instellingen (o.a. scholen) als op socio-culturele verenigingen (vzw) die 
ofwel onwetend, ofwel doelbewust uitnodigingen die een visumaanvraag staven, afleveren. 
134 Uit een onderzoek ter plaatse blijkt dat 70 % van  de “authentieke” documenten die in Congo bij een 
visumaanvraag worden ingediend, vals zijn. 
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CV’s en het reistraject.135 Dergelijke tussenpersonen maken publiciteit in de verschillende media in 
bron- en transitlanden, via ronselaars, maar tevens op het internet.136 Andere tussenpersonen zorgen 
dan weer voor het vervoer.137 Tegen dergelijke tussenpersonen kan enkel het land van waaruit ze 
opereren, optreden. In de landen van bestemming maken particulieren, bedrijven, instellingen en 
verenigingen zonder schroom misbruik van hun mogelijkheden, organisatievorm of hun erkenning.138 
 
Sommige Belgische ondernemingen en bedrijven gaan niet vrijuit. Onderzoek toont aan dat ook 
ondernemingen eerder actief aan deze vorm van pseudo-legale immigratie meewerken en tegen 
betaling de nodige stavingdocumenten afleveren. Hierbij gaat het om invitaties, verbintenissen tot 
tenlastenemingen, contracten of om het even welk document dat eigen is aan de zakenwereld waarop 
een visumaanvraag kan bogen zonder dat er echt sprake is van een commerciële relatie met de 
geïnviteerde persoon. 
 

4.3.6 Mensenhandel139 
 
Centraal bij de mensenhandel staat het gegeven van de exploitatie van een persoon tegen haar of zijn 
wil om financiële of andere voordelen te bekomen. Vaak blijft het een feitenkwestie en biedt vooral de 
verklaring van het slachtoffer uitsluitsel. Seksuele exploitatie, arbeidsexploitatie en andere vormen van 
exploitatie worden hierna besproken. 
 
Seksuele exploitatie140 
 
Doorgaans maakt men een onderscheid in binnenlandse en buitenlandse mensenhandel voor seksuele 
exploitatie. Bij de buitenlandse of grensoverschrijdende mensenhandel  worden (vooral) vrouwen in het 
buitenland geronseld en vervolgens – eventueel met verschillende tussenstops – naar België gebracht 
om als sekswerker aan de slag te gaan. Vaak weten ze niet om welke activiteit het zal gaan.141 Bij 
binnenlandse mensenhandel worden meestal vrouwen in België zelf geronseld en onder meer in de 
prostitutie gebracht142. In beide gevallen worden hoge verdiensten voorgespiegeld, maar leidt de 

                                                           
135 Met inbegrip van de betrokkenheid van bedrijven en ondernemingen in België die de agentschappen bewust en 
tegen betaling aan noodzakelijke stavingsstukken helpen. Hierbij denken we aan hotelreservaties. Onderzoeken van 
de verschillende GDA toont de betrokkenheid aan van verschillende Brusselse hotels. 
136 Op een Russische site  werd publiciteit gemaakt voor België als asielland. Het Belgisch asielsysteem werd 
uitgelegd, wat men moest zeggen tijdens een interview, waar alle diensten gelegen waren, welke stappen men 
diende te ondernemen indien de aanvraag onontvankelijk werd verklaard. Verder vertelde men over het leven in 
België, wat de mooie plekjes zijn, hoeveel het levensonderhoud bedroeg, welke winkels goedkoper waren, waaruit 
de voordelen bestaan voor het onderwijs en de ziekteverzekering. Op sommige sites worden dames aangeboden 
voor een huwelijk in België. 
137 Verschillende vervoerders wijden zich aan dergelijke praktijken. Dezelfde werkwijze kwam reeds aan het licht bij 
de toestroom van asielaanvragers in verschillende EU-landen met onder meer België. De chauffeur hield de 
documenten bij en regelde de grensformaliteiten. Eenmaal in België zette de chauffeur hen vroeg in de ochtend af 
aan het station in Brussel-Zuid en verwees hen onmiddellijk naar de Dienst Vreemdelingenzaken. De prijs van de 
reis voor dergelijke bemiddeling bedroeg – afhankelijk van de stopplaats – 500 USD tot 5000 USD. 
138 Onderwijsinstellingen leveren kwistige en slordige inschrijvingen en toelatingsattesten af, zonder van de 
kandidaat-student de voorlegging van een equivalentiebesluit of het slagen voor een taalexamen te eisen. Bovendien 
marketen ze zonder scrupules dat ze door de staat erkend en gesubsidieerd zijn. 
139 Mensenhandel impliceert dat een persoon tegen haar of zijn wil wordt gebruikt om financiële of andere voordelen 
te bekomen.  De centrale notie is (commerciële) “exploitatie” middels het gebruik van bedrog, van geweld, bedreiging 
of elke vorm van dwang. Zo het om vreemdelingen gaat zonder geldige verblijfstitel of ook om een precaire 
administratieve toestand komt het misbruik van die kwetsbare positie in aanmerking als constitutief element. De 
mensenhandelaar onderscheidt zich binnen de context van de illegale immigratie van de mensensmokkelaar door 
finaliteit van de hulp of bemiddeling: hij bouwt de relatie met de persoon op met het oog op een latere en 
aanhoudende exploitatie om financiële of andere voordelen te bekomen. Het onderscheid tussen mensensmokkel en 
mensenhandel wordt vaag wanneer de bijstand aan een persoon van een vreemde nationaliteit voor de irreguliere 
“vrijwillige” landsgrensoverschrijding gepaard gaat met misleiding, bedreiging of een andere vorm van dwang, zonder 
dat er sprake zal zijn van een latere exploitatie. Een aantal landen brengt deze praktijk eerder onder de notie 
“mensensmokkel” onder. Mensensmokkel is in die zin een specifieke verschijningsvorm van de mensenhandel s.l. 
140 BROUCKER, L. & HUYBRECHTS, P., De seksuele uitbuiting van personen. Toestand in België. Een aanzet tot 
beeldvorming, dienst mensenhandel, 2002. 
141 VOCKS, J. & NIJBOER, J., Land van belofte, Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, 1999.  Uit deze studie blijkt dat 
het merendeel van de verhandelde vrouwen voor de seksuele exploitatie uit Oost-Europa dit wel op voorhand weet. 
142 Bij binnenlandse seksuele exploitatie komt de “loverboy methode” vaak op het voorplan. Deze methode omvat 
twee fases.  In de eerste fase zorgen de pooiers dat de – meestal kwetsbare – meisjes die zij uitzochten op hen 
verliefd worden. Hierbij denken we aan meisjes die uit een (zeer) problematische gezinssituatie komen, met een 
beperkt sociaal vangnet, slechte leerresultaten, culturele conflicten, … Zij worden benaderd en geronseld bij de 
crisisopvang, op scholen, in buurt- en clubhuizen, in dancings, …De pooiers hanteren verschillende 
verleidingstechnieken: ze overladen de meisjes met complimenten, aandacht en cadeaus. Doorgaans bereiken ze 
binnen de maand hun doel.  In de tweede fase krijgen ze de meisjes zo ver dat ze zich prostitueren (VENECZ, L. & 
VANWESENBEECK, I., Aard en omvang van (gedwongen) prostitutie onder minderjarige (allochtone) meisjes, 
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tewerkstelling tot vormen van dwang, al dan niet met gebruik van geweld en/of opsluiting.. Voor het 
beeld richten we ons uitsluitend op buitenlandse mensenhandel voor seksuele exploitatie. 
 
Zowel het aantal plaatsen als de nationaliteiten van de mensenhandelaars en de slachtoffers zijn sterk 
wisselend. Een mogelijke verklaring is het groot aantal nationaliteiten van de niet-Belgen en de 
concentraties ervan in de regio. Zo heeft Kortrijk een sterke Russische gemeenschap waar dan ook 
Russische vrouwen seksueel geëxploiteerd worden. Omdat België grenst aan vier landen en bovendien 
zich vrij centraal in West-Europa situeert, kan een vrij groot aantal nationaliteiten van de slachtoffers in 
de seksuele exploitatie teruggevonden worden. Elke nationaliteit is wel ergens aanwezig. Die 
nationaliteit registreert de politie aan de hand van de voorgelegde identiteitsdocumenten. 
Voorzichtigheid is bijgevolg geboden. In het algemeen onderscheiden we drie grote categorieën van 
slachtoffers van "mensenhandel": de Oost-Europese, de Afrikaanse en de Latino-Amerikaanse. 
Daarnaast is er een kleinere Aziatische groep. Binnen de seksuele exploitatie wordt deze van de West-
Afrikaanse of Oost-Europese sekswerkers als  het meest problematisch ervaren omwille van drie  
redenen: de schrijnende situatie van de slachtoffers met onder meer het geweld en de verblijfsstatus, de 
herkenbare handel met onder meer de reis- en aanvoerroutes en tenslotte het aantal slachtoffers. 
 
Terwijl in 1992 de Nederlandse NGO STV geen enkele tussenkomst had voor vrouwen uit Centraal- en 
Oost-Europa, kwamen enkele jaren later 69 % van de slachtoffers die op hen een beroep deden uit 
Rusland en Tsjechië. Dezelfde verontrustende tendens noteerden Payoke (België) en een Zwitserse 
zusterorganisatie. IOM bevestigde deze trend en wees op de toename van zeer jonge slachtoffers: veel 
van de vrouwen uit Centraal- en Oost-Europa waren tussen de 15 en de 18 jaar oud.  De 
mensenhandelaars ronselen allicht deze vrouwen omdat vrouwen en meisjes van deze regio door hun 
uiterlijk minder opvallen voor de politiediensten. 
 
Het profiel van de slachtoffers van Centraal- en Oost-Europese origine zijn vrouwen tussen de 19 en de 
24 jaar (steeds vaker tussen 15 en 18 jaar), vrijgezellen en zonder kinderen.  In casu wisten slechts een 
derde van de vrouwen voor hun vertrek naar het buitenland dat ze in de seksindustrie zouden 
tewerkgesteld worden. De mensenhandelaar bracht hen met een auto of met een autocar over de grens 
en hield nadien hun reisdocument in. Doorgaans werken ze 9 tot 12 uur – soms 13 tot 18 uur – per dag. 
Zij zijn voor hun onderhoud en bescherming afhankelijk van de mensenhandelaar. De vrouwen krijgen 
doorgaans af te rekenen met fysiek geweld. Om samenwerking met politiediensten, NGO of 
opvangcentra te voorkomen trachten de mensenhandelaars wel minder en minder de slachtoffers 
geweld aan te doen143: zij trachten hen op andere – meer psychologische - manieren te beïnvloeden en 
dragen in een zekere zin meer zorg voor hun vrouwen. Deze twee groepen van slachtoffers zijn het 
meest zichtbaar in het straatbeeld en bevolken de prostitutiebuurten in de grootsteden. Ze leggen hun 
contacten op de straat en in de bars. 
 
De groep West-Afrikaanse slachtoffers telt een belangrijk aantal Nigerianen. In deze groep zitten wel 
veel vrouwen die beweren Nigeriaans te zijn, maar die uit buurlanden van Nigeria komen. In het 
merendeel van de gevallen144 hopen de vrouwen een job in West-Europa  te vinden145. Zodra zij zich in 
het Schengen-gebied bevinden, worden ze wel mobieler ingezet.  In mindere mate  vinden we 
Aziatische slachtoffers terug in de seksuele exploitatie. Ze komen onder meer uit Thailand en de 
Filippijnen. Hun aantal is beperkt, maar zij zijn wel eerder verdoken zoals in sauna’s of massagesalons.  
Wel duiken Zuid-Amerikaanse slachtoffers ook in België op. 
 
De ervaring in het binnen- en buitenland leert dat slachtoffers in het zog van de immigratiestroom vanuit 
andere landen naar de EU-landen meekomen of -reizen. Zodra zij zich in de EU bevinden, reizen ze 
eerder individueel of in kleinere groepjes (2 tot 3 personen) die doorgaans enkel uit slachtoffers van 
seksuele exploitatie bestaan. De toegenomen mobiliteit bemoeilijkt de politionele controle. De grote 
meerderheid van de slachtoffers verkeert in een kwetsbare administratieve situatie: ofwel zijn ze illegaal 
aanwezig, ofwel beschikken ze enkel over tijdelijke verblijfsdocumenten. Omdat het merendeel van de 
slachtoffers in de grootsteden verblijft, bespreken we het kwantitatief luik van de seksuele exploitatie 
van die steden in het bijzonder. 
 
Antwerpen kent een Oost-Europese en een (West-)Afrikaanse slachtoffergroep die in het 
prostitutiecircuit belanden. Sinds 2001 is het Antwerpse prostitutiemilieu op ingrijpende wijze veranderd. 

                                                                                                                                                                      
Nederlands Instituut voor Sociaal Sexuologisch onderzoek, Utrecht, 1998 en BULLENS, R.A.R., & VERBRAKEN, A.M., 
Daad uit liefde.  Gedwongen prostitutie van jonge meisjes, Justitiële Verkenningen, 2000, Jaargang 26, nummer 6. 
143 INTERPOL WORKING GROUP ON TRAFFICKING OF HUMAN BEINGS, Sexual exploitation of women – 18 & 19 Oktober 
2001, Den Haag. 
144 Rapport opgesteld door de immigratieambtenaar in Albanië, maart 2001; verkregen via LOBEIT dat stelt dat 73 % 
van vrouwen is dit geval verkeren. 
145 Sommige slachtoffers prostitueerden zich reeds in het land van oorsprong. In een aantal van die landen is 
prostitutie een sociaal aanvaarde activiteit. Deze slachtoffers beseften welke activiteiten zij hier zouden verrichten, 
maar kenden niet steeds de modaliteiten. Dit belet niet dat zij als slachtoffer van mensenhandel kunnen worden 
beschouwd. Vooral de Nigeriaanse en West-Afrikaanse slachtoffers verkeren in deze situatie. 
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De stad Antwerpen, de politiediensten en de gerechtelijke overheden bundelden de krachten om de 
traditionele prostitutiewijk – het roodlichtkwartier – “Schipperskwartier” te saneren. De illegale 
sekswerkers werden gerepatrieerd, de wijk werd verkeersvrij, de politie controleerde systematisch de 
carrés en bars. Deze gezamenlijke aanpak leverde voor de seksindustrie uiteenlopende resultaten op. 
Enerzijds werd de wijk veiliger zodat Europese sekswerkers terugkeerden. Anderzijds zochten illegale 
sekswerkers hun heil elders in Antwerpen, in België en in de omringende landen. In Luik, Charleroi en 
Brussel, maar ook in kleinere steden kwamen nieuwe Afrikaanse sekswerkers toe.  Eigenaars van 
landelijk gelegen bars kregen bezoek van Albanezen die nieuwe vrouwen aanboden. De stad Lille, maar 
ook het Groot-Hertogdom Luxemburg noteerden een toevloed van nieuwe sekswerkers. 
 
Het gaat in Brussel voornamelijk om vrouwen en om travello's. De politiediensten registreerden geen 
mannelijke prostituees.  In het Brusselse komen de vrouwen vooral uit West-Afrika, uit landen van Oost-
Europa en de staten van de voormalige USSR. De Oost-Europese meisjes hebben doorgaans pooiers 
van Albanese origine. De Albanese pooiers zijn verweven met andere criminele activiteiten (wapen -en 
drugstrafiek). Sedert 2002 nemen andere nationaliteiten de fakkel over van de Albanezen. Het meest 
opvallend zijn de Bulgaren. De Afrikaanse “madammen” exploiteren de Afrikaanse meisjes. In het 
Luikse prostitutiemilieu werken voornamelijk Afrikaanse meisjes en meisjes uit het Oostblok, met 
voornamelijk Albanese pooiers. In Charleroi gaat het vooral om Afrikaanse meisjes uit Congo, Ghana en 
Nigeria. Recent ontdekten de onderzoekers ook meisjes uit Kazachstan, Angola, Sierra Leona, Kenia en 
Somalië. Het merendeel van de pooiers zijn van Albanese origine die zich ook inlaten met drugstrafiek. 
Maar ook hier verschijnen de Bulgaren in beeld. 
 
Kenmerkend voor de handel in vrouwen voor seksuele exploitatie is het gebruik van valse en vervalste 
documenten of van authentieke reisdocumenten met frauduleus bekomen visa. Bij het gebruik van de 
visa gaat het vooral om een onheus gebruik van toeristenvisa, zakenvisa, studentenvisa, visa voor 
showbusiness en de “overstay” ervan. Sedert 01-01-2002 viel de EU-visumvereiste voor onderdanen 
van de kandidaat EU-lidstaten weg. Ongetwijfeld verklaart dit deels de toename van het aantal vrouwen 
uit die regio’s. 
 
De slachtoffers zijn nagenoeg allen vrouwen. Het slachtofferschap vindt zijn oorzaak in bijvoorbeeld het 
“vrouwbeeld” in de landen van oorsprong met onder meer het fysiek geweld tegen, het seksueel geweld 
tegenover en de seksuele terreur van vrouwen146. Daarnaast zijn er het naïef vertrouwen en geloof van 
het slachtoffer in de gemaakte beloftes en het vooruitzicht van een beter leven in het rijkere Westen. De 
toekomstige slachtoffers reageren immers op advertenties voor modellen en mannequins, 
huwelijksvooruitzichten147, beloftes, succesverhalen…  
 
De Oost- & Centraal-Europese slachtoffers zijn voornamelijk afkomstig uit Oekraïne, Wit-Rusland, 
Polen, Roemenië, Tsjechië, Slowakije, Moldavië en Bulgarije. Een bijzondere aandacht bij deze 
nationaliteiten krijgt de voormalige republiek van Joegoslavië. Veel slachtoffers hebben een tijdje in 
Italië gewerkt of werden via Italië gesmokkeld. De vraag over de keuze van België als eindbestemming 
voor de exploitatie kan niet eenduidig beantwoord worden. De snelle verbindingsmogelijkheden, de snel 
bereikbare buurlanden en de sociale voorzieningen in België spelen allicht een rol.  Hoe dan ook 
worden zij – eventueel met tussenstops in niet-EU lidstaten - naar West-Europa gebracht en “verkocht” 
aan uitbaters van nachtclubs, bars, carrés of massagesalons. 
 
Bij de West-Afrikaanse prostituees en slachtoffers van mensenhandel valt de rol van Spanje op. Veel 
slachtoffers blijken in het bezit te zijn van Spaanse arbeidsdocumenten. Die documenten werden in 
Ceuta afgeleverd maar bieden geen mogelijkheid verder te reizen. De West-Afrikaanse prostituees 
blijken zowel nationaal als internationaal  zeer mobiel tezijn. Zo duiken jonge Nigeriaanse vrouwen meer 
en meer op in Ierland waar zij – zo zij  er een kind ter wereld brengen – automatisch de Ierse 
nationaliteit bekomen. Maar ook Italië verwierf een belangrijke plaats voor de West-Afrikaanse 
prostitutie. In het zog van vele andere Nigerianen kregen de Nigeriaanse sekswerkers en hun 
exploitanten er voor de eerste keer en op grote schaal vaste voet aan de grond.148  
 
We treffen de slachtoffers aan in alle sectoren van de seksuele dienstverlening: van de alom zichtbare 
straatprostitutie en raamprostitutie, escorte tot de meer verdoken vorm zoals sauna, massages, privé-
clubs en hotels. In België bestaat de tendens van seksuele exploitatie van vrouwen via de prostitutie in 
privéwoningen die de pooier huurt en de escorteservice. De marketing van hun koopwaar – de 
advertenties, neonverlichting of mond-tot-mondreclame – blijft de achillespees van de seksindustrie. 
Een rigoureuze opvolging van het gepubliceerde aanbod is vaak de enige leidraad om proactief de 

                                                           
146 HUGHES, D.M., Trafficking for Sexual Exploitation: The case of the Russian Federation, 11- 13,  IOM, juni 2002. 
147 The Exploitation and Export of Women from Russia: Scale and Scope, 1999 waarin het Departement voor 
vraagstukken over familie, jeugd en kinderen poneert dat 159 vrouwen per dag vanuit Rusland naar Noorwegen 
reizen om er een Noorse echtgenoot te vinden. 
148 Zie onder meer verslag immigratieambtenaar Dienst Vreemdelingenzaken met tijdelijke missie in Nigeria. 
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netwerken van seksuele exploitatie te volgen en het verschil te maken tussen een zelfstandige en een 
geëxploiteerde sekswerker. 
 
Opvallend is het gebruik van money transfert-bedrijven voor de financiële transacties. Voor de 
Afrikaanse betalingen is er de alom gekend Western Union Money Transfer. Andere nationaliteiten doen 
hun transacties in cash, opteren voor betalingen in landen van herkomst of bestemming door 
bemiddeling van familieleden, gebruiken internetbanking of de gewone bankoverschrijvingen. Sommige 
exploitanten herinvesteren de winsten in bepaalde eroscentra of ontwikkelen andere activiteiten in de 
pseudo-legale sfeer.  
 
 
Arbeidsexploitatie 
 
Bij een controle is het niet vanzelfsprekend uit te maken of het gaat om zwartwerk, om illegale 
tewerkstelling dan wel om een vorm van arbeidsexploitatie. Indien er aanwijzingen zijn voor een 
arbeidsexploitatie zal de politie het verder onderzoek opnemen. De controles waarbij een 
arbeidsexploitatie aan het licht komt, sluiten in het algemeen op die van de partners van de 
Arrondissementele Inspectiecel (AIC) op basis van de Col 12/99 aan. De Sociale Inspectiediensten 
(Sociale Wetten en Controle Arbeid en Tewerkstelling) leveren daarbij een onmisbare steun.  Bovenop 
de multidisciplinaire controles van het AIC komen de acties op basis van het miniprotocol dat het tussen 
het Ministerie van Sociale Wetten en het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid afgesloten werd op 31-
05-2001 in het kader van de strijd tegen de arbeidsexploitatie. De uitgevoerde controles situeren zich in 
de risicosectoren: ze omvatten onder meer de bouw- en verbouwsector, de scheepsbouw, de 
ambulante handel, de bos-, land- en tuinbouw, de textiel- of confectie-industrie en lompenbedrijven, de 
slachthuizen, de transportsector, de binnenvaart149, de horeca met in bijzonder de bars en de exotische 
restaurants150, de schoonmaakbedrijven, het opzetten en afbreken van kermisattracties.  In de praktijk 
gaat het om elke sector die flexibel moet inspelen op de markt van vraag en aanbod, die 
seizoenafhankelijke activiteiten ontwikkelt of die zeer concurrentieel reageert.  Vanuit deze drie 
invalshoeken bezondigen zich steeds meer ondernemingen, sectoren en particulieren aan een 
werknemers-/werkgeversverhouding die aansluit op de arbeidsexploitatie. Illegale arbeid in de 
horecasector betreft voornamelijk Chinese illegalen, in de illegale confectieateliers daarentegen gaat het 
eerder om onderdanen uit Sri Lanka. Illegale Pakistani of Pakistani in de asielprocedure duiken op als 
pompbedienden in goedkope benzinestations. In de bos-, land- en tuinbouw zijn tal van nationaliteiten 
aan het werk: Roemenen, Indi, Nepalezen, Marokkanen, Turken, Moldaven, …  
 
In sportmiddens151 duiken regelmatig getuigenissen van mensenhandelpraktijken op. Omdat de sport 
meer en meer in de financiële wurggreep belandt, maken makelaars handig gebruik van verschillen in 
regelgeving. De administratieve toestand van sporters is niet altijd even duidelijk. De Subcommissie 
mensenhandel en prostitutie van de Senaat besteedde bijzondere aandacht aan de problematiek. De 
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg verfijnde de administratieve 
regeling. Een competitieve sporttak met belangrijke inkomsten en uitgaven is een omgeving die 
goedkopere spelers van buiten Europa aantrekt. 
 
Een onderzoek bracht de exploitatie van het huispersoneel – ook bestempeld als huisslavernij – voor 
het voetlicht152. Het gaat zowel om een exploitatie van personeel bij particulieren als bij mensen met 
een diplomatiek statuut153. In het laatste geval gaat het om illegaal huispersoneel, meereizende 
dienstboden en diplomatiek huispersoneel. Vooral het personeel dat permanent inwoont, wordt 
uitgebuit. De taken van huishoudpersoneel lopen gelijk met die van een meid, maar omvatten eveneens 
de opvang van kinderen (het au pair-statuut). De slachtoffers komen vooral uit landen waarvan 
landgenoten een goede reputatie hebben als dienstboden. Hierbij verwijzen we onder meer naar de 
Filippijnen, Marokko en Centraal- en Zuid-Amerika (met in het bijzonder Peru). 
 
 

                                                           
149 Zie onder meer onderzoeken bij Arbeidsauditeur Gent (vaststelling SPN Gent en de FOD Werkgelegenheid en 
Arbeid Gent (2002) met tewerkstelling van Tsjechische matrozen.  Dezelfde arbeidsexploitatievorm stelt men ook in 
Nederland vast. 
150 Met in het bijzonder de Chinese en Aziatische restaurants met inbegrip van pitazaken. Zie ook het Algemeen 
verslag over de werkzaamheden van de regionale cellen “MERI” in 2001 van de Sociale Inspectie van het ministerie 
van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. Niet gepubliceerd. 
151 Onderzoeken vonden vooral plaats bij clubs met buitenlandse voetballers maar er was ook sprake van 
buitenlandse boksers. 
152 Zie de studie van de RUG over Intenationaal Huishoudpersoneel, 2003, in opdracht van de Federale Minister van 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, uitgevoerd met de steun van de Koning Boudewijnstichting. 
153 Eerdere studies poneerden dat de slachtoffers van huishoudslavernij gelocaliseerd werden bij diplomaten en 
internationale functionarissen die dankzij de Conventie van Wenen van 1961 immuniteit genieten. 
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Andere vormen van uitbuiting 
 
De verkoop op de straat van truien, armbandjes en andere prullaria door Zuid-Amerikanen is één 
opvallende verkoop.. Equadoranen vormen hier de grote meerderheid. Landgenoten die legaal in België 
verbleven, regelden alle zaken en hadden hen in hun dorpen in Equador geronseld. Zij brachten hen 
met de wagen van markt tot markt en organiseerden in hun eigen voordeel de verkoop op die markten. 
De inkomsten vloeiden terug naar de organisator. Die laat geen enkel spoor van zijn aankopen van 
grondstoffen achter. De organisatie – waarschijnlijk familiaal gestructureerd - zorgde voor de 
safehouses en de ateliers. De verklaringen bij controle zijn stereotiep en vaak voorgekauwd.  
 
Onderzoek duidt ook op de inzet die aanleunt bij een exploitatievorm van immigranten voor de 
georganiseerde diefstallen. Het ging om Roemenen en Joegoslaven die om het bedrag van de reis 
naar België terug te betalen – rond de 3.000 DEM – de keuze kregen om zich ofwel te prostitueren, 
ofwel om diefstallen allerhande te plegen. Om familieleden tot medewerking te bewegen, dreigde de 
dadergroep ermee de vrouwen van het gezelschap in de prostitutie te plaatsen. De migranten verbleven 
verplicht in een woning van de organisatoren. Een aantal onder hen werd bij diefstallen op heterdaad 
betrapt. 
 
De bedelarij in de Brusselse agglomeratie van gehandicapte minder- en meerderjarige bedelaars is 
allicht het onderzoek dat de meeste aandacht kreeg. De onderzoeken154 tonen aan dat dadergroepen – 
al dan niet beperkt tot familieverbanden – fysiek gehandicapte Roemenen, al of niet met een geestelijke 
achterstand, naar België brengen. De dadergroep instrueert hen de handicap op de meest zichtbare of 
schokkerende manier aan het publiek te tonen: een korte of opgestroopte broek of een ontbloot 
bovenlichaam. Zij krijgen plaatsen voor het bedelen toegewezen en verplaatsen zich doorgaans op 
eigen kracht van punt naar punt. Per dag haalt elke gehandicapte bedelaar doorgaans tot €200 op. In 
Roemenië bedraagt een maandloon veelal minder dan de helft van dit bedrag. Het opgehaalde bedrag 
vloeit (gedeeltelijk) op een nog onduidelijke manier naar de dadergroep of de organisatoren. 
 
Sekstoerisme, kinderpornografie, kinderhandel en handel in organen en weefsels zijn andere 
vormen van exploitatie Tot op heden werden nauwelijks indicaties gevonden met betrekking tot het 
bestaan van dergelijke subfenomenen in België. 
 

4.4 Georganiseerde diefstallen  
 
Onder de rubriek diefstallen kunnen diverse veiligheidsfenomenen worden ondergebracht: 
woninginbraken, diefstallen van wagens en in voertuigen, diefstal gewapenderhand, winkeldiefstal, 
ramkraken, gauwdiefstal,… 
 
In het kader van de analyse naar aanwezigheid van criminele organisaties worden in de hiernavolgende 
paragrafen enkel de georganiseerde woninginbraken155 en de ramkraken belicht.  
 
Woninginbraken 1999-2001156 
 
Voor 2000 bedroeg het aantal woninginbraken in België 87 303 incidenten (feiten en pogingen). In 2001 
is dit cijfer gedaald tot 81 548 incidenten. 2002 werden 83 469 feiten geregistreerd. Het aantal 
woninginbraken doet zich voornamelijk voor in de Franstalige arrondissementen. In absolute aantallen 
woninginbraken vinden we volgende arrondissementen terug: Brussel, Luik, Antwerpen, Charleroi en 
Nivelles. Deze vijf arrondissementen waren in 2002 goed voor 53% van alle woninginbraken in België. 
 
Indien we evenwel het gewogen cijfer bekijken van het aantal incidenten per duizend inwoners, dan 
komt het arrondissement Luik met 15,62 incidenten per duizend inwoners, op de eerste plaats, gevolgd 
door het arrondissement Charleroi (11,20) en Hoei (10,91). Ook in 2000 stond het arrondissement Luik 
op de eerste plaats met 15,99 incidenten per duizend inwoners, gevolgd door Charleroi (15,45) en 
Bergen (12,14). 
 
De spreiding in de tijd van de incidenten leert ons dat voornamelijk de maanden november tot en met 
maart zwaarder worden getroffen. De woninginbraken zijn quasi gelijk over de dagen van de week 
gespreid. Op zaterdag zijn er iets minder incidenten, en de minste incidenten vinden plaats op zondag. 

                                                           
154 Onderzoek federale politie bij de Spoorwegpolitie Brussel-Zuid, de lokale politie Brussel en de lokale politie 
Antwerpen. 
155 In het jaar 2002 werd een fenomeenanalyse rond de woninginbraken over de werkjaren 1999-2001 afgerond. De 
resultaten hiervan worden kort weergegeven. 
156 Nationale Criminele Databank (NCDB). 
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In de weekends wordt er echter meer overdag ingebroken, waar dat in de week normaliter ’s nachts is 
(voornamelijk tussen 02 en 04 uur). 
 
De daders van woningbraken hebben een voorkeur voor juwelen, gevolgd door geld. Deze zaken zijn 
natuurlijk vrij onherkenbaar, zelfs indien ze kunnen worden teruggevonden. De ophelderingscijfers voor 
het fenomeen woninginbraken liggen evenwel laag (1,80% voor 2001).  
 
De diefstallen die reeksgewijs in woningen worden gepleegd, worden vaak gepleegd door 
georganiseerde bendes, over het algemeen “rondtrekkende bendes” genaamd.  In deze groepen van 
daders wordt een onderscheid gemaakt tussen de groepen afkomstig uit ex-Joegoslavië en de groepen 
uit Roemenië.   
 
Het Joegoslavisch milieu actief in de diefstallen in woningen wordt gekenmerkt door de jonge leeftijd 
van de geïdentificeerde daders (zulks is nuttig om in de woningen binnen te dringen en vormt een 
hindernis voor het optreden en het onderzoek van de politiediensten, die met minderjarige personen te 
maken hebben).  Het organiseren van diefstallen gebeurt in verschillende fasen. Na een voorafgaande 
verkenning worden kentekens geplaatst op de meest interessante plaatsen. Zulks biedt de mogelijkheid 
de plaatsen waar de diefstallen zullen worden gepleegd, zo goed mogelijk uit te kiezen. Na de diefstal 
wordt de buit verzameld op een vooraf vastgesteld punt en door een andere groep opgehaald. De  
goederen waarop zij het gemunt hebben, zijn over het algemeen juwelen en geld. Hoewel het moeilijk 
blijft de leden van deze groepen formeel te identificeren157 is dit milieu blijkbaar ook meer betrokken bij 
andere soorten diefstallen (zakkenrollen en diefstal in gemeentehuizen) en bij heling. Er wordt thans 
eveneens een verschuiving vastgesteld in de aard van de activiteiten ontwikkeld door sommige leden 
van deze groepen van daders. Dankzij hun progressieve integratie in de stedelijke criminele milieus, 
samen met een verhoogde permanente vestiging konden diefstallen met geweld, opsluiting, oplichting, 
prostitutie, hold-ups en drugsfeiten worden aangetoond. 
 
Roemeense groepen van daders zijn eveneens actief in de diefstallen die reeksgewijs in woningen 
worden gepleegd. Zij verschillen van de groepen uit ex-Joegoslavië door de buit. Deze buit bestaat over 
het algemeen uit televisies, hifi, videomateriaal, maar ook uit kredietkaarten. Deze laatste worden 
frauduleus gebruikt of nagemaakt (of de dieven noteren soms enkel het kaartnummer). Het gebeurt ook 
niet zelden dat, ingeval de sleutels aanwezig zijn, de dieven het voertuig meenemen om het te 
gebruiken, over het algemeen om hun buit te vervoeren.  
 
 
Ramkraken158 2000-2002159 
 
In 2001 werden er 274 feiten en 73 pogingen geregistreerd; voor 2002 waren dit 324 feiten en 77 
pogingen. Eén op de vijf incidenten is een poging, met andere woorden 4 op 5 ramkraken slagen. 
Inzake de gebruikte modi operandi merken we dat het gebruik van voertuigen voor dit soort feiten daalt, 
en dat men meer en meer gebruik maakt van een betonblok of een steen. Zeker in Vlaanderen daalt het 
gebruik van een voertuig (in Wallonië stijgt het gebruik van een ramvoertuig nog). Bij een groot aantal 
incidenten kan men evenwel de gebruikte modus niet exact achterhalen. Ook het gebruik van een 
hamer of voorhamer komt regelmatig voor.  
 
Inzake geografische spreiding merken we een groot aantal incidenten op het grondgebied van het hof 
van Beroep van Antwerpen, met relatief hoge cijfers voor Antwerpen, Turnhout en Mechelen. In 2002 
kennen ook de arrondissementen Verviers en Huy een groot aantal incidenten. 
 
De daders van ramkraken hebben diverse doelwitten, maar de categorieën kledingzaken (15,7%) en 
electro (15,0%) springen toch in het oog. Het aantal garagehouders/concessiehouders dat getroffen 
werd in 2001 was vrij hoog, maar in 2002 zakte dit aandeel terug (5,7%). De incidenten ramkraken 
vinden voornamelijk plaats in het voorjaar. In 2002 waren er evenwel veel incidenten in juli en augustus.  
 
Bij de Poolse ramkrakers, die het vooral gemunt hebben op juweliers, optiekers en electrozaken,  kan 
gesproken worden van criminele dadergroepen. Uit dossiers kon de volgende elementen naar voor 
gebracht: 
 

                                                           
157 Verschillende identiteiten, vage en onduidelijke band met het land van herkomst 
158 Een ramkraak wordt omschreven als “Het plegen van een diefstal of poging tot diefstal door middel van braak op 
een etalage, deur of toegangspoort van een (zelfstandige) onderneming of handelszaak, waarbij een voertuig, een 
voorwerp (dat al dan niet door een voertuig wordt voortgeduwd), of enig ander slagwapen wordt gebruikt en dit met 
de bedoeling de buit snel weg te nemen”. Dit soort diefstallen met braak gebeuren in principe buiten de openingsuren 
van de zaak en normaliter zonder dat er een direct contact is met het slachtoffer (dit in tegenstelling tot de diefstal 
gewapenderhand). 
159 FEDERALE POLITIE, dgj/DJB, Expertendatabank. 
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De verkenning gebeurt door daders die reeds hun kwaliteiten hebben bewezen in het verleden en nu elk 
risico uit de weg gaan. De daders mogen geen gerechtelijk verleden hebben, of dienen in het bezit te 
zijn van een valse identiteit160. Voor de verkenning  komen ze voor enkele dagen vanuit Polen naar ons 
land en verblijven in een safe-house. Na de verkenning keren de verkenners terug naar Polen, waarna 
de ploeg uitvoerders overkomt.  Indien deze ploeg wordt gecontroleerd keren ze onmiddellijk terug naar 
het thuisland opdat er geen link zou kunnen worden gelegd tussen de gebruikte auto en de inzittenden.  
 
Ook de uitvoerders verblijven in een safehouse. Eén van hen, de aanvoerder, houdt in opdracht van het 
kopstuk (dat in Polen blijft) de rest van de bende in de gaten. De uitvoerders gaan ook de beoogde zaak 
grondig verkennen met een voertuig dat wettelijk werd geregistreerd (en dus niet geseind staat). In de 
buurt van het doelwit worden juist voor de feiten minimum twee auto’s gestolen161. Het gaat om vrij 
onopvallende wagens (NISSAN SUNNY, AUDI 80,...) De wagen waarmee de verkenning werd 
uitgevoerd, wordt op enkele kilometer van de ramkraak achtergelaten.  
 
Deze groepen passen ook contra-strategieën toe. Zo werden bijvoorbeeld sabotage van politiewagens 
(lek zetten, isolatieschuim in de uitlaat spuiten,..), opzetten van roadblocks (gestolen auto’s) of strooien 
van kraaienpoten vastgesteld. 
 
Nadat de buit “afgekoeld” is wordt deze enkele dagen later opgepikt door een koerier (geen van de 
uitvoerders) die ze naar Polen brengt. Daar wordt de buit doorverkocht. 
 

4.5 Hormonen 
 
De hormonencriminaliteit omvat het geheel van misdrijven dat betrekking heeft op het gebruik van 
groeistimulatoren bij de vetmesting van vee en de strafrechterlijk strafbaar gestelde handelingen op het 
niveau van de zwendel, zijnde de productie, de aanmaak en de distributie van illegale hormonale 
producten.  
 
In het kader van het FALCONE-programma van de Europese Commissie werd op initiatief van de 
Interdepartmentale Cel Residuen de internationale studie BUFALAW-2001 (eindrapport d.d. 24.05.2002) 
uitgevoerd. Met betrekking tot de aanwezigheid van een georganiseerd karakter van de 
hormonencriminaliteit kwamen de verschillende experten (uit 22 deelnemende landen) onder meer tot 
de volgende conclusies:  
 
• Verschillende staten wijzen op duidelijke verbanden tussen georganiseerde criminaliteit en de 

illegale handel in groeipromotoren;  
• In een groot aantal gevallen heeft de georganiseerde criminaliteit in verband met de illegale handel 

van groeipromotoren een internationale dimensie. Grondstoffen en eindproducten worden zowel 
van buiten als van binnen de Europese Unie ingevoerd. 

• Het georganiseerde karakter van de hormonencriminaliteit blijkt tevens uit links met andere 
criminaliteitsvormen, zoals vleesfraude, zwendel in anabolica in sportmilieus, financiële fraude en 
subsidiefraude en zwendel in verdovende middelen; 

• Een betere internationale samenwerking is noodzakelijk bij de bestrijding van het illegaal gebruik 
van hormonen. 

 
Ondertussen kon in eigen land worden vastgesteld dat op het vlak van de analyse van het fenomeen 
een verschuiving merkbaar is. Waar vroeger de controles een indicatie vormden voor het gebruik en 
toedienen, zijn deze niet langer een geldige indicator. Sinds 1998 wordt met name een drastische 
vermindering vastgesteld van het aantal positieve gevallen op het niveau van het gebruik en toedienen 
van illegale groeibevorderaars in de veeteelt. Een harde kern op het niveau van de zwendel blijft echter 
onverstoord bezig met het aanmaken en dealen van de verboden stoffen. Onderzoeken tonen aan dat 
de grondstoffen onder meer afkomstig zijn uit Tsjechië en Slowakije.  
 
Controles op de vetmestingsbedrijven blijken niet meer sluitend te zijn. Steeds vaker worden synthetisch 
aangemaakte hormonen toegediend, met een zelfde moleculaire structuur als de lichaamseigen 
hormonen,  waardoor het quasi onmogelijk wordt om de illegale toediening aan te tonen. Vandaar dat 
het steeds meer zaak wordt om de illegale stoffen zelf op te sporen en aan te treffen op het bedrijf. Een 
aantal vetmesters verklaarde onomwonden dat zij de laatste jaren nog steeds verboden producten 
gebruikt hebben, maar dit wordt niet bevestigd door de analyse van de stalen in het laboratorium. 
 

                                                           
160 De valse identiteit wordt als volgt bekomen : de daders “lenen” de identiteit van een dorpsgenoot die niet gekend 
is in de gerechtelijke bestanden. Met deze identiteit en een “echte” foto gaat men naar het gemeentehuis, waar een 
medeplichtige zit, die tegen de vergoeding van 1.000 euro zorgt voor een nieuw paspoort. 
161 Door middel van een Poolse sleutel of een loper. 
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Het hormonenmilieu past zich snel aan. Nieuwe moleculen en nieuwe toedieningsmethodes volgen 
elkaar razendsnel op. Van zodra de laboratoria in de mogelijkheid zijn over te gaan tot detectie ervan, 
wordt overgestapt op alweer een nieuw product. Dit kwam eind 1999 zeer duidelijk naar voor. Toen 
waren de labo’s in staat stanozolol terug te vinden in urine en mest. Deze nieuwe techniek leidde tot 
een 200-tal positieve vaststellingen binnen een paar maanden. Korte tijd later werd deze substantie in 
België niet meer aangetroffen, en begon het gebruik ervan zich te manifesteren in de ons omringende 
landen, zoals Nederland en Frankrijk. Een zelfde werkwijze gebeurde eind 2001–begin 2002 met een 
analoog van clenbuterol. 
 
Er kan dus worden gesteld dat er zich een zekere professionalisering van de criminele actoren 
voordoet. Teneinde daaraan zoveel mogelijk het hoofd te bieden worden in België dierproeven 
uitgevoerd. Deze tonen duidelijk aan dat de aanmakers van de producten en/of cocktails goed weten 
waarmee ze bezig zijn en (criminele) wetenschappelijke ondersteuning genieten.  
 
Gelet op het bijzonder lucratief karakter is een aantal criminele organisaties actief in de 
hormonencriminaliteit.  Bij wijze van voorbeeld refereren wij aan een dossier waarbij bijzonder aandacht 
werd besteed aan de afscherming van de criminele activiteiten. De organisatie kocht onder meer een 
apotheek en liet ze ook uitbaten door een apotheker om reglementair in orde te zijn. Een van de 
hoofdverdachten was van oorsprong een vertegenwoordiger van een farmaceutisch bedrijf maar 
gebruikte z’n kennis voor illegale praktijken. Als vertegenwoordiger beschikte hij over de nodige 
contacten met buitenlandse bedrijven die de vereiste grondstoffen konden leveren. Via deze dekmantel 
importeerden en verkochten zij hun producten via andere apothekers naar dierenartsen en dealers die 
de producten uiteindelijk leverden aan vetmesters en het bodybuildermilieu, via een netwerk van 
dealers. De import van de producten uit Duitsland en China vond niet alleen plaats via de apotheek 
maar men gebruikte eveneens 2 (niet actieve) Luxemburgse bedrijven voor wie de hoofdverdachte 
vroeger gewerkt had. Via deze Luxemburgse firma’s gebeurden ook de meeste betalingen. Naast de 
afzet in België werden de producten geëxporteerd naar Frankrijk, Italië en Spanje. Sommige van de 
producten werden vooraf getest in erkende (hormonen)laboratoria om zich te vergewissen van de 
detecteerbaarheid van de preparaten.  
 
In het financieel circuit werd eveneens betrokkenheid van een bank aangetoond. De financiële transfers 
werden via de interne rekening van de bankinstelling uitgevoerd met als doel de oorsprong van de 
transacties te verdoezelen. Het vermogensvoordeel werd grotendeels geïnvesteerd in vastgoed, zowel 
in België als in het buitenland162. In het raam van het lopende onderzoek werden de nodige stappen 
genomen om zich onvermogend te maken en zo een eventuele verbeurverklaring te ontlopen. Andere 
leden van het netwerk kochten belastingsambtenaren om en stonden in nauw contact met bevoegde 
controleurs binnen de materie. 
 
Het Europees seminarie BULL 2002 gehouden in Almeria (SPANJE) heeft aangetoond dat België in 
vergelijking met de andere Europese landen op verschillende vlakken sterk staat. Er wordt onderzoek 
gedaan naar de oorsprong van producten, maar ook meer algemeen naar het internationale netwerk dat 
achter de zwendel van illegale groeistimulatoren zit. Ook op het vlak van kennis en detectie van 
producten scoort België goed. In 2002 zijn twee nieuwe hormonale molecules ontdekt. Enkele landen 
beweren dat zij deze problematiek niet hebben maar het blijkt dan dat zij niet investeren in het speuren 
naar hormonen. 
Uit datzelfde seminarie BULL blijkt een gebrek aan informatie-uitwisseling wat een gecoördineerde 
aanpak met verschillende internationale partners onmogelijk maakt. Een betere samenwerking op 
Europees vlak wat betreft de informatie-uitwisseling dringt zich dan ook op. Een bijkomend probleem dat 
zich hier stelt is de informatie-uitwisseling tussen inspectie – en politiediensten die beiden dit fenomeen 
bestrijden. 
 
De inspectie- en politiediensten hebben aanbevelingen geformuleerd aan de Europese Commissie. Zij 
stellen o.a. voor dat iedere lidstaat één nationaal contactpunt aanduidt, dat op het niveau van de 
Europese Unie een waarschuwingssysteem wordt opgericht bij ontdekking van nieuwe substanties, dat 
een databank op Europees niveau wordt opgericht en dat fondsen worden vrijgemaakt voor 
onderzoeksprojecten naar nieuwe substanties met de bedoeling deze te identificeren en 
analysemethodes te ontwikkelen. 
 

                                                           
162 Onder meer een hotel in Tsjechië. 
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4.6 Leefmilieucriminaliteit  
 
Milieucriminaliteit heeft te maken met alle vormen van aantasting van het leefmilieu, zoals vernieling, 
vervuiling, hinder, veranderingen of andere handelingen die in strijd zijn met een regelgeving of een 
wettelijke bepaling ter zake, zowel op regionaal, nationaal als op internationaal vlak. 
 
De verschillende begrippen die opgenomen zijn in deze omschrijving verwijzen naar de heel talrijke 
vormen die de criminaliteit aanneemt en die vooral worden gekenmerkt door hun niveau van organisatie 
en hun complexiteit. Zo wordt al sedert vele jaren een onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde 
“lokale” vormen van milieucriminaliteit en die welke beantwoorden aan de criteria inzake ernstige 
milieucriminaliteit. 
 
Op grond van een samenvatting van de talrijke elementen uit een onderzoek van het verschijnsel, kan 
thans worden bevestigd dat de “lokale” vormen niet beantwoorden aan de criteria van georganiseerde 
criminaliteit. Het gaat immers om een weinig complexe criminaliteit zonder echte criminele structuren 
(bijv. nachtlawaai). Deze lokale problematiek zal hier dan ook niet worden behandeld.   
 
Deze overweging kan evenwel niet worden overgenomen voor de zware milieucriminaliteit. Het blijkt 
immers dat de criminele organisaties belang kunnen stellen in deze herhaalde en georganiseerde, 
bedrieglijke criminaliteit met winstbejag, die het lokale niveau overstijgt, zelfs internationaal is, en het 
milieu grote schade toebrengt. Dergelijke organisaties gaan zich immers toeleggen op bepaalde vormen 
van zwendel als hoofd- of nevenactiviteit, met als voornaamste bedoeling zoveel mogelijk winst te 
maken. 
 
De voorbije jaren hebben wij vooral bepaalde verschijningsvormen van milieucriminaliteit onderzocht: de 
handel in afval, de CITES-problematiek, de zwendel in nucleaire stoffen en in vuurwerk. 
 

4.6.1 Handel in afval 
 
Hoewel de handel in afval wezenlijk deel uitmaakt van de definitie inzake ernstige milieucriminaliteit, 
staat thans nog niet duidelijk vast of dit het bevoorrechte actieterrein van de criminele organisaties 
vormt. Uit de meeste thans behandelde dossiers ter zake blijkt immers dat het voornamelijk gaat om 
organisatiecriminaliteit. De zwendel is daarbij een middel om de kosten die gepaard gaan met 
ecologisch afvalbeheer te ontlopen.  In deze context wenden de ondernemingen een aantal listen aan 
waarbij onder meer misbruik wordt gemaakt van de zwakke kanten van het systeem.  
 
Een volkomen legale firma die op illegale wijze afval stort, kan in de categorie organisatiecriminaliteit 
worden ondergebracht. Een firma die van kop tot teen opgezet is door personen van wie het enige doel 
erin bestaat zich illegaal bezig te houden met afval, past veeleer in de categorie georganiseerde 
criminaliteit.   
 
De in de loop van de jaren negentig geïdentificeerde « stockagetechniek » blijft de meest rendabele en 
de minst riskante manier om de kosten voor ecologische afvalverwerking te ontlopen.  De handel in 
oude banden of in teeltafval die onlangs aan het licht kwam in ons land illustreert niet alleen deze 
techniek, maar ook de grens tussen organisatiecriminaliteit en georganiseerde criminaliteit163. 
 
Uit de verscheidenheid van de gebruikte methodes en van de betrokken soorten afval blijkt dat het 
probleem uiteenlopend is en dat deze vorm van criminaliteit evolueert. Zwendel in niet-gecontroleerde 
vloeibare afvalstoffen en het mengen van afval tijdens het vervoer ervan, evenals illegale praktijken in 
verband met de betaling van een taks bij de inlevering van afval blijven ernstige problemen. Het blijft 
echter moeilijk de personen met echt kwaadwillige bedoelingen te onderscheiden van firma’s met een 
bepaalde achterstand op milieuvlak.  
 
Rechtstreeks of onrechtstreeks winstbejag vormt het hoofddoel van deze verschillende soorten 
zwendel. Deze onwettige winsten zijn aanzienlijk en vormen een gemakkelijke manier om zich te 
verrijken. Deze vaststelling samen met het feit dat de geldende regelgeving zeker nog niet adequaat is, 
alsook het gegeven dat weinig onderzoeken tot een veroordeling van de overtreders leiden, dat de 
procedure voor de inbeslagname van de onwettige winsten nog steeds niet volledig is ontwikkeld en dat 
de verkruimeling van de bevoegdheden geen goede zaak is voor een geïntegreerde benadering van het 
probleem, vormen alle factoren die de ontwikkeling van de organisatiecriminaliteit en zelfs van de 
georganiseerde criminaliteit begunstigen.  
                                                           
163 Voor verdere details over deze twee voorbeelden, zie de Belgische bijdrage voor 2002 bij het Europees verslag 
inzake georganiseerde criminaliteit. 
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4.6.2 De CITES-zwendel 
 
 
De illegale handel in met uitsterven bedreigde fauna en flora wordt geregeld door de CITES164. Daarin 
wordt een wettelijk kader voorgesteld voor de controle op de aanvoer van CITES-soorten. Deze 
regelgeving wordt in de Belgische en Europese wettelijke bepalingen toegepast. 
 
De huidige stand van de Belgische wetgeving maakt het nog steeds niet mogelijk deze criminaliteit te 
beschouwen als een aanzienlijk belangrijke criminaliteit in de zin van de definitie van de georganiseerde 
criminaliteit. Deze zwendel gaat evenwel vaak gepaard met zwaarder gesanctioneerde strafbare feiten 
zoals vervalsing en gebruik van valse stukken, heling, enz. 
 
Dankzij een recente strategische analyse (2002)165 konden wij drie organisatieniveaus van deze 
zwendel identificeren: georganiseerd, semi-georganiseerd en niet georganiseerd. 
 De eerste twee niveaus worden in wezen gekenmerkt door een duidelijke wil om min of meer grote 
winsten te boeken, door connecties op internationaal niveau, door collusie met andere soorten zwendel 
(drugs, wapens, juwelen,…) en door het gebruik van min of meer gesofisticeerde methodes  om de 
toestand  van de onwettig gecommercialiseerde dieren of planten te legaliseren (“wit te wassen”). Het 
laatste niveau, te weten het niet-georganiseerde niveau, is voornamelijk te vinden bij toeristen bij wie 
geen duidelijke intenties in verband met een of andere zwendel te bemerken zijn.   
Op grond van alle thans beschikbare informatie kunnen wij de mogelijke aanwezigheid van criminele 
organisaties zeker niet uitsluiten.  De structuren die zijn opgezet voor andere vormen van zwendel, 
kunnen zeker dienen om “CITES goederen” door te laten. Het gaat om een handel waarvan de 
opbrengst aanzienlijk kan zijn en die dus wellicht organisaties kan aantrekken die niet aarzelen om de 
opgerichte illegale structuren zoveel mogelijk rendabel te maken.  
 
De huidige trend bestaat in het ontwikkelen van een handel in (inheemse) vogels.  Deze vogels komen 
uit de Oostbloklanden (Polen, Tsjechië, Slowakije, Wit-Rusland) en zijn bestemd voor de Westerse 
markt.  Deze zwendel neigt ertoe zich in een georganiseerde context te ontwikkelen, waarbij een aantal 
deskundigen ter zake op internationaal vlak samenwerkt.  Er wordt vastgesteld dat er in België en in 
Nederland vraag naar is.  Op het stuk van het aanbod zijn de gemaakte winsten reëel en de risico’s 
nagenoeg onbestaand. de reglementering in de betrokken landen is verschillend, vaak onvolledig, en de 
politie doet weinig op dit vlak.  
 
 

                                                           
164 Convention on International Trade in Endangered Species. 
165 HENNAUX, D., Situation en Belgique du commerce illégal des espèces de faune et de flore menacées d'extinction 
(CITES).  Un cas particulier : le trafic des reptiles vivants, federale politie, DGJ/DJB/Milieu, 2002.  
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Conclusies 
 
• In de lijn van voorgaande rapporten blijkt dat de drughandel de voornaamste activiteit van 

criminele organisaties vormt. Witwassen situeert zich op de tweede plaats, zij het meestal 
als nevenactiviteit. Eveneens opmerkelijk is het aandeel van criminele netwerken in de 
financieel-economische delicten ( oplichting en BTW fraude). Behoren eveneens tot hun 
belangrijkste criminele activiteiten: voertuigenzwendel, mensenhandel en mensensmokkel, 
georganiseerde diefstallen. 

 
• De onderzoeken naar criminele organisaties situeren zich hoofdzakelijk in de grote 

agglomeraties met in het bijzonder Brussel en Antwerpen. 
 
• Handel in verdovende middelen: 
 
- 80% van het heroïneaanbod in België is afkomstig uit de “Gouden Sikkel” en bereikt ons via 

de Balkanroute. Daarnaast fungeert ons land in de eerste plaats als doorvoerland voor de 
bevoorrading van de Britse markt. Indicatoren wijzen weliswaar naar een mogelijke 
verplaatsing inzake  stockage en herverdeling van Nederland naar België. Het transport van 
heroïne verloopt hoofdzakelijk via vrachtwagens. Hoewel Turkse criminele organisaties geen 
monopoliepositie bekleden, is hun betrokkenheid in de heroïnetrafiek zeer groot. Er wordt 
een intensievere samenwerking met Albanese dadergroepen vastgesteld. De gevoerde 
onderzoeken in België (die zich hoofdzakelijk situeren in de regio’s  met een Turkse 
gemeenschap) hebben tot op heden niet de mogelijkheid geboden om de kopstukken uit te 
schakelen. 

 
- Colombiaanse netwerken spelen nog steeds een overheersende rol op de cocaïnemarkt. De 

overzeese aanvoer van cocaïne, met de Caraïben vaak als transitzone, verloopt grotendeels 
via de havens van Spanje, Nederland en België. Regelmatig vinden in de Antwerpse haven 
inbeslagnames van cocaïne plaats zonder dat personen kunnen worden geïdentificeerd. Het 
feit dat ook Belgische criminele organisaties zich direct inlaten met de receptie van ladingen 
in het havengebied is een recente trend. De verdere verdeling vanuit Antwerpen via 
binnenscheepvaart is een mogelijke hypothese, maar kan bij gebrek aan controles niet 
gestaafd worden.De smokkel van cocaïne via vliegtuigpassagiers (“bolletjesslikkers”) wordt 
eveneens georganiseerd via Zuid-Amerikaanse netwerken. Hier komt België enkel als 
doorvoerland in de schijnwerpers. Door de vermindering van het aantal rechtstreekse 
vluchten met drugproblematische landen, nam het aantal positieve intercepties op Zaventem 
gevoelig af. 

 
- België vormt samen met Nederland de voornaamste producent van synthetische drugs in de 

EU. In het verleden beperkten deze activiteiten in België zich tot de grensstreek, thans kan 
men over het ganse grondgebied geconfronteerd worden met deze problematiek. Gelet op 
de gigantische vraag is ook het aanbod, met name de synthetische drugsproductie sterk 
toegenomen. In het productieproces worden aanmaak en vormgeving meestal gescheiden. 
De onderzoeken naar drugslabo’s beperken zich nog te veel tot een reactieve aanpak 
gefocust op het ontmantelen van de productiesite. Een meer doeltreffende aanpak vertaalt 
zich in een proactieve benadering met een gerichte omgevingsscan en recherche naar 
gecibleerde targets. In de onderzoeken is bovendien de herkomst van de grondstoffen en 
precursoren vaak een blinde vlek. Naast de productie, die quasi uitsluitend in handen is van 
Nederlandse criminelen, is de aanwezigheid van criminele motorbendes in het 
distributieproces vermeldenswaardig. 

 
- Marokkaanse criminele groepen in België en Nederland organiseren reeds een tiental jaar de 

grootschalige invoer over land (via Spanje en Frankrijk) van hasjiesj vanuit Marokko. Daarbij 
maken de organisaties vaak frequent gebruik van reisbussen die daartoe speciaal worden 
omgebouwd. Een nieuwe modus operandus is het gebruik van vrachtwagens. Achter het 
transport via autobus of vrachtwagen gaan meestal nepfirma’s schuil op naam van 
Marokkaanse Belgen. De aanvoer over zee loopt hoofdzakelijk via de Antwerpse haven. Ook 
hier beperken de interventies zich meestal tot inbeslagnames zonder aanhoudingen. 

 
• Inzake het witwassen van criminele gelden kan met genoegen worden vastgesteld dat het 

aantal dossiers geïnitieerd op basis van vaststellingen in de tweede fase van het proces – 
die qua detectie bijkomende problemen stelt –  toegenomen is in vergelijking tot voorgaande 
jaren. Uit een dreigingsanalyse blijkt dat bepaalde sectoren (weinig regelgeving m.b.t. 
sector, weinig behoefte aan ressources,..) kwetsbaar zijn. Het grootste gedeelte (70%) van 
de inbeslagnames situeert zich In België. Investeringen in het buitenland vinden meestal 
plaats in Luxemburg, Albanië, Frankrijk, Spanje en Italië. 
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• Uit analyse van de dossiers BTW fraude blijkt dat in 75% van de gevallen criminele 
organisaties actief zijn. Sommige fraudeurs worden getypeerd als van oorsprong bonafide 
zakenlieden die door omstandigheden zijn afgegleden naar het criminele milieu, maar de 
meeste daders hebben reeds criminele antecedenten die zich situeren in de financieel-
economische sfeer of op vlak van geweldpleging. De criminele organisaties  bogen op een 
netwerkstructuur in combinatie met veelvuldige contacten met andere dadergroepen. Bij 
BTW carrousels worden hoofdzakelijk computercomponenten, GSM’s , auto’s en DVD’s 
verhandeld. Het gebruik van verfijnde (financiële) technieken in combinatie met een goede 
kennis van de tekortkomingen in de controlesystemen kunnen enorme winsten opleveren. 
Het fenomeen BTW fraude wordt nog teveel onderkend niettegenstaande de negatieve 
gevolgen voor het handelsverkeer en de schatkist. 

 
• De gestolen voertuigen die terecht komen in de voertuigenzwendel ondergaan een volledig 

proces (omkatten, boorddocumenten, eventuele uitvoer) alvorens zij opnieuw op de markt 
kunnen worden ingeschreven. In geval van verkoop over de landsgrenzen heen neemt de 
kans op het terugvinden van gestolen voertuigen aanzienlijk af. Ook hier komt de haven van 
Antwerpen als facilitator opnieuw in beeld. De geëxporteerde gestolen voertuigen komen 
meestal terecht in Oost-Europese landen of verdwijnen via de zuidelijke route naar Centraal- 
en Oost Afrika. De betrokkenheid van Litouwse dadergroepen in de internationale 
voertuigenzwendel neemt opmerkelijk toe. Merkwaardig hierbij is het feit dat in Vlaanderen 
de gestolen voertuigen meestal onmiddellijk het land verlaten, terwijl de in Wallonië 
opererende Litouwers de voertuigen eerst volledig strippen. 

 
• Door zijn geografische ligging is België bijzonder gevoelig voor mensensmokkel. De 

smokkelars schuimen de verschillende havens langs het Kanaal af om Engeland te bereiken. 
De meest gebruikte smokkelmethode blijft de verberging in een transportmiddel. Er wordt 
vrijwel systematisch gebruik gemaakt van safehouses, die zich meestal situeren in de 
nabijheid van legale vreemde gemeenschappen. Het gebruik van valse en vervalste 
documenten (paspoorten, visa en werkvergunningen) neemt toe. Met uitzondering van de 
Chinese smokkelorganisaties neigen de criminele netwerken meer naar multi-etnische of 
internationale samenstelling. Naast de traditionele vormen van mensensmokkel, wint het 
fenomeen van de pseudo-legale immigratie (=misbruik van wettelijke procedures) aan 
belang.  In het bijzonder blijven de schijnhuwelijken één van de meest eenvoudige manieren 
om naar België te komen. Een nieuwe trend die zich aftekent is de schijnscheiding. De 
frauduleuze legale binnenkomst (en verblijf) van Chinese pseudo-studenten uit Shangai 
verdient eveneens een bijzondere aandacht. 

 
• Centraal bij mensenhandel staat het gegeven van de exploitatie van een persoon tegen 

haar/zijn wil om er financieel of ander voordeel uit te halen. Binnen de sexuele exploitatie 
wordt deze van de West-Afrikaanse en Oost-Europese sekswerkers als het meest 
problematisch ervaren. In het profiel van de slachtoffers uit Oost-Europa valt in het 
bijzonder de jeugdige leeftijd op. De vrouwen krijgen meestal af te rekenen met fysiek 
geweld, hoewel de mensenhandelaars (om een confrontatie met de overheid te vermijden) 
geleidelijk hun actie verleggen naar meer subtiele vormen van beïnvloeding en intimidatie. 
De grote meerderheid van de slachtoffers komen in het zog van de immigratiestromen 
België binnen en belanden vaak in de prostitutie omwille van hun precaire administratieve 
situatie. De Oost-Europese meisjes hebben meestal Albanezen als pooier, hoewel ook 
andere nationaliteiten – met in het bijzonder Bulgaarse criminelen – zich meer manifesteren 
op deze criminele markt. Bij de West-Afrikaanse prostituees valt het bezit van Spaanse 
arbeidsdocumenten op. Deze vrouwen blijken bovendien zowel nationaal als internationaal 
zeer mobiel te zijn. De opbrengsten uit deze criminele activiteiten worden hoofdzakelijk via 
money-transfer bedrijven naar het land van herkomst gesluisd. De arbeidsexploitatie situeert 
zich in een aantal risicosectoren waar men genoodzaakt is om flexibel in te spelen op de 
markt van vraag en aanbod, die seizoenafhankelijke activiteiten ontwikkelt of die zeer sterk 
onderhevig is aan concurrentie. Omdat de sport meer en meer met financiële problemen 
kampt, duiken regelmatig feiten van mensenhandel op. Ook de exploitatie van huispersoneel 
bij particulieren en diplomaten de zogenaamde huisslavernij, vormt een bijzondere vorm van 
arbeidsexploitatie. 
Naast sexuele en arbeidsexploitatie steken nog andere vormen van uitbuiting de kop op. Wij 
verwijzen hierbij naar de verkoop op straat door Equatorianen gebaseerd op familiale 
verwantschap – Roemeense en Joegoslavische onderdanen die om de kosten voor hun 
immigratie te betalen gedwongen worden in georganiseerde diefstal – en de georganiseerde 
bedelarij door gehandicapte Roemenen. 

 
• De georganiseerde woninginbraken zijn vaak het werk van rondtrekkende dadergroepen. 

Binnen deze categorie onderscheiden wij als de twee belangrijkste criminele netwerken deze 
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samengesteld met onderdanen afkomstig uit het voormalig Joegoslavië en deze die 
opereren vanuit Roemenië. Opmerkelijk voor de Joegoslavische dadergroepen is de relatief 
jonge leeftijd van de leden. Bij de diefstal gaat de interesse voornamelijk uit naar geld en 
juwelen. Er tekent zich een trend af waarbij sommige leden van de organisatie zich vestigen 
in België, zich integreren in bestaande criminele netwerken en hun activiteiten verleggen 
naar andere criminele domeinen zoals diefstallen met geweld, oplichting, prostitutie en de 
handel in verdovende middelen. De Roemeense criminele organisatie onderscheiden zich 
omwille van de aard van de geviseerde buit. Zij gaan meestal op zoek naar TV-, video- en 
HiFi-materiaal alsook creditcards. Regelmatig wordt eveneens het voertuig gestolen om de 
buit te vervoeren. 

 
• Inzake geografische spreiding worden voornamelijk de gerechtelijke arrondissementen 

Antwerpen, Turnhout en Mechelen getroffen door ramkraken. In 2002 deden zich eveneens 
een groot aantal incidenten voor in Verviers en Huy. Het aandeel van de georganiseerde 
criminaliteit in deze feiten situeert zich hoofdzakelijk op het niveau van Poolse 
dadergroepen. Als doelwitten worden in het bijzonder juweliers, optiekers en electrozaken 
gecibleerd. 

 
• Uit een internationale studie in het raam van het FALCONE-project, blijkt een duidelijk 

verband tussen georganiseerde criminaliteit en de handel in groeipromotoren. Er worden 
eveneens linken vastgesteld tussen hormonencriminaliteit en andere vormen van 
criminaliteit, met name vleesfraude – zwendel in anabolica – subsidiefraude – en de handel 
in verdovende middelen. Deze vaststellingen gelden eveneens in België. Nieuwe vaststelling 
is de toenemende professionalisering in deze sector. Door onder meer een verhoogd 
gebruik van synthetisch aangemaakte hormonen wordt de detectie bijzonder moeilijk. 

 
• Op het vlak van leefmilieucriminaliteit zijn er momenteel onvoldoende elementen om het 

aandeel van de georganiseerde criminaliteit in kaart te brengen. 
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5 Legale markten 
 
De overlapping tussen de georganiseerde criminaliteit en de economische wereld moet worden 
bestudeerd om toereikende preventieve en reactieve maatregelen ten uitvoer te leggen en zo het hoofd 
te bieden aan deze bedreiging De universiteiten van Gent en van Antwerpen hebben samen een 
methodologie ontwikkeld aan de hand waarvan de kwetsbaarheid van de bedrijfssectoren ten opzichte 
van de georganiseerde criminaliteit kan worden beoordeeld. Hieronder wordt een beknopte 
samenvatting van deze methodologie gegeven. Statistische gegevens uit de dossiers die bij de 
politiediensten thans worden onderzocht, zijn eveneens bijgevoegd. Er moet worden opgemerkt dat 
deze gegevens soms ook in de rubriek contrastrategie kunnen worden ondergebracht. Hier is het 
evenwel van belang te wijzen op de economische sectoren waarvoor een bijzondere aandacht is 
vereist. 
 

5.1 Kwetsbaarheidsanalyse: een methodologie 
 
De universiteit van Gent en Antwerpen hebben een methodologie ontwikkeld die het mogelijk moet 
maken de kwetsbaarheid van legale sectoren voor georganiseerde criminaliteit in kaart te brengen. Een 
dergelijke oefening heeft vooral preventieve doelstellingen aangezien zij moet toelaten ook 
probleemgebieden te identificeren die vooralsnog niet door georganiseerde misdaad zijn aangetast. 
Kwetsbaarheid houdt immers niet alleen concrete aantasting in, maar ook het risico daarop.  
 
De methodologie werd voor het eerst toegepast op de diamantsector. Gezien het vertrouwelijk karakter 
van deze studie, werden de resultaten ervan niet in dit jaarrapport opgenomen. Hieronder volgt een zeer 
korte samenvatting van de toegepaste methode. 
 
De methodologie bestaat uit vijf fasen. Deze vijf opeenvolgende fasen kunnen worden opgesplitst in 
twee conceptueel verschillende delen. De eerste drie fasen van de methodologie zijn beschrijvende 
stappen, die informatie samenbrengen op drie verschillende niveaus: meso, macro en microniveau. De 
vierde en vijfde fase zijn evaluatief van aard en hebben tot doel om aan de hand van indicatoren een 
kwetsbaarheidsprofiel van een sector op te stellen en conclusies en aanbevelingen te formuleren. 
 
De vijf methodologische stappen zijn de volgende: 
 
De sectoromschrijving: waarin de kernsector en diverse spelers op de markt worden belicht vanuit 
een vooral economische benadering. Deze methodologische stap situeert zich op mesoniveau en 
concentreert zich op de sector en subsectoren als eenheid voor analyse. 
 
De cluster- en omgevingsanalyse: waarin componenten van de ruimere context en hun relatie 
onderling en tot de sector worden besproken. Deze methodologische stappen situeren zich op 
macroniveau en concentreren zich op de cluster en het netwerk als eenheden voor analyse. De 
omgevingsanalyse schetst een beeld van de belangrijkste trends op politiek, economisch, sociaal-
cultureel en technologisch vlak die de context van de sector beïnvloeden en bepalen. De clusteranalyse 
maakt een studie van de relevante actoren in de onmiddellijke (economische) omgeving van de 
kernsector en besteedt aandacht aan hun rol, functie en relatie met de kernsector. 
 
De studie van de referentiemodellen: waarin informatie wordt verzameld over de entiteiten in de 
sector. Deze methodologische stap situeert zich op microniveau, met de entiteit en de ‘business 
processes’ van de entiteiten in de sector, als eenheden voor analyse.  
In deze fase wordt een eenvoudige standaard bedrijfsstructuur ontworpen dat als referentiemodel kan 
worden gebruikt voor entiteiten met eenzelfde economische activiteit binnen de sector. Het model wordt 
opgebouwd aan de hand van het identificeren van een keten van ‘business processes’ die de relevante 
bedrijfsprocessen van de entiteit dienen te visualiseren.  
 

Niveau Economische eenheid Methodologische stap 
Macro cluster, netwerk omgevingsanalyse 
Meso sector, subsector sectorbeschrijving 
Micro entiteit, ‘business-processes’ referentiemodellen 

 
 
Het kwetsbaarheidprofiel op basis van een breedte- en een dieptescan: waarin de informatie die werd 
aangedragen in de vorige fasen, betekenisvol wordt geordend om de betekenis ervan op een zinvolle 
manier te kunnen beoordelen.  
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Deze vierde fase is de essentie van de kwetsbaarheidsstudie. Aan de hand van een diagram van 
indicatoren wordt de analyse van de informatie gestructureerd en het opstellen van het 
kwetsbaarheidprofiel uitgevoerd. De indicatoren worden aan de hand van de ingewonnen informatie 
ingevuld en per indicator wordt een kwetsbaarheid toegekend. Daarvoor wordt beroep gedaan op een 
schaaltechniek met vier labels, gaande van ‘zeer grote’, ‘grote’, ‘kleine’ tot ‘zeer kleine kwetsbaarheid’.  
 
Gezien de informatieverzameling gebeurt op verschillende niveaus (meso, macro, micro), wordt ervoor 
gekozen om deze analytische oefening twee keer uit te voeren, eens in de breedte en eens in de diepte, 
waarbij de breedtescan de analytische verwerking van de informatie van de cluster- en sectoranalyse is 
en de dieptescan wordt uitgevoerd op basis van de informatie komende van de referentiemodellen en 
‘business processes’. Nadat de resultaten van beide ‘scans’ voldoende zijn genuanceerd en 
gerelativeerd (terugkoppeling naar de context) kan een kwetsbaarheidprofiel worden opgesteld, waarbij 
de geïdentificeerde kwetsbaarheden worden gerangschikt. 
 
De conclusies en aanbevelingen: waarin op basis van het kwetsbaarheidprofiel in de eerste plaats 
algemene conclusies worden geformuleerd. Deze dienen vervolgens om aanbevelingen te formuleren 
die het volledige of gedeeltelijke kwetsbaarheidprofiel in positieve zin dienen te verbeteren. 
 

5.2 Door de criminele organisaties gebruikte economische sectoren 
 
De kwetsbaarheidstudies moeten zich voornamelijk toespitsen op de economische sectoren die het 
meest te maken krijgen met georganiseerde criminaliteit. Het is dan ook belangrijk te bepalen welke de 
uitverkoren economische gebieden zijn van de criminele organisaties. De meldingsformulieren kunnen 
al een eerste zicht bieden op de misbruikte sectoren. Onderstaande tabel toont in dalende volgorde de 
sectoren die het meest te lijden hebben van georganiseerde criminaliteit. Dit beschrijvend overzicht kan 
ook worden aangevuld door elders gedane vaststellingen.  Zo heeft de parlementaire 
onderzoekscommissie naar de georganiseerde criminaliteit in België ook sectoren die bijzonder gevoelig 
zijn voor georganiseerde criminaliteit geïdentificeerd (te weten de petroleum-, vlees- en 
diamantsector)166. Ook de Veiligheid van de Staat stelde in 2002 vast dat de georganiseerde 
criminaliteit actief was in een aantal sectoren: olie en gas, diamant, vastgoed en farmaceutica.167 
 
Uit tabel 8 blijkt dat import-exportfirma’s het zwaarst worden getroffen (113 gevallen op 585, hetzij 
19,3%). Deze sector heeft altijd deze positie ingenomen sedert de onderzoeksgegevens systematisch 
worden ingezameld. Wanneer daaraan de cijfers met betrekking tot de bedrijven uit de transportsector 
(die regelmatig worden geciteerd als het zwaarst getroffen door de criminele organisaties) en de 
kleinhandel worden toegevoegd, wordt voor de drie sectoren een resultaat bereikt dat hoger is dan een 
derde van de door de georganiseerde criminaliteit gebruikte handelssectoren. Andere aangehaalde 
sectoren zijn die van het vastgoed, de elektronica en de horeca.  
32,2% van de sectoren waarvan de georganiseerde criminaliteit gebruik heeft gemaakt, hadden een 
buitenlandse rechtspersoonlijkheid, vooral de financiële instellingen.  De bouwsector daarentegen 
omvatte voornamelijk Belgische rechtspersonen. 

                                                           
166 Eindverslag door de heren Coveliers en Desmedt in naam van “De parlementaire onderzoekscommissie naar de 
georganiseerde criminaliteit in België”, Senaat, 1998-99, 1-326/9 
167 Zie in bijlage. 
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Tabel 8: sectoren met commerciële activiteiten 

SECTOR AANTAL % GECUMULEERD % 
Invoer/uitvoer 113 19,3 19,3 
Vervoer 52 8,9 28,2 
Kleinhandel 47 8,0 36,2 
Vastgoed 41 7,0 43,2 
Elektronica 36 6,1 49,3 
Horeca 33 5,6 54,9 
Banken 33 5,6 60,5 
Bouw 25 4,2 64,7 
Andere financiële instellingen 22 3,8 68,5 
Voeding 15 2,6 71,1 
Petroleum 13 2,2 73,3 
Textiel 12 2,0 75,5 
Diensten 12 2,0 77,3 
Verzekeringswezen 11 1,9 79,2 
Reisagentschappen 8 1,4 80,6 
Chemische en farmaceutische industrie 8 1,4 82 
Overige 104 18,0 100 
TOTAAL 585 100  
Opmerking: 213 criminele organisaties hebben commerciële structuren aangewend. Sommige 
organisaties zijn actief in verscheidene sectoren, vandaar het totaal van 585. De categorie "Overige" is 
een vrij ruim begrip dat onder meer betrekking heeft op de sectoren amusement, antiekhandel, casino’s, 
metaalbouw, wapenhandel, afval, scheepsbouw, diamant marketing, ...  
 

5.3 Enkele kwalitatieve voorbeelden 
 
Energiesector 
 
Na de val van het communisme werden verschillende concerns uit de olie en gasindustrie in Rusland en 
de deelrepublieken op abrupte wijze geprivatiseerd. In de meeste gevallen kwam deze privatisering 
erop neer dat enkele kaderleden, samen met de plaatselijke politieke machthebbers die de ‘steun’ 
genoten van de lokale maffia, het bedrijf in handen namen. Door het wegvallen van het centraal 
planbureau diende de omzet verzekerd te worden door de buitenlandse afzetmarkten uit te breiden.  
 
Met dat doel voor ogen werden er in het Westen talrijke dochterbedrijfjes opgericht, waar de soms 
gigantische opbrengsten van de in handel ondergebracht werden. Maar al te vaak echter werden de 
Russische petroleumbedrijven gewoon leeggeplunderd en dienden de buitenlandse firma’s om deze 
kapitalen naar de persoonlijke rekeningen van de initiatiefnemers door te sluizen. De georganiseerde 
misdaad zag in de westerse filialen van de Oost-Europese olie-industrie bovendien een uitstekend 
instrument om op grote schaal geld wit te wassen. Ook in 2002 werd de Veiligheid van de Staat in haar 
onderzoeken nog geconfronteerd met uitlopers van dergelijke witwasschema’s in ons land. 
 
 
Diamant 
 
De infiltratie van de Russisch-Joodse georganiseerde misdaad in het diamantmilieu in Antwerpen 
maakte ook het voorbije jaar het onderwerp uit van talrijke onderzoeken bij de Veiligheid van de Staat. 
Er werd hierbij niet enkel aandacht besteed aan het witwassen van fondsen, ook al is deze problematiek 
nog steeds even actueel. Recent doken er tevens aanwijzingen op van pogingen tot economische 
benadeling van de Belgische diamantsector ten voordele van de buitenlandse centra. In het kader van 
haar wettelijke opdracht van bescherming van het Belgisch economisch en wetenschappelijk potentieel 
zal de veiligheid van de Staat ook in de toekomst veel aandacht besteden aan dit onderwerp. 
 
Voor wat het witwassen van fondsen via diamant betreft werden er in 2002 geen nieuwe technieken of 
tendensen vastgesteld. De witwasconstructies berusten op het vervalsen van facturen, het 
overwaarderen van partijen, de parallelle handel, fraude bij in of uitvoer,… 
 
Er werd evenwel vastgesteld dat de criminele organisaties actief in de diamantsector niet enkel illegaal 
verkregen fondsen proberen wit te wassen maar in sommige gevallen ook criminele feiten plegen 
gerelateerd aan de sector zelf, zoals afpersing diefstal en oplichting. 
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Vastgoed 
 
Het witwassen van fondsen via investeringen in de vastgoedsector is een constante in de onderzoeken 
naar de internationale georganiseerde misdaad. Hoewel deze investeringen zich hoofdzakelijk 
concentreren op enkele Zuid-Europese landen worden er ook in België regelmatig verdachte 
vastgoedtransacties vastgesteld waarachter dubieuze personen of bedrijven schuilen. Investeringen in 
panden met handelszaken en vooral de horeca genieten hierbij veruit de voorkeur, aangezien dergelijke 
activiteiten nadien nog bijkomende witwasmogelijkheden bieden. 
 
 
Telecom 
 
Sinds de liberalisering van de telecommarkt wordt vastgesteld dat steeds meer personen van Russische 
origine pogingen ondernemen om in deze sector te penetreren. Er worden firma’s opgericht die zich 
toespitsen op het verkopen van telefoonlijnen die ze op hun beurt zelf aankochten van Belgacom of 
buitenlandse leveranciers. In sommige gevallen kon de Veiligheid van de Staat vaststellen dat de 
personen betrokken bij deze firma’s  ervan verdacht worden betrokken te zijn bij witwasconstructies. 
 
Daarnaast dient opgemerkt te worden dat de telecomsector het doelwit is van grote internationale 
fraudenetwerken. Telefoongesprekken worden omgeleid via diverse landen om uiteindelijk Afghanistan 
als eindbestemming te hebben.  Technische fraude-ingrepen zorgen ervoor dat er slechts betaald wordt 
voor een nationale oproep, hoewel het in werkelijkheid gaat om een internationale omroep.  Belgische 
operatoren zouden hiervan nog geen slachtoffer zijn geworden.  
 
 
Farmaceutica 
 
De uitvoer van farmaceutische producten naar landen van het voormalige Oostblok is een zeer 
lucratieve activiteit en de georganiseerde misdaad probeert dan ook greep te krijgen op deze markt. 
Aanzienlijke kapitalen vloeien naar bedrijven uit deze sector met de bedoeling de tussenhandel in 
handen te krijgen. De wereldwijde markt van de productie van nieuwe geneesmiddelen wordt 
gedomineerd door enkele zeer grote spelers met gigantische budgetten voor onderzoek en 
ontwikkeling. Criminele groeperingen leggen zich toe op de handel in vervallen of merkloze producten, 
met een zeer hoge winstmarge. 
 
 
Conclusies 
 
• Op basis van wetenschappelijk onderzoek werd een methodologie ontwikkeld voor het 

bestuderen van de kwetsbaarheid van economische sectoren.  Deze werd een eerste keer 
toegepast voor de diamantsector. De keuze voor de diamantsector als case study was enkel 
gebaseerd op methodologische overwegingen. 

• Uit de kwantitatieve analyse blijkt, zoals vorige jaren, dat criminele organisaties 
hoofdzakelijk bedrijven uit de import/export en transport sector gebruiken om hun 
activiteiten te ondersteunen. 

• In de kwalitatieve beschrijving valt in het bijzonder de aanwezigheid van criminele 
Russische netwerken op in de energie, diamant en telecom sector.  
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6 Contrastrategieën 
 
Dit jaar werd gewerkt aan de ontwikkeling van een methodologie om de beeldvorming van de contra-strategieën 
uit te bouwen. Die methodologie combineert kwantitatieve en kwalitatieve aspecten. 
 
Concreet komt het er op neer dat het meldingsformulier wordt uitgebreid met alle courante tegenmaatregelen. Zo 
bekomt men jaarlijks een volledig en voldoende genuanceerd kwantitatief beeld van de toepassing van 
contrastrategieën door de georganiseerde criminaliteit in België.   
 
Uitgaande van criteria zoals frequentie en impact kan men een selectie maken van één of meerdere 
contrastrategieën om daar dan een meer diepgaande kwalitatieve, beschrijvende analyse over op te stellen. Dit 
impliceert o.m. een grondige doorlichting van de basisdossiers, diepte-interviews van de betrokken actoren 
(onderzoekers, politionele steundiensten, magistraten, daders,…), het aanboren van externe bronnen, 
literatuuronderzoek, bevraging van het buitenland, enz. Deze analyse zal gekoppeld zijn aan een voorstel van 
actieplan om de betrokken contrastrategieën aan te pakken. Uit de cijfers van de volgende jaren kan men dan het 
effect van deze beheersingsmaatregelen meten. 
 
De eerste fase van de nieuwe methodologie werd reeds geimplementeerd: alle geinventariseerde 
contrastrategieën werden opgenomen in de bevraging van de diensten zodat het jaarrapport 2003 (over het jaar 
2002) dient als nulmeting. In het volgend rapport zal gestart worden met een beschrijvende analyse van één of 
meerdere specifieke contrastrategieën. 
 

6.1 Definitie 
 
Contrastrategieën kunnen gedefinieerd worden als het geheel van methoden en middelen die worden aangewend 
door criminele organisaties om enerzijds de continuïteit van de organisatie te verzekeren en de (criminele) 
activiteiten af te schermen en anderzijds, het optreden van de overheid te bestrijden door de procedures te 
vertragen of onderuit te halen.  
 
De afscherming, men spreekt ook over defensieve contrastrategieën,  kan bijvoorbeeld bestaan uit het gebruik 
van verschillende GSM’s met prepaid simkaarten, de aanwending van dekmantelondernemingen en stromannen, 
tegenobservatietechnieken,… Het meer actief bestrijden van het overheidsoptreden door middel van offensieve 
contrastrategieën kan ondermeer bestaan uit de intimidatie van magistraten, de bedreiging van getuigen, de 
omkoping van politiemensen op cruciale posities en dergelijke meer. 
 
In de jaren ‘90 ontwikkelde men in België de multidisciplinaire, proactieve en projectmatige aanpak van criminele 
organisaties. Als reactie op het aanvankelijk succes van deze nieuwe benadering begonnen criminele 
organisaties op grotere schaal contrastrategieën te gebruiken. Dit heeft geleid tot een spiegelgevecht waarbij 
overheid en criminele dadergroeperingen dezelfde methoden tegen elkaar toepassen. De politie rekruteert 
informanten binnen het criminele milieu, de maffia koopt mensen binnen de politie om aan informatie te komen. 
 
Het gevolg is dat de overheid steeds nieuwe technieken moet introduceren om niet in een afwachtende positie 
geduwd te worden door de flexibele en vermogende criminele ondernemingen.  Het is bijvoorbeeld voorspelbaar 
dat criminele organisaties nu reeds maatregelen nemen om zich te wapenen tegen het direct afluisteren in een 
woning dat net werd ingevoerd door de wet bijzondere opsporingsmethoden. Door het behoud van de continuïteit 
bouwt de sterke criminele organisatie ook ervaringskennis op. Eerder gemaakte tactische fouten kunnen 
vermeden worden in de toekomst.  Zo organiseert de HELLS ANGELS jaarlijks een wereldconferentie waarin 
contrastrategieën worden uitgewisseld. 
 
Het hoofddoel van de contrastrategieën is de afscherming van de organisatie en de criminele activiteiten en de 
ondermijning van de strafrechtelijke procedures. De impact gaat evenwel een stuk verder dan de rechtstreekse 
schade aan de procedure die erdoor wordt teweeggebracht. Wij denken hier aan het discrediteren van de 
bijzondere opsporingsmethoden, aan de destabiliserende werking van een ‘mol’ binnen de politie,… De 
olievlekwerking van de tegenmaatregelen heeft tot gevolg dat ze maar enkele malen moeten worden toegepast 
om een ontradend effect te hebben. Eén informant die vermoord wordt heeft een zware impact op de 
informantenwerking in het algemeen. Als de overheid niet laat blijken dat zij effectief een dam kan opwerpen 
tegen geweld, intimidatie en andersoortige beïnvloeding door de onderwereld zal het vertrouwen van de burger in 
de rechtsstaat afnemen. In die zin kunnen de contrastrategieën schadelijker zijn dan de criminele 
hoofdactiviteiten van de organisatie. 
 
Dit hoofdstuk geeft een kwantitatief beeld van de contrastrategieën die in 2002 zijn opgetekend aan de hand van 
lopende onderzoeken, met enkele voorbeelden uit de dossiers. Het is ingedeeld volgens het type contrastrategie, 
dat defensief of offensief is.   
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6.2 Defensieve contrastrategieën 

6.2.1 Gebruik van commerciële structuren 
 
Het gebruik van commerciële structuren strekt ertoe criminele activiteiten te vergemakkelijken, te verhullen of 
(inter)nationale witwasnetwerken op te richten. Door de overlapping 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. 
 
213 criminele organisaties (69,6%) hebben gebruik gemaakt van commerciële structuren. Dit schijnt in de richting 
te gaan van de voor 2001 vastgestelde gemiddelden (bijzonder jaar waarin slechts 63% van de criminele 
organisaties een beroep deden op commerciële structuren). 
 
 
Aard en type 
 

Tabel 9: aard van de commerciële structuur 

AARD VAN DE COMMERCIËLE STRUCTUUR AANTAL % GECUMULEERD % 
Bestaande legale structuren, met medewerking van een of meer in 
het bedrijf werkende personen  

193 37,0 37,0

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

221 42,3 79,3

Schijnvennootschappen zonder commerciële activiteit 108 20,7 100
TOTAAL 522 100 
 
Opmerking: 213 criminele organisaties hebben commerciële structuren gebruikt. Sommige organisaties 
gebruikten verscheidene commerciële structuren, vandaar het totaal van 522. 
 
Tabel 9 toont dat de onderzoekers deze structuurtypes 522 keer hebben ontmoet. 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 (221 op 522, 
of 42,3%), gevolgd door de exploitatie van legaal gevestigde vennootschappen. Het aanwenden van 
schijnvennootschappen blijft beperkt (20,7%). Sedert 1997 is er evenwel een stijgende tendens (11,3% in 1997, 
13,5% in 1998 en gemiddeld ongeveer 19% in de afgelopen drie jaren). Sedert 2000 is er een overwicht van de 
gemengde structuur (legale/illegale activiteiten). 
 

Tabel 10: juridische vorm van de gebruikte commerciële structuur 

JURIDISCHE VORM AANTAL % GECUMULEERD % 
Naamloze vennootschap 195 36,0 36,0
Besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid 

164 30,3 66,3

Vorm naar buitenlands recht 103 19,0 85,3
Zelfstandige 52 9,6 94,9
V.Z.W. 6 1,1 96,0
Andere 21 4,0 100
TOTAAL 541 100  
 
Opmerking: 213 criminele organisaties hebben commerciële structuren gebruikt. Het totale aantal juridische 
vormen (541) ligt hoger dan het aantal commerciële structuren (522) 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.) komen duidelijk meer voor dan de andere juridische vormen die door de georganiseerde criminaliteit 
worden aangewend. 
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Verloop van het gebruik van commerciële structuren door de criminele organisaties 
 
De in 2002 vastgestelde relatieve waarde van het gebruik van commerciële structuren door de criminele 
organisaties blijft lager dan de van 1997 tot 2000 waargenomen trends, zoals blijkt uit bijgevoegde grafiek: 

 

Grafiek 9: ontwikkeling sedert 1996 van de criminele organisaties die commerciële structuren gebruiken 
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De stelling dat de gebruikte begrippen preciezer moeten zijn en de georganiseerde criminaliteit duidelijker 
onderscheiden van de organisatiecriminaliteit schijnt de beste verklaring te vormen voor de gevoelige daling van 
het aantal criminele organisaties die een beroep doen op commerciële structuren, zeker voor 2001. De 
nauwgezette follow-up van de gegevensverzameling op het centrale niveau van de federale politie waarborgt dan 
ook een meer eenvormige interpretatie van de definitie voor alle dossiers, wat ook een betere controle tussen de 
gegevens uit de onderzoeken en de definitie van het Bundeskriminalamt in de hand werkt (zie bijlage A). Ieder 
jaar en na iedere gegevensverzameling worden bovendien vergaderingen met de speurdiensten georganiseerd 
om de vastgestelde interpretatiemoeilijkheden te behandelen, inzonderheid het verschil tussen de 
georganiseerde criminaliteit en de organisatiecriminaliteit. Tijdens de gegevensverzameling worden eveneens 
rechtstreekse contacten onderhouden tussen het centrale niveau en de strategische analisten van de 
gedecentraliseerde niveaus, wat het vaak mogelijk maakt de laatste twijfels voor een of ander dossier uit de weg 
te ruimen. 
 
 
Voorbeelden van het gebruik van commerciële structuren 
 
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 één of meer bedrijven, een apotheek, 
een veeartsenpraktijk, de vastgoedsector of bedrijven in de horecasector. Zodoende hebben deze organisaties 
een volledig wettelijke dekmantel zodat zij hun illegale activiteiten gemakkelijker kunnen voortzetten. Als zij 
bovendien ook nog vastgoedkantoren of bedrijven in de horeca bezitten, bevinden zij zich in een ideale situatie 
om de illegaal verkregen financiële voordelen wit te wassen. 
 
In minstens twee dossiers van fabricatie van synthetische drugs, uit 2001 en 2002, hebben de onderzoekers 
bij gebrek aan financiële bijstand niet kunnen aantonen dat de in België betrokken bedrijfjes enkel fungeerden als 
façade voor de “doorverkoop” van productiemiddelen. Het lijkt ons noodzakelijk om bij elke ontmantelde 
fabricatiesite op zijn minst een patrimoniumonderzoek in te stellen. Elk labodossier zou in principe ook prioriteit 
moeten krijgen voor het aanvragen van bijstand van een financieel onderzoeksteam. 
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6.2.2 Andere technische afschermingsmaatregelen 
 
Op grond van de gegevens die geïnventariseerd zijn in de dossiers georganiseerde criminaliteit wordt vastgesteld 
dat het gebruik van betaalkaarten/niet-opspoorbare apparaten het meest gebruikelijk is als defensieve 
contrastrategie om de gesprekken te storen; gevolgd door de snelle wisseling van GSM’s en kaarten en door het 
gebruik van codetaal/dialect. 
 
Meestal zijn de gebruikte voertuigen niet of op naam van een derde persoon ingeschreven, ofwel gehuurd. De 
leden van de criminele organisaties maken vaak gebruik van valse documenten of van pseudoniemen. De 
criminele organisaties ontwikkelen verscheidene middelen om hun structuur onzichtbaar te houden, hetzij door 
vaak een andere uitvoerder te nemen (een derde van de geïdentificeerde verdachten), hetzij door kortstondige 
samenwerkingsverbanden op te zetten of te zorgen voor een “dekmantel” tussen de uitvoerders en de leidende 
personen van de organisatie. 
 
De activiteiten worden betaald in baar geld en de transfers naar het buitenland verlopen vaak via parallelle 
circuits of via internationale transfers. Vaak wordt melding gemaakt van het gebruik van schuilplaatsen of worden 
de gestolen goederen bij derde personen ondergebracht.   
 

6.3 Offensieve contrastrategieën 
 
De offensieve contrastrategieën onderscheiden zich voornamelijk van de defensieve contrastrategieën door de 
bewuste actie van de criminelen en de vrijwillige en actieve toepassing ervan tegen het optreden van de overheid 
(in tegenstelling tot de defensieve contrastrategieën die eerder gericht zijn op bescherming en camouflage). Een 
onderscheid kan worden gemaakt tussen 3 soorten offensieve contrastrategieën: het gebruik van geweld en/of 
intimidatie, het aanwenden van invloed (voornamelijk corruptie) en technische contrastrategieën zoals de 
systematische verzameling van gegevens over de speurders of het actief zoeken naar informanten bij de 
gemeentebesturen. 
 

6.3.1 Aanwending van geweld of intimidatie 
 
Algemeen 
 
169 criminele organisaties (55,2%) hebben gebruik gemaakt van geweld of van een andere vorm van intimidatie.  
In absolute cijfers wordt in de gegevens van jaar tot jaar weinig verschillen vastgesteld, het blijft tussen 435 en 
483 gewelddaden (met uitzondering van de gegevens voor 2000, waarvoor het totaal aantal overgezonden 
dossiers slechts 223 bedroeg en waarbij 296 gewelddaden zijn geteld). 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 (45,9%, hetzij 203 gevallen). 
 
Geweld of intimidatie uit het criminele milieu naar buiten toe was vaak gericht tegen firma’s of particulieren (75 
gevallen, hetzij 17,0%), tegen personen die met de justitie wensen mee te werken (getuigen, informanten) en 
tegen politieambtenaren. 12 (2,7%) criminele organisaties hebben ook geweld of intimidatie gebruikt om hun 
positie ten aanzien van rivaliserende clans te verzekeren. 
 
In de loop der jaren is een voortdurende stijging van intimidatie tegen firma’s en privépersonen vastgesteld 
(ongeveer 13% tussen 1997 en 1999, in vergelijking met gemiddeld 19% sedert 3 jaar) en een even constante en 
zelfs meer uitgesproken daling van het aantal bedreigingen tegen leden van andere organisaties (10% in 1997, 
nog 7,0% in 1999, maar sindsdien beperkt tot 2,5 –3,0%). 
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Tabel 11: slachtoffers van gewelddaden of intimidatie 

SLACHTOFFERS AANTAL168 % GECUMULEERD % 
Leden van de organisatie zelf 203 45,9 45,9 
Firma's/particulieren 75 17,0 62,9 
Personen die met het gerecht willen meewerken 59 13,3 76,2 
Politieambtenaren, onderzoekers 41 9,3 85,5 
Leden van andere organisaties 12 2,7 88,2 
Magistraten 8 1,8 90,0 
Andere openbare instelling  4 0,9 90,9 
Inspectiedienst 3 0,7 91,6 
Andere 37 8,4 100 
TOTAAL 442 100  
 
Opmerking: Het geheel van gekende feiten is door 169 organisaties gepleegd. 
 
 
Gebruikte middelen 
Tabel 12: aard van het geweld/intimidatie 

AARD GEWELD/INTIMIDATIE AANTAL % GECUMULEERD % 
Rechtstreekse bedreigingen 157 35,3 35,3
Slagen en verwondingen 57 12,8 48,0
Bedreiging ten aanzien van kennissen 48 10,8 58,8
Bedreigende aanwezigheid 47 10,6 69,4
Moord/doodslag 24 5,4 74,8
Compromitteren/chantage 19 4,3 79,1
Achterhouden identiteitsdocumenten 16 3,6 82,7
Verspreide geruchten 14 3,1 85,8
Telefonische bedreigingen 13 2,9 88,7
Materiële schade 13 2,9 91,6
Ontvoering / gijzeling 11 2,5 94,1
Andere 26 5,9 100
TOTAAL 445 100 
 
Opmerking: 169 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 445. 
 
Tabel 12 geeft een overzicht van deze 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 271 van de 300 gevallen (hetzij 60,9%). In 57 gevallen was het geweld 
“beperkt” tot slagen en verwondingen. In 24 gevallen is melding gemaakt van moord of doodslag als 
contrastrategie, hetgeen in absolute cijfers wijst op een bijna constant aantal. De ontvoeringen/gijzelingen 
belanden opnieuw (voor het eerst in 2001) bij de 10 eerste vormen van geweld of intimidatie. Deze feiten vonden 
in hoofdzaak plaats te Brussel, Charleroi, Bergen, Antwerpen en Luik. In het buitenland wordt voornamelijk 
melding gemaakt van Nederland.   
 
In de loop van de jaarverslagen is het opmerkelijk vast te stellen dat de rangorde van de verschillende 
geweldvormen en hun onderverdeling van jaar tot jaar gelijkaardig blijven. 
 
 

                                                           
168 De cijfers in de tabellen 11 tot 13 vermelden het minimum aantal keer dat in de meldingsformulieren sprake was van het in 
de tabel bedoelde onderwerp in verband met de vorm van het uitgeoefende geweld of met de  vorm van de poging tot 
beïnvloeding. Zo is bijvoorbeeld in 26 dossiers vermeld dat politieambtenaren het slachtoffer waren van intimidatie of van 
geweld. Dat betekent dat bepaalde in tabel 9 vermelde vormen van geweld 26 maal ten aanzien van een politieambtenaar  zijn 
begaan.  Het is echter ook mogelijk dat eenzelfde politieambtenaar tijdens een agressie verschillende soorten intimidatie heeft 
ondergaan. De feiten kunnen ook in het buitenland en/of voor 2002 zijn gepleegd. 
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Verloop van het gebruik van geweld/intimidatie door de criminele organisaties 
 
Het aantal van de criminele organisaties die een beroep doen op geweld/intimidatie blijkt zich te stabiliseren rond 
58%, na een consecutieve daling van 1996 tot 1999. Deze daling in het begin is waarschijnlijk te wijten aan een 
betere interpretatie van het begrip geweld als contrastrategie, die het geweld als bestanddeel van het misdrijf 
uitsluit, vooral in het geval van hold-up of gewapende overval. 
 
De stijging van 2001, die kon worden uitgelegd door de aanzienlijke daling van het aantal dossiers waarin 
commerciële structuren werden gebruikt en waardoor dus een grotere transparantie werd bekomen in de dossiers 
waarin geweld werd gebruikt, wordt slechts gedeeltelijk bevestigd in 2002. Het niveau van het gebruik van geweld 
is immers vergelijkbaar met dat van 2000, hoewel de aanwending van de commerciële structuur duidelijk 
beneden de cijfers van het jaar 2000 blijft. 
 

Grafiek 10: verloop sedert 1996 van het aantal criminele organisaties dat een beroep doet op geweld 
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Uit een grondigere analyse van de in aanmerking genomen onderzoeken blijkt dat vooral de dossiers van het 
arrondissement Luik de resultaten van 2001 en 2002 hebben beïnvloed. Het aanwenden van geweld of intimidatie 
door de criminele organisatie was er telkens merkelijk hoger dan het nationaal gemiddelde (meer dan 30% in 
2001 en 80% in 2002) en ook merkelijk hoger hetgeen vroeger in het rechtsgebied Luik was vastgesteld 
(gemiddeld 2 maal hoger). Het verschil tussen 2001 en 2002 (waarin de percentages vergelijkbaar zijn met die 
van 2000169 kan worden verklaard door het lager aantal door Luik doorgegeven dossiers in de algemene 
gegevens, dat van 15,8% in 2001 daalde tot 8,9% in 2002.  
 
 
Enkele voorbeelden 
 
In mensenhandel controleren de handelaars de slachtoffers met verschillende vormen van dwang.  Het gaat 
hierbij  zowel om fysiek geweld als psychologische beïnvloeding. Bij de fysieke dwang denken we aan slagen en 
verwondingen, verkrachting, opsluiting, … Bij de psychische druk vermelden we de zorgvuldig geplande of 
gespeelde liefdestechnieken, de zwangerschap, de verslaving aan drugs of alcohol, de dreiging met de 
repatriëring, de bedreigingen naar de familie toe, de voodoopraktijken, … De daders indoctrineren hun 
slachtoffers eveneens met vooroordelen over de politiediensten: de corruptie van politiemensen, de politie als 
klantengroep, de medeplichtigheid van politiemensen, … Een subtielere manier om de controle te bewaren zijn 
de vooruitzichten van een betere toekomst, de financiële zorgplicht voor de familie in het thuisland, de beloftes 
van rijkdom of vrijheid in het land van verblijf, verdiensten van de slachtoffers achterhouden of ontnemen. De 
meeste meisjes geloven overigens dat – zodra de “schuld” voor de (clandestiene) reis werd afbetaald – ze vrij zijn 
om een nieuw leven in het Europa van hun dromen op te bouwen. De waarheid is echter anders: sommige 
meisjes (gedwongen prostituees) worden doorverkocht en moeten hun 'schuld' onder doodsbedreiging weer van 
voor af aan afbetalen170. 
 
Bij drughandel beantwoorden uiteindelijk twaalf (12) onderzoeken van de achtentwintig (28) , met betrekking tot 
de periode 2000-2002, aan de definitie van georganiseerde criminaliteit. In twee gevallen vormde niet het 
                                                           
169 In 2000 werd het lagere aandeel van Luik gecompenseerd door de samenvoeging van de hogere geweldniveaus in Charleroi 
en in Hasselt. 
170 BOSSCHART, R., Vrouwenhandel maakt slavinnen van Nigeriaanse meisjes, De Standaard, 02-03-2001. 
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misbruik van commerciële structuren het selectiecriterium, maar wel het gebruik van geweld. Een hoofdverdachte 
pleegde zelfmoord in zijn cel uit angst voor represailles en aan een ander dossier kon dan weer een moord op 
een drugkoerier worden gekoppeld. In één dossier drughandel uit 2002 verliep de coördinatie van de 
verschillende partijen drugs vanuit een bar in het Gentse. Het was de trefplaats voor onder andere Marokkaanse 
kopers en leden van de Italiaanse maffia. De opdrachtgever achter de organisatie zou volgens de Nederlandse 
politie tot de vijftig rijkste Nederlanders behoren. In de loop van het onderzoek konden een afpersing, 
bedreigingen en een schietpartij worden toegeschreven aan de organisatie. 
 
In 2002 werd voor het eerst een Albanese criminele groepering opgemerkt in een cocaïnetrafiek in en via 
België. Totdan hield zij zich in ons land voornamelijk bezig met geweldscriminaliteit, wapenhandel en 
mensenhandel, en wat drugs betreft met de verkoop van heroïne. Ten gevolge van een onderzoek inzake 
doodsbedreigingen die Albanese mensenhandelaars hadden geuit aan het adres van een Brusselse speurder, 
kwam aan het licht dat een Albanese criminele organisatie de winsten van prostitutie investeerde in een 
cocaïnetrafiek naar Italië.  
 
Op het vlak van de bedreigingen blijft het aantal klachten in dossiers van hormonen ongeveer even groot als de 
vorige jaren maar de vorm van bedreiging is veel zwakker.  Er is bijna geen sprake meer van fysisch geweld. De 
enorme inspanningen geleverd door de inspectie- en politiediensten na de moord op veearts Van Noppen zijn 
hier waarschijnlijk niet vreemd aan. 
 

6.3.2 Beïnvloeding 
 
Algemeen 
 
 De hierna volgende gegevens moeten worden beschouwd als mogelijke feiten van beïnvloeding, aangezien de 
meldingsformulieren betrekking hebben op informatie uit lopende onderzoeken waarvoor zelden een definitief 
vonnis is uitgesproken, en aan de speurders geen enkele verdere informatie werd gevraagd over het al dan niet 
welslagen van deze poging. De controleprocedure verricht door de met het dossier belaste magistraat (de 
visumprocedure) waarborgt evenwel de relevantie van de verstrekte gegevens, vooral omdat dit deel ook 
betrekking heeft op zachte informatie. Bovendien is het moeilijk op grond van statistische gegevens definitieve 
conclusies betreffende beïnvloeding af te leiden, aangezien de uitdrukkelijke vermelding van een (poging tot) 
beïnvloeding voor of door een bepaalde beroepscategorie kan wijzen op een hoge graad van transparantie of 
integendeel op een hoge graad van corruptie bij deze beroepscategorie. Hierna volgen de gegevens uit de 
meldingsformulieren. Dit beschrijvend beeld wordt ook aangevuld met algemenere beschouwingen en concrete 
voorbeelden van dossiers waarin mogelijke feiten van beïnvloeding werden gevonden. 
 

Tabel 13: beroepscategorieën waarop invloed werd uitgeoefend 

BEROEPSCATEGORIE AANTAL % GECUMULEERD % 
Privébedrijven/particulie-ren 41 30,8 30,8
Financiële wereld 17 12,8 43,6
Politiemensen 14 10,5 54,1
Politici/politieke partijen 10 7,5 61,6
Andere administraties 9 6,8 68,4
Magistraten 8 6,0 74,4
Douane 8 6,0 80,4
Advocaten 8 6,0 86,4
Overige 18 13,6 100
TOTAAL 133 100 

 
Opmerking: 72 criminele organisaties pogen op deze beroepscategorieën invloed uit te oefenen. Sommige 
organisaties hebben verschillende keren gepoogd invloed aan te wenden, vandaar het totaal van 133. 
 
133 mogelijke feiten van beïnvloeding zijn onderzocht in 72 dossiers (23,5% van de dossiers). De meeste feiten 
(70,6%) deden zich voor in België, 29,4% zijn in het buitenland gepleegd. 36,4% van de vermelde feiten zijn 
afkomstig uit zachte informatie. De mogelijke invloed van firma’s/particulieren blijft verder toenemen, zowel 
proportioneel als in absolute cijfers. De stelling uit het vorige verslag inzake het mogelijk verband tussen de 
uitbreiding van het Strafwetboek tot corruptie in de particuliere sector, en derhalve meer aandacht van de 
politiediensten en de duidelijke verhoging van het aantal firma’s/particulieren, blijkt  te worden bevestigd. De 
verhoogde aandacht voor dit soort gedrag vormt misschien ook een gedeeltelijke verklaring voor deze 
ontwikkeling.  
 
De criminele organisaties proberen vooral vat te hebben op personen die hen (onontbeerlijke) hulp kunnen 
leveren. 17 gevallen (12,8%) van beïnvloeding ten opzichte van de financiële wereld werden opgetekend, in 14 
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gevallen vormde de politiewereld het doelwit (10,5%). Op een aantal partijen of politici (7,5%) en op andere 
administraties is eveneens invloed uitgeoefend (9 gevallen of 6,8%). De overige beroepscategorieën zijn de 
douane, de magistraten, de diensten voor economische en sociale inspectie, de media alsook de 
sportverenigingen. Een voorbeeld uit twee dossiers inzake drughandel biedt een summier zicht op de voordelen 
die kunnen worden gehaald uit de systematische beïnvloeding. In drugsdossiers bedienen 2 organisaties zich ook 
van een netwerk van corrupte overheidsfunctionarissen of sleutelfiguren in havens en luchthavens en blinken uit 
door een goede en efficiënte taakverdeling. Hierbij trachten ze onder meer het effectief toezicht te corrumperen. 
Maar open grenzen en valse en vervalste documenten impliceren dat er slechts in beperkte en bepaalde 
situaties171 noodzaak is aan corruptie. 
 
 
Gebruikte middelen 
Tabel 14: aard van de beïnvloeding 

AARD VAN DE BEÏNVLOEDING AANTAL % GECUMULEERD % 
Geld 42 33,9 33,9 
Manipulatie 30 24,2 58,1 
Voordelen in natura 16 12,9 71,0 
Beloften 14 11,3 82,3 
Materiële giften 7 5,6 87,9 
Andere 15 12,1 100 
TOTAAL 124 100  

 
Opmerking:  a. 72 criminele organisaties hebben gepoogd invloed uit te oefenen.   

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 (42 gevallen, 
33,9%), manipulatie (30 gevallen, 24,2%), voordelen in natura (16 gevallen, 12,9%), beloften (14 gevallen, 
11,3%) en materiële giften ( 7 gevallen, 5,6). 
 
 
 Ontwikkeling van de beïnvloeding door de criminele organisaties 
Grafiek 11: aandeel van criminele organisaties die een beroep doen op invloed 
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De lessen uit deze tabel moeten heel omzichtig worden beschouwd. En dit om twee redenen, enerzijds om 
bovenvermelde redenen met betrekking tot de ware betekenis van de vermelding van een poging tot beïnvloeding 
(zie het inleidende deel over de algemeenheden) op een formulier en anderzijds omdat het aantal gegevens 
waarop deze statistieken berusten, relatief beperkt is. Het aantal criminele organisaties dat op deze vorm van 
contrastrategie een beroep doet, blijkt zeker sedert 1999 stabiel te zijn. De impact van de bijkomende controle 
door de visumprocedure is duidelijk merkbaar bij een vergelijking tussen de gegevens van 1997 en die van 1998.  

                                                           
171 Bij smokkel via vliegtuigen. 
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Het belang dat de internationale openbare en private gemeenschap hecht aan de corruptiebestrijding is heel sterk 
toegenomen sedert de jaren negentig. Deze belangstelling spruit voort uit de schadelijke gevolgen die dit soort 
criminaliteit voortbrengt.172 Deze bezorgdheid leidt tot de opstelling van deontologische codes, goede handels- en 
bestuurspraktijken en zou moeten leiden tot een meer doelgerichte preventie en een beter inzicht in het 
fenomeen. 
 
Corruptie blijft evenwel een geheim fenomeen, dat nog moeilijker op te sporen valt door de regel van het 
stilzwijgen die rond de hoofdrolspelers heerst. Ook de grensoverschrijdende en internationale aard van het 
fenomeen maakt het begrip ervan nog moeilijker. De nog maar recent strafbaar gestelde privécorruptie173 
daarentegen is geheel ondoorzichtig; zij is versmolten met de handelspraktijken van het legale economische 
circuit. Een verband met de criminele organisaties mag dus niet worden uitgesloten. Thans wordt vastgesteld dat 
corruptie veeleer beantwoordt aan de omschrijving van een contrastrategie dan aan die van een illegale markt. 
Corruptie wordt beschouwd als een middel, een techniek of een methode die deze organisaties te baat nemen 
om hun criminele activiteiten te verhullen voor de autoriteiten of om de uitvoering van de voornaamste of 
bijkomende activiteiten van de organisatie te vergemakkelijken; het vormt geen doel op zich.  
 
Uit een studie van het CDBC blijkt dat de in België gepleegde openbare corruptie in de strikte zin onderverdeeld 
is in street level-corruptie en top level-corruptie.  Deze studie toont aan dat corruptie verschillende actoren, 
activiteiten & motivaties telt en dat de fenomenen corruptie & georganiseerde criminaliteit intrinsiek met elkaar 
kunnen zijn verbonden. Inertie, impliciete goedkeuring en gebrek aan controles van de overheid vormen onder 
meer factoren die haar ontvankelijk kunnen maken voor criminele organisaties. 
 
In de gegevens ingezameld aan de hand van de meldingsformulieren konden aanwijzingen worden gevonden van 
corruptie in verschillende activiteitssectoren. Corruptie kan eenmalig of herhaaldelijk worden gebruikt om 
administratieve documenten te verkrijgen van een ambtenaar op een sleutelpost (paspoort, 
identiteitsdocumenten…),  om de nodige informatie te krijgen om (il)legale activiteiten voort te zetten of om 
gebruik te kunnen maken van een beschermingsmechanisme (inlichtingen van de politie,  magistraten, de 
inspectie van volksgezondheid…).  
 
Dit is bijvoorbeeld het geval bij een Belgische criminele organisatie die met behulp van verscheidene 
ondernemingen zou hebben deelgenomen aan BTW-fraude in de sector van de mobiele telefonie. Blijkhaar 
onderhield de criminele organisatie voortdurend contact met leden van de politie als bron voor de nodige 
informatie (adressen van natuurlijke personen, persoonsbeschrijving, kentekens van voertuigen) of als dekmantel 
voor vermoedelijk onwettige activiteiten (schijnhuiszoekingen, gerichte onderzoeken …). 
 
Een douaneambtenaar zou omgekocht zijn door een Belgisch-Italiaanse criminele organisatie met het oogmerk 
de inklaring van voertuigen in het kader van een internationale autozwendel te vergemakkelijken. De organisatie 
van het karteltype is ook gekend voor BTW-carrousels in de vervoersector. Een Belgisch bedrijf dat 
gespecialiseerd is in vleesexport naar Rusland, zou fraude hebben begaan door het opstellen van valse 
exportfacturen.  Het doel van de fraudes zou erin bestaan exportsubsidies te krijgen van de Europese 
instellingen. Een douaneambtenaar zou zijn omgekocht om de ogen te sluiten bij vrachtwagencontroles. 
 
Meer in het algemeen doen de criminele organisaties ook een beroep op invloed, intimidatie of de benadering 
van verschillende openbare en private instanties, te weten voornamelijk van politie, politici, de financiële 
wereld, douane, magistraten.  Aan de hand van de ingezamelde gegevens kan evenwel geen onderscheid 
worden gemaakt tussen een poging of een verwezenlijking en of zij al dan niet gevolgen heeft gehad.  
 
Zo zou een Belgische criminele organisatie die contacten heeft met Albanese criminele organisaties en waarvan 
de hoofdactiviteiten gericht zijn op prostitutie in het kader van mensenhandel, gebruik maken van commerciële 
structuren in de horecasector en zou zij op grond van zachte informatie hebben geprobeerd invloed uit te oefenen 
op politici, politie en magistraten.  
 
Een maffiose organisatie, ‘koppelbazen in de bouw’, die op nationaal en internationaal vlak actief is, zou hebben 
getracht een overheersende positie te bereiken in de Belgische bouwsector voor de oprichting van een monopolie 
voor de terbeschikkingstelling van werknemers in de bouwsector. Deze organisatie zou hebben geprobeerd 
verdachte banden aan te knopen met lokale politici of hen te benaderen. 
 

                                                           
172 Corruptie vormt een ontkenning van het beginsel van gelijkheid en transparantie, ondermijnt de grondslagen van de 
rechtsstaat, tast de geloofwaardigheid van de openbare en private instellingen aan, veroorzaakt aanzienlijke economische 
schade, vervalst de concurrentie, verhoogt de kosten, verlaagt de kwaliteit van de goederen en de diensten. In Italië 
bijvoorbeeld werden verschillen vastgesteld in de kostprijs van grote investeringsprojecten in Milaan ingevolge de operatie ‘Mani 
Pulite’ : de besparingen in de infrastructuuruitgaven zouden oplopen tot 30 of 40% sedert de anticorruptiebeweging (Raad van 
Europa, ‘La corruption dans les marchés publics’. Actieprogramma tegen corruptie, Verslagen en Conclusies van de tweede 
Europese conferentie van in corruptiebestrijding gespecialiseerde diensten, Tallinn, 1997).  
173 Wet van 10 februari 1999 betreffende de bestraffing van corruptie (Belgisch Staatsblad van 23 maart 1999). 
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Hoewel gebleken is dat we geconfronteerd worden met criminele organisaties binnen de voedings-en 
hormonensector, hebben we hier eerder te maken met een georganiseerde criminaliteit in sectoren binnen 
dewelke er toplevelcorruptie aan het licht werd gebracht. 
 
Bij wijze van voorbeeld, kunnen we een onderzoek aanhalen betreffende het geknoei in dossiers over 
overheidsopdrachten en toegeving van bestuursambtenaren en personeel van privé-firma's, onder druk van een 
hoge bestuursambtenaar die alle verrichtingen onder controle had. 
 

6.3.3 Andere vormen van offensieve contrastrategieën 
 
Beschrijvend beeld 
 
Bij de offensieve contrastrategieën, waarin de criminele organisaties duidelijk het initiatief nemen tegen de 
autoriteiten die hen moeten bestrijden, kunnen verschillende trends aan het licht worden gebracht. Ondanks het 
relatief geringe aantal gegevens wordt vastgesteld dat de poging tot identificatie van de informanten, de 
intimidatie van potentiële informanten, intriges en transacties in het buitenland en de identificatie van de 
observatie-eenheden middelen zijn die de in België aanwezige criminele organisaties redelijk courant gebruiken 
om de uitvoering van hun misdadige activiteiten zoveel mogelijk te waarborgen. De corruptie/intimidatie van 
getuigen ten laste moet ook niet worden onderschat. Ook wordt vastgesteld dat de criminele organisaties niet 
aarzelen om getuigen à décharge te laten getuigen of om informatie over de onderzoekers te vergaren. Sommige 
misdadigers trachten ook de strafprocedure te verzwaren door, overeenkomstig hetgeen in de wet “Franchimont” 
wordt toegestaan, te verzoeken om bijkomende handelingen, zulks overeenkomstig de mogelijkheid die in de wet 
“Franchimont” wordt geboden.  
 
 
Enkele voorbeelden 
 
In dossiers van mensensmokkel counteren 2 organisaties de inspanningen van justitie en politie met dezelfde 
technieken: de interceptie van politiële communicaties, het gebruik van pre-paid mobiele telefoons of de openbare 
telefoons, de tegenobservatie, het gebruik van gehuurde of gestolen auto’s, het gebruik van een codetaal, het 
vaak wisselen van auto’s, het gebruik van valse nummerplaten,... Alhoewel zij rekening houden met de 
mogelijkheid dat zij gevolgd of afgeluisterd worden, blijken de genomen voorzorgen niet zo effectief of sterk te 
zijn. Klassieke opsporingsmethoden leveren in veel gevallen nog steeds een belangrijke bijdrage aan de 
bewijsvoering. Het onderzoek naar de geldstroom – het verplaatsen van geld – levert bijkomende informatie op 
over samenstelling van en samenwerkingsverbanden tussen dadergroepen. 
 
In Canada wordt de techniek van tergend en roekeloos geding bestempeld als “legal terrorism”. Hiermee wordt 
verwezen naar de wijze waarop criminele motorbendes op georganiseerde wijze pogen de heersende 
wetgeving te misbruiken in eigen voordeel. In het verleden beperkten de bendes zich vaak tot het omkopen, 
intimideren of bedreigen van de opsporingsdiensten. Sinds kort is het aanklagen van politiepersoneel, het 
(roekeloos) opstarten van gerechtelijke procedures een belangrijke contrastrategie. 
 
In 2002 werd de Belgische staat gedagvaard door de raadsman van de vzw RED AND WHITE, de dekmantel van de 
HELLS ANGELS MC BELGIUM. Deze ingebrekestelling slaat  op de goederen die in 1998 in beslag werden genomen.  
Hierbij wordt aangeklaagd dat een grote partij van deze goederen zou beschadigd of verdwenen zijn en dat 
genotsderving wordt gevorderd voor het langdurig ontberen van hun goederen, voornamelijk de voertuigen. De 
vordering werd afgewezen. 
 
In 2003 konden we andere voorbereidende manoeuvres vaststellen. Tijdens de inhuldigingsplechtigheden van het 
clubhuis van de HELLS ANGELS MC NOMADS te Trooz werd een controle-actie georganiseerd door de politiediensten. 
Teneinde de wettelijkheid van deze actie in een later stadium aan te vechten liet de sergeant at arms zich 
vergezellen van een gerechtsdeurwaarder. Deze laatste nam tevens foto’s van de aanwezige politiemensen.   
 
Vermoedelijk pogen ze zowel een dossier aan te leggen van de individueel betrokken politiemensen als van de 
gebruikte technieken. Op deze wijze hopen ze de betrokken personen later in diskrediet te brengen voor de 
rechtbank en eventuele gebruikte procedures ongeldig of onwettelijk te laten verklaren. Deze werkwijze zou in 
ook België navolging kunnen vinden.  
  
Het gebruik van public relations als contrastrategie wordt in België jaarlijks benadrukt door de gepubliceerde 
artikels over het altruïsme van de criminele motorbendes. Elk jaar organiseren ze zogenaamde runs voor het 
goede doel. Dat hierbij zelden winst wordt gemaakt is bijkomstig, belangrijk is op een positieve manier de 
aandacht van de bevolking te trekken.  
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Bedreiging van politiepersoneel is soms de laatste stap in een lang proces van intimidatie. In bepaalde gevallen 
wordt eerst uitgebreid informatie verzameld over de betrokken personeelsleden. Soms leidt dit tot het aanleggen 
van een “dossier”. De tweede fase bestaat uit het opnemen van contact en toenadering zoeken tot de betrokkene 
en pogen hem te “overtuigen” c.q. chanteren tot samenwerking. Indien deze stap niet werkt blijven nog altijd de 
mogelijkheid van bedreigingen over.   
 
 
Conclusies 
 
• In België wordt infovergaring en “overtuiging” van de politiemensen duidelijk als strategie 

geïmplementeerd. Men poogt politiepersoneel vriendelijk te benaderen buiten de werksfeer, om aldus 
hun steun en medewerking te solliciteren.  Indien de zachte aanpak niet werkt gaan ze eventueel over 
tot infovergaring en bedreiging. Ook in België wordt agressie ten opzichte van politiemensen gebruikt 
als contrastrategie. Immers, als de zachte aanpak werkt kan ze een onuitputtelijke bron van 
informatie zijn. De harde aanpak schrikt af en zorgt er voor dat politiemensen voorzichtiger worden 
en misschien zelfs aarzelen in te grijpen. Dit biedt bij onlusten extra tijd om bewijsmateriaal te laten 
verdwijnen of getuigen onder druk te zetten. 

 
• Op methodologisch vlak werd een nieuw analysemodel ontwikkeld dat vertrekt vanuit de statistische 

rapportering (daartoe werd het meldingsformulier aangepast) om meer diepgaande analyses uit 
voeren naar één of meerdere tegenmaatregelen op basis van een selectie. 

 
• Op het vlak van defensieve contrastrategieën bereikt het gebruik van commerciële structuren (70%)  

grosso modo opnieuw het niveau van de voorbije jaren (met uitzondering van 2001, waar het cijfer 
zich rond de 63% situeerde). Tot voor 2000 werden vooral  legaal gevestigde ondernemingen door 
criminele organisaties gebruikt. Op heden lijken schijnvennootschappen meer opmars te maken. De 
meest populaire ondernemingsvorm is die van de naamloze vennootschap. Het gebruik van vzw’s is 
eerder beperkt. 

 
• Wanneer criminele organisaties zich op een meer offensieve manier gaan wapenen tegen het 

optreden van de overheid, gebeurt dat in iets meer dan de helft van de gevallen via aanwending van 
geweld en/of intimidatie. Het geweld richt zich in eerste instantie naar leden van de organisatie (45%). 
In tegenstelling tot een stijging van geweld tegen bedrijven en particulieren gedurende de laatste 
jaren, blijft geweld tegen andere criminele organisaties vrij beperkt. Criminele gijzeling of ontvoering 
– een fenomeen dat in 2001 voor de eerste maal in de statistieken verscheen –  komt ook dit jaar 
opnieuw aan bod (met 11 feiten). 

 
• In de 306 onderzoeken werden 133 pogingen van beïnvloeding vastgesteld, waarvan 70% in België 

plaats vonden. Opmerkelijk hierbij is de stijging van mogelijke beïnvloeding van particulieren en 
privé-bedrijven, die mogelijk kan verklaard worden door een verhoogde aandacht voor het fenomeen. 
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7 Impact van georganiseerde criminaliteit 
 
De meting van de impact moet toelaten na te gaan welke de gevolgen zijn van georganiseerde criminaliteit en wat 
de ernst daarvan is. De impact van de georganiseerde criminaliteit  op de maatschappij is evenwel bijna nooit 
onderzocht, noch in België, noch in het buitenland174. Even zeldzaam zijn de criminologische verslagen over deze 
bijzondere dimensie die eigen is aan alle criminele verschijnselen. Deze dimensie is nochtans noodzakelijk voor 
de risicoanalyse die de gevolgen van het verwezenlijken van een (criminele) bedreiging op een bepaalde sector 
moet kunnen aantonen.  
 
Het van dit facet gegeven beeld is in de eerste plaats kwalitatief, maar onvolledig en wordt gehaald uit de 
bijdragen betreffende de verscheidene criminele verschijnselen.  
 
 
BTW-fraude 
 
Directe materiële schade wordt niet enkel gemeten aan de verliezen voor de schatkist, maar ook aan de schade 
toegebracht aan de markt (ondernemingen). Georganiseerde BTW-fraude vormt een bedreiging voor volledige 
sectoren en destabiliseert legaal opererende bedrijven die de concurrentie niet meer aankunnen ingevolge de 
dumpingprijzen. 175 
Het doel van een BTW-carrousel bestaat in het ten onrechte recupereren van de niet verschuldigde BTW 
(waardoor de schatkist wordt opgelicht). Door deze “inbreng” van de staat, voortkomende uit de eerste inbreuk, 
kan de fraudeur oneerlijke concurrentie voeren door zijn goederen tegen lagere prijzen aan de man te brengen. 
De daaropvolgende inbreuk bestaat dus uit het vervalsen van de wetten van de markt door de concurrentieregels 
te schenden.  
  
Door de stijgende verkoop dankzij zijn aantrekkelijke prijzen, vergroot de fraudeur – die ook produceert –zijn 
productievolume, wat tot gevolg heeft dat de gemiddelde productiekostprijs per eenheid wordt herleid voor de 
hele productie. Wanneer de fraudeur enkel importeert (zonder te produceren), laat de groei van zijn verkoop hem 
toe om betere aankoopvoorwaarden af te dwingen, die zijn concurrentiepositie nog verstevigen. Men ziet dat, 
naast zijn fiscale aspecten, de BTW-carrousel ook op het economisch vlak noodlottige gevolgen heeft.  
Casus van de gevolgen van georganiseerde BTW-fraude: een malafide bedrijf slaagde erin om 50 % van de 
Belgische markt van pc-klonen in handen te krijgen door simpelweg 10 % meer korting toe te kennen. Deze 
korting werd gefinancierd met frauduleus teruggevorderde BTW. De fraudeur wendde voor de pc’s vrij van BTW 
te hebben uitgevoerd, vroeg terugbetaling van de in België betaalde BTW op de aankoop maar bracht de pc’s 
toch in België op de markt. Met de gerecupereerde BTW kon hij de extra korting toekennen en nog winst 
boeken.176 
 
Wat de carrouselfraude cijfermatig betreft, zijn de aanslagen vanwege de fiscale administratie (BBI) sprekend: 
132 miljoen BEF in 1983; 727 miljoen BEF in 1992; 18.667 miljard BEF in 2000177. Op basis van de studies van 
professor emeritus Max Frank (ULB) blijkt dat het belastingverlies door alle vormen van fiscale fraude jaarlijks op 
14 à € 17,5 miljard komt. Daarvan zou 1,25 à € 2.5 miljard crimineel geld zijn178. 
 
Voor het jaar 2001, werd door de fiscale administratie een bedrag van 14,560 miljard BEF of € 360.932.972 aan 
fiscale rechtzettingen opgetekend. 
 
 
Witwassen 
 
Het witwassen van geld heeft allerhande rampzalige gevolgen op diverse vlakken: Op economisch, monetair, 
maatschappelijk vlak, enz. Naast destabilisatie van het internationaal financieel systeem kan witwassen op grote 
schaal en a priori door criminele organisaties ook de democratieën en de openbare instellingen destabiliseren en 
beletten dat de Staten de uitbouw van hun activiteiten afremmen. 
 
 
Een krantenuittreksel weerspiegelt redelijk goed het algemeen gevormde idee inzake economische en financiële 
delinquentie en de wijze waarop de maatschappelijke impact wordt gezien: « La criminalité en col blanc est 
souvent une force, sans visage et sans forme, produisant des incidences négatives sur la vie des gens. La 
                                                           
174 Waarbij de analyse thans het verst gevorderd is: PORTEOUS, S., Organised Crime Impact Study Highlights, Public Works and 
Government Services of Canada, 1998. 
175 ARONOWITZ, A. A., LAGGLAND, D.C.G., & PAULIDES, G., Value-added tax fraud in the European Union , Studies on Crime and 
Justice, WODC, Kugler Publications, Amsterdam/New York, 54. 
176 BARREZEELE, K., Bedrijven willen accurate bestrijding btw-fraude, De Financieel Economische Tijd, 14 juli 2001, 9. 
177 ZENNER, A., Naar een nieuwe fiscale cultuur. ,Vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale 
fraude.  Actieplan van de regeringscommissaris, maart 2001, p74. 
178 Fiscale amnestie is onbespreekbaar, Interview met fraudejager Alain Zenner, Trends, 11 april 2002. 
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dissimulation représente souvent un des buts visés par les auteurs d’actes criminels, car cela leur permet de 
commettre ces actes sans fin. Les criminels en col blanc ne sont pas tous cols blancs. Des actes illicites ou des 
omissions commis par des particuliers, des groupes ou des compagnies dans le cadre de leurs activités 
commerciales officielles et légitimes ne semblent pas préjudiciables lorsqu’on les prend séparément. Toutefois 
lorsqu’on les examine tous ensemble, ces actes illicites ou omissions produisent des effets financiers ou 
physiques très graves sur les consommateurs, les employés et la population en général (…) 
 
Le public reconnaît que la criminalité en col blanc coûte plus cher que la criminalité de voie publique, mais il 
estime qu’au moins, personne n’est blessé.  (…) Cependant, les coûts liés à la criminalité en col blanc produisent 
des effets de plus longue durée et une incidence plus profonde sur les victimes. (…) »179 
 
 
Hormonen 
 
Criminele organisaties die actief zijn op het vlak van hormonen vormen een bedreiging voor de volksgezondheid. 
Namelijk, wanneer met hormonen behandeld vlees de strenge controles doorstaat of ontglipt, komt het op het 
bord van de vleesetende consument terecht. De stoffen die in dat vlees aanwezig zijn, zijn toxisch en 
kankerverwekkend. Op het vlak van de landbouw zorgt het gebruik van hormonale producten door een harde 
kern van vetmesters ervoor dat andere, bonafide landbouwers eveneens worden gelabeld. De consument verliest 
zijn vertrouwen in de sector waardoor financiële verliezen worden geleden en landbouwbedrijven worden 
stopgezet of het faillissement aanvragen. 
 
 
Voertuigenzwendel 
 
De schade ten gevolge van illegale handel in voertuigen is divers. Op de eerste plaats worden de eigenaars 
(particulieren of leasingmaatschappijen) van gestolen voertuigen getroffen, en dit vooral wanneer men niet 
verzekerd is tegen diefstal. Bovendien zijn er ook nog de emotionele en fysieke kosten ten gevolge van de 
voertuigendiefstal. Op middellange termijn worden ook de verzekeringsmaatschappijen getroffen wanneer zij het 
verzekerde bedrag dienen uit te betalen. En op lange termijn wordt de maatschappij in haar geheel getroffen.  
Niet alleen ten gevolge van het afsluiten van een verzekering tegen diefstal (die stijgt naarmate het aantal 
diefstallen stijgt) maar ook de maatregelen die men neemt ter voorkoming van voertuigendiefstal 
(beveiligingsapparatuur, …). Daarnaast draait de maatschappij ook nog eens op voor de kost van het politioneel 
en gerechtelijk apparaat.   
   
Een oppervlakkige schatting leert ons dat de illegale handel in voertuigen een omzet van ongeveer € 140,8 
miljoen of 5,7 miljard BEF oplevert (11.363 niet teruggevonden voertuigen, doorverkocht voor gemiddeld € 12.500 
of 500.000 BEF het stuk). De winst van de daarmee verband houdende activiteiten om het voertuig een nieuwe 
identiteit te geven wordt op meerdere miljoenen euro geraamd.180 
 
 
 
De gevolgen van georganiseerde criminaliteit kunnen van diverse aard zijn: economisch, sociaal, politiek, 
technologisch, emotioneel, …  
 
Op langere termijn is de ontwikkeling van een algemene methodologie, die een impactmeting op een 
systematische wijze  toelaat, echter noodzakelijk. 
 
 

                                                           
179 DESNOYER, D, La criminalité en col blanc : est-ce vraiment criminel, La Gazette, vol. 63, n°2, 2001. 
180 Voorbeeld: Om het gestolen voertuig om te katten wordt vaak beroep gedaan op specialisten. Omwille van hun 
‘vakmanschap’ kunnen deze omkatters 1.500 tot 3.000 euro per voertuig verdienen.   
7500*(2250 euro of 90.000 bef)= 16,8 miljoen euro of 675 miljoen bef 
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8 EU-situatie 
 
De bedreiging van georganiseerde criminaliteit heeft steeds een belangrijke plaats ingenomen op de 
politieke agenda van de Europese Unie. Dit komt onder andere tot uiting in de vorm van een jaarrapport. 
 
In het jaarrapport 2002 van Europol181 werd een bondig overzicht gegeven van de criminele groepen die 
in 2001 een belangrijke, al dan niet potentiële bedreiging vormen voor de Europese Unie en dit op 
politiek, sociaal, economisch en technologisch vlak. Een belangrijk uitgangspunt in dit jaarrapport is dat 
ook hier de dader beschouwd wordt als een zakenman die van elke gelegenheid profiteert om winst te 
maken wordt uitgegaan van dadergroepen en niet de criminele fenomenen als dusdanig.. 
 
Dit hoofdstuk strekt ertoe de trends in georganiseerde criminaliteit in de Europese Unie en de impact op 
de vier bovenvermelde vlakken te beschrijven.  
 
Binnen de EU worden vooral ‘inheemse’ criminele organisaties met uitgebreide internationale netwerken 
als een belangrijke bedreiging beschouwd. Vooral de Nederlandse, Belgische, Britse en Italiaanse 
groeperingen zijn verontrustend omwille van hun transnationale vertakkingen en brede betrokkenheid 
in diverse types van criminaliteit. Deze groeperingen zijn flexibel en beschikken over de nodige 
middelen (geld, vaardigheden, expertise, mensen). Zij zijn sterk geïntegreerd in hun geboorteland en 
beschikken, door hun goede taalkennis, over een internationaal web van criminele contacten. Zij zijn 
vooral actief in de handel van XTC in Europa.  
 
Voor sommige lidstaten in de EU vormen de etnisch Albanese criminele groeperingen een ernstige 
bedreiging. Zij ontwikkelen zich zeer snel en zijn daarbij bijzonder gewelddadig. Zij vormen dus een 
toenemende bedreiging voor de Europese Unie. 
 
De Turkse criminele organisaties blijven belangrijke actoren op het vlak van de handel in verdovende 
middelen.  
 
De Russische criminele samenwerkingsverbanden vormen een klaar en duidelijke bedreiging voor de 
EU op financieel vlak en dit ook naar toekomst toe: “There is little evidence to suggest that their criminal 
activities will pose a lesser threat to the EU in the near future; on the contrary, the opposite seems to be 
true.”182 Zij beschikken vooral over een zeer grote expertise voor wat financiële delinquentie betreft. 
 
Chinese groeperingen zijn vooral actief op het vlak van illegale immigratie. Maar de dreiging die van 
deze groeperingen uitgaat, is relatief beperkter in vergelijking met de andere criminele organisaties. 
Bovendien werd vastgesteld dat de dreiging afneemt. 
 
Het toezicht op de toevoer van cocaïne aan lokale criminele groeperingen in de EU wordt uitgevoerd 
door een aantal cellen die verbonden zijn aan de Colombiaanse criminele organisaties. Deze cellen 
zijn vooral actief in Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Er werd echter vastgesteld dat deze 
lokale groeperingen steeds meer de handel in cocaïne overnemen. 
 
Nigeriaanse criminele organisaties zijn vooral actief in fraude. Maar de bedreiging die hiervan uitgaat, 
werd niet beschouwd als een significant probleem. Net zoals de handel in cannabis en gestolen 
voertuigen door de Marokkaanse criminele organisaties. 
 
In verband met de illegale markten, zullen de handel in verdovende middelen, illegale immigratie, 
mensenhandel en –smokkel en allerlei economische en financiële delicten belangrijke 
activiteitsdomeinen van de georganiseerde criminaliteit blijven. Deze vormen van criminaliteit die het 
meest opbrengen (winst), vormen meteen ook de grootste dreiging voor de Europese Unie in termen 
van politieke, sociale en economische kosten. 
 
• Verdovende middelen 
In het kader van de handel in ‘poly-drugs’ moet vooral de toenemende samenwerking tussen etnisch 
Albanese, Turkse, Roemeense, Bulgaarse en Colombiaanse criminele organisaties vermeld worden. De 
diversificatie in psychotrope middelen en de toenemende onderlinge samenwerking zijn duidelijke 
trends binnen de Europese drugssector. In de meeste lidstaten wordt er een algemene groei van de 
drugsmarkt vastgesteld, hoewel de heroïnemarkt zich lijkt te stabiliseren. De markt voor synthetische 
drugs lijkt eveneens te groeien. Met de groei van de markt, neemt ook de onderlinge competitie en de 
agressiviteit tegen steeds jonger wordende gebruikers toe. Soms vormen kinderen de doelgroep.  
 
                                                           
181 EUROPOL, EU Organised Crime Report. Non-classified version, The Hague, 31 October 2002, 85p. 
182 Ibid., 11. 
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• Illegale immigratie 
Zolang armoede in bepaalde landen niet wordt aangepakt, blijft de Europese Unie een bepaalde 
aantrekkingskracht uitoefenen op criminele organisaties die in de illegale immigratie en mensenhandel 
een grote bron van inkomen zien. Een groeiend aantal van criminele organisaties laat zich in met deze 
vormen van criminaliteit.  
 
• Kinderpornografie 
Enkele criminele organisaties zijn binnen de EU op het domein van de kinderpornografie actief. Het is 
niet uitgesloten dat naar de toekomst toe meer criminele groeperingen zich zullen in laten met deze 
laakbare activiteiten. 
 
• Afpersing en racketeering 
Afpersing en racketeering worden vooral toegepast in bepaalde migrantengemeenschappen en 
specifieke milieus zoals de motorbendes. 
 
• Gestolen voertuigen 
De toenemende zwendel in gestolen voertuigen wordt beschouwd als een beperkt, maar ernstig 
probleem, daar het steeds meer expertise vergt van de groepering om voertuigen te stelen en verder te 
‘verwerken’.  
 
Het staat vast dat georganiseerde criminaliteit in de EU enorme illegale opbrengsten boekt. In het 
jaarrapport van Europol wordt, op jaarbasis, over miljarden Euro’s gesproken. Deze miljarden worden 
steeds meer geïnvesteerd in de legale economie, zodanig dat de grens tussen hun illegale en legale 
activiteiten begint te vervagen. Dit betekent dat veel legale markten geïnfiltreerd zijn door 
georganiseerde criminaliteit. Deze infiltratie wordt bevorderd door zowel het feit dat individuele leden 
van een criminele organisatie op een perfect legale wijze een onderneming kunnen oprichten, alsook 
professionals gerecruteerd worden omwille van hun expertise. 
 
• Economische en financiële delinquentie 
Financiële delinquentie, waaronder witwassen, vormt één van de hoofddomeinen waarin 
georganiseerde criminaliteit sterk betrokken is. Het maakt een essentieel onderdeel uit van het 
fenomeen. Criminele organisaties zullen steeds naar nieuwe manieren zoeken om hun illegale winsten 
wit te wassen. 
 
Vervalsingen en namaak vormen een belangrijke branche in de georganiseerde criminaliteit, daar het 
binding heeft met andere misdrijven, zoals drughandel, voertuigenzwendel, mensenhandel, 
mensensmokkel, … Er werd met de introductie van de Euro een nieuwe golf van vervalsingen 
verwacht. Echter, de valse bankbiljetten die in beslag waren genomen, na januari 2002, bleken 
vervalsingen te zijn van zeer bedenkelijke kwaliteit. Er wordt verwacht dat het aantal vervalste biljetten 
zal toenemen naarmate de Euro wereldwijd als betalingsmiddel aanvaard zal worden. 
 
Deze toename werd in juli 2003 door de Europese Centrale Bank bevestigd. Namelijk, gedurende de 
eerste zes maanden van 2003 werden 230.534 valse eurobankbiljetten uit omloop genomen. Ter 
vergelijking: in het daaraan voorafgaande halfjaar (juli – december 2002) werden 145.153 vervalsingen 
uit omloop genomen. Vooral het biljet van € 50 is goed voor de overgrote meerderheid van de 
vervalsingen (66,00%).183 Toch blijft het aantal vervalsingen relatief klein in vergelijking met de 8 miljard 
echte bankbiljetten die in omloop zijn.  
 
Een andere belangrijke bron van inkomsten voor georganiseerde criminaliteit betreft de diefstal van 
intellectuele eigendom. 
 
Zolang er grote verschillen tussen de lidstaten blijven bestaan op het vlak van hoog getaxeerde 
goederen, zoals sigaretten en tabak, zal de smokkel van deze goederen een blijvend actieterrein van 
de georganiseerde criminaliteit vormen. Smokkel van alcohol wordt vooral op rekening genomen van 
de Scandinavische groepering.  
 
• Financiële, fiscale en andere fraude 
Verschillende nieuwe vormen van fraude dreigen de kop op te steken, zolang de gelegenheden tot deze 
fraude zich blijven voordoen. Steeds meer biedt de computertechnologie gelegenheden om over te 
gaan tot het plegen van fraude on-line. 
 
BTW-carrousel is de meest voorkomende fraude die gepleegd wordt door inheemse criminele 
organisaties. De Nigeriaanse georganiseerde criminaliteit heeft een expertise in geavanceerde 
betalingsfraude. 
 
                                                           
183 EUROPESE CENTRALE BANK, Persbericht, Halfjaarlijks overzicht betreffende vervalsingen van de euro, 16 juli 2003.  
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• Corruptie 
In het Europese jaarrapport wordt corruptie omschreven als het meest effectieve instrument dat gebruikt 
wordt door criminele samenwerkingsverbanden. Het zou succesvoller zijn dan het gebruik van geweld 
en intimidatie, gezien corruptie meer duurzaam is in een ‘relatie’. Het gebruik van geweld en intimidatie 
wordt vooral toegepast tegen groepsleden of tegen andere criminele organisaties. Binnen de Europese 
Unie werd een stijging vastgesteld in het gebruik van (extreem) geweld. Er wordt verwacht dat dit nog 
zal toenemen, naarmate de politiële en justitiële autoriteiten successen zullen boeken. Namelijk, door 
sleutelfiguren uit te schakelen, zal de concurrentie tussen de groeperingen onderling toenemen. 
 
 
Conclusie 
 
Het beeld van de georganiseerde criminaliteit op Europees niveau is niet afwijkend van het beeld 
van de georganiseerde criminaliteit in België. 
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HOOFDSTUK III: OVERHEIDSMAATREGELEN 

1 Inleiding 
 
Sinds het actieplan van 28 juni 1996 is de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit steeds een 
prioriteit van de regering geweest. Dit heeft zich ondertussen geuit in tal van maatregelen om het de 
politie en justitie mogelijk te maken criminele organisaties te bestrijden. Ook in 2002 en 2003 werden op 
nationaal, Europees en internationaal niveau nieuwe, al dan niet wetgevende, maatregelen genomen en 
strategieën ontwikkeld. 
 
Een dergelijke strategie is de Millennium Strategie van de Europese Unie. Op 27 maart 2000 keurde 
de Europese Raad namelijk het Actieplan voor de ‘Voorkoming en bestrijding van de georganiseerde 
criminaliteit: een strategie voor het begin het nieuwe millennium’ goed. 184 
 
De Europese Raad van Wenen van december 1998 had, in aansluiting op zijn actieplan ter bestrijding 
van de georganiseerde criminaliteit van juni 1997185, de EU opgeroepen de actie tegen de 
georganiseerde misdaad op te voeren in het licht van de nieuwe door het Verdrag van Amsterdam 
geboden mogelijkheden. Deze oproep werd herhaald in oktober 1999 tijdens de Europese Raad te 
Tampere. Er werd eveneens goedkeuring gegeven aan de strategie ter voorkoming en bestrijding van 
de georganiseerde criminaliteit. In dit strategisch document wordt aangegeven welke acties op 
Europees niveau moeten worden ondernomen tegen de georganiseerde criminaliteit, met welke 
prioriteit, wie de verantwoordelijkheid moet dragen en welk tijdschema moet worden gevolgd. De 
Millennium Strategie bevat politieke richtsnoeren en negenendertig gedetailleerde aanbevelingen, die 
samengebracht werden in elf doelstellingen: 
 
1) Een uitgebreidere inzameling en analyse van data inzake georganiseerde criminaliteit; 
2) de voorkoming van het binnendringen van georganiseerde criminaliteit in de overheidssector en de 

legale particuliere sector; 
3) de versterking van de preventie van georganiseerde criminaliteit en de versterking van 

partnerschappen tussen het strafrechtelijke apparaat en de civiele samenleving; 
4) de herziening en verbetering van de wetgeving, bestrijding en regelgeving op nationaal en op EU-

niveau; 
5) intensivering van de opsporing van georganiseerde criminaliteit; 
6) de versterking van Europol; 
7) opsporen, bevriezen, in beslag nemen en confisqueren van opbrengsten uit criminaliteit; 
8) de verbetering van de samenwerking tussen rechthandhavingsautoriteiten en justitiële autoriteiten 

op nationaal niveau en binnen de Europese Unie; 
9) de verbetering van de samenwerking met kandidaat-lidstaten; 
10) de verbetering van de samenwerking met derde landen en andere internationale organisaties; 
11) toezicht op de betere toepassing van de maatregelen inzake voorkoming en bestrijding van de 

georganiseerde criminaliteit in de EU. 
 
De follow-up van de tenuitvoerlegging van de strategie gebeurt door de Multidisciplinaire Groep (MDG), 
op basis van aanbeveling nr. 39 van de Millennium Strategie. De MDG diende in juni 2003 een volledig 
verslag in. Uiterlijk op 30 juni 2005 zullen de Commissie en de Raad aan de Europese Raad een 
algemeen verslag voorleggen betreffende de tenuitvoerlegging van de strategie van EU tegen de 
georganiseerde criminaliteit. Met het oog op de nieuwe voorstellen zal de Europese Raad dan 
richtsnoeren vaststellen. 
 
Ook op het niveau van de Verenigde Naties werden in het kader van de bestrijding van georganiseerde 
criminaliteit diverse maatregelen genomen.  
 
Hierna volgt een uitgebreid overzicht van de verschillende nationale en Europese overheidsmaatregelen 
en strategieën die van 2002 tot in de eerste helft van 2003 op diverse vlakken tot ontwikkeling kwamen: 
de bestrijding van de diverse fenomenen, de opsporings- en vervolgingstechnieken, de politiële en 
justitiële samenwerking en de preventieve maatregelen. 

                                                           
184 RAAD VAN DE  EUROPESE UNIE, Pb, C 124, Brussel, 3 mei 2000, Voorkoming en bestrijding van de georganiseerde 
criminaliteit: een strategie van de Europese Unie voor het begin van het nieuwe millennium. 
185 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Pb, C 251, Brussel, 15 augustus 1997, Actieplan ter bestrijding van georganiseerde 
misdaad (door de Raad aangenomen op 28 april 1997). 
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2 Bestrijding van georganiseerde criminaliteit 

2.1 Illegale immigratie, mensenhandel, mensensmokkel en seksuele 
uitbuiting van kinderen 

 
In het verslag namens de subcommissie “Mensenhandel” inzake mensenhandel en visafraude186 
werden met betrekking tot diverse  aspecten van de mensenhandel en het verlenen van visa tal van 
aanbevelingen geformuleerd. Deze aanbevelingen hebben onder andere betrekking op de evaluatie van 
de wijze van verlening van visa op internationaal niveau, de informatisering van de Belgische 
ambassades, controle en onderzoek van bepaalde ‘risicogroepen’, het sekstoerisme, het schijnhuwelijk, 
de samenwerking met de Schengenlanden, …  
 
In het bijzonder beveelt de subcommissie de regering aan verder werk te maken van de bestrijding van 
visafraude en andere dergelijke praktijken zoals bepaald in art. 12 van de wet van 13 april 1995 
houdende bepalingen ter bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie187. Zij wijst erop 
dat handelaars beschikken over heel wat middelen om  hun klanten en slachtoffers te ronselen en dat 
gepaste middelen moeten worden ingezet om te voorkomen dat dergelijke personen een visum 
ontvangen. 
 
Op 1 juli 2002 werden de aanbevelingen in het verslag inzake mensenhandel in de sport188 
goedgekeurd. Aanleiding was een studie van het Braziliaanse parlement189 betreffende de 
onregelmatige transacties met Braziliaanse minderjarigen in het voetbal. De aanbevelingen hadden 
betrekking op de nood aan meer en intensieve controles op de sociale wetgeving en 
arbeidswetgeving190, de harmonisering van het statuut van spelersmakelaars, het invoeren van een 
minimumsalaris voor de professionele sporten, teneinde misbruiken van de sport te vermijden voor de 
clandestiene invoer van goedkope arbeidskrachten. 
 
De Task Force Mensenhandel,191 die in december 2000 opgericht werd, heeft in de loop van 2002 een 
koninklijk besluit uitgewerkt dat betrekking heeft op het ‘Informatie- en Analysecentrum Mensenhandel 
en Mensensmokkel’ (IAMM). Het betreft een concept waarbij geanonimiseerde gegevens door de 
verschillende betrokken partijen (pijlers) worden ingevoerd in het kader van de strijd tegen 
mensenhandel en mensensmokkel. 
 
Het IAMM zal instaan voor de inzameling, de verwerking en de analyse van deze gegevens. Het staat 
ter beschikking van alle betrokken partijen. De strategische analyses die hieruit voortvloeien, zullen het 
de betrokken actoren mogelijk maken hun beleid, zij het van strategische, operationele of politieke aard, 
te oriënteren of bij te sturen. Van dit systeem en de bijhorende strategische analyses worden verwacht 
dat de acties van de diverse partijen hierdoor beter gecoördineerd zullen zijn. 
 

2.2 Verdovende middelen, residuen en voedselveiligheid 
 
De uitvoering van het drugsactieplan van de Europese Unie (2000-2004) dat tijdens de Europese 
Raad van Feira in juni 2000 werd aangenomen, werd in 2002 door de Commissie aan een tussentijdse 
evaluatie onderworpen. Deze evaluatie werd in een mededeling192 gepresenteerd. Zij wijst hierin op het 
belang van de in de loop van de eerste twee jaar geboekte vooruitgang, maar zij onderstreept dat nog 
meer inspanningen moeten worden geleverd op het gebied van synthetische drugs, hetgeen een 
absolute prioriteit is voor de EU. De Commissie beveelt in dit kader diverse maatregelen aan met 
betrekking tot de ontwikkeling van een efficiëntere coördinatie. Dit laatste is gebeurd onder de vorm van 
het ‘European Precursor Joint Team’193, dat opgericht zou worden in de schoot van Europol. 
 

                                                           
186 Mensenhandel en visafraude, Parl. St. Senaat 2002-03, 2-1018/001, 137-143. 
187 B.S. 25 april 1995. 
188 Mensenhandel in de sport, Parl. St. Senaat 2001-02, 2-1132/001. 
189 Zie bijlage I van het verslag inzake mensenhandel in de sport. 
190 Arbeidsvergunning, inschrijving sociale zekerheid, zwartwerk, arbeidsvoorwaarden, … 
191 De Task Force Mensenhandel heeft als voornaamste doel om op korte termijn een aantal essentiële voorwaarden 
voor een geïntegreerd beleid te bepalen. Dit beleid diende te steunen op vier pijlers: de pijler van de slachtofferhulp, 
de administratieve pijler, de sociale pijler en de strafrechtelijke pijler. 
192 COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, COM (2002) 599, Mededeling van de Commissie aan de Raad 
en het Europees Parlement betreffende de tussentijdse evaluatie van het EU-actieplan inzake drugs (2000-2004), 
Brussel, 4 november 2001. 
193 EUROPOL, Jaarverslag 2002. 
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Uit zorg over het feit dat de illegale drugshandel in toenemende mate de verschillende maatschappelijke 
lagen infiltreert, heeft de Raad in april 2002 een aanbeveling194 geformuleerd over de verbetering van 
de recherchemethoden bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit.  
In het streven naar een effectievere bestrijding van de georganiseerde drugscriminaliteit, moeten de 
recherchemethoden gestimuleerd, versterkt en verbeterd worden. Het is wenselijk om de onderzoeken, 
in het kader van de bestrijding van georganiseerde drugscriminaliteit, gelijktijdig te laten verlopen. 
Bovendien dient het gelijktijdig onderzoek gericht te zijn op zowel de illegale activiteiten van de 
drughandel zelf, als op alle voorwerpen die de organisatie bezit en alle voorwerpen die in de loop van 
het onderzoek werden verkregen. 
 
In verband met het kaderbesluit inzake de vaststelling van de minimumvoorschriften met betrekking tot 
bestanddelen van strafbare feiten en met de straffen op het gebied van de illegale drughandel had de 
Europese Raad van Laken de Raad verzocht voor het einde van mei 2002 dit goed te keuren. Met dit 
voorstel wordt een instrument aangereikt om de handel aan te pakken die zorgt voor de aanvoer van 
verdovende middelen en psychotrope stoffen in onze samenleving. De Commissie, die dit voorstel 
voorbereidde, is van mening dat de illegale drughandel bestreden kan worden door middel van een 
nauwe samenwerking tussen de justitiële instanties, politiediensten en douane-autoriteiten van de 
verschillende lidstaten. Deze samenwerking kan alleen doeltreffend zijn als zij gebaseerd is op 
gemeenschappelijke uitgangspunten en doelstellingen, die ertoe leiden dat de illegale drugshandel in 
alle lidstaten wordt erkend als een strafbaar feit waarop doeltreffende, evenredige en afschrikkende 
sancties staan.195  
 
Een ander initiatief met betrekking tot de bestrijding van illegale drugshandel werd door Spanje begin 
2002 genomen. Spanje kent met het ontwerpbesluit196 inzake de bestrijding van illegale drugshandel in 
volle zee een cruciale rol toe aan de douaneadministraties en vraagt de lidstaten deze overeenkomst 
aan te nemen. 
 
Op nationaal vlak werd op 16 april 2002 in het kader van de bestrijding van de zogenaamde 
hormonendelinquentie overgegaan tot de goedkeuring van het protocol tot oprichting van het 
expertisenetwerk Residuen en voedselveiligheid. Het expertisenetwerk zal onder het algemeen 
beheer van de procureur-generaal te Gent beleidsondersteunend en beleidsvoorbereidend werk leveren 
ten behoeve van alle magistraten en in het bijzonder van het College van procureurs-generaal. 
 
In het licht van de beslissing van de Ministerraad d.d. 20 juni 1997 wordt bij de uitbouw van het 
expertisenetwerk rekening gehouden met de pertinente noodzaak tot interdepartementale en 
multidisciplinaire samenwerking tussen de verschillende actoren in het veld en worden, naast de 
medewerkers van de minister van Justitie, evenzeer de medewerkers van de Geïntegreerde 
Politiedienst, van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, van de Algemene 
Farmaceutische Inspectie en van de Fiscale Administraties rechtstreeks betrokken bij de werking van 
het expertisenetwerk.  
 
Het expertisenetwerk vormt, binnen het domein van de Residuen en de Voedselveiligheid (RVV), het 
eerste aanspreekpunt (helpdesk) en liaison binnen het College van Procureurs-generaal voor het 
Federaal Parket, de parketten-generaal en de parketten van eerste aanleg. Tevens onderhoudt het 
netwerk contacten met personen en diensten die intern en extern aan het openbaar ministerie betrokken 
zijn bij de strijd tegen de illegale handel en aanwending van groeistimulatoren of fraudering van de 
voedselveiligheid. Binnen de bijzondere werking van het expertisenetwerk werd onder leiding van de 
hoofdcoördinator een coördinatieteam opgericht dat instaat voor het dagelijks beheer en de coördinatie 
van de werkzaamheden van het expertisenetwerk. In elk parket-generaal en in elk parket fungeert een 
magistraat als vaste en rechtstreekse gesprekspartner voor het coördinatieteam, waarbij in eerste 
instantie een beroep gedaan wordt op de referentiemagistraten Hormonen, gelet op hun 
materiedeskundigheid. Het expertisenetwerk vergadert, in voltallige vergadering, eenmaal per jaar en 
telkens het coördinatieteam zulks aangewezen acht. Het expertisenetwerk is operationeel sedert 16 
april 2002 en hield zijn eerste algemene vergadering  op 12 december 2002, waarbij door de leden de 
voorgestelde algemene werking, projectwerking en prioriteitenstelling unaniem werden aanvaard.  
 

                                                           
194 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Pb, C 114, Brussel, 15 mei 2002, Aanbeveling van de Raad van 25 april 2002 over 
verbetering van de recherchemethoden bij de bestrijding van de georganiseerde drugscriminaliteit: gelijktijdig 
onderzoek naar drugshandel door criminele organisaties en naar de financiën / vermogensbestanddelen van die 
organisaties. 
195 COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, COM (2001) 259, Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad 
betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met 
betrekking tot straffen op het gebied van de illegale drugshandel, Brussel, 23 mei 2001. 
196 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Pb, C 45, Brussel, 19 februari 2002, Initiatief van het Koninkrijk Spanje met het oog 
op aanneming van een akte tot vaststelling, op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, 
van de Overeenkomst inzake de bestrijding door de douaneadministraties van illegale drugshandel in volle zee. 
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2.3 Financiële en economische delinquentie 

2.3.1 Witwassen 
 
Op nationaal vlak werd, in het kader van de antiwitwaswetgeving, de plicht tot kennisgeving verruimd 
door de  wet van 3 mei 2002 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en tot wijziging van de wet van 6 
april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de 
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs197.  
 
Deze wet voegt een nieuw artikel 14ter198 in de Witwaswet van 1 januari 1993 in. Het strekt ertoe de 
doeltreffendheid van het antiwitwasdispositief, alsook de bescherming van het financiële stelsel te 
verhogen door in de mogelijkheid te voorzien om via een koninklijk besluit de plicht tot kennisgeving aan 
de Cel voor financiële informatieverwerking uit te breiden.199 De meldingsplicht wordt verruimd tot alle 
financiële verrichtingen en feiten waarin natuurlijke personen of rechtspersonen zijn betrokken die 
gedomicilieerd, geregistreerd of gevestigd zijn in Nauru. Deze verruimde plicht tot kennisgeving moet 
ertoe bijdragen dat naar de gerechtelijke overheden een betere doorstroming op gang wordt gebracht 
van financiële verrichtingen uitgevoerd met landen en gebieden, erkend als niet-medewerkend in de 
strijd tegen het witwassen van geld en dit zonder afbreuk te doen aan het principe op grond waarvan 
enkel verdachte verrichtingen en feiten ter kennis moeten worden gebracht van de Cel voor Financiële 
Informatiewerking. 
 
Art. 3 en 4 van deze wet voeren in art. 139bis van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het 
toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs200 een aantal 
verscherpte voorwaarden in voor de wisselkantoren die activiteiten van geldtransfers verrichten. 
 
Vooreerst wordt de verplichting ingevoerd voor deze kantoren om een handelsvennootschap op te 
richten, waardoor het niet langer nodig is voor fysieke personen om een registratie te bekomen. Een 
tweede voorwaarde bestaat uit een financiële drempel in de vorm van vereisten inzake 
aanvangskapitaal en eigen vermogen, hetgeen ertoe bijdraagt dat de nodige middelen aanwezig zijn om 
een aangepaste organisatie met het oog op het voorkomen van het witwassen van geld op te zetten. 
Het blijft inderdaad de bedoeling dat het toezicht zich louter binnen de witwaspreventie blijft situeren en 
geenszins van prudentiële aard wordt. Bovendien wordt een verplichte borgtocht ingevoerd die als 
voorrecht voor de cliënt zou gelden. Het bedrag van de borgtocht staat in verhouding tot de hoogte van 
de bedragen die het wisselkantoor overdraagt, maar mag niet minder bedragen dan € 25.000. Het 
maximumbedrag van de transfers die de wisselkantoren per cliënt mogen verrichten, werd bepaald op € 
10.000, ongeacht of de transfer wordt uitgevoerd in een keer of in verschillende keren waartussen een 
verband blijkt te bestaan.201 
 
Wat de bestrijding van het witwassen van geld op het niveau van de Europese Unie betreft, waardoor 
financiële middelen naar zowel de georganiseerde criminaliteit als naar het terrorisme vloeien, heeft het 
Deense voorzitterschap een ontwerp-kaderbesluit inzake confiscatie202 en een ontwerp-
kaderbesluit betreffende de uitvoering van beslissingen inzake confiscatie in de Europese 
Unie203 ingediend. Beide ontwerp-kaderbesluiten hebben tot doel ervoor te zorgen dat alle lidstaten 
effectieve regels hebben om te bepalen wanneer opbrengsten van misdrijven kunnen worden 
geconfisqueerd, onder meer inzake de bewijslast voor de herkomst van voorwerpen in het bezit van een 
persoon die is veroordeeld voor een delict dat te maken heeft met georganiseerde criminaliteit. Vooral 
het laatstgenoemde kaderbesluit beoogt de samenwerking tussen de lidstaten inzake de erkenning en 
tenuitvoerlegging van beslissingen tot confiscatie van opbrengsten te vergemakkelijken. 
 
De Commissie zal eveneens een voorstel formuleren voor een kaderbesluit ter bestrijding van 
witwassen van geld door het gebruik van contanten. Zij zal ook een mededeling toezenden waarin 

                                                           
197 B.S. 29 juni 2002. 
198 Zie uitvoeringsbesluit van 10 juni 2002 onder punt 3.6.3. 
199 Art. 2  van de wet van 3 mei 2002. 
200 Deze wet werd grotendeels gewijzigd door de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële 
sector en de financiële diensten, B.S. 4 september 2002. 
201 Koninklijk besluit van 10 juni 2002 tot uitvoering van art. 14ter van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van 
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 
december 1994 betreffende de wisselkantoren en de valutahandel, B.S. 29 juni 2003. 
202 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, JAI (2002) 18, Initiatief van het Koninkrijk Denemarken met het oog op de 
aanneming van een kaderbesluit van de Raad inzake de confiscatie van opbrengsten, hulpmiddelen en voorwerpen 
van misdrijven, Brussel,  13 juni 2002 
203 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, JAI (2002) 22, Initiatief van het Koninkrijk Denemarken met het oog op de 
aanneming van een kaderbesluit van de Raad inzake de tenuitvoerlegging in de Europese Unie van beslissingen tot 
confiscatie, Brussel, 13 juni 2002. 
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de acties die in het kader van de derde pijler ondernomen werden ter bestrijding van financiële 
criminaliteit, worden geëvalueerd. De Commissie is eveneens voornemens een mededeling in te dienen 
waarin de implementatie van het Kaderbesluit van 26 juni 2001 van de Raad inzake het witwassen van 
geld, de identificatie, opsporing, bevriezing, inbeslagneming en confiscatie van hulpmiddelen en van 
opbrengsten van misdrijven zal worden geëvalueerd. Deze mededeling was echter gepland voor juni 
2003. 
 
De bestrijding van witwassen bleef voor Europol eveneens een belangrijke prioriteit. Het is in dit kader 
dat Europol een nieuw softwareprogramma heeft ontwikkeld teneinde specifieke informatie over 
verdachte transacties te kunnen analyseren. Veertien lidstaten nemen deel aan dit project, waaronder 
België en Nederland als enige actieve partners.204 
 
Ook de Europese douanesamenwerking op het gebied van de bestrijding van georganiseerde 
criminaliteit, en meer bepaald het witwassen werd verder ontwikkeld. Naar aanleiding van de resultaten 
van de operatie Moneypenny205 en in het kader van de toenemende bezorgdheid over witwaspraktijken 
bij de financiering van internationale criminaliteit en terrorisme, was de Commissie van oordeel dat het 
verantwoord is om de antiwitwasrichtlijn van 10 juni 1991206 te complementeren met een regeling voor 
de invoering van controles op belangrijke bedragen contanten die over de buitengrenzen van de 
Gemeenschap worden gebracht.  
 
De operatie Moneypenny, die geduurd heeft van 1 september 1999 tot 29 februari 2000, was een 
controleoperatie die opgezet was door de Groep Douanesamenwerking van de Raad. De bedoeling van 
deze gezamenlijk operatie was de grensoverschrijdende geldstromen in kaart te brengen en statistische 
gegevens te verzamelen. Deze operatie heeft het mogelijk gemaakt een aanzienlijk aantal 
grensoverschrijdende transacties van contanten en andere liquide activa die verband houden met 
georganiseerde criminaliteit te detecteren.207 Het verslag Moneypenny heeft bijgevolg geconcludeerd 
dat het voor de EU wenselijk is om bepaalde wettelijke leemten op te vullen en om de lidstaten zonder 
aangepaste wetgeving te verzoeken dergelijke wetgeving goed te keuren, dit met het oog op een 
efficiënte en gecoördineerde strijd tegen de georganiseerde criminaliteit.208 De Commissie heeft 
bijgevolg op 2 juli  2002 een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de voorkoming van het witwassen van geld door douanesamenwerking209 ingediend. De 
Commissie kent de douane een cruciale rol toe in de bestrijding van witwassen, aangezien de douane 
aanwezig is aan de (buiten)grenzen en zij zowel contanten als kostbare goederen kan controleren. 
 
Inzake de ontwikkeling van de douanesamenwerking op het gebied van de bestrijding van 
grensoverschrijdende criminaliteit en het gebruik van informaticatechnologie, werd in mei 2003 
goedkeuring gegeven aan het initiatief210 van Duitsland, Frankrijk en het toenmalige Belgische 
voorzitterschap betreffende een voorstel voor een protocol bij de DIS211-overeenkomst van 26 juli 
1995212. Deze overeenkomst vindt haar oorsprong in de noodzaak om de samenwerking tussen 
douaneadministraties te versterken door procedures vast te leggen in het kader waarvan 
douaneadministraties gezamenlijk kunnen optreden en persoonsgegevens en andere gegevens over 
illegale handelsactiviteiten kunnen uitwisselen. Concreet betekent deze formele goedkeuring dat 
referentiebestanden van onderzoeksdossiers op douanegebied kunnen worden opgezet. 213 Ook de 
relatie tussen Europol en de douanediensten van de EU werd in 2002 versterkt. Zo werd er een 
actieplan ontwikkeld teneinde de samenwerking vlotter te laten verlopen.214 

                                                           
204 EUROPOL, Jaarverslag 2002; zie: http://www.europol.eu.int/  
205 COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, COM (2002) 328, Verslag van de Commissie aan de Raad over 
het toezicht op het grensoverschrijdende contantenverkeer, Brussel, 25 juni 2002. 
206 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Pb, L 166, Brussel, 28 juni 1991, Richtlijn 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 
1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld; gewijzigd bij Richtlijn 
2001/97/EG, P.B., L 344, 28 december 2001. 
207 COM (2002) 328, 10. 
208 Ibid., 10. 
209 EUROPEES PARLEMENT EN RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, P.B., C 227, Brussel, 24 september 2002, Voorstel voor 
een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorkoming van het witwassen van geld 
door douanesamenwerking. 
210 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Pb, C 328, Brussel, 23 november 2001, Initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland, 
van het Koninkrijk België en van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad tot 
vaststelling van het protocol tot wijziging, wat betreft de vorming van een referentiebestand van onderzoeksdossiers 
op douanegebied, van de overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied. 
211 Douane-informaticasysteem. 
212 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Pb, C 316,  Brussel, 27 november 1995, Overeenkomst opgesteld op grond van 
artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake het gebruik van informatica op douanegebied. 
213 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, JAI (2001) 16, Initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland, van het Koninkrijk België 
en van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad tot vaststelling van het 
protocol tot wijziging, wat betreft de vorming van een referentiebestand van onderzoeksdossiers op douanegebied, 
van de overeenkomst inzake het  gebruik van informatica op douanegebied, 24 oktober 2001. 
214 EUROPOL, Jaarverslag 2002. 
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2.3.2 Financiële, fiscale en andere fraude 
 
In maart 2001 stelde de toenmalige regeringscommissaris belast met de vereenvoudiging van de fiscale 
procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude een actieplan215 voor met daarin diverse 
prioriteiten die betrekking hebben op de bestrijding van zware en georganiseerde financiële criminaliteit. 
 
Een van deze prioriteiten, op het vlak van een multidisciplinaire aanpak van de fraudedossiers, betrof de 
terbeschikkingstelling van fiscale ambtenaren bij de Centrale Dienst voor de bestrijding van de 
Georganiseerde Economische en Financiële Delinquentie (CDGEFID). Dit werd aanvankelijk geregeld 
door een koninklijk besluit216 die de principes van de terbeschikkingstelling vastlegde. Ook bij de 
parketten werden fiscale ambtenaren ter beschikking gesteld217.  
 
Met de wet van 10 april 2003 houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van 
gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking 
gesteld van de federale politie218 werd de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie 
toegekend aan twaalf ambtenaren die ter beschikking werden gesteld van de Centrale Dienst voor de 
bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie. 
 
Het was aangewezen de twaalf betrokken fiscale ambtenaren deze hoedanigheid toe te kennen 
teneinde hun taken op de meest efficiënte manier te kunnen laten uitoefenen: op deze manier zullen zij 
volledig zelfstandig onderzoeksdaden kunnen verrichten en op eigen initiatief aan de tenuitvoerlegging 
ervan kunnen deelnemen. De inwerkingtreding van deze wet werd door de minister van Justitie 
vastgelegd op 1  januari 2001. Deze datum werd in het ontwerp gevoegd na de goedkeuring van de wet 
van 13 maart 2002 houdende terbeschikkingstelling van de fiscale ambtenaren bij de Federale Politie 
die eveneens 1 januari 2001 als inwerkingstredingsdatum heeft en dus eveneens een retroactieve 
werking heeft. Tijdens de bespreking van het wetsontwerp op 18 februari 2003 kwam vooral de 
invoering van de retroactieve werking onder vuur te liggen. 
 
Wat de versterking van de financiële afdeling van de parketten qua personeel en middelen betreft, werd 
in juni 2002 slechts een voorstel van resolutie219 ingediend. 
 
Alhoewel de door de douane – en accijnzenregelgeving verleende uitgebreide bevoegdheden inzake 
opsporing en vaststelling van overtredingen de facto vergelijkbaar zijn met de bevoegdheden toegekend 
aan ambtenaren bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie (OGP), laten ze 
evenwel magistraten niet toe ambtenaren van de Administratie der Douane en Accijnzen (ADA) met 
samenhangende gerechtelijke opdrachten te belasten. Bij deze Administratie beschikken de 
ambtenaren nochtans over de vereiste opleiding, ervaring en deskundigheid en hebben zij toegang tot 
gespecialiseerde centrale communautaire en internationale gegevensbanken inzake douane en 
accijnzen. 
 
Het is in deze omstandigheden dat de ADA niet gepast kan reageren op de toenemende 
internationalisering van de douanefraude, die banden heeft met de georganiseerde criminaliteit en met 
de mensenhandel. Vandaar de wet van 22 april 2003 houdende toekenning van de hoedanigheid 
van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de Administratie van Douane 
en Accijnzen220 die de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan 
tweeënvijftig ambtenaren van de Administratie der Douane en Accijnzen beoogt. Ingevolge het advies 
van 31 juli 2002221 van de Raad van State wordt verduidelijkt dat bepaalde ambtenaren van de douane 
en accijnzen bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie gemachtigd worden om 
de observatie en informantenwerking toe te passen. Deze methoden mogen slechts worden toegepast 
met inachtneming van de artikelen 47ter en  40bis van het Wetboek van Strafvordering. 
 

                                                           
215 http://zenner.fgov.be/ 
216 Koninklijk besluit van 22 december 2000 tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale 
administraties te beschikking worden gesteld van de centrale dienst voor de bestrijding van de georganiseerde 
economische en financiële delinquentie, teneinde de dienst bij te staan in de uitoefening van haar taken, B.S. 29 
december 2000. 
217 Koninklijk besluit van 22 december 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 1994 tot vaststelling van 
de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de Procureur des 
Konings of van de arbeidsauditeur teneinde hen bij te staan in de uitoefening van hun taken, B.S. 29 december 2000. 
218 B.S. 12 mei 2003. 
219 Voorstel van resolutie betreffende de versterking van de personele en operationele middelen bij de financiële 
afdeling van de parketten en de gespecialiseerde politionele diensten, Parl. St. Kamer 2001-02, 50-1858/001. 
220 B.S. 8 mei 2003. 
221 Advies 33.358/2/V, in: wetsontwerp houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke 
politie aan bepaalde ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen, Parl. St. Kamer 2002-03, 50-
2249/001. 
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Met betrekking tot de bankkaartfraude heeft Europol samen met de EU-lidstaten een netwerk 
opgericht. Dit netwerk van technische contactpunten heeft als opdracht de laatste ontwikkelingen op het 
vlak van fraude met bankkaarten op te volgen.222 
 
De bestrijding van fraude en vervalsingen van betaalmiddelen andere dan contanten zal in het 
tweede halfjaar van 2003 het onderwerp zijn van een verslag van de Commissie over de omzetting van 
het desbetreffende kaderbesluit223. Het doel van dit kaderbesluit bestaat erin te verzekeren dat fraude 
met alle vormen van andere betaalmiddelen dan contanten in alle lidstaten als een strafbaar feit wordt 
erkend. Er werd opzettelijk geen gebruik gemaakt van strikte definities, eerder werden de diverse 
gedragingen beschreven, zodanig dat het kaderbesluit niet uitsluitend van toepassing is op specifieke 
soorten van betalingsinstrumenten. 
 
Teneinde frauderisico’s, zoals BTW-carrousels224 te beperken en het volgen van mogelijk malafide 
ondernemers BTW-belastingplichtigen mogelijk te maken, had de centrale administratie van de 
Administratie ondernemings- en inkomensfiscaliteit (AOIF) op 11 juni 2001 ter zake een instructie 
uitgewerkt voor de ambtenaren die instaan voor de immatriculatie van de belastingplichtigen. Om deze 
procedure te doen slagen werd een specifieke informaticatoepassing ontwikkeld die informatie bevat 
over belastingplichtigen met een twijfelachtig profiel. De databank is op 1 januari 2003 beschikbaar 
geworden voor alle BTW-kantoren.225 
 
In het overzicht van de verwezenlijkingen van de regeringscommissaris voor de strijd tegen de grote 
fiscale fraude wordt vermeld dat in de periode van 1 juli 2001 tot 30 juni 2002 45.009 BTW-
belastingplichtigen probleemloos werden ingeschreven. In 1.657 gevallen werd echter een ‘alarm’ 
geactiveerd op basis van een zogenaamde risicoactiviteit, zoals minerale oliën, GSM’s, 
elektronicacomponenten. In 735 gevallen werd de toekenning van het BTW-nummer opgeschort, zonder 
dat hiervoor een bezwaarprocedure werd opgestart. Een andere frappante vaststelling was dat de 
geografische spreiding van de opgeschorte dossiers grotendeels overeenkomt met de 
probleemgebieden op het vlak van carrouselfraude, namelijk Antwerpen en Brussel.226 
 
Ten slotte heeft de ECOFIN-Raad begin februari 2003 een politiek akkoord bereikt over een voorstel 
van de Commissie in verband met de bestrijding van BTW-fraude227. De bedoeling van deze 
verordening is te komen tot een enkel en sterker juridisch kader dat een intensievere samenwerking en 
uitwisseling van informatie tussen de belastingsadministraties mogelijk maakt zodat de bestrijding van 
de BTW-fraude doeltreffender zou verlopen. 
 

2.3.3 Andere 
 
Er wordt een aanbeveling van de Raad rond de bescherming van de euro tegen vervalsing 
uitgewerkt. In de bestrijding van vervalsingen van de euro neemt Europol een coördinerende taak op. In 
de loop van 2002 werden 167.532 vervalste biljetten opgespoord. Uit de threat assessment die Europol 
verricht had, bleek dat de dreiging vooral afkomstig is uit de Oost-Europese landen.228 
 

                                                           
222 EUROPOL, Jaarverslag 2002. 
223 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Pb, L 149, Brussel, 2 juni 2001, Kaderbesluit van de Raad van 28 mei 2001 
betreffende de bestrijding van fraude en vervalsingen in verband met andere betaalmiddelen dan contanten. 
224 Om efficiënt de strijd te kunnen aangaan hadden de ministers van Financiën en Justitie op 20 juli 2000 een 
samenwerkingsprotocol afgesloten, dat gesteund is op een multidisciplinaire en proactieve aanpak van fraude. 
225 http://zenner.fgov.be/nl/grote-fiscale-fraude.htm, Federale Overheidsdienst Financiën, Regeringscommissaris 
toegevoegd aan de Minister van Financiën, Overzicht van de verwezenlijkingen van regeringscommissaris Alain 
ZENNER, De strijd tegen de grote fiscale fraude, toestand per 31 maart 2003, 7. 
226 Ibid., 7. 
227 COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, COM (2001) 294-1, Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over 
de toegevoegde waarde, Brussel, 18 juni 2001. 
228 EUROPOL, Jaarverslag 2002. 
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2.4 Corruptie 
 
Op het vlak van de Europese Unie werd eveneens aandacht geschonken aan de bestrijding van 
corruptie en de reglementering rond overheidsopdrachten. 
 
In augustus 2002 had het Koninkrijk Denemarken een initiatief ingediend met  het oog op de aanneming 
van een kaderbesluit inzake de bestrijding van corruptie in de privésector.229 Dit kaderbesluit beoogt 
te verzekeren dat zowel actieve als passieve corruptie in de privésector in alle lidstaten strafbaar is, dat 
ook rechtspersonen voor deze delicten aansprakelijk worden gesteld en dat de opgelegde straffen 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.230 
 
Op 28 mei 2003 maakte de Commissie een mededeling over aan de Raad inzake een algemeen EU-
beleid ter bestrijding van corruptie.231 In deze mededeling wordt een overzicht gegeven van wat op 
het niveau van de Europese Unie is gerealiseerd, en wat nog verbeterd dient te worden teneinde de 
strijd tegen corruptie een nieuw elan te geven. Er wordt ook aangegeven op welke gebieden de EU in 
de toekomst initiatieven inzake corruptiebestrijding zou kunnen nemen.232 
 
Op 27 januari 1999 werd, op het niveau van de Raad van Europa, de ‘Criminal Law Convention on 
Corruption (ETS 173)’ opengesteld voor ondertekening. België heeft deze conventie op 20  april 1999 
ondertekend, maar nog niet geratificeerd. Deze conventie is op 1 juli 2002 van kracht gegaan, nadat 
veertien staten deze geratificeerd hadden. Met dit verdrag wordt de harmonisering beoogd van de 
nationale wetgevingen door zowel passieve als actieve corruptie van nationale en buitenlandse 
ambtenaren, rechters en parlementsleden strafbaar te stellen. Het voorziet eveneens in de 
strafbaarstelling van passieve en actieve private corruptie, ‘trading in influence’ en witwassen van 
opbrengsten afkomstig van corruptie. 
 
Niet alle corruptie-inbreuken op internationaal niveau komen echter in deze conventie aan bod, zodat 
het nodig werd geacht de conventie aan te vullen met een protocol dat volgende inbreuken beoogt: 
illegaal verkrijgen van interesten, handel met voorkennis (insider trading), knevelarij, illegale verrijking, 
corruptie door leden van niet-gouvernementele organisaties, corruptie van arbiters (sport) en  kopen van 
stemmen. Dit aanvullend protocol werd op 15 mei 2003 voor ondertekening opengesteld. 
 
In december 2000 gaf de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in haar resolutie 55/61 aan 
dat een doeltreffend internationaal wetgevend instrument tegen corruptie, dat los stond van de UN 
Convention against Transnational Organized Crime233, gewenst was. Hiervoor richtte zij in Wenen een 
Ad Hoc Committee op met de opdracht een internationaal rechtsinstrument inzake corruptiebestrijding 
op te stellen, namelijk een VN-conventie inzake corruptiebestrijding.234 Dit Ad Hoc Committee 
diende volgens de Algemene Vergadering en op aanraden van een ‘Intergovernmental Open-Ended 
Expert Group’ volgens een multidisciplinaire benadering, te streven naar een brede en effectieve 
conventie. 
 
Volgende punten werden in het Verdrag opgenomen: definities, toepassingsgebied, bescherming van 
de soevereiniteit, preventieve maatregelen, criminalisering, straffen, confiscatie en verbeurdverklaring, 
jurisdictie, aansprakelijkheid van rechtspersonen, getuigen- en slachtofferbescherming, versterking van 
de internationale samenwerking, voorkomen en bestrijden van illegale winsten afkomstig van corrupte 
handelingen, voorkomen en bestrijden van witwassen, teruggaven van fondsen, technische bijstand, 
inzamelen, uitwisselen en analyseren van informatie en monitormechanismen. Wat onder andere echter 
de definitie van ‘public official’ betrof, bleek een consensus onder de lidstaten een moeilijke klus. 
 
Tot nu toe zijn er in Wenen zeven onderhandelingssessies doorgegaan: januari – februari 2002, juni 
2002, september – oktober 2002, januari 2003, maart 2003, juli - augustus 2003 en september – 
oktober ’03. De ondertekening van de Conventie zal plaatsvinden in Mexico tegen het einde van 2003. 
In het kader van deze onderhandelingssessies heeft de Europese Unie drie gemeenschappelijke 

                                                           
229 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Pb., C 184, Brussel, 2 augustus 2002, Initiatief van het Koninkrijk Denemarken met 
het oog op de aanneming van een kaderbesluit inzake de bestrijding van corruptie in de privésector. 
230 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, P.B., L 192, Brussel, 31 juli 2003, Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad van 22 
juli 2003 inzake de bestrijding van corruptie in de privésector. 
231 COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, COM (2003) 317, Mededeling van de Commissie aan de Raad, 
het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité betreffende een algemeen EU-bleid ter 
bestrijding van corruptie, Brussel, 28 mei 2003. 
232 COM (2003) 317, 6. 
233 Resolutie 55/25, 8 januari 2001. Wordt ook wel het Verdrag van Palermo genoemd. Werd door België 
ondertekend, maar is nog niet geratificeerd. 
234 http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_documentation.html 
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standpunten goedgekeurd. De Commissie, alsook de EU-lidstaten hebben een belangrijke bijdrage 
geleverd tot deze gemeenschappelijke standpunten. 
 

2.5 Leefmilieucriminaliteit 
 
Het toenemend aantal milieudelicten en de gevolgen daarvan, die steeds vaker de grenzen 
overschrijden van de staten waar de delicten plaats vinden, is volgens de EU en de Commissie 
verontrustend. Het is vanuit deze bezorgdheid dat zowel Denemarken235 als de Commissie een 
voorstel236 lanceerden ter bescherming van het milieu. Deze beide initiatieven kregen uiteindelijk vorm 
in het kaderbesluit van 27 januari 2003 inzake de bescherming van het milieu door middel van het 
strafrecht. 237 
 

 
235 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Pb, C 39, Brussel, 11 februari 2000, Initiatief van het Koninkrijk Denemarken met 
het oog op de aanneming van het kaderbesluit van de Raad ter bestrijding van ernstige milieucriminaliteit. 
236 COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, COM (2001) 139, Voorstel voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad inzake milieubescherming door het strafrecht, Brussel, 13 maart 2001; COM (2002) 544, 
Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees parlement en de raad inzake milieubescherming door het 
strafrecht, Brussel, 30 september 2002. 
237 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Pb, L 29, Brussel, 5 februari 2003, Kaderbesluit 2003/80/JBZ van de Raad van 27 
januari 2003 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht. 
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3 Opsporings- en vervolgingstechnieken 
 
In 2002 en begin 2003 werden een aantal opsporings- en vervolgingstechnieken een wettelijke basis 
gegeven. De bijzondere opsporingsmethoden die gedurende vele jaren een realiteit waren en via 
geheime circulaires uit 1990 en 1992 werden geregeld, kregen begin 2003 namelijk een wettelijke 
grondslag. Over deze wet werd in de rechtsleer zowel positieve als negatieve opmerkingen en reacties 
genoteerd.238 De aandacht gaat vooral uit naar de rol van de onderzoeksrechter en de controle op de 
bijzondere opsporingsmethoden. 
 
Niet alleen in de rechtsleer, maar ook tijdens de bespreking van de zogenaamd BOM-wet werd naar de 
samenhang tussen de andere wetten gevraagd. Daartoe werd door de minister van Justitie duidelijk 
gesteld dat de regering geopteerd had voor een stapsgewijze invulling van een globale aanpak van de 
georganiseerde criminaliteit en van het zware banditisme. De wet op de bijzondere 
opsporingsmethoden, de wet op de anonieme getuigen, de bescherming van bedreigde getuigen, het 
gebruik van audiovisuele middelen, de inbeslagname en de verbeurdverklaring in strafzaken en de 
mogelijkheid om de bewijslast te verdelen, dienen met andere woorden te worden beschouwd als 
etappes.239 
 
Hieronder volgt een korte beschrijving van de wet op de BOM, de wetten inzake getuigenbescherming, 
de telefoontap en de inbeslagname en verbeurdverklaring in strafzaken.  
 

3.1 Bijzondere opsporingsmethoden (BOM) 
 
Op 12 maart 2002 werd door de Regering VERHOFSTADT I een wetsontwerp240 ingediend dat een aantal 
opsporingsmethoden regelt die door hun heimelijk karakter en door de mogelijke inbreuk op 
fundamentele rechten als ‘bijzonder’ worden aangemerkt. Op 6 januari 2003 werd het ontwerp 
bekrachtigd en afgekondigd.  
 
Het doel van de wet van 6 januari 2003 betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige 
andere onderzoeksmethoden241 ligt enerzijds in het scheppen van rechtszekerheid voor zowel de 
justitiabelen die het voorwerp zijn van die methoden als van de politieambtenaren die ze moeten 
toepassen. Er werd getracht transparantie te scheppen in een materie die vroeger door twee 
ministeriële circulaires werd geregeld. De nieuwe wet regelt drie methoden: de observatie, de infiltratie 
en de informantenwerking. Het wil, met andere woorden, een wettelijke basis leggen voor de technieken 
die in die methoden worden toegepast, namelijk de pseudo-koop, pseudo-verkoop, flash-roll, frontstore, 
vertrouwenskoop, … Ook een vijftal aanverwante methoden komen aan bod, met name: de 
inkijkoperatie, het direct afluisteren, het onderscheppen van post, de uitgestelde tussenkomst en het 
inwinnen van gegevens over bankrekeningen en – transacties. De methoden hebben uitsluitend een 
gerechtelijke finaliteit en mogen enkel worden aangewend door politieambtenaren en dit onder 
permanente controle van de magistratuur.  
 
Teneinde de wet op de BOM te kunnen toepassen, werden twee koninklijke besluiten uitgevaardigd, 
namelijk het koninklijk besluit van 9 april 2003 betreffende de politionele 
onderzoekstechnieken242 en het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot bepaling van de 
werkingsregels van de nationale en lokale informantenbeheerders en van de 
contactambtenaren243. Het eerste K.B. verleent de politiedienst de toelating om, binnen het kader van 
een infiltratie en met inachtneming van de finaliteit ervan, bepaalde politionele onderzoekstechnieken 
aan te wenden.  
 
Als politionele onderzoekstechnieken worden beschouwd: de pseudo-koop, de vertrouwenskoop, de 
testkoop, de gecontroleerde aflevering, de gecontroleerde doorlevering en de frontstore. De politionele 
onderzoekstechnieken dienen ter ondersteuning van de infiltratieoperatie en helpen het doel ervan, 
namelijk het vervolgen van daders van misdrijven en het opsporen, verzamelen, registreren en 

                                                           
238 VAN CAUWENBERGHE, K. (red.), Bijzondere Opsporingsmethoden. Het doel heiligt de middelen?, De orde van de 
dag, maart 2003, Aflevering 21, 82. DELMULLE, J. & BERCKMOES, H., Recht op zijn scherpst, de bijzondere 
opsporingsmethoden en andere onderzoeksmethoden, Politeia, 2003. DE NAUW, A. & SCHUERMANS, F. De wet 
betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden, R.W., 2003 te verschijnen. 
239 Hand. Senaat 2002-03, 12 december 2002, 22. 
240 Wetsontwerp betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere opsporingsmethoden, Parl. St. 
Senaat 2001-02, 2-1260/001. 
241 B.S. 12 mei 2003. 
242 B.S. 12 mei 2003. 
243 B.S. 12 mei 2003. 
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verwerken van gegevens en inlichtingen op grond van ernstige aanwijzingen van te plegen of reeds 
gepleegde, al dan niet aan het licht gebrachte strafbare feiten te verwezenlijken. Zij hebben dezelfde 
gerechtelijke finaliteit als de bijzondere opsporingsmethode van de infiltratie.  
 
In het tweede K.B. worden de belangrijkste actoren in het kader van de informantenwerking 
gedefinieerd, zoals de lokale en nationale informantenbeheerder, informant, contactambtenaar en 
magistraat bijzondere opsporingsmethoden. De werkingsregels alsook de controle over de informanten 
worden in dit koninklijk besluit vastgelegd. 
 
De toepassing van de BOM- wet zal het voorwerp uitmaken van een jaarlijkse evaluatie (cfr. art. 
90decies Sv.), die uitgevoerd wordt door de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid. 
 

3.2 Telefoontap 
 
De telefoontap door de gerechtelijke diensten is een opsporingsmethode die door de wet van 1994, 
zoals gewijzigd door de wet van 1998244 wordt gereguleerd in de Belgische wetgeving. Tot op heden 
ontbreekt in België elke wettelijke basis voor het uitvoeren van telefoontap door de inlichtingen– en 
veiligheidsdiensten. Het voorontwerp, dat op de ministerraad van 24 januari 2003 werd goedgekeurd, 
heeft dan ook tot doel deze lacune in te vullen en op deze manier de Belgische inlichtingen– en 
veiligheidsdiensten op dezelfde hoogte te plaatsen als hun Europese tegenhangers. De strijd tegen de 
georganiseerde criminaliteit en andere maatschappelijk schadelijke fenomenen zoals terrorisme, sekten 
en dergelijke, noodzaakt namelijk de inzet van efficiënte inlichtingen – en veiligheidsdiensten. 
 
In de tweede helft van 2002 werd de Centrale Technische Interceptiefaciliteit (CTIF) geïnstalleerd, 
samen met 28 lokale luisterkamers. Per gerechtelijk arrondissement is er een tapkamer voorzien. Het 
gerechtelijke arrondissement Brussel beschikt over twee tapkamers. De centrale tapkamer heeft haar 
werkzaamheden aangevat op 12 mei  2003, namelijk drie maanden na de dag van de publicatie in het 
Belgisch Staatsblad. De personeelsleden van de dienst CTIF moeten in het bezit zijn van een 
veiligheidsmachtiging, die wordt gegeven na een screening door de Veiligheid van de Staat.  
 
Begin februari 2003 werd het uitvoeringsbesluit – het koninklijk besluit van 9 januari 2003 tot 
uitvoering van de artikelen 46bis, § 2, eerste lid, 88bis, § 2, eerste en derde lid, en 90quater, § 2, 
derde lid van het Wetboek van Strafvordering en van artikel 109ter, E, § 2, van de wet van 21 
maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven245 – door 
de Koning ondertekend en gepubliceerd. Dit koninklijk besluit werd binnen drie maanden na publicatie 
van kracht en voorziet onder meer in een overgangsperiode van negen maanden waarbinnen de 
operatoren hun netwerken op technisch vlak dienen aan te passen aan de Europese ETSI-
standaarden246 en in eveneens een tarifering die wordt opgelegd aan de operatoren. In maart 2003 
werden de integratietesten met de belangrijkste operatoren Base, Belgacom, Mobistar, Proximus en 
Telenet gestart. 
 

3.3 Faciliteren van de getuigenis 
 
Met de wet van 8 april 2002 betreffende de anonimiteit van de getuigen247 kreeg de gerechtelijke 
overheid een bijkomend middel om de zware en georganiseerde criminaliteit efficiënter te bestrijden. 
Het kwam tot stand als gevolg van de aanbevelingen van enkele parlementaire onderzoekscommissies 
en een rechtsvergelijkende studie248, die uitgevoerd werd door de Universiteit van Gent. 
 
De bedoeling van deze wet bestaat erin personen te beschermen die getuigenissen afleggen in het 
kader van strafonderzoeken tegen de georganiseerde zware misdaad of die er op een andere manier 
aan meewerken. De wet voorziet, als uitzonderingsregime, in twee vormen van anonimiteit. In eerste 
instantie is er de gedeeltelijke anonimiteit waarbij de onderzoeksrechter kan beslissen dat bepaalde 
wettelijk voorgeschreven identiteitsgegevens van een getuige kunnen worden weggelaten. Er moet 

                                                           
244 Wet van 10 juni 1998 tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé-communicatie en  - telecommunicatie, B.S. 22 september 
1998. 
245 B.S. 10 februari 2003. 
246 ETSI staat voor European Telecommunication Standards Institute; zie www.etsi.org/  
247 B.S. 31 mei 2002. 
248 DE MEESTER, T. & PH. TRAEST, Onderzoeksrapport met betrekking tot spijtoptanten, aanmoediging en 
vergemakkelijking van de getuigenis in het kader van de strafrechtspleging en de omkering van de bewijslast 
aangaande de herkomst van goederen waarvan wordt vermoed dat zij voortkomen uit een met de georganiseerde 
criminaliteit verbonden activiteit, niet uitgegeven, 1996-19973, 31 p.  
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daarbij een redelijk vermoeden bestaan dat de getuige of een persoon van zijn naaste omgeving een 
ernstig nadeel zou kunnen lijden door de bekendmaking van deze gegevens en ten gevolge van de 
afgelegde verklaring. De onderzoeksrechter moet zijn beslissing motiveren.  
 
De tweede vorm van bescherming wordt geboden door de volledige anonimiteit. De volledige 
anonimiteit van de identiteit van de getuige kan slechts gewaarborgd worden wanneer de getuige of een 
persoon uit zijn naaste omgeving zich door het nog af te leggen getuigenis in zijn integriteit bedreigd 
voelt, waardoor de getuige zou beslissen geen verklaring af te leggen. De onderzoeksrechter verricht 
het anonieme verhoor. Hij kent de volledige identiteit van de getuige, onderzoekt diens betrouwbaarheid 
en controleert of de ingeroepen drijfveren gemotiveerd en geldig zijn. Hij beslist over de eventuele 
toekenning van de anonimiteit.  
 
De gegevens m.b.t. de getuige moeten in een register worden opgetekend door de procureur des 
Konings. De onderzoeksrechter en de procureur moeten elk voor zich maatregelen nemen die 
redelijkerwijze nodig zijn om de onthulling van de identiteitsgegevens te voorkomen. 
 
De anonieme getuigenverklaring kan slechts enkel als steunbewijs gelden. Dit betekent dat een 
anonieme getuigenverklaring bij de vorming van de innerlijke overtuiging van de feitenrechter slechts in 
aanmerking kan worden genomen als bewijs van een misdrijf op voorwaarde dat deze 
getuigenverklaring voldoende steun vindt in andersoortige bewijsmiddelen. 
 
In art. 13 van deze wet wordt bepaald dat de minister van Justitie jaarlijks een verslag aan het 
Parlement moet uitbrengen over het aantal onderzoeken die aanleiding gegeven hebben tot de 
maatregelen bedoeld in art. 86bis en 86ter Sv, van het aantal betrokken personen, van de misdrijven 
waarop ze betrekking hadden en van de behaalde resultaten. Deze bepaling wordt ingevoegd in art. 
90decies Sv. Deze evaluatie inzake de toepassing van deze bepalingen zal uitgevoerd worden door de 
Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid. 
 
Net zoals de ‘anonieme getuigen-wet’ strekt de wet van 7 juli 2002 betreffende een regeling voor de 
bescherming van bedreigde getuigen en andere bepalingen 249 er toe een instrument te zijn in de 
efficiëntere bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Deze wet beoogt een adequate bescherming 
te bieden aan personen die nuttige inlichtingen kunnen verstrekken, doch hiertoe anders niet bereid 
zouden zijn uit vrees voor represailles tegen henzelf en hun familieleden. De wet van 7 juli 2002 is in 
zekere zin nauw verbonden met de wet betreffende de anonieme getuigen, die de getuige gedurende 
de gehele gerechtelijke procedure geheimhouding van zijn identiteit verzekert.  
 
De bedreigde getuige wordt in zekere mate fysiek en materieel beschermd wanneer hem de anonimiteit 
niet is toegekend. De combinatie van anonimiteit en materiële bescherming van de getuige is evenwel 
uitgesloten, behoudens indien de anonieme getuige door omstandigheden onafhankelijk van zijn wil de 
anonimiteit verliest: een beschermde getuige zal steeds getuigen onder zijn eigen identiteit en die 
identiteit wordt tijdens de procedure op geen enkele wijze verborgen. Op basis van deze wet kan wel 
een identiteitswijziging plaatsvinden, maar die zal pas ingaan na afloop van de gerechtelijke procedure. 
Een tweede verschil met de anonieme getuige is dat normaliter de beschermde getuige steeds ter 
terechtzitting zal getuigen (maar de wet op de audiovisuele media voorziet erin dat het anders kan: 
audioconferentie, videoconferentie, gesloten televisiecircuit). Een anonieme getuige aan wie 
daarentegen de volledige anonimiteit werd toegekend, wordt verhoord door de onderzoeksrechter en 
verschijnt niet terechtzitting.  
 
De wet maakt een onderscheid tussen de gewone en bijzondere beschermingsmaatregelen. Een 
bijzondere bescherming kan slechts worden verleend indien de gewone beschermingsmaatregelen niet 
volstaan om de veiligheid van de getuige te verzekeren (gekoppeld aan andere voorwaarden: art. 90ter 
Sv. of humanitaire misdrijven of 324bis Sw.).. De bijzondere beschermingsmaatregelen zijn de meest 
verregaande. Ze kunnen gaan tot de relocatie van de getuige voor een periode langer dan 45 dagen en 
de identiteitswijziging. De gewone beschermingsmaatregelen worden limitatief opgesomd in het nieuwe 
artikel 104, §1 van het Wetboek van Strafvordering. Deze maatregelen zijn, onder andere, het 
afschermen van de gegevens van de betrokken persoon bij de dienst bevolking en bij de burgerlijke 
stand, het verstrekken van raadgevingen op het vlak van preventie, het plaatsen van technopreventieve 
middelen, het aanstellen van een contactambtenaar, het voorzien in een alarmprocedure, het 
verstrekken van psychologische bijstand, het preventief patrouilleren door de politiediensten, het 
registeren van in- en uitgaande gesprekken, het plaatsen van de gedetineerde betrokken persoon in 
een bijzonder beveiligde afdeling van de gevangenis, … 
 
De wet richt een ‘Getuigenbeschermingscommissie’ op die kan beslissen over de toekenning, de 
wijziging en de intrekking van de beschermingsmaatregelen en van eventuele financiële 

                                                           
249 B.S. 10 augustus 2002. 
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hulpmaatregelen.250 Er wordt eveneens een ‘Getuigenbeschermingsdienst’ opgericht in de schoot van 
de Algemene Directie Gerechtelijke Politie van de Federale Politie.251 Deze dienst staat in voor de 
coördinatie van de bescherming, m.a.w. de praktische uitwerking van de maatregel. 
 
Net zoals bij de wet op de telefoontap en de wet op de anonieme getuigen dient de minister van Justitie 
een verslag aan het Parlement uit te brengen over de toepassing van de artikelen 102 tot 111 en 317 Sv 
en het aantal betrokken dossiers, personen en misdrijven. Ook deze bepaling werd in art. 90decies van 
het wetboek van strafvordering (verslag telefoontap) bijgevoegd. Ook deze evaluatie zal gebeurden 
door de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid. 
 
De centrale vraag hierbij is of de actuele resultaten erop wijzen dat de regeling ten aanzien van de 
bescherming van getuigen haar doel zal bereiken, namelijk dat de regeling een wapen zal vormen in de 
strijd tegen de georganiseerde criminaliteit.  Daarnaast kan een punctuele evaluatie gemaakt worden 
van de wettelijk bepaalde maatregelen, alsook van hun praktische haalbaarheid. 
 
Samengevat kunnen wij stellen dat de wetgever beoogde de zware criminaliteit deels te counteren door 
essentiële getuigen te beschermen door hen op te nemen in een getuigenbeschermingsprogramma.  
Hierbij werd de principiële keuze gemaakt om pentiti of spijtoptanten uit te sluiten van de mogelijkheid 
om toe te treden tot een dergelijk programma. 
 
De actuele getuigen zijn bijgevolg vooral personen die in een precaire situatie beland zijn die vaak het 
midden houdt tussen de illegaliteit en de criminaliteit. Vaak verkeren zij in de rol van slachtoffer, en 
wensen zij uit de illegaliteit en de criminaliteit te stappen middels een getuigenis tegen de criminele 
organisatie in ruil voor een beschermingsprogramma. Voor deze categorie personen betekent het 
beschermingsprogramma een verbetering van hun levensomstandigheden, niettegenstaande de te 
volgen regels het leven van de getuige abrupt kunnen onderbreken en ontregelen.   
 
Het uitsluiten van pentiti of spijtoptanten maakt dat we niet bij machte zijn om de zware georganiseerde 
criminaliteit het hoofd te bieden. De politiediensten stellen immers vast dat de personen die essentiële 
informatie kunnen aanbrengen over het hoogste niveau criminelen, veelal personen zijn die zelf hebben 
deelgenomen aan de feiten of op zijn minst een dubieuze rol hebben gespeeld. Hun betrokkenheid zal 
dientengevolge steeds te groot zijn om binnen de regels van het actuele wettelijke kader in aanmerking 
te komen voor getuigenbescherming. 
 
In project 34252 van het FVP werd gewezen op de noodzaak van een spijtoptantenregeling. Het is in dit 
kader dat de Minister van Justitie een studie besteld had bij de Universiteit van Gent en de Université 
Libre de Bruxelles, waarin alle juridische, praktische, organisatorische, sociale en financiële gevolgen 
van een spijtoptantenregeling werden bekeken.  
 
De actuele wetgeving zal ons inziens enkel een intermediair niveau van getuigen bereiken. In hoeverre 
dit volstaat om de doelstelling van de regering te bereiken, namelijk de georganiseerde criminaliteit 
bestrijden, blijft de vraag. Zonder het belang van de strijd tegen de criminele organisaties op meso-
niveau te willen minimaliseren, kunnen wij toch stellen dat de actuele wetgeving in globo niet zal 
toelaten om de zware georganiseerde criminaliteit in de kern aan te pakken. 
 
Ten aanzien van de mogelijkheden die door de wet op de getuigenbescherming geboden worden, kan 
het volgende gezegd worden. 
 
De maatregelen die intern de federale politie georganiseerd kunnen worden, zoals de 
veiligheidsbriefing, de technopreventie, de organisatie van een alarmprocedure, etc. werden reeds 
grotendeels op punt gesteld.  De maatregelen die de interventie van externe partners vergen, zoals de 
afscherming in het rijksregister of het onderbrengen van een persoon in een beveiligde vleugel van de 
gevangenis, moeten nog verder onderhandeld en uitgewerkt worden. De reden hiervoor is eenvoudig: 
sommige geplande maatregelen zijn zeer complex (technisch en juridisch) of genereren een 
sneeuwbaleffect aan gevolgen die eerst in kaart moeten worden gebracht. Een gedegen voorbereiding 
is bijgevolg noodzakelijk, en die neemt wat meer tijd in beslag. Een aantal maatregelen zal tevens 
inhoudelijk geëvalueerd moeten worden in functie van hun haalbaarheid. De identiteitswijziging en de 
lastgeving bijvoorbeeld zullen in hun huidige vorm voor problemen zorgen op het vlak van de 
afscherming van de getuige.   
 
Tenslotte dient aangestipt dat de wet voorziet in een aantal organen, te volgen procedures en diverse 
maatregelen. Het ontbreekt momenteel echter aan een budget getuigenbescherming, dat moet toestaan 
                                                           
250 Het nieuwe artikel 103, §1-§4 Sv. 
251 Het nieuwe artikel 103, §2 Sv. 
252 Federaal Veiligheidsplan, Project 34: “De studie naar de invoering van een spijtoptantenregeling – bescherming 
van getuigen – de anonieme getuige”. 
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te voorzien in een degelijke uitbouw van de omschreven diensten, alsook in een basisbudget om de 
programma’s getuigenbescherming te realiseren. Op dit ogenblik maakt men voor de operationele 
kosten in het kader van de getuigenbescherming gebruik van de provisie A. Deze provisie werd hiervoor 
echter niet in het leven geroepen en het budget binnen de provisie A is niet voorzien op de kosten van 
de programma’s getuigenbescherming. Voormalig minister van Justitie VERWILGHEN sprak in de 
parlementaire debatten tijdens de aanloop naar de wetgeving inzake bedreigde getuigen over een 
specifiek budget van 2,5 miljoen € per jaar.  Zonder voorop te lopen op de concrete bedragen, zal in het 
najaar 2003 een dialoog tussen de bevoegde diensten en de FOD Justitie gestart worden teneinde een 
initieel budget te bepalen.   
 
Naar de toekomst toe lijkt het ons noodzakelijk een re-evaluatie te maken van het toepassingsgebied “in 
personam” van de wet op de getuigenbescherming wil men het juiste niveau in het criminele milieu 
bestrijden. Daarnaast zullen de in de wet voorziene maatregelen verder uitgewerkt worden op het 
terrein, zodat er in alle gevallen onmiddellijk en tot in de kleinste details kan overgegaan worden tot de 
bescherming van bedreigde getuige. De toekenning van een specifiek budget getuigenbescherming 
door de FOD Justitie in de vorm van een aparte provisie is evenwel noodzakelijk om de wet te 
realiseren. 
 
Ook de wet van 2 augustus 2002 betreffende het afnemen van verklaringen met behulp van 
audiovisuele media 253 werd uitgewerkt vanuit een groeiende nood aan belastende verklaringen van 
getuigen en medewerkers met justitie. Het gebruik van telecommunicatiemiddelen laat toe de veiligheid 
van de persoon die verhoord wordt, op een betrekkelijk eenvoudige en goedkope wijze te verzekeren. 
Door middel van deze wet kunnen verklaringen op verschillende manieren met behulp van audiovisuele 
media afgenomen worden. Bij het verhoor op afstand worden personen verhoord op een andere plaats 
dan diegene waar de verhorende instantie zich bevindt. Hier kan gebruik gemaakt worden van de  
videoconferentie, de telefoonconferentie en het gesloten televisiecircuit. Van het verhoor kan eveneens 
een audiovisuele of auditieve opname gemaakt worden. Deze opname kan dan beschouwd worden als 
een ‘bijzonder realistisch proces-verbaal’254. 
 
Een audiovisuele opname van een verhoor en de videoconferentie was reeds mogelijk, maar dan enkel 
in het kader van de wet van 16 november 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van 
minderjarigen255. De wet van 2 augustus 2002 voert een algemene regeling in die de bepalingen van de 
wet betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen in dit verband aanvult. Het is van 
toepassing op alle andere getuigen, alsook op verdachten en deskundigen, die aan de gestelde 
voorwaarden voldoen. 
 

3.4 Inbeslagneming en verbeurdverklaring 
 
De projecten 40 (voordeelontneming), 41 (buitgerichte recherche) en 85 (bevriezing van vermogens en 
ontnemingswetgeving) van het Federaal Veiligeids – en Dententieplan kondigden een verruiming aan 
van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring van crimineel verworven vermogens. 
De wet van 19 december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en 
verbeurdverklaring in strafzaken256 is een initiatief die de regering Verhofstadt I had aangekondigd in 
het kader van het strijd tegen de zware en georganiseerde criminaliteit.  
 
Als uitgangspunt geldt het beginsel dat misdaad niet mag lonen. In de realiteit blijkt dikwijls dat een 
gevangenisstraf in dit verband slechts een berekend risico is en dat de crimineel achteraf rijkelijk kan 
leven van de criminele winsten of deze kan herinvesteren in de misdaad. 
 

                                                           
253 B.S. 12 september 2002; in werking getreden op 22 september 2002. 
254 Wetsontwerp betreffende het afnemen van verklaringen met behulp van audiovisuele media, Parl. St. Kamer 
2001-02, 50-1590/001, p. 13. 
255 B.S. 17 maart 2001. 
256 B.S. 14 februari 2003. 
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De wet steunt op vier basispijlers257: 
 
1) de schriftelijke vordering van het openbaar ministerie: 
 
Alvorens te kunnen overgaan tot de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen, is een schriftelijke 
vordering van het openbaar ministerie vereist. Tot voor deze wet kon de rechtbank de 
verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen uitspreken zonder dat het OM zulks gevorderd had. 
 
2) de verdeling van de bewijslast: 
 
De openbare aanklager moet het voor de rechter aannemelijk maken dat bepaalde activa van de 
verdachte van criminele oorsprong  zijn. Zodra de rechter overtuigd is, is het aan de verdachte om de 
legale oorsprong van deze activa aan te tonen of minstens geloofwaardig te maken. De rechter beslist 
dan vrij of de criminele oorsprong van deze activa naar zijn overtuiging voldoende vaststaat en zo ja, in 
welke mate hij de verbeurdverklaring ervan beveelt. 
 
3) de inbeslagneming per equivalent: 
 
Wanneer de directe vermogensvoordelen zich niet of niet meer in het vermogen van de verdachte 
bevinden, kan de rechter de waarde van deze vermogensvoordelen ramen en de betrokkene 
veroordelen tot betaling van een som die overeenkomt met deze raming. Dit is dan de zogenaamde 
verbeurdverklaring ‘per equivalent’, bepaald in art. 43bis Sw. 
 
Tot nu toe bepaalde art. 35 Sv dat enkel de rechtstreekse vermogensvoordelen uit het misdrijf in beslag 
konden worden genomen. Men kan dus op dit ogenblik geen goederen in beslag nemen ter vrijwaring 
van de verbeurdverklaring per equivalent. Concreet houdt dit in dat een crimineel zijn illegale winst 
wegmaakt en zich voor het overige onvermogend maakt in afwachting van de strafuitspraak, dan kan 
hem geen reële verbeurdverklaring worden opgelegd. Dit is een gevolg van een vroegere legistieke 
vergetelheid, en het wordt in de rechtspraktijk aanzien als een belangrijk hiaat, hetgeen met deze wet 
zou worden rechtgezet. 
 
4) het bijzonder onderzoek naar de vermogensvoordelen: 
 
De vorige wetgeving schreef voor dat alle straffen in een en dezelfde gerechtelijke beslissing moesten 
worden uitgesproken. 
 
Met deze wet kan de rechter bij het uitspreken van de hoofdstraffen (gevangenisstraf, geldboete, 
werkstraf) op vordering van het openbaar ministerie een bijzonder onderzoek naar de 
vermogensvoordelen bevelen. Het parket krijgt dan vanaf het vonnis twee jaar de tijd om dat onderzoek 
te voeren en om de zaak vervolgens opnieuw voor de rechtbank te brengen. Die moet zich dan nog 
alleen uitspreken over de eventuele verbeurdverklaring van vermogensvoordelen. Het doel van deze 
wet is te voorzien in een aangepaste straf voor drie categorieën van misdrijven. Een eerste categorie 
behelst volgende misdrijven: publieke en private omkoping, mensenhandel, drugsdelicten, humanitaire 
inbreuken en hormonen. Een tweede categorie betreft bepaalde zware diefstallen en de derde categorie 
omvat de zware fiscale fraude. De misdrijven uit de eerste twee categorieën moeten begaan zijn in het 
kader van bendevorming. Buiten deze drie categorieën is het systeem van de zogenaamde ‘verdeling 
van de bewijslast’ niet van toepassing. 
 
Aansluitend op de wet tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring, 
vormt de wet van 19 maart 2003 houdende de oprichting van een Centraal Orgaan voor de 
Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast 
beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties258 
het tweede luik van de bijzondere wetgevingsmaatregelen die de regering heeft uitgewerkt, teneinde de 
vermogensvoordelen verkregen uit zware en georganiseerde criminaliteit te kunnen in beslag nemen en 
/ of verbeurd te verklaren.  
 
De creatie van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV) past in de 
beleidsrealisaties van de projecten  uit het Federaal Veiligheids – en Detentieplan en meer in het 
bijzonder project 40. Het vormt eigenlijk de wettelijke regularisatie van de Centrale Dienst voor de 
Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring, die reeds in januari 2001 in de schoot van de Rechterlijke 
Orde opgericht was.259 
                                                           
257 Wetsontwerp tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken, Parl. 
St. Senaat 2001-02, 2-1197/003, 3. 
258 B.S. 2 mei 2003. 
259 Algemene richtlijn 2001/1 van 10 januari 2001 houdende de instelling van een Centrale Dienst voor de 
Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring in de schoot van de Rechterlijke Orde, B.S. 25 januari 2001. 
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De nieuwe wet berust op drie basisgedachten260: 
 
1) Waar de huidige mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring van criminele 

vermogensvoordelen onvoldoende gekend zijn bij de magistratuur en politie, moet zeker de 
implementatie van de toekomstige wetgeving begeleid en aangestuurd worden door een 
gespecialiseerd Centraal Orgaan; 

2) De noden van een behoorlijke strafrechtspleging ten aanzien van zowel de verdachten als de 
slachtoffers, alsmede de gerechtvaardigde eisen van de Schatkist in geval van verbeurdverklaring, 
vereisen dat voortaan de nodige aandacht wordt besteed aan het efficiënt en waardevast beheer 
van in beslag genomen goederen; 

3) Patrimoniale sancties die door de rechtbanken zijn opgelegd, moeten ook effectief ten uitvoer 
worden gelegd. 

 
De kernopdrachten van het COIV bestaan in hoofdzaak uit het verlenen van advies en bijstand aan de 
beleidsverantwoordelijken en de actoren op het terrein, het gecentraliseerde beheer van gegevens 
inzake inbeslagneming en verbeurdverklaring, het instaan voor de vervreemding van in beslag genomen 
goederen na toelating van de magistraat, het zelf beheren van een aantal in beslag genomen goederen, 
het begeleiden van de tenuitvoerlegging van verbeurdverklaringen en het onderhouden van contacten 
met buitenlandse equivalente instanties. 
 
Het COIV valt onder het gezag van de minister van Justitie. En als onderdeel van het openbaar 
ministerie is het COIV eveneens onderworpen aan de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid. 
 

3.5 Bijzondere technieken aangewend door de politie 
 
In 226 dossiers (73% tegen 65% in 2001) zijn bijzondere opsporings- en onderzoeksmethodes261 
toegepast. Er moet worden opgemerkt dat de hierna volgende lijst met de methodes die worden 
voorgesteld in het meldingsformulier niet exact overeenstemt met die van de nieuwe wet. Er worden 
bijvoorbeeld meer gedetailleerde gegevens gevraagd inzake de aangewende 
telecommunicatiemiddelen. Bovendien worden andere middelen die nuttig kunnen zijn voor de 
bestrijding van de georganiseerde criminaliteit ook geïnventariseerd (onder meer de 
getuigenbescherming). In de toekomst wordt evenwel een aanpassing aan de termen van de nieuwe 
wet doorgevoerd. Op een totaal van 226 dossiers is 567 maal gebruik gemaakt van bijzondere 
opsporingstechnieken. Dit is een duidelijke stijging van het absolute en het relatieve aantal in 
vergelijking met de gegevens van de vorige jaren (20% meer dan in 2001). 
 
Aangezien de berekeningswijze van de frequentie waarmee een bijzondere techniek werd aangewend, 
soms kan verschillen (bijv. een pseudo-koop per dossier of verschillende 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. 
 

                                                           
260 Wetsontwerp houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en 
houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van 
bepaalde vermogenssancties, Parl. St. Kamer 2002-03, 50-2117/001, 3. 
261In de recente wet van 6 januari 2003 (B.S. 12/05/2003) worden 3 bijzondere opsporingsmethodes geïdentificeerd,  
te weten de observatie, de infiltratie en de informantenwerking. Ook onderzoeksmethodes zijn daarin opgenomen.  
Het gaat om het onderscheppen van post, de inkijkoperatie, direct afluisteren, de uitgestelde tussenkomst en het 
inwinnen van bankgegevens.  
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Tabel 15: gebruik van bijzondere opsporingstechnieken per onderzoek 

AARD VAN DE TECHNIEK AANTAL % GECUMULEERD % 
Zoller/Malicieux 171 30,1 30,1 
Observatie 111 19,6 49,7 
Interceptie GSM 87 15,3 65,0 
Informanten 77 13,6 78,6 
Rechtstreeks afluisteren 38 6,7 85,3 
Interceptie vast telefoontoestel 34 6,0 91,3 
Discrete visuele controle 17 3,0 94,3 
Operationele milieuverkenning 8 1,4 95,7 
Interceptie fax 4 0,7 96,4 
Gecontroleerde levering  4 0,7 97,1 
Pseudo-koop  4 0,7 97,8 
Infilitratie op korte termijn 4 0,7 98,5 
Interceptie Internet 4 0,7 99,2 
Vertrouwenskoop  2 0,4 99,6 
Getuigenbescherming  1 0,2 99,8 
Niet bepaald 1 0,2 100 
TOTAAL 567 100  

 
Opmerking: In 226 onderzoeken zijn bijzondere technieken aangewend. Per onderzoek kan meer dan 
een techniek worden aangewend, vandaar het totaal van 567. 
 
Deze gegevens bevestigen de trends die de voorbije jaren werden vastgesteld. Het is voornamelijk de 
zollermethode (identificatie van het telefoonnummer) die het vaakst is aangewend (171 onderzoeken – 
30,1% - tegen 132 in 2001 – 28,6%) gevolgd door de interceptie van telefoons (125, 21,3%, ingeval de 
interceptie van vaste lijnen en van GSM’s worden beschouwd). In dit verband moet worden vermeld dat 
het aandeel intercepties van mobiele telefoons in vergelijking met de intercepties van vaste telefoons 
verder stijgt (2,5 intercepties van GSM’s tegen 1 interceptie van vaste telefoons in 2002, tegen 1,6 in 
2000). Observatie is 111 keer aangewend (19,6%).  In 77 (13,6%) dossiers is een beroep gedaan op 
informanten. Andere opsporingsmethoden waarbij bij voorbeeld een zeer specifieke techniek moet 
worden aangewend of grootschalige middelen moeten worden ingezet, worden minder gebruikt 
(operationele milieuverkenning, bescherming van getuigen, kortetermijninfiltratie). Zoals vorig jaar al 
werd vastgesteld, wordt er meer en meer rechtstreeks afgeluisterd (6,7% tegen 5,2% in 2001). 
 
Het is interessant de impact vast te stellen van de invoering van het nieuwe interceptiesysteem, de 
“Central Technical Interception Facility”. Dit nieuwe systeem biedt als een van de voordelen dat het 
eenvormig is voor alle vormen van interceptie, met uitzondering van Internet, en voor alle operatoren 
wordt aangewend. Op die wijze wordt de bestaande capaciteit verhoogd en wordt voorzien in wettelijke 
controle op afluisteren, zowel intern als extern. 
 

3.6 Personeel betrokken bij het onderzoek en duur van de 
werkzaamheden 

 
De georganiseerde criminaliteit is een complex verschijnsel dat uiteenlopende aspecten betreft. Mede 
op aanraden van de parlementaire onderzoekscommissie georganiseerde criminaliteit in België262 is 
een multidisciplinaire aanpak van dit soort van criminaliteit dan ook van primordiaal belang. De hierna 
volgende tabel geeft een overzicht van de diensten die betrokken zijn bij de onderzoeken naar de 
georganiseerde criminaliteit, van de categorieën daarbij betrokken personeel, alsook van de duur van 
hun werkzaamheden die in dagen is uitgedrukt.  
 
De bezetting berekenen van het politionele of andere personeel dat zich met de bestrijding van de 
criminele fenomenen bezighoudt, loopt niet van een leien dakje. Het bijgaande meldingsformulier 
voorzag evenwel in een techniek om de duur van de 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 invoering van het nieuwe 
codeersysteem van individuele prestaties (PPP), gekoppeld aan een referentieindex van de dossiers 
inzake georganiseerde criminaliteit, moet de inwinning van dergelijke gegevens vergemakkelijken. 
 

                                                           
262 Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in 
België, Parl. St. Senaat 1998-2000/1-326/9, p. 513. 
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De rangschikking per categorie ingezet personeel en de schatting van de duur van de werkzaamheden 
geven feitelijk echter een overzicht van de geleverde inspanningen in het onderzoek naar de 
georganiseerde criminaliteit. Zulks levert geen gegevens op over het personeelsbestand dat volgens de 
gerechtelijke autoriteiten nodig is om de strijd tegen dit fenomeen aan te binden.   
 

Tabel 16: personeelscategorieën en duur van de bezetting bij de onderzoeken gevoerd in 2002 

CATEGORIE ONDERZOEKERS AANTAL ONDERZOEKERS AANTAL IN REKENING GEBRACHTE 
WERKDAGEN 

 BASIS VERSTERKING TOTAAL BASIS VERSTERKING TOTAAL 
Gerechtelijke onderzoekers 1317 100 1417 51512 182 51694
Eerstelijnspolitie 75 130 205 1117 342 1459
Financiële onderzoekers 192 - 192 8700 - 8700
Wetenschapp. laboratorium 47 13 60 151 45 193
Operat. misdrijfanalisten 85 9 94 2585 202 2787
Andere onderzoekers van het lokaal niveau263 
 

86 5 91 843 - 843

Bijzondere observatie- en interventie-eenheden - 537 537 - 1993 1993
Buitenlandse politiediensten - 164 164 - 784 784
Andere federale diensten264 
 

26 69 95 205 238 443

Douane - 24 24 - 200 200
Vertalers en tolken - 133 133 - 1641 1641
Andere onderzoekers 262 - 262 1547 - 1547
Andere versterkingen265 
 

- 48 48 - 355 355

TOTAAL 2090 1232 3322 66660 5982 72642
 
De invoering van nieuwe meetinstrumenten inzake de politiële capaciteit heeft geleid tot een grotere 
nauwkeurigheid in de meegedeelde gegevens betreffende het ingezette personeel en de duur van die 
operatie. De vergelijkingen met de voordien geregistreerde gegevens moeten derhalve veeleer worden 
beschouwd als inlichtingen die in de toekomst moeten worden nagegaan dan als zekerheden inzake het 
ingezette personeel.  Zo wordt vastgesteld dat de eerstelijnspolitie (zonale politie) veeleer ertoe neigt ter 
versterking op te treden dan als dienst die ten grondslag van onderzoeken ligt. De financiële 
onderzoekers die slechts 5,8% van de ingezette onderzoekers uitmaken, presteren evenwel 12% van 
alle in rekening gebrachte werkdagen. De capaciteit van het aantal ingezette analisten is sterk stijgende 
(15 maal in 2000 tegen 94 dit jaar), en over het algemeen voor een lange duur.  Het blijkt ook dat steeds 
vaker een beroep wordt gedaan op tolken en vertalers (24 maal in 2000 tegen 133 maal dit jaar). 
 

3.7 Analyse van beschikkingen, vonnissen en arresten uitgesproken in 
dossiers betreffende georganiseerde criminaliteit 

3.7.1 Inleiding 
 
Overeenkomstig de circulaire Col 12/2000 (d.d. 18-12-2001) van het College van procureurs-generaal is 
een analyse verricht van de beschikkingen, arresten en vonnissen die zijn uitgesproken in de dossiers 
die nuttig zijn gebleken voor de uitwerking van de jaarverslagen inzake de georganiseerde 
criminaliteit266. Uit die uitspraken blijkt welk gevolg de rechtbanken ten gronde hebben gegeven aan de 
dossiers inzake de georganiseerde criminaliteit die door de politiediensten zijn behandeld.   
 
De vonnissen en arresten zijn niet de stukken die op het proces worden aangebracht. Zij zijn dus over 
het algemeen slechts gedetailleerd, met uitzondering van de ‘administratieve’ gegevens267, ingeval 
elementen tijdens de debatten werden betwist en een aanvullende motivering van de rechter is vereist. 
Het komt dan ook soms voor dat de elementen die in een vonnis niet zijn betwist, in een ander vonnis 
                                                           
263 Hieronder de leden van de arrondissementele informatiekruispunten, officieren en andere deskundigen. 
264 Algemene directie van de Gerechtelijke Politie, Algemene Reserve, luchtsteun, hulp- en opsporingsdiensten in 
geautomatiseerd milieu 
265 De categorie “Andere versterkingen” omvat de Genie van het Belgisch Leger, het NICC – afdeling ballistiek, of 
andere deskundigen of diensten. 
266 Gegevens verzameld aan de hand van het meldingsformulier ‘georganiseerde criminaliteit’. 
267 Bevoegd gerechtelijk arrondissement of hof van beroep, datum van het vonnis, identificatie van de beklaagden en 
van de burgerlijke partijen, in aanmerking genomen bewaren, uitgesproken straffen. 
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wel worden betwist. Een element dat tijdens een proces niet wordt betwist, is dus niet noodzakelijkerwijs 
een correcte werkwijze maar kan een punt zijn dat door de verdediging van de verdachte niet is 
opgeworpen. De analyse van de vonnissen onderstreept vooral de zwakke en/of gevoelige aspecten 
van de gevoerde onderzoeken. Er moet ook worden onderstreept dat de meeste vonnissen van eerste 
aanleg zijn, zodat de hier voorgestelde gerechtelijke waarheid niet kan worden beschouwd als in kracht 
van gewijsde gegane beslissingen. 
 
Er moet onmiddellijk worden opgemerkt dat de analyse slechts betrekking heeft op 159 uitspraken 
verspreid over alle gerechtelijke niveaus. Sedert 1996 zijn 1283 dossiers inzake georganiseerde 
criminaliteit behandeld in een meldingsformulier. 18 van die dossiers zijn in meer dan een vonnis of 
arrest terug te vinden, terwijl 7 vonnissen meer dan een dossier betreffen. De gegevens hebben 
derhalve betrekking op 138 dossiers die door de politiediensten sedert 1996 zijn geïdentificeerd.   
 
Op grond van de compilatie van de uitspraken zijn zes verschillende aspecten naar voren getreden. 
 
In de eerste plaats kon van de gegevens in de arresten een statistisch overzicht worden gemaakt. 
Daarin zijn inzonderheid de uitgesproken straffen en geldboeten begrepen, een beeld per gerechtelijk 
arrondissement of per soort misdrijf van de verkregen straffen, een overzicht van de vereiste termijnen 
tussen het begin van het onderzoek en het vonnis, … 
 
De problemen ontstaan tijdens de aanwending van de bijzondere onderzoekstechnieken (werken met 
een informant, observaties en infiltraties), evenals andere problemen die ermee verband houden, 
worden in het tweede deel geanalyseerd.  
 
In het derde deel kon een analyse van 12 dossiers worden gemaakt waarin uitdrukkelijk het 
lidmaatschap tot een criminele organisatie als vervolgd strafbaar fout is vermeld (art. 324bis van het 
Strafwetboek ingevoegd bij de wet van 10 januari 1999 en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad 
van 26 februari 1999). Deze analyse betreft een beperkt aantal dossiers hoofdzakelijk omdat dit misdrijf 
pas onlangs strafbaar is gesteld en de uitspraken van dossiers die op politieel niveau na 1999 zijn 
aangelegd, slechts een klein deel vormen van het aantal beschikkingen, arresten en vonnissen die tot 
op heden op het centraal niveau zijn overgezonden. Deze analyse kon enigszins worden aangevuld met 
de analyse van een uitspraak waarin expliciet het lidmaatschap van een criminele organisatie wordt 
vermeld, zonder dat op het dossier evenwel geen meldingsformulier betrekking heeft.  
 
In het vierde deel worden de contrastrategiëen voorgesteld die in de dossiers zijn teruggevonden. Een 
onderscheid wordt gemaakt tussen defensieve en offensieve contra-strategieën. Dat aspect wordt over 
het algemeen behandeld in de vonnissen om het gevaarlijke karakter te onderstrepen van de 
verdachten die (al dan niet) in de beklaagdenbank aanwezig zijn. 
 
In het vijfde deel worden ook de bijzondere aspecten behandeld, hoewel die niet uitsluitend worden 
toegeschreven aan de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit of niet uitsluitend in die dossiers 
zijn teruggevonden. Dat is onder meer het geval voor de problemen inzake telefoontap, het gebruik van 
audiovisuele middelen, de anonieme getuigenis, het non bis in idem-beginsel, de redelijke termijn, de 
lacunes in het strafdossier en de aansprakelijkheid van rechtspersonen.  
 
Er is eveneens een analyse verricht van de verbeurdverklaringen die in vonnissen zijn uitgesproken, 
maar die is ingevolge moeilijkheden om tot de precieze gegevens in de dossiers toegang te krijgen, 
moeten worden afgebroken. De vonnissen en arresten vermelden over het algemeen immers slechts de 
nummers waaronder de in beslag genomen en verbeurd verklaarde goederen zijn geconsigneerd in de 
registers van de griffie van elk arrondissement. Slechts in 9 dossiers zijn volledige gegevens verstrekt 
over de verbeurverklaring van onrechtmatig verkregen vermogensvoordelen. Het geringe aantal 
vermogensonderzoeken waarvan in de meldingsformulieren gewag wordt gemaakt sedert 1996, wordt 
op gerechtelijk niveau bevestigd. In 3 van de 9 vonnissen wordt gewag gemaakt van een bijzondere 
verbeurdverklaring die nochtans in hoger beroep niet is bevestigd. De ingeroepen redenen om de 
bijzondere verbeurdverklaring niet uit te spreken, zijn van diverse aard. De rechters wijzen inzonderheid 
op het gebrek aan bewijsmateriaal en de onmogelijkheid vermogensvoordelen verbeurd te verklaren die 
zich bij derden bevinden (in casu een rechtspersoon). De rechters blijken ook soms gebruik te maken 
van hogere geldboeten om deze (niet-) verbeurdverklaring te compenseren of passen de 
verbeurdverklaring naar analogie daarvan niet toe, zelfs wanneer daartoe de mogelijkheid bestaat. De 
recente oprichting van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring in de 
FOD Justitie moet in de toekomst zorgen voor meer duidelijkheid omtrent dit facet van de vonnissen. 
Overigens zijn eveneens verbindingsofficieren van de Federale Politie aan dat orgaan verbonden. 
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3.7.2 Statistische analyse 
 
Er zijn 6 vonnissen / arresten / beschikkingen gegeven in 1996, 21 in 1997, 20 in 1998, 19 in 1999, 32 in 
2000, 48 in 2001 en 13 in 2002. Zij zijn afkomstig van de arrondissementen Antwerpen (73), Hasselt 
(30), Brussel (19), Leuven (8), Mechelen (6), Gent (6), Turnhout (4), Dendermonde (5), Brugge (4), 
Nijvel (2) en Tongeren (2). Er worden 116 vonnissen geteld bij de rechtbanken van eerste aanleg, 29 
arresten bij de hoven van beroep, 13 beschikkingen bij de Raadkamer en een beslissing.  In 54 gevallen 
is beroep ingesteld (die geleid hebben tot 12 arresten bij de hoven van beroep).  
 
Naast de ‘administratieve’ gegevens blijft het ook interessant de aspecten te analyseren die het verband 
betreffen tussen de onderzoeken uitgevoerd door de politiediensten en de vonnissen / arresten / 
beschikkingen die vervolgens door de rechtbanken zijn gewezen. Die aspecten betreffen het onderzoek 
zelf evenals de uitgesproken (niet-)veroordelingen. Er is een onderscheid gemaakt per rechtsgebied 
en/of per categorie misdrijf ingeval voldoende gegevens voorhanden waren.   
 
De onderzoeken op grond van de gewezen vonnissen hebben gemiddeld iets meer dan een jaar 
geduurd, voor een aantal dossiers waren evenwel 5 jaar nodig. De vonnissen in eerste aanleg zijn over 
het algemeen anderhalf jaar na het einde van het onderzoek gewezen. Ook zijn termijnen van 5 jaar 
opgemeten.  Ook kunnen de debatten voor de rechtbanken soms verscheidene jaren duren.  
 
Hoewel het aantal overgezonden vonnissen slechts 10% bedraagt van de dossiers inzake 
‘georganiseerde’ criminaliteit‘ die tot dusver zijn geteld door de politiediensten en die zijn geleid door de 
ermee belaste magistraten, kunnen nauwkeurige gegevens worden afgeleid uit de uitgesproken 
straffen, aangezien elk vonnis steeds uniek is en verband houdt met een welbepaalde feitelijke 
toestand. De gegevens worden verschillend weergegeven naargelang rekening wordt gehouden met de 
straffen die door alle beklaagden zijn opgelopen (en dus ook de vrijgesproken personen) of enkel met 
de straffen uitgesproken ten aanzien van de personen van wie is gebleken dat zij op een of andere wijze 
hun medewerking hebben verleend aan een criminele organisatie. Deze laatste benadering geeft 
rechtstreeks de beoordeling weer van de rechters die de zaak ten gronde hebben behandeld.   
 
De gegevens hebben betrekking op 761 verdachten. De rechtbanken van eerste aanleg hebben 600 
straffen uitgesproken en de hoven van beroep 147268. 155 verdachten zijn vrijgesproken, 141 in eerste 
aanleg, 12 in hoger beroep en verschillende raadkamers hebben het niet opportuun geacht 14 personen 
te vervolgen. Er kan geen belangrijk onderscheid worden gemaakt bij de beslissingen tot vrijspraak door 
de leidinggevenden, deskundigen of uitvoerders. 
 
De gemiddelde duur van de uitgesproken straffen, over alle rechtsgebieden en criminele domeinen 
begrepen, bedraagt 25,8 maanden gevangenisstraf (33 maanden zonder rekening te houden met de 
beslissingen tot vrijspraak).  De werkelijke straffen (die voor niet-recidivisten over het algemeen wordt 
ingekort) die langer duren dan de voorlopige hechtenis, bedragen 21 maanden gevangenisstraf (of 27 
maanden wanneer geen rekening wordt gehouden met de beslissingen tot vrijspraak). De straffen die in 
hoger beroep worden uitgesproken (38/41,4 maanden) zijn hoger dan die uitgesproken in eerste aanleg 
(23,4/ 30,6). De werkelijke straffen bedragen tevens 34,5 /37,6 maanden in hoger beroep en 18,2 / 23,8 
in eerste aanleg.    
 
De nationale gegevensbank waarin sedert 1996 gegevens worden ingevoerd, heeft het mogelijk 
gemaakt de gegevens afkomstig van onderzoeken te kruisen met de gegevens die voortvloeien uit 
arresten en vonnissen. Er wordt aldus vastgesteld dat de personen die als ‘leider’ van de criminele 
organisatie worden vermeld, zwaardere straffen krijgen dan het gemiddelde (60% van hen hebben een 
gevangenisstraf van meer dan 60 maanden gekregen, tegen 27% van de uitvoerders). De experts 
blijken daarentegen enigszins te zijn gespaard.  
 
Er kon een meer precieze analyse worden verricht van de uitgesproken straffen volgens de favoriete 
criminele activiteit van de georganiseerde criminaliteit. Er is geen onderscheid per rechtsgebied 
gemaakt teneinde een voldoende aantal gegevens per geïdentificeerde categorie van criminele activiteit 
te bewaren. Het gemiddelde is alleen genomen op grond van de uitgesproken straffen, waarbij de 
beslissingen tot vrijspraak buiten beschouwing zijn gelaten. 
 
In dalende volgorde bedragen de gemiddelde opgelegde straffen 80,6 maanden voor de gewelddadige 
homejackings (maar die gegevens betreffen slechts 9 veroordeelden te Brussel, 55,2 maanden voor 
ramkraken (20 veroordeelden te Brussel en te Antwerpen), 54 maanden voor heroïnehandel (138 
veroordeelden, hoofdzakelijk te Brussel en te Antwerpen), 49 maanden voor illegale immigratie ingeval 
                                                           
268 De overige 14 verdachten zijn vermeld in de beschikkingen van de Raadkamer waarin zij allemaal zijn 
vrijgesproken. Het is mogelijk dat de magistraten na lezing van de circulaire 12/2000 de beschikkingen van de 
raadkamer slechts overzenden wanneer een beslissing tot vrijspraak is genomen en niet wanneer de verdachten zijn 
verwezen naar de gerechten ten gronde. 
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zij samengaat met mensenhandel (71 veroordeelden, hoofdzakelijk te Brussel en te Antwerpen), 44,8 
maanden voor cocaïnehandel (281 veroordeelden hoofdzakelijk te Antwerpen), 43,9 maanden voor het 
aanzetten tot ontucht gepaard gaande met mensenhandel (44 veroordeelden hoofdzakelijk te 
Antwerpen), 38,4 maanden voor wapenhandel (10 veroordeelden te Brussel), 38,3 maanden voor de 
handel in XTC (103 veroordeelden hoofdzakelijk te Antwerpen), 34,9 maanden voor cannabishandel (68 
veroordeelden te Antwerpen), 34,4 maanden voor gewapende overvallen, 32,4 maanden voor het 
aanzetten tot ontucht, 30,2 maanden voor voertuigenzwendel, 26,5 maanden voor BTW-carrousels, 
20,3 maanden voor illegale immigratie (106 veroordeelden hoofdzakelijk te Gent), 16 maanden voor 
woningdiefstal (123 personen te Antwerpen en te Brussel) en 16,5 maanden voor oplichting. 
 
De zwaarste straffen bedragen 8 à10 jaar gevangenisstraf (voor 21 veroordeelden, hoofdzakelijk voor 
drugshandel, homejackings en het aanzetten tot ontucht gepaard gaande met mensenhandel). In een 
vonnis van de correctionele rechtbank te Hasselt werd het belangrijke onderscheid betreurd tussen de 
verschillende strafmaten die in de Europese Unie van toepassing zijn en werden toegepast, waarbij een 
koerier in Engeland wordt gestraft met werkelijke gevangenisstraf tussen 10 en 12 jaar terwijl een leider 
van een criminele groep die dergelijke overbrengingen regelt, volgens het Belgische Strafwetboek 
slechts een maximale straf van 5 jaar riskeert269. De lessen die uit voornoemde opsomming kunnen 
worden getrokken, zijn van diverse aard. Zo wordt vastgesteld dat de drugshandel systematisch meer 
worden bestraft dan andere criminele activiteiten, met uitzondering van de homejackings en ramkraken, 
die vaak gepaard gaan met geweld. Ook de mensenhandel blijkt aanleiding te geven tot hogere straffen. 
Er wordt daarentegen vastgesteld dat de economische en financiële delicten evenals de diefstallen 
relatief minder worden bestraft. 
 
De analyse van de geldboeten ligt gevoeliger aangezien de vonnissen samenvallen met de invoering 
van de euro en de aanpassing van de opdeciemen. De favoriete criminele actiegebieden met de 
hoogste geldboeten zijn: drugshandel, prostitutie en mensenhandel. Het blijkt dat die geldboeten 
gepaard gaan met gevangenisstraffen en geen enkele compensatie wordt gedaan tussen de ene en de 
andere soort straf. 
 

3.7.3 Aanwending van bijzondere technieken 
 
Bijzondere opsporingsmethoden 
 
De aanwending van bijzondere opsporingsmethoden (informantenwerking, observatie en infiltratie) 
vormt zonder meer een belangrijke gegeven in onderzoeken naar georganiseerde criminaliteit. Elk van 
deze technieken draagt bij tot een verbeterde informatiepositie, maar kent eveneens zijn beperkingen 
en problemen.  
 
De informant is een persoon waarvan mag aangenomen worden dat hij zelf actief deelneemt aan de 
activiteiten van het crimineel milieu, waarover hij informatie verstrekt. Informanten die hun medewerking 
verlenen aan het gerecht, kunnen op dat ogenblik alleen passief waarnemen en rapporteren. Ze kunnen 
niet ingezet worden als infiltrant. Het werken met informanten houdt tal van risico’s in op het vlak van 
integriteit, veiligheid en geloofwaardigheid. Het zijn vaak deze aspecten waarop de verdachten hun 
verdedigingsstrategie bouwen om een vrijspraak te bepleiten.  
 
De infiltrant is een politie-ambtenaar die onder een fictieve identiteit duurzaam contacten onderhoudt 
met een of meerdere personen uit het criminele milieu.  In het kader van de aanpak van georganiseerde 
criminaliteit is de infiltratie er in eerste instantie op gericht om gedurende een vrij lange periode 
intelligence op te bouwen die een dieper inzicht verschaft in de structuur en de werking van de 
organisatie. Pas in een later stadium zal een dergelijke operatie uitmonden in arrestaties en/of 
inbeslagnames. De infiltrant treedt in dergelijke dossiers meestal op als iemand die steun levert in de 
vorm van goederen of diensten ten behoeve van het crimineel milieu. Dergelijke vorm van 
dienstverlening wordt in strafzaken door de verdediging eveneens aangewend om vrijspraak te 
bepleiten. 
  
Uit analyse van de rechtspraak werden enkele dossiers gedetecteerd waar de verdediging aanvoerde 
dat het onderzoek en de hieruit volgende verklaringen op wederrechtelijke wijze werden bekomen en 
dat de aldus verkregen bewijselementen dienden geweerd uit de debatten. 
 
In een undercoverdossier in Antwerpen werd een infiltrant ingeschakeld omdat de criminele organisatie 
op zoek was naar een persoon die de procedure in de haven zou vergemakkelijken om een container 
met 870 Kg cannabis op te pikken. Volgens de rechter270 kon er geen sprake zijn van provocatie omdat 

                                                           
269 Hasselt, corr. 03.04.1998. 
270 Corr ANTWERPEN, 05 juni 1997 
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het opzet om een misdrijf te plegen reeds bestond voor enig optreden van de politie. De politie had zich 
beperkt tot het scheppen van een gelegenheid voor de daders om vrij een strafbaar feit te plegen in 
zulke omstandigheden dat de politie de uitvoering ervan kon vaststellen. De verdovende middelen 
werden in door de politie gecontroleerde omstandigheden ingevoerd, zonder enige vorm van 
beïnvloeding. De onderzoekers waren volledig afhankelijk van de beslissingen van de beklaagden. 
 
In een gelijkaardig dossier zocht een Nederlandse drugsorganisatie nieuwe invoermogelijkheden via de 
haven van Antwerpen. Met het oog op een infiltratie werden undercoveragenten belast met het 
uitwerken van een coververhaal dat inspeelde op de concrete verwachtingen van de criminele 
organisatie. Via een informant werd contact tot stand gebracht tussen de undercoveragent en een lid 
van de organisatie. Daarnaast werd eveneens een gerechtelijk onderzoek gevorderd, waarbij de 
onderzoekrechter toestemming verleende tot het opstarten van een telefoontap. Deze telefoontap 
bracht diverse trafieken aan het licht (grote hoeveelheden cannabis (1200 kg, 230 kg, 680 kg, 680 kg, 
600 kg, 545 kg,…) – enkele cocaïnetransporten (bij benadering 100 kg, 19,4 kg en 23,4 kg) en een 
hoeveelheid XTC-pillen (20.000, 10.000 en tussen de 14.000 en 15.000)). 
 
De verdediging pleitte politionele provocatie omdat het aanvankelijke PV minstens onvolledig was. 
Bovendien weken de verklaringen van de onder ede gehoorde getuigen in verband met de start van het 
onderzoek af van de uiteenzetting gegeven door het openbaar ministerie. De rechtbank271 oordeelde 
dat de problematiek in een ruimer kader diende gesitueerd, met name dat van een eerlijk proces en de 
eerlijke bewijsvoering. Mede in het licht van recente Europese rechtspraak achtte de Rechtbank het tot 
haar taak om te onderzoeken of de bewijsmiddelen op een eerlijke wijze, zonder gebruikmaking van 
slinkse of bedrieglijke middelen, werden vergaard. Door een van de hoofdverdachten werd steeds 
voorgehouden dat hij door de politie werd benaderd om zijn medewerking te verlenen aan het 
onderzoek onder belofte van strafvermindering of minstens een milde behandeling voor een hangende 
strafzaak in een ander gerechtelijk arrondissement. Omdat er in hoofde van de rechtbank een ernstig 
vermoeden bestond dat de medewerking daadwerkelijk werd verkregen door gebruik van bedrieglijke 
middelen en het openbaar ministerie niet bij machte was om dit vermoeden te weerleggen, werd 
besloten tot schending ab initio van het EVRM en tot niet-ontvankelijkheid van de strafvordering. 
 
Een dossier gecontroleerde levering van 533 kg cocaïne werd door de verdediging aangevochten op 
basis van onrechtmatig verkregen bewijs. In eerste instantie wensten de beklaagden te doen uitschijnen 
dat er sprake was van provocatie, hetgeen zij afleidden uit de beweerde onduidelijkheid bij aanvang van 
het onderzoek. De rechtbank272 aanvaardde deze stelling niet op basis van het feit dat politionele 
provocatie niet wordt vermoed tenzij de beklaagden zelf aan de hand van concrete gegevens hun 
beweringen kracht bijzetten. Uit de elementen van het strafdossier bleek nergens dat er op enige wijze 
druk werd uitgeoefend op de beklaagden. De beklaagden brachten geen enkel feitelijk element aan om 
dit aannemelijk te maken. De rechtbank oordeelde dat het louter aanhalen van de mogelijke provocatie 
niet volstond om tot een omkering van bewijslast te komen.  
 
De rechtmatigheid van de vaststellingen werd eveneens in vraag gesteld omwille van het ontbreken van 
een voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de bevoegde gerechtelijke autoriteiten, zich hierbij 
baserend op een circulaire van het College van procureurs-generaal en art. 28 bis Sv. De rechtbank 
stelde dat geen voorafgaandelijke schriftelijke toestemming vereist was omdat een circulaire geen 
kracht van wet heeft en bijgevolg geen formele rechtsbron vormt. Bovendien vond ze de verwijzing naar 
artikel 28bis Sv irrelevant omdat hier geen sprake was van proactieve recherche. Volledigheidshalve 
voegt de rechtbank eraan toe dat de PdK wel degelijk een toestemming had gegeven en dat bovendien 
de regels van proportionaliteit en subsidiariteit werden gerespecteerd. 
 
Tot slot werd door de verdediging opgeworpen dat de politie de container met drugs op een 
ongeoorloofde wijze onder zich hield en hierdoor een misdrijf zou begaan hebben. Deze stelling werd 
verworpen omwille van het feit dat een gecontroleerde zending impliceert dat een controle te allen tijde 
moet mogelijk zijn. De rechtbank kwam tot de vaststelling dat de politie deze controle op de zending op 
een correcte wijze organiseerde.    
 
In een arrest273 van het Hof van Beroep van Gent kwam tevens de problematiek van de politionele 
provocatie aan bod. De provocatie bestond erin dat de beklaagde strafbare handelingen zou hebben 
gesteld op vraag van een tussenpersoon, die werkte in opdracht voor de politie. Het criterium om dat uit 
te maken, aldus het Hof, ligt in het doen ontstaan of versterken van de misdadige wil bij de pleger van 
het feit. Er dient dus essentieel te worden vastgesteld of er langs de zijde van de politie bedrieglijke 
middelen (list, leugen of het opzetten van een mise en scène) zouden zijn gebruikt om de dader(s) aan 
te zetten tot het plegen van een misdrijf.  
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Ingevolge een pseudo-koopoperatie op een grote hoeveelheid wapens pleitte de verdediging politionele 
provocatie, hetgeen door de rechter werd verworpen. Op het ogenblik dat het eerste contact met de 
undercoveragent  plaatsvond, waren de beklaagden reeds in het bezit van de wapens. Het misdrijf had 
dus reeds een aanvang genomen voordat de pseudo-koper voor de eerste maal in het dossier opdook. 
De anonieme bron die het telefoonnummer van een van de beklaagden had doorgegeven aan de 
verbalisanten, had enkel informatie met betrekking tot beschikbaarheid van wapens verstrekt. Op basis 
van deze elementen oordeelde de rechter274 dat de uitlokking op generlei wijze aannemelijk werd 
gemaakt, zodat er ook geen omkering van bewijslast naar het openbaar ministerie was. 
 
De rechter275 in Antwerpen oordeelde dat er geen provocatie was omdat uit het geheel van de 
voorhanden zijn de gegevens (o.m. de geregistreerde telefoongesprekken) bleek dat het aanbod tot 
levering van verdovende middelen reeds bestond voor het inschakelen van de undercoveragent en dat 
deze laatste op geen enkele wijze tijdens de duur van de infiltratie druk uitoefende op de beklaagde of 
hem belette te stoppen met de criminele activiteiten. De agent bood enkel de gelegenheid om vrij –  en 
zonder aanmoediging van het reeds vooraf bestaand opzet – strafbare feiten te plegen in zodanige 
omstandigheden dat de politie de uitvoering ervan kon vaststellen. Het vernoemen van bedragen – die 
de undercover bereid was om te betalen – kan niet beschouwd worden als een ongeoorloofde 
aanmoediging. De prijs die de undercoveragent wou betalen per XTC-pil had, aldus de rechter, geen 
enkele invloed op het verloop van de feiten. Zonder vermelding van dit bedrag zouden de ten laste 
gelegde feiten eveneens gepleegd zijn. Bovendien handelde de undercoveragent steeds in opdracht en 
onder controle van de onderzoeksrechter en gaf aldus geen sturing aan het verloop van de 
gebeurtenissen. 
 
Een criminele organisatie die terechtstond voor de invoer van 380 kg cocaïne via de haven van 
Antwerpen, riep de onontvankelijkheid van de strafvordering in op basis van de absoluut ondeugdelijke 
poging. In het kader van een gecontroleerde levering hadden de Duitse autoriteiten namelijk de drugs in 
de container gesubstitueerd. De rechter276 stipuleerde dat een onderscheid dient gemaakt tussen de 
volstrekt ondeugdelijke poging – die niet strafbaar wordt geacht – en de relatief ondeugdelijke poging, 
die wel strafbaar wordt geacht. Hij stelde vast dat de beklaagden op het ogenblik van hun arrestatie in 
België daadwerkelijk in de overtuiging verkeerden dat de drugs zich in de kwestieuze container 
bevonden en dat het ontbreken van drugs slechts het gevolg was van een volstrekt toevallige 
omstandigheid, namelijk het voortijdig onderscheppen door de politionele overheden. Indien deze 
“toevalligheid” zich niet had voorgedaan, dan zou het misdrijf wel degelijk met succes voltrokken zijn. 
Op basis van deze elementen was er sprake van een relatief ondeugdelijke poging zodat de 
strafvordering wel ontvankelijk was. 
 
Met de wet van 06 januari 2003 heeft de wetgever een wettelijk kader gecreëerd voor de toepassing van 
de bijzondere opsporingsmethodes. In een dossier riep de verdediging de afwezigheid van een 
wettelijke regeling in als een schending van artikel 8 van het EVRM. Het Hof verwierp deze stelling 277 
omwille van het feit dat de undercoveroperatie gestart was met toestemming en onder controle van het 
parket, en vervolgens werd voortgezet onder controle van de onderzoeksrechter. Het Hof oordeelde 
bovendien dat een ministeriële omzendbrief wel degelijk een wettelijke basis kan zijn, omdat het begrip 
wet in de zin van artikel 8 van het EVRM in de materiële en niet in de formele zin moet worden 
gehanteerd. Het inschakelen van een undercoveragent is evenmin een schending van artikel 8 van het 
EVRM omdat een persoon die bezig is met het begaan van strafbare feiten het risico loopt een 
undercoveragent te ontmoeten die tot taak heeft zijn gedrag aan het licht te brengen, zodat er geen 
sprake kan zijn van aantasting van het privé-leven278.   
 
 
Vertrouwelijk dossier 
 
Afgezien van het feit of er al dan niet bijzondere opsporingsmethoden werden aangewend, riep de 
verdediging in een aantal dossiers het bestaan van een vertrouwelijk dossier in en achtte zij het 
noodzakelijk om toegang te krijgen tot deze vertrouwelijke informatie met het oog op vrijwaring van de 
rechten van de verdediging. 
 
Naar aanleiding van een onderzoek door de douane in het kader van een project werd een container 
gecontroleerd die 70 kg cocaïne bevatte. Met akkoord van het parket werd de cocaïne gesubstitueerd, 
hetgeen vervolgens leidde tot enkele aanhoudingen op heterdaad, terwijl de andere leden van de 
organisatie op basis van navolgend onderzoek eveneens werden geïdentificeerd.  De dadergroep, die 
vervolgd werd voor de invoer van honderden kilo cocaïne in containers via de haven van Antwerpen, 
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wierp het bestaan van een vertrouwelijk dossier op. Het openbaar ministerie stelde zeer duidelijk dat er 
geen dergelijk dossier bestond, minstens hiervan geen weet te hebben. De rechtbank279 volgde de 
redenering van het openbaar ministerie op basis van de redenering dat een substituut een magistraat is 
die een grondwettelijke eed heeft afgelegd, zodat moet worden aangenomen dat er effectief geen 
vertrouwelijk dossier bestaat. 
 
In een arrest280, waar uitvoerig werd stilgestaan bij proceduremisbruik door de verdediging, sprak het 
Hof zich eveneens uit over de eerlijke bewijsvoering. De beklaagde verwees daarvoor naar het bestaan 
van een gesloten dossier, informatie die hij onmogelijk kon controleren. Krachtens het Hof veronderstelt 
artikel 6 van het EVRM dat de beklaagde in de gelegenheid wordt gesteld om alle tegen hem 
aangevoerde bewijsmiddelen te kennen en er tegenspraak over te voeren. Het recht op verdediging 
impliceert dat het openbaar ministerie alle elementen à charge en à décharge voorlegt aan de rechter. 
Indien het openbaar ministerie echter zou beschikken over stukken, die om redenen van efficiënte 
criminaliteitsbestrijding en/of bescherming van personen niet aan de rechter kunnen worden voorgelegd,  
dan kan de rechter geen injunctie geven aan het openbaar ministerie en heeft de beklaagde aldus geen 
controlerecht over deze stukken. In dat geval zal de rechter beoordelen of hij op grond van de feitelijke 
gegevens van het strafdossier en het onderzoek ter terechtzitting over voldoende nuttige informatie 
beschikt inzake de rechtmatigheid waarop de bewijsgaring werd verkregen. 
 
In het kader van een trafiek van 300.000 XTC-pillen tussen Europa en de Verenigde Staten riep de 
verdediging de nietigheid van het onderzoek in omwille van schending van de gelijkheid van de 
gedingvoerende partijen. De verdediging verwees naar een gebrek aan objectiviteit en schending van 
het beginsel van de contradictoire rechtspleging. Het openbaar ministerie zou over bepaalde 
voorbereidende werken en processen-verbaal beschikken – die zouden geleid hebben tot bepaalde 
vaststellingen – maar deze documenten of informatie bevonden zich niet in het dossier. Het Hof281 
stelde dat de beklaagde in gebreke bleef dienaangaande enig bewijs te leveren. 
  
Ook het gebrek aan objectief onderzoek werd niet weerhouden door het Hof. In concreto werd de 
geloofwaardigheid van twee medeverdachten in twijfel getrokken op basis van hun criminele activiteiten, 
de tegenstrijdigheid  en onjuistheden in hun verklaringen en de beloftes vanwege de onderzoeker dat 
betrokkenen (die op dat ogenblik in de Verenigde Staten verbleven) op grond van hun verklaring niet 
zouden vervolgd worden in België voor hun deelname in de kwestieuze drughandel. Volgens het Hof 
valt of staat de objectiviteit van een onderzoek niet met de geloofwaardigheid van de verklaringen van 
de ondervraagden. De ingeroepen tegentrijdigheden, onjuistheden, gissingen of subjectieve beoordeling 
van de situatie in de verklaring van betrokkenen brengen mogelijk de wettelijke draagkracht van een 
getuigenis in het gedrang, maar tasten geenszins de objectiviteit van het gevoerde onderzoek aan. Ook 
de belofte gedaan door de onderzoekers alsmede het zoeken naar een schikking tussen de 
Amerikaanse en Belgische Justitie brengen geen nietigheid van het onderzoek mee. Het Hof verwijst 
daarbij naar de motivering van de rechter in eerste aanleg die van oordeel was dat in dergelijke 
aangelegenheden – waarbij de zwijgplicht als orderegel geldt – moeilijk kan verwacht worden dat 
derden (die zelf niet betrokken zijn bij de organisatie) verklaringen zouden kunnen afleggen. Bovendien 
legden beide personen belastende verklaringen tegen zichzelf af. 
 

3.7.4 Strafbare deelneming aan de criminele organisatie 
 
Inleiding 
 
Sinds de uitvaardiging van de Omzendbrief werden er in totaal 159 vonnissen en arresten 
overgezonden. Slechts elf daarvan hebben uitspraak gedaan over de toepasbaarheid van art.324bis 
Sw. Het betreft bijna allemaal vonnissen van de correctionele rechtbank van Antwerpen. Dit is dan ook 
eerder een analyse van de jurisprudentie van de rechtspraak van eerste aanleg van Antwerpen. 
 
Door de invoering van het strafbaar lidmaatschap van een criminele organisatie (artikel 324bis Sw) door 
de wet van 10 januari 1999 en het principe van de niet-retroactiviteit kunnen de gerechtelijke uitspraken 
ten vroegste dateren van 2000. Ook  de zware bewijslast kan een wijdverspreide toepassing van 
art.324bis Sw in de weg gestaan hebben. Gelet op het geringe aantal uitspraken en het feit dat de 
beslissingen in hoger beroep niet bestudeerd werden, moet deze analyse dan ook eerder worden 
beschouwd als een eerste verkenning van de draagwijdte van art. 324bis Sw. 
 
De artikelen 324bis en 324ter voorzien in vier mogelijke misdrijven, afhankelijk van de graad van 
deelneming aan de criminele organisatie. Het materieel bestanddeel bestaat uit twee delen: vooreerst 
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moet het bestaan van een criminele organisatie, overeenkomstig de definitie van art.324bis Sw, worden 
aangetoond en vervolgens moet de deelneming van de beklaagden aan de criminele organisatie 
worden bewezen. Het vereiste moreel bestanddeel moet aanwezig zijn in hoofde van de beklaagden. 
 
 
Materieel bestanddeel 
 
A. Bestaan van een criminele organisatie 
 

a) Het bestaan van een gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die duurt 
in de tijd 

 
De notie van de vereniging verwijst naar het feitelijk verband dat tussen de personen die de organisatie 
vormen moet bestaan. Zij moet in zekere mate gestructureerd zijn alhoewel de Wetgever geen vaste 
criteria van een dergelijke structuur gedefinieerd heeft. De rechter ten gronde beslist daarover 
soeverein. In de bestudeerde vonnissen dienen we vast te stellen dat de motivering in de meeste 
gevallen heel summier blijft. (“Het feit dat deze fraude kadert in een organisatie is niet voor enige 
discussie vatbaar”, Corr. ANTWERPEN, 25 januari 2001). Soms wordt het gebruik van 
contrastrategieën beschouwd als bewijs van de organisatie (Corr. ANTWERPEN, 26 oktober 2000, 
Corr. ANTWERPEN, 23 november 2001, Corr. MECHELEN, 22 februari 2002). In een ander geval 
worden de elementen die de vereniging van drughandel aantonen getransponeerd om de criminele 
organisatie te bewijzen (vermenging van vereniging als verzwarende omstandigheid van de drugwet 
met de criminele organisatie, Corr. ANTWERPEN, 31 mei 2000). 
De gestructureerde vereniging wordt verder onmiskenbaar bewezen geacht door het bestaan van een 
onderling verband waarin er welafgebakende functies, taken en verantwoordelijkheden bestonden. Het 
wisselen van de uitvoerders verhindert niet dat de basisstructuur van de organisatie blijft bestaan (Corr. 
MECHELEN, 22 februari 2002). De verklaringen van de slachtoffers, de analyse van het GSM-verkeer, 
het internationaal karakter, het rekruteren van uitvoerders op grote schaal… zijn ook elementen die in 
overweging werden genomen (Corr. ANTWERPEN, 26 oktober 2000, Corr. ANTWERPEN, 23 januari 
2002). 
 
Minstens drie personen moeten tot de organisatie behoren. Het kan op het eerste zicht bizar lijken dat in 
de vonnissen slechts een deel van de beklaagden wordt vervolgd wegens criminele organisatie of dat er 
slechts een of twee beklaagden zijn. Het is evenwel geenszins vereist dat alle leden van de organisatie 
gekend zouden zijn of samen zouden worden vervolgd. Het is wel opvallend dat in de drie dossiers 
waarin er een of twee personen betrokken waren, de criminele organisatie niet in aanmerking werd 
genomen. Zonder dat zo expliciet te stellen, moet het toch voor de rechtbank een indicator zijn dat het 
hier niet gaat om een organisatie (Corr. ANTWERPEN, 26 januari 2000, Corr. ANTWERPEN, 1 februari 
2001, Corr. ANTWERPEN, 23 januari 2002). 
Het element van de continuïteit van de organisatie werd in geen enkele uitspraak specifiek belicht. 
 
 
 

b) Het verenigingsoogmerk: het in onderling overleg plegen van misdaden of 
wanbedrijven, strafbaar met een gevangenisstraf van 3 jaar of meer 

 
Er werd nergens specifiek ingegaan op het verenigingsoogmerk van de criminele organisatie. Dit komt 
ongetwijfeld omdat de dossiers betrekking hebben op feiten zoals drugshandel, mensenhandel, 
wapentrafiek, zwendel in gestolen voertuigen, BTW-fraude, witwassen, etc. en dat er aldus samenloop 
is met de betichting van de criminele organisatie. Doordat deze feiten reeds bewezen zijn en voldoende 
zwaar zijn, acht de rechtbank het niet meer nodig om dit specifiek nog te motiveren. 
 

c) Het verenigingsobjectief: direct of indirect verkrijgen van vermogensvoordelen 
 
Het realiseren van winst als verenigingsobjectief was in alle bestudeerde dossiers een evidentie en 
werd verder niet belicht. 
 

d) De contrastrategieën 
 
Men zou kunnen verwachten dat de veroordelingen op basis van art.324bis Sw een uitvoerige 
motivering zouden bevatten betreffende het aspect van de contrastrategieën aangezien het een 
constitutief element betreft van het misdrijf. In de uitspraken vindt men integendeel meestal een korte en 
weinig genuanceerde motivering terug (Corr. ANTWERPEN, 31 mei 2000, Corr. ANTWERPEN, 23 
november 2001, Corr. ANTWERPEN, 23 januari 2002). Voor een meer omstandige bespreking van 
deze vonnissen verwijzen naar de juridische analyse aangaande de contrastrategieën. (hoofdstuk 3.7.5) 
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e) De deelneming aan de criminele organisatie 
 
Er zijn vier vormen van deelneming aan de criminele organisatie. De rechtsleer heeft het gebrek aan 
ondubbelzinnigheid van de wetgever betreffende de notie van de individuele aansluiting bij de criminele 
organisatie op de korrel genomen (D.DEWANDELEER, Criminele organisaties, Postal Memorialis, 19). De 
bestudeerde jurisprudentie is evenwel niet van die aard om die ondubbelzinnigheid weg te nemen. 
 
Volledigheidshalve geven wij de vier categorieën van deelneming weer: 
• Lidmaatschap van een criminele organisatie (art. 324ter, §1 Sw) 
Iedere persoon die wetens en willens deel uitmaakt van een criminele organisatie wordt gestraft, ook al 
heeft de betrokkene niet de bedoeling een misdrijf in het kader van die organisatie te plegen of daaraan 
deel te nemen. In de rechtspraak wordt er in geen enkel vonnis verduidelijkt waarom de betrokken 
beklaagden als lid werden veroordeeld. Er worden geen specifieke indicaties van het lidmaatschap 
weergegeven. 
 
• Deelneming aan geoorloofde activiteiten (art. 324ter, §2 Sw) 
De wet voorziet ook in straffen voor ieder persoon die deelneemt aan de voorbereiding of de uitvoering 
van een geoorloofde activiteit van de criminele organisatie, terwijl hij weet dat zijn deelneming bijdraagt 
tot de oogmerken van deze organisatie. Het gaat hier bijvoorbeeld om de boekhouder die de 
boekhouding verzorgt van een restaurant dat als dekmantel dienstig is voor mensenhandel of om de 
jurist die schijnvennootschappen opricht in het buitenland om het witwassen van de criminele inkomsten 
te vergemakkelijken. Slechts een beklaagde werd veroordeeld wegens art. 324ter, §2 Sw (Corr. 
ANTWERPEN, 23 november, 2001). 
 
• Nemen van beslissingen (art. 324ter, §3 Sw) 
Eenieder die deelneemt aan het nemen van beslissingen in het kader van de activiteiten van de 
criminele organisatie en die weet dat zijn deelneming bijdraagt tot de oogmerken van die organisatie 
wordt zwaarder gestraft. Het betreft het ‘middenkader’ van de criminele organisatie en de externe 
persoon die occasioneel en over een welbepaald onderwerp een beslissing neemt. Uit de analyse van 
de vonnissen blijkt dat het niet steeds duidelijk is wie men hiermee bedoelt. In twee dossiers waren er 
resp. 2 of 3 middenkaders en slechts een lid betrokken (Corr. ANTWERPEN, 4 oktober 2000, Corr. 
ANTWERPEN, 23 november 2001). In een andere zaak werden een leider en 6 luitenanten vervolgd, 
deze organisatie telde geen enkel gewoon lid (Corr. ANTWERPEN, 8 februari 2001). Slechts een 
externe adviseur werd op deze basis aangeklaagd: voor de rest was er in het dossier geen sprake van 
een criminele organisatie. De betrokken advocaat werd dan ook vrijgesproken (Corr. ANTWERPEN, 23 
januari 2002). 
 
• Leidende personen (art. 324ter, §4 Sw) 
De leidende personen van de criminele organisatie worden het zwaarst gestraft. Hier is er al meer 
duidelijkheid alhoewel verrassende samenstellingen af en toe voorkomen: een organisatie, 
gespecialiseerd in BTW-carrousels, had vijf leiders en geen enkel lid (Corr. MECHELEN, 22 februari 
2002). De leider stelt de fondsen ter beschikking en zorgt voor de plaatsen waar de illegale waren 
gestockeerd en verpakt worden (Corr. ANTWERPEN, 23 november 2001). Nogal wat leiders geven in 
hun verklaringen toe de leider te zijn en tekenen zelfs het organigram van de organisatie uit. Het valt te 
verwachten dat dit in de toekomst minder zal voorkomen  (Corr.ANTWERPEN, 4 oktober 2000, Corr. 
MECHELEN, 22 februari 2002). In een geval volstond het feit dat het GSM-nummer van de leider steeds 
teruggevonden werd bij de slachtoffers van de mensenhandel om te besluiten dat hij de leidende figuur 
was (Corr.ANTWERPEN, 26 oktober 2000). In een later vonnis waren de telefonische contacten tussen 
de leden en de vermeende leider niet afdoende om hiertoe te besluiten (Corr. ANTWERPEN, 8 februari 
2001). 
 
 
Moreel bestanddeel 
 

De betrokkene moet wetens en willens deelgenomen hebben aan de activiteiten van de criminele 
organisatie. Dit onderstelt een positieve instelling van de dader die met kennis van zaken gehandeld 
heeft. Hij dient feitelijke kennis te hebben van het bestaan van de vereniging, van het 
verenigingsoogmerk- en objectief en van het gebruik van contrastrategieën. De geanalyseerde 
rechtspraak stelt ons niet in staat om het intentioneel element verder uit te diepen. Slechts in een zaak 
waren er niet voldoende elementen in het dossier aanwezig om de kwade trouw van de beklaagde aan 
te tonen (Corr.ANTWERPEN, 4 oktober 2000). 
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Bestraffing 
 
Op de elf geciteerde zaken waren er drie vrijspraken: het betreft de dossiers waarin er slechts twee of 
een beklaagden beticht waren van criminele organisaties. In de andere dossiers werden straffen 
uitgesproken die variëren tussen een en tien jaar gevangenisstraf, afhankelijk van de betichtingen die in 
samenloop in aanmerking werden genomen. De leden van een criminele organisatie, betrokken bij een 
kredietkaartenfraude,  werden licht bestraft met straffen van een tot drie jaar (Corr. ANTWERPEN, 4 
oktober 2000). In een andere zaak waarbij de organisatie zich toelegde op drug- en wapenhandel, 
werden dan wel straffen toebedeeld tot tien jaar effectief. Ook betreffende de uitgesproken geldboetes is 
er geen lijn te trekken. Het berekenen en verbeurdverklaren van het wederrechtelijk verkregen 
vermogen gebeurt uitzonderlijk.  
 
 
Conclusies 
 
De selectie van gerechtelijke uitspraken is onvoldoende groot om een volledig beeld te krijgen van de 
manier waarop de rechter ten grondes omgaan met de incriminatie van de criminele organisaties.  
 
De invoering van het strafbaar lidmaatschap van de criminele organisatie paste destijds in het kader van 
de benadering van de criminaliteitsbestrijding, waarbij beoogd wordt via een projectmatige 
informatiegestuurde aanpak de criminele structuren te ontmantelen, eerder dan zich toe te spitsen op 
het reactief ophelderen van individuele misdrijven. Daarbij richt men zich op het ontdekken en vervolgen 
van de werkelijke organisatoren van de criminele netwerken, eerder dan de uitvoeringsagenten en 
tussenpersonen aan te pakken.  De nieuwe bepalingen zijn complementair aan het nieuw art. 28bis, §2 
Sv betr. de proactieve recherche waarin expliciet verwezen wordt naar de opsporing van misdrijven 
gepleegd in het kader van een criminele organisatie. De artikelen 324bis en 324ter Sw vormen derhalve 
de wettelijke basis voor de proactieve en projectmatige aanpak van criminele organisaties.  
 
Uitgaande van de bestudeerde gerechtelijke uitspraken dienen we te concluderen dat deze proactieve 
en projectmatige benadering nog steeds de uitzondering vormt. De incriminatie criminele organisaties 
wordt in de meeste gevallen achteraf toegevoegd aan andere betichtingen om een zwaardere 
bestraffing van de ‘leden’ te rechtvaardigen. Indien de andere feiten voldoende zwaar zijn, stelt dit  geen 
probleem. We stellen echter vast dat deze incriminatie ook wordt gehanteerd in (kleinschaliger) zaken 
waarin  zelfs geen sprake is van een vereniging. Dit kan tot een banalisering en een uitholling van de 
notie van het strafbaar lidmaatschap van een criminele organisatie leiden, hetgeen niet de bedoeling 
was van de wetgever. Er dient meer gestreefd te worden naar een echte organisatiegerichte aanpak 
waarbij parket en opsporingsdiensten een dossier opbouwen gericht op de constitutieve elementen van 
de criminele organisaties.  
 
 
Geanalyseerde jurisprudentie 
Corr. ANTWERPEN, 26 januari 2000 
Corr. ANTWERPEN, 31 mei 2000 
Corr. ANTWERPEN, 4 oktober 2000 
Corr. ANTWERPEN, 26 oktober 2000 
Corr. ANTWERPEN, 1 februari 2001 
Corr. ANTWERPEN, 25 januari 2001 
Corr. ANTWERPEN, 23 november 2001 
Corr. ANTWERPEN, 23 januari 2002 
Corr. ANTWERPEN, 23 januari 2002 
Corr. ANTWERPEN, 8 februari 2002 
Corr. MECHELEN, 22 februari 2002 
 

3.7.5 De contra-strategieën 
 
Inleiding 
 
In 26 gevallen werd er in de gerechtelijke beslissing expliciet aandacht besteed aan de problematiek 
van de contrastrategieën. Het zijn deze gevallen die aan de basis liggen van deze korte analyse. 
In de meeste uitspraken komen de contrastrategieën slechts incidenteel ter sprake. Met uitzondering 
van de zaken waarin een tegenmaatregel als criminele hoofdactiviteit van de groepering in aanmerking 
werd genomen (witwassen, gebruik dekmantelondernemingen voor BTW-carrousels) stellen we vast dat 
bepaalde contrastrategieën worden belicht door de rechter ten gronde om het georganiseerd of 
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gevaarlijk karakter van de bende aan te tonen en aldus een zwaardere straf voor de protagonisten te 
rechtvaardigen. 
 
Andere tegenmaatregelen manifesteren zich pas als de verdediging ze aanvoert (politionele provocatie, 
anonieme getuigen, klachten tegen onderzoekers,…). Terloops hebben we ook kunnen opmerken dat 
bepaalde advocaten een procedureslag leveren met het OM waarbij de inventiviteit om vormregels te 
vinden die eventueel zouden kunnen geschonden zijn, zeer groot is. Meestal is dit een verlengde van de 
tactiek van de verdediging die erin bestaat dat zij op basis van artikel 61quinquies Sv tijdens het 
gerechtelijk onderzoek tal van bijkomende onderzoeksmaatregelen vraagt. Dergelijke 
vertragingstactieken kunnen het overschrijden van de redelijke termijn, omschreven in artikel 6 EVRM, 
veroorzaken. In enkele uitspraken werd inderdaad door de rechter ten gronde vastgesteld dat de 
redelijke termijn verstreken was. 
 
 
Defensieve contrastrategieën 
 
Persoonlijke levensstijl 
  
Een beklaagde had een dusdanige armtierige levensstijl en precaire financiële toestand dat het Hof het 
onaannemelijk vond dat hij betrokken zou zijn bij internationale drugtrafieken (GENT, 3 juni 2002, 39). 
Een drugtrafikant die via Federal Express XTC verstuurde naar de Verenigde Staten liep in de kijker van 
het personeel door zijn opzichtige Porsche (BRUSSEL, 17 september 1997, 7). Dit toont aan dat de 
sobere en onopvallende levensstijl een begunstigende factor is. In meerdere gevallen werden 
vuurwapens gevonden bij huiszoekingen bij de verdachten (BRUSSEL, 22 januari 1998, Corr. 
ANTWERPEN, 6 april 2001, Corr. ANTWERPEN, 23 november 2001). In een casus omringde de 
hoofdverdachte zich met lijfwachten (Corr. HASSELT, 3 april 2001). 
 
Identificatie 
Bepaalde beklaagden hadden meerdere pseudoniemen en werden veroordeeld wegens valse 
naamdracht en het gebruik van valse identiteitsdocumenten (Corr. ANTWERPEN, 16 februari 1999, 
Corr. ANTWERPEN, 1 december 1999). 
 
Vervoer 
Het gebruik van huurvoertuigen en van valse nummerplaten komt frequent naar voor in de dossiers (o.a. 
Corr. ANTWERPEN, 16 februari 1999, Corr. ANTWERPEN, 1 december 1999, Corr. HASSELT, 3 april 
2001). 
 
Communicatie 
Voor de afscherming van de communicatie gebruikt men GSM’s met vooraf betaald belkrediet (Corr. 
ANTWERPEN, 1 februari 2001) of op naam van een derde (Corr. HASSELT, 3 april 2001, Corr. 
ANTWERPEN, 23 november 2001, GENT, 3 juni 2002, 45). In dit laatste dossier wordt er ook gebruik 
gemaakt van openbare telefooncellen en publieke telefoons in telefoniewinkels. GSM-toestellen en 
simkaarten werden frequent vernieuwd. In een geval werd er ook een radioscanner teruggevonden die 
diende om de politieradio af te luisteren (Corr. ANTWERPEN, 23 november 2001).  
 
 
Misbruik van rechtspersonen 
 
Zoals boven reeds werd gesteld is de aanwending van dekmantelondernemingen en van stromannen 
als contrastrategie wijd verspreid. Vooral voor het opzetten van trafieken in illegale goederen en 
substanties hebben de daders (rechts-)personen nodig die hen afschermen tegen detectie. (GENT, 29 
september 1997, Corr. ANTWERPEN, 30 maart 2000, Corr. ANTWERPEN, 31 mei 2000, Corr. 
ANTWERPEN, 7 juni 2000, Corr. ANTWERPEN, 28 juni 2001, Corr. ANTWERPEN, 23 november 2001, 
GENT, 3 juni 2002,55). 
 
Modus operandi 
 
In een zaak kwam heel duidelijk naar voren hoe de dadergroepering probeerde haar leider uit de wind te 
zetten. Uit een verklaring van een medebeklaagde bleek dat de organisatie hem kordaat had verzocht 
om de feiten, gepleegd door de chef, op zich te nemen. Voor de drugstransporten werd er een 
verkenner voorop gestuurd om politiecontroles door te geven (GENT, 29 september 1997). De omertá 
of zwijgplicht kwam expliciet aan bod in een zaak van Dendermonde (Corr. DENDERMONDE, 29 
december 1998). 
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Offensieve contrastrategieën  
 
Beroep doen op externe deskundigen en inschakelen van de media 
 
Het arrest van het Hof van Beroep van Gent van 3 juni 2002 is in meerdere opzichten opzienbarend. 
Vooreerst valt het niet vaak voor dat de PdK in eigen persoon wordt opgeroepen als getuige om zich te 
verantwoorden over het verloop van het onderzoek. Ten tweede heeft het in deze zaak klachten en 
tegenklachten geregend: vier onderzoekers werden aangeklaagd wegens corruptie en valsheid in 
geschrifte, de beklaagde en diens advocaat werden het voorwerp van een tegenklacht wegens 
lasterlijke aangifte. Ten derde heeft het Hof zich gebogen over de spanningen tussen het parket en 
bepaalde strafpleiters, een onderwerp waarover de Hoven en Rechtbanken zich meestal niet 
uitspreken. Tenslotte werd het gehele dossier op een eenzijdige manier in de pers becommentariëerd. 
Wat de rol van de advocaten in dit dossier betreft, stelde de PdK in zijn getuigenis onomwonden dat zij 
door het inleiden van gerechtelijke procedures tegen onderzoekers proberen deze laatste te 
ondermijnen en te demotiveren.  
Zij deinzen er niet voor terug het onderzoek met alle mogelijke middelen te saboteren: gebruik van de 
rechtsmiddelen die bepaald zijn in de wet-Franchimont, vorderen nieuwe onderzoeksdaden, 
systematisch aantekenen van hoger beroep, oproepen en belachelijk maken van onderzoekers en 
parketmagistraten,…De PdK besluit als volgt: “het valt niet te ontkennen dat tussen bepaalde 
advocatenkantoren en de criminele organisaties contacten bestaan die de gewone juridische 
verhoudingen overstijgen”. Een lid van het Hof repliceert dat de plichtenleer van de advocatuur enorm 
uitgehold is en dat zij zich bij de verdediging veeleer laten leiden door economische en financiële 
noodwendigheden. Een ander lid van het Hof laat zich ontvallen dat er in het kader van de 
georganiseerde criminaliteit proactief onderzoek zou moeten worden gevoerd naar advocatennetwerken 
(GENT, 3 juni 2002, 19-22). 
 
Tegenmaatregelen tegen onderzoekstechnieken: informanten 
 
Indien een informant aan de basis ligt van het gerechtelijk dossier probeert de verdediging deze te 
identificeren aan de hand van bepaalde procedurele technieken (GENT, 3 juni 2002, 17). Zijn rol in het 
dossier wordt opgeblazen teneinde de rechter te overtuigen van de manipulatie van het onderzoek. Hij 
wordt afgeschilderd als de crimineel die buiten schot blijft in ruil voor zijn medewerking met justitie (Ibid, 
48 en ANTWERPEN, 15 mei 2001). 
 
Tegenmaatregelen tegen onderzoekstechnieken: infiltratie 
 
In enkele bestudeerde gevallen probeerde de verdediging tevergeefs aan te sturen op politionele 
provocatie (Corr. ANTWERPEN, 5 juni 1997, Corr. ANTWERPEN, 6 december 2000, GENT, 3 juni 
2002, 28). 
 
Corruptie 
Slechts in een geval was er sprake van omkoping. Een rijkswachter die medebetrokken was bij een 
drughandel had opzoekingen verricht voor de criminele organisatie: hij werd daarvoor zwaar gestraft 
met een effectieve gevangenisstraf van drie jaar (Corr. ANTWERPEN, 21 februari 2001). Er was ook 
een veroordeling wegens poging tot actieve omkoping (Corr. ANTWERPEN, 16 februari 1999). 
 
Intimidatie, bedreigingen en geweld 
 
Het is opvallend dat in de meeste dossiers sprake is van een of andere vorm van intimidatie, bedreiging 
of geweld. De criminele organisaties draaien er duidelijk hun hand niet voor om medebeklaagden en 
getuigen te intimideren en te bedreigen. Ze vragen een fysieke confrontatie met de slachtoffers 
(mensenhandel) (Corr. ANTWERPEN, 16 februari 1999). De getuigen en hun familie worden met de 
dood bedreigd (GENT, 29 september 1997, Corr. ANTWERPEN, 30 maart 2000, ANTWERPEN, 15 mei 
2001). Er wordt druk gezet op de medebeklaagden om hun verklaringen te wijzigen (Corr. 
ANTWERPEN, 1 april 1999). 
 
Een mogelijke remedie om de persoon af te schermen is het toekennen van anonimiteit. Dit is evenwel 
niet altijd een garantie: anonieme getuigen die hun verklaringen later intrekken, zijn een duidelijke 
indicator van negatieve beinvloeding (BRUSSEL, 13 october 1999, GENT, 2 mei 2000). In een markant 
geval werd de anonieme getuige openlijk door de beklaagde geidentificeerd op de zitting (BRUSSEL, 2 
februari 2000). 
 
Het blijft niet bij dreigen: in een casus waren de toegediende slagen en verwondingen aan een persoon 
die belastende verklaringen had afgelegd dusdanig zwaar dat de persoon er een levenslange 
arbeidsongeschiktheid aan overhield (Corr. HASSELT, 30 juni 2000). In een andere zaak werden de 
getuigen bedreigd en afgetuigd in de gevangenis (BRUSSEL, 22 januari 1998). Een medebeklaagde 
begint onomwonden zijn verklaring met te stellen dat hij alles zal ontkennen uit vrees voor represailles: 
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hij werd enkele dagen vastgehouden door de criminele organisatie (GENT, 3 juni 2002, 34). De 
effectiviteit en efficiëntie van de contrastrategie is bijzonder groot; zo weigert het Hof van Beroep te 
Gent “aan te nemen dat vier betrokkenen met succes kunnen onder druk gezet worden door de 
beklaagde om hun verklaringen in te trekken” (GENT, 3 juni 2002, 38). 
Ook politieambtenaren worden geviseerd: een beklaagde zou een huurdoder afsturen op een 
undercoveragent (Corr. ANTWERPEN, 5 juni 1997), een andere beklaagde werd veroordeeld wegens 
slagen, toegediend aan een politieman (Corr. ANTWERPEN, 6 april 2001) en in nog een andere zaak te 
Antwerpen werd weerspannigheid met wapens tegen twee rijkswachters weerhouden (Corr. 
ANTWERPEN, 16 mei 1997).  
 
 
Andere tegenmaatregelen 
 
In deze korte bloemlezing vinden we ook twee zaken waarin er klacht werd ingediend tegen 
politieambtenaren en dit respectievelijk op grond van vals getuigenis (Corr. ANTWERPEN, 6 december 
2000) en op basis van corruptie, valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken (Corr. GENT, 16 
februari 2000, GENT, 3 juni 2002). Er werd een huiszoeking bevolen in de kantoren van de BOB Gent. 
In deze zaak werd een tegenklacht door de onderzoekers ingediend wegens lasterlijke aangifte. 
 
 
Conclusies 
 

De selectie van gerechtelijke uitspraken is onvoldoende groot om een volledig beeld te krijgen van de 
manier waarop de rechter ten grondes omgaan met het verschijnsel van de contrastrategieën. 
Anderzijds geeft het wel een idee en kan een verdere follow-up van deze uitspraken ons toestaan om 
op dit punt belangrijke kennis te verwerven over het fenomeen.  

 
Wat de beeldvorming betreft, kunnen de vonnissen en arresten ons leren hoe de bodemrechter invulling 
geeft aan de contrastrategieën als constitutief element van de criminele organisatie, hoe hij de 
verschillende tegenmaatregelen percipieert en hoe zij erop reageert.  

 
Wat de beheersingsmaatregelen betreft, geeft het feedback over de onderzoeken die de politie heeft 
gevoerd en welke lessen zij hieruit kan trekken. Door het verspreiden van deze informatie kunnen we de 
ervaringskennis binnen de organisatie vergroten. 

 

3.7.6 Andere aspecten die voortvloeien uit de vonnissen en arresten 
 
Rechtsgeldigheid van telefoonbewaking 
 
De wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, 
kennisnemen en opnemen van privé-communicatie en telecommunicatie (gewijzigd door de wet van 10 
juni 1998) heeft op het vlak van criminaliteitsbestrijding nieuwe en belangrijke mogelijkheden gecreëerd. 
Zo vormt de telefoonbewaking, in het kader van onderzoeken naar georganiseerde criminaliteit, een 
onderzoeksinstrument om de informatiepositie binnen de criminele organisatie gevoelig te verbeteren. 
Niettegenstaande criminelen meestal rekening houden met het feit dat ze (kunnen) afgeluisterd worden 
– en zich als dusdanig ook organiseren (codetaal, encryptie, permanent wisselen van kaarten en/of 
toestellen, fysieke contacten,….) – leveren dergelijke onderzoeksmaatregelen vaak bijzonder 
interessante  informatie. Het is vaak een combinatie van verschillende factoren (onzorgvuldigheid 
criminelen, tijdsdruk, misverstanden in communicatie, geografische spreiding, gecombineerd gebruik 
met andere opsporingstechnieken,….)  die bijdragen tot het succes in een onderzoek. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat de exploitatie sensu lato van communicatie een belangrijke plaats inneemt in het 
onderzoek. De aanwending van deze techniek neemt trouwens elk jaar toe.  
Niettegenstaande de hoge frequentie van aanwending, hebben wij in de analyse van de rechtspraak 
slechts 2 arresten waar het wettelijk karakter van de onderzoeksmaatregel wordt aangevochten door de 
verdediging.  
 
Op basis van ernstige en precieze aanwijzingen gelaste de onderzoeksrechter een afluistermaatregel in 
het kader van een onderzoek naar een internationale drughandel. Een van de beklaagden werd 
afgeluisterd omwille van zijn mogelijke rol bij witwasoperaties van gelden afkomstig uit deze illegale 
drughandel. Tijdens de afgeluisterde gesprekken  kregen de onderzoekers kennis van nieuwe feiten die 
de betrokkenheid van de beklaagde bij een internationale voertuigenzwendel aan het licht brachten.  
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Het Hof282 heeft geoordeeld dat de verlengingen van de afluistermaatregel volstrekt verantwoord waren 
in het kader van het oorspronkelijk onderzoek (drugshandel) waarvoor de onderzoeksrechter geadieerd 
was, en geenszins werden ingegeven door de toevallige vaststelling van de feiten (voertuigenzwendel)  
waarvoor de beklaagden uiteindelijk werden vervolgd. De ingevolge de afluistermaatregel toevallig 
bekomen informatie werd dan ook op rechtmatige en rechtsgeldige wijze verkregen. 
 
In een rechtszaak waar leden van een criminele organisatie terechtstonden voor een internationale 
drughandel (met name cocaïne-, cannabis- en XTC-trafieken), vroeg de verdediging om de gegevens 
bekomen via de telefoontap als bewijs uit te sluiten omdat de vastgestelde maximumtermijn van zes 
maand overschreden werd. Het Hof283 stelde vast dat de telefoontap bevolen en uitgevoerd werd 
overeenkomstig de dwingende voorschriften van de artikelen 90ter en volgende van het  Wetboek van 
Strafvordering en voegde eraan toe dat de lange duur van de afluistermaatregel proportioneel was met 
het groot aantal feiten alsmede het zwaarwichtig, georganiseerd en grensoverschrijdend karakter ervan. 
 
 
Gebruik van audiovisuele middelen 
 
Gelet op het recent in voege treden van de wet inzake het afnemen van verklaringen met behulp van 
audiovisuele middelen (wet van 02 augustus 2002), is hieromtrent nog geen rechtspraak beschikbaar. 
Deze wet regelt de specifieke voorwaarden inzake het verhoor op afstand van bedreigde getuigen 
alsook bepaalde personen die in het buitenland verblijven (getuigen, deskundigen of verdachten). 
Daarnaast kunnen audiovisuele middelen onder bepaalde voorwaarden echter ook aangewend worden 
in het kader van een opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek, zonder dat de bepalingen van het 
artikel 8 van het EVRM worden geschonden.  
 
In concreto werd in het appartement van een undercoveragent video- en audio-apparatuur geplaatst om 
de criminele contacten te registreren en de gesprekken simultaan te volgen op afstand. Indien een 
video-opname gepaard gaat met het registreren van privé-communicaties, dan zijn de bepalingen van 
de artikelen 90ter en volgende van Wetboek van Strafvordering van toepassing284. De rechter stelde 
vast dat voor het plaatsen van deze apparatuur de onderzoeksrechter de nodige machtiging had 
verleend overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, zodat voldaan werd aan de vereisten van 
artikel 8 van het EVRM. Alle tapes werden bovendien samen met de uitgeschreven teksten van de 
opgenomen gesprekken neergelegd ter griffie alwaar ze door de beklaagden konden bekeken en 
beluisterd worden. 
 
Het Hof285 merkte volledigheidshalve op dat de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer het 
gebruik van video-opnamen door politiediensten of door personen die handelen in opdracht van de 
politie niet verbiedt, wanneer deze opnamen gemaakt worden in het kader van een gerechtelijk 
onderzoek met betrekking tot bijzonder zware misdrijven. 
 
 
Anonieme getuige 
 
Niettegenstaande de wet op anonieme getuigen dateert van 08 april 2002 (B.S. 31 mei 2002), is het 
ontbreken van een wettelijk kader op zich geen obstakel geweest om dergelijke techniek reeds toe te 
passen op basis van praetoriaans recht voor het in voege treden van de wet. De anonieme getuige – 
hetzij geheel of gedeeltelijk – situeert zich tussen de volledige afscherming op basis van een 
vertrouwelijk dossier en de persoon die voor de rechtbank een verklaring aflegt onder zijn eigen naam 
(al dan niet in combinatie met beschermingsmaatregelen). Elk van deze “figuren” draagt bij tot een 
betere beeldvorming met betrekking tot de organisatiestructuur en de werking ervan. Afhankelijk van de 
bewijselementen die men heeft verzameld op basis van andere onderzoeksmethoden, zal de waarde 
ervan met het oog op de bewijsvoering, ondersteunend dan wel doorslaggevend zijn.  
 
In het kader van onderzoeken naar georganiseerde criminaliteit is de toepasbaarheid van de anonieme 
getuigenis echter vrij hypothetisch omdat de maatregelen die criminele organisaties nemen om zich te 
beschermen tegen een eventueel overheidsoptreden, onder meer repercussies kunnen inhouden op het 
vlak van compartimentering van de informatiestromen. Dit impliceert dat de leden van de organisatie 
meestal slechts toegang hebben tot de voor hen noodzakelijke informatie en dat het verbreken van de 
geheimhouding niet via anonimiteit kan afgeschermd worden. Bij een eventueel getuigenis zal in de 

                                                           
282 GENT, 05 april 2000 
283 ANTWERPEN, 22 december 1999 
284 BOSLY, H. D. & D. VANDERMEERSCH, De Belgische wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en –telecommunicatie, RDP, 
1995, 305. 
285 ANTWERPEN, 22 december 1999 
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meeste gevallen dan ook deze persoon makkelijk kunnen geïdentificeerd worden door de 
medeverdachten. Bovendien geldt een anonieme getuigenis enkel als steunbewijs, hetgeen het belang 
van een dergelijke verklaring in het kader van de beeldvorming deels relativeert. 
 
De problematiek van de anonieme getuige komt dan ook nauwelijks aan bod in de geanalyseerde 
rechtspraak. Enkel in twee arresten wordt in de marge verwezen naar de bewijswaarde van dergelijke 
verklaring. Zo oordeelt de rechter in beroep te GENT dat dergelijke getuigenis bijzonder kritisch dient te 
worden benaderd286. Een arrest in Brussel spreekt zich meer expliciet uit over de bewijswaarde 
ervan287. Het Hof stelt dat anonieme verklaringen in het licht van het geheel van het gevoerde 
onderzoek als louter steunbewijs kunnen worden aangemerkt. De anoniem verstrekte inlichtingen en 
verklaringen moeten worden onderbouwd aan de hand van vaststellingen van de verbalisanten, 
verklaringen van getuigen en slachtoffers,… 
 
 
Non bis in idem 
 
Criminele organisaties opereren steeds meer over de grenzen heen en deze toenemende trend tot 
internationalisering heeft uiteraard ook gevolgen voor de politionele en justitiële samenwerking. In 
dergelijke onderzoeken is het meer dan anders aangewezen om zich niet te beperken tot het verlenen 
van bijstand in het kader van een rechtshulpverzoek, maar om een eigen onderzoek op te starten. Het 
feit dat twee landen gelijktijdig onderzoek voeren op een criminele organisatie opent echter het risico dat 
de leden van de dadergroep tweemaal voor dezelfde feiten vervolgd worden. In een aantal vonnissen of 
arresten is daarover uitspraak gedaan. 
 
Parallel met een rechtshulpverzoek van de Officier van Justitie te Maastricht vorderde de procureur des 
Konings een gerechtelijk onderzoek wat leidde tot de lokalisatie van twee druglabo’s. Voor de 
correctionele rechtbank van Hasselt288 voerde de verdediging aan dat de beklaagde, die veroordeeld 
was in Nederland voor de aanmaak en handel in synthetische drugs – bij toepassing van artikel 54 van 
de Schengen-overeenkomst – niet voor dezelfde feiten kon vervolgd worden in België. 
 
Het is inderdaad zo dat artikel 54 het non bis in idem beginsel uitbreidt tot de onherroepelijke 
veroordelingen op voorwaarde dat de opgelegde straf reeds is ondergaan of daadwerkelijk ten uitvoer 
wordt gelegd. Artikel 71.1 van datzelfde verdrag maakt echter een uitzondering met betrekking tot 
misdrijven inzake verdovende middelen. In dit artikel wordt verwezen naar de Verdragen van de 
Verenigde Naties289, die uitdrukkelijk stellen dat een reeks samenhangende strafbare handelingen die 
onder toepassing van het verdrag vallen – wanneer ze in verschillende landen zijn begaan – toch 
beschouwd worden als afzonderlijke strafbare feiten.  
 
Het Hof van Beroep van Antwerpen290 verwierp op basis van dezelfde motivering het verzoek van 
meerdere beklaagden in een dossier van internationale drugzwendel, om de plaatsbepaling van de ten 
laste gelegde feiten uit te breiden tot het buitenland. De verdediging sprak immers de vrees uit dat na 
berechting door dit Hof de kans bestond dat deze personen voor deze grensoverschrijdende 
drugstrafieken opnieuw zouden vervolgd worden in het buitenland.  
 
 
In een dossier van mensensmokkel werden een aantal beklaagden vervolgd voor het transporteren van 
Filippijnen vanuit Nederland naar Italië. De Filippijnen – in het bezit van een geldige IK en 
Schengenvisum –  werden in Schiphol opgewacht om vervolgens via een kleine tussenstop in België 
met een mobilhome naar Italië te worden gesmokkeld. Omdat een van de beklaagden reeds 
veroordeeld was voor deze feiten door een buitenlands rechter (rechtbank van Aosta, Italië), was de 
Belgische strafrechter291 van oordeel dat betrokkene geen tweede maal kon vervolgd worden voor 
dezelfde feiten, ook niet onder een andere kwalificatie. Een gelijkaardig arrest – eveneens met 
betrekking tot mensensmokkel -  werd geveld door het Hof van Beroep van Brussel292 waarbij de 
strafvordering onontvankelijk werd verklaard bij toepassing van het non bis in idem beginsel. De 
beklaagden waren immers reeds veroordeeld in Frankrijk voor deze feiten. 
 
 

                                                           
286 GENT, 29 september 1997 
287 BRUSSEL, 07 oktober 1998 
288 Corr HASSELT, 17 mei 2001 
289Het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen opgemaakt op 30 maart 1961 te New York  
   en het Verdrag inzake psychotrope stoffen opgemaakt te Wenen op 21 februari 1971  
290 ANTWERPEN, 22 december 1999 
291 Corr HASSELT, 26 juni 1998 
292 BRUSSEL, 02 februari 2000 

Jaarrapport 2003 113



GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN BELGIË IN 2002 

Redelijke termijn  
 
Omwille van talrijke aspecten (supralokaal of vaak internationaal karakter, complexiteit dossier, 
deskundigenonderzoek, omvang onderzoek…..) eigen aan onderzoeken georganiseerde criminaliteit, 
verloopt er vaak heel tijd wat tussen het tijdstip dat een onderzoek aanvangt en dat waarop de 
beklaagden verschijnen voor de rechter ten gronde. In de geanalyseerde rechtspraak beroept de 
verdediging zich in een aantal dossiers  op het feit dat de redelijke termijn werd overschreden. 
 
In Hasselt293 was de rechter de mening toegedaan dat de redelijke termijn binnen welke een zaak dient 
behandeld te worden, niet overschreden werd omwille van het complex karakter van de zaak en het 
zeer uitgebreide strafonderzoek dat werd gevoerd. Omdat in het dossier reeds minstens negen 
voorafgaandelijke gerechtelijke beslissingen werden genomen (rechter ten gronde, 
onderzoeksgerechten en het Hof van Cassatie) in een periode van minder dan zes jaar, kon de zaak ten 
gronde worden behandeld. 
 
In LEUVEN stond een dadergroep terecht voor meer dan 200 diefstallen en 150 feiten van heling. Ook 
hier werd door de verdediging het overschrijden van de redelijke termijn ingeroepen. De rechter294 
stelde dat het begrip niet kan omgezet worden in een aantal maanden of jaren, maar dat het een 
feitenkwestie betreft waarover de rechter ten gronde soeverein oordeelt. De redelijke termijn werd 
gemotiveerd aan de hand van volgende elementen: de feiten strekten zich uit over een langere periode, 
het aandeel en de rol van elke betrokkene diende te worden onderzocht, de beklaagden verleenden niet 
steeds hun medewerking en de opsporing van de eigenaars van de gestolen voorwerpen nam heel wat 
tijd in beslag.  
In een dossier van financieel-economische criminaliteit, waarbij de beklaagden onder meer op 
grootschalige wijze via valse loonbriefjes leningen afsloten, oordeelde de rechter295 dat de vervolging 
wel onredelijk lang had aangesleept. Ofschoon het dossier van geen specifieke complexiteit getuigde, 
sleepte de vervolging aan omdat soms gedurende langere periodes geen onderzoeksdaden werden 
gesteld. 
 
De sanctie voor het overschrijden van de redelijke termijn ligt niet in het verval van de strafvordering, 
maar kan wel aanleiding geven tot strafvermindering.   
 
 
Onvolledigheid van het strafdossier 
 
In vier dossiers voerde de verdediging de onvolledigheid van het strafonderzoek als element om 
vrijspraak te bepleiten.  
 
De rechter296 in Antwerpen volgde deze zienswijze niet omdat hij van oordeel was dat het openbaar 
ministerie al het mogelijke had gedaan om de nodige afschriften te bekomen van buitenlandse dossiers, 
en dat het niet beantwoorden van deze rechtshulpverzoeken niet als een schending van de rechten van 
de verdediging kon worden beschouwd.  
 
In een drugsdossier waarbij 30 kg heroïne werd in beslag genomen, vroegen de verdachten voor de 
correctionele rechtbank tal van bijkomende onderzoeksverrichtingen en omdat niet werd ingegaan op dit 
verzoek, was de verdediging de mening toegedaan dat hierdoor haar rechten geschaad waren. 
Krachtens het Hof297 komt het de correctionele rechter niet toe om het openbaar ministerie met 
bijkomende onderzoeksopdrachten te gelasten. Bovendien oordeelde het Hof na grondige analyse van 
het dossier dat het gevoerde onderzoek voldoende volledig was, zodat de vermeende lacunes in het 
dossier niet konden worden aangetoond. 
 
In een dossier, waarbij de criminele organisatie werd vervolgd voor verschillende cocaïnetransporten 
(61 kg, 30 kg en 215 kg), wierp de verdediging op dat sommige stukken niet bij het dossier zouden 
gevoegd zijn en had zij bovendien bedenkingen bij het feit dat bepaalde bij de observatie opgemerkte 
personen niet werden verontrust. De rechtbank298 repliceerde dat dergelijke bemerkingen best tijdens 
het gerechtelijk onderzoek worden geopperd in het kader van de Wet Franchimont. Zij stelde eveneens 
vast dat alle relevante vaststellingen  en verklaringen, van belang voor het inschatten van de rol van 
beklaagde, zich in het dossier bevonden, zodat niet kon besloten worden tot enige schending van de 
rechten van verdediging. 
 

                                                           
293 Corr HASSELT, 17 mei 2001 
294 Corr LEUVEN, 17 april 2001 
295 Corr HASSELT, 30 juni 2000 
296 Corr ANTWERPEN, 06 december 2000 
297 BRUSSEL, 13 oktober 1999 
298 Corr ANTWERPEN, 12 maart 1999 
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In de dossiers waar de verdediging de schending van haar rechten inroept, zijn deze vermoedens 
meestal degelijk onderbouwd. Soms is het echter een van de diverse argumenten in het kader van een 
procedureslag waarbij er weinig gegronde redenen zijn om deze thesis te onderschrijven. Zo oordeelde 
de rechter299 dat de beklaagde onterecht voorhield dat zijn recht op een eerlijk proces werd geschaad 
omdat zijn strafdossier onvolledig was. Voor de rechter bleek overduidelijk dat de verwijzing in een 
synthese PV naar twee processen verbaal een materiële vergissing betrof (in het synthese PV werd 
verwezen naar PV 102198/98 en 110740 terwijl dit in realiteit PV 102898/98 en 111740/98 betrof). 
 
 
Strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen 
 
Zoals blijkt uit hoofdstuk 2 – deel 5.2.1. wenden criminele organisaties vaak commerciële structuren aan 
om strafbare feiten te plegen, hetzij om de illegale activiteiten te faciliteren en/of af te schermen, hetzij 
om de bekomen opbrengsten wit te wassen. Met de invoering van de wet van 14 mei 1999 inzake de 
strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen is het thans mogelijk om naast natuurlijke 
personen eveneens rechtspersonen te vervolgen voor hun aandeel in strafbare feiten. In de praktijk stelt 
zich echter het probleem van samenloop van aansprakelijkheid tussen beiden. In het kader van een 
grootschalige BTW-carrousel, waarbij een dertigtal personen in verdenking werd gesteld met ontdoken 
BTW bedragen variërend van enkele miljoenen tot nagenoeg 1 miljard per verdachte, stelde de 
correctionele rechtbank300 in Antwerpen dat uit artikel 5, tweede lid, SWB kan worden afgeleid dat 
vervolging en eventuele bestraffing van een natuurlijk persoon mogelijk blijven, los van of samen met de 
rechtspersoon. De rechter liet zich daarbij leiden door het parlementair debat, waarbij uitdrukkelijk werd 
gezegd dat de wet enkel de strafrechtelijke veroordeling van rechtspersonen wil mogelijk maken en niet 
die van natuurlijke personen wil ontwijken.  
 
De rechter verwijst eveneens naar de rechtsleer (DE NAUW en DE RUYCK) die een verbod van 
vervolging/veroordeling pretendeert ingeval van onopzettelijke misdrijven, terwijl voor misdrijven die 
“wetens en willens” gepleegd zijn wel een cumulatie mogelijk. 
 
 

                                                           
299 BRUSSEL, 01 september 1999 
300 Corr. ANTWERPEN, 30 maart 2000 
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4 Politiële en justitiële samenwerking 

4.1 Federaal parket 
 
De oprichting van het Federaal Parket past in de hervorming van het openbaar ministerie, waarvan de 
wettelijke grondslag ligt in de wet van 22 december 1998 betreffende de verticale integratie van het 
openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings.301   
 
Een eerste belangrijke stap in de uitvoering van de wet van 1998, evenals de hervorming van het OM, 
werd genomen met de wet van 21 juni 2001302, die het Federaal Parket tot stand heeft gebracht. Op 21 
mei 2002 is het Federaal Parket definitief van start gegaan.  
 
De federale procureur is bevoegd voor het totale grondgebied van het Rijk en wordt door de wet vier 
essentiële taken toegekend: de uitoefening van de strafvordering, de coördinatie van de uitoefening van 
de strafvordering, het vergemakkelijken van de internationale samenwerking en de uitoefening van het 
toezicht op de algemene en bijzondere werking van de federale politie. De uitoefening van de 
strafvordering is de meest verregaande van de aan de federale procureur toegewezen bevoegdheden 
en moet in zijn juiste perspectief geplaatst worden. Het betreft enerzijds een toegewezen bevoegdheid 
ratione materiae met een duidelijke wettelijke oriëntatie naar vormen van criminaliteit met een zwaar, 
complex en  georganiseerd karakter op basis van de specifieke voorziene criteria303. Anderzijds betreft 
het een facultatieve bevoegdheid waarbij er een meerwaarde moet zijn in het licht van een goede 
rechtsbedeling opdat het federaal parket het strafdossier effectief aan de parketten van eerste aanleg 
zou onttrekken. 
 
Op het vlak van de internationale samenwerking vormt de federale procureur het centraal gerechtelijk 
aanspreekpunt voor o.a. Eurojust, Europol en OLAF. 
 
In dit kader dient gewezen te worden op de gezamenlijke omzendbrief van de Minister van Justitie en 
het College van Procureurs-generaal betreffende het federaal parket (COL 5/2002) van 16 mei 2002.304 
 

4.2 Bilaterale samenwerkingsakkoorden met EU-kandidaatlanden 
 
Een viertal verdragen zijn eind 2002 bekrachtigd en afgekondigd geworden. Het betreft verdragen met 
Hongarije305, Bulgarije306, Roemenië307 en Slowakije308. De aanleiding van deze verdragen ligt in de 
vergadering van 23 april 1996 van de Verenigde commissies voor Justitie, Binnenlandse 
Aangelegenheden en Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden309 tijdens de welke de 
Regering de aandacht vestigde op de dagelijks terugkerende moeilijkheden waarmee de politiediensten, 
in het kader van de strijd tegen de georganiseerde misdaad, te kampen hadden. In dat zelfde jaar had 
de Europese Unie een alarmerend rapport gepubliceerd over de steeds ernstiger wordende gevolgen 
van de georganiseerde criminaliteit in de landen van Midden – en Oost-Europa. Het rapport 
onderstreepte eens te meer de noodzaak contacten met de landen van deze regio uit te bouwen, met 
het oog op een efficiëntere bilaterale uitwisseling van informatie en een gezamenlijke projectmatige 
aanpak van de criminele problemen met een  weerslag op ons land. 
 

                                                           
301 B.S. 10 februari 1999. 
302 Wet van 21 juni 2001 tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake het federaal parket, B.S. 20 juli 2001. 
303 De zgn. veiligheids – en geografische criteria. 
304 B.S. 25  mei 2002. 
305 Wet van 27 mei 2002 houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de 
Regering van de Republiek Hongarije inzake politiesamenwerking en samenwerking inzake de bestrijding van de 
georganiseerde criminaliteit, ondertekend te Brussel op 4 november 1998, B.S. 24 oktober 2002. 
306 Wet van 7 oktober 2002 houdende instemming met de volgende internationale akten: 1. Verdrag tussen de 
Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Bulgarije inzake politiesamenwerking, 
ondertekend te Oostende op 24 juni 1998; 2. Protocol, ondertekend te Sofia op 27 november 2000, betreffende 
artikel 1 van het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Bulgarije 
inzake politiesamenwerking, ondertekend te Oostende, België, op 24 juni 1998, B.S. 31 december 2002. 
307 Wet van 2 augustus 2002 houdende instemming met het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk België en 
de regering van Roemenië  inzake de politiesamenwerking, en met de Bijlage, ondertekend te Boekarest op 14 april 
1999, B.S. 20 november 2002. 
308 Wet van 12 juli 2002 houdende instemming met het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk België en de 
regering van de Republiek Slowakije inzake politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 29 juni 2000, B.S. 20 
november 2002. 
309 Uitwisseling van brieven met de landen van Midden- en Oost-Europa, Parl. St. Senaat 1995-1996, 1-394/001. 
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De verdragen die afgesloten werden met Hongarije, Bulgarije, Roemenië en Slowakije hebben tot doel 
de samenwerking met de Hongaarse, Bulgaarse, Roemeense en Slowaakse politiediensten te 
institutionaliseren, rekening houdend met twee belangrijke overwegingen. Enerzijds hebben deze 
verdragen tot doel de bilaterale samenwerking te centraliseren, door in elk land een overheid of een 
dienst aan te duiden die belast wordt met het ontvangen van de verzoeken en het doorsturen van de 
antwoorden. Anderzijds kunnen de betrokken regeringen, door aan die samenwerking een wettelijke 
basis te geven, de risico’s die verbonden zijn aan de rechtstreekse contacten tussen de verschillende 
partners, aanzienlijk verkleinen. 
 
Hongarije is bijzonder actief op het vlak van de mensenhandel, bestemd voor de prostitutie. Maar ook 
de drugshandel (heroïne) kent een gestage toename. Beide fenomenen worden beheerst door 
organisaties die beantwoorden aan de criteria die gehanteerd worden ter beschrijving van 
misdaadorganisatie. Tijdens de onderhandelingen werd op vraag van de Hongaren een aantal definities 
van verschillende termen zoals mensenhandel, georganiseerde criminaliteit, verwerking van 
persoonsgegevens, … niet in het verdrag opgenomen. In plaats daarvan werd er voor een aantal 
specifieke materies in de preambule verwezen naar de tekst van de internationale verdragen waarbij 
beide landen Partij zijn en die op deze wijze de materie afbakenen.310  
 
Bulgarije wordt vaak gebruikt als transitland voor drugs en blijkt door zijn geografische ligging een 
belangrijke functie te vervullen in de illegale handel in radioactieve en nucleaire stoffen. Maar ook 
mensenhandel, georganiseerde smokkel in belastbare goederen, gestolen voertuigen, wapens, 
valsmunterij en witwasoperaties zijn legio. Dankzij de inspanningen van de EU wordt thans op het vlak 
van de politiële samenwerking, de bestrijding van georganiseerde criminaliteit, de bestrijding van fraude, 
corruptie en witwasoperaties vooruitgang geboekt.311 
 
België wordt geconfronteerd met bepaalde vormen van criminaliteit uitgaande van personen afkomstig 
uit Roemenië, namelijk in het domein van de diefstal en mensenhandel en de daaraan verbonden 
illegale tewerkstelling en prostitutie. In het verlengde van de onderhandelingen met Roemenië werden 
een aantal werkgroepen geïnstalleerd met betrekking tot immigratie, drugs, witwassen, gestolen 
voertuigen, prostitutie en seksueel misbruik van kinderen, opleiding en technische ondersteuning. 
 
Tijdens de onderhandelingen met Slowakije werd er nagegaan welke de stand van zaken inzake 
gerechtelijke samenwerking in strafzaken was. Er bestaat namelijk tussen België en Slowakije geen 
bilateraal akkoord met betrekking tot de wederzijdse rechtshulp in strafzaken. Er bestaat nog wel de 
overeenkomst met Tsjecho-Slowakije van 19 juli 1927 die nog niet is opgezegd, noch in stand werd 
gehouden na de splitsing van de republiek. Wel is Slowakije partij bij het Europees Verdrag aangaande 
de uitlevering van 13 december 1957 en de twee aanvullende protocollen, de Europese overeenkomst 
aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken van 20 april 1959 en het aanvullend protocol, en de 
Europese overeenkomst betreffende de overdracht van gevonniste personen van 21 maart 1983. 
 
In 2003 werd de politiesamenwerking tussen België en Polen inzake de bestrijding van georganiseerde 
criminaliteit geconcretiseerd met de wet van 13 mei 2003 houdende instemming met het Verdrag 
tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Polen inzake de 
bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, ondertekend te Brussel op 13 november 2000312. 
 
In het verlengde van de uitwisseling van de brieven werden er eveneens een aantal werkgroepen 
opgericht met betrekking tot immigratie, drugs, witwassen, gestolen voertuigen, prostitutie en seksueel 
misbruik van kinderen, opleiding en technische ondersteuning. Uit de werkzaamheden van de 
werkgroepen bleek dat Polen vooral geïnteresseerd is in opleiding, informatie-uitwisseling rond 
georganiseerde criminaliteit en de notie “basispolitiezorg”. België is uit op het wegwerken van de 
praktische belemmeringen in de samenwerking met Polen, het opstarten van concrete acties rond drugs 
en immigratie. In het kader van het drugsonderzoek wordt Polen heel frequent vernoemd en dit vooral 
binnen de context van de handel in synthetische drugs. In België zijn dan weer Poolse bendes actief in 
de smokkel van rookwaren en alcohol. Ook de wapenhandel en voertuigenzwendel wordt in 
toenemende mate beter georganiseerd. 
 
Op 23 oktober 2002 keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met 
het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde criminaliteit313. De algemene 
bepalingen in dit verdrag worden aangevuld met de protocollen die betrekking hebben op specifieke 
criminele activiteiten: mensenhandel (vrouwenhandel en kinderhandel), smokkel van migranten en 
wapenhandel. Deze drie protocollen werden op 11 juni 2002 door België ondertekend. Het verdrag van 
                                                           
310 Het begrip ‘verwerking van persoonsgegevens’ wordt gedefinieerd door de toepassing van het Verdrag van de 
Raad van Europa van 28 januari 1981 inzake de bescherming van personen ten opzichte van de geautomatiseerde 
verwerking van persoonsgegevens. 
311 EU, Kandidaat-lidstaten en het acquis communautaire, 12 januari 2001. 
312 B.S. 19 november 2002. 
313 Dit verdrag werd door België op 12 december 2000 te Palermo ondertekend. 
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Palermo en de drie protocollen vinden hun oorsprong in de bekommernis van de internationale 
gemeenschap de maffia te bestrijden. Na de moorden op de Italiaanse rechters FALCONE en BORSELLINO 
in 1992 hadden de lidstaten beslist nauwer samen te werken in de strijd tegen de georganiseerde 
criminaliteit.  
 

4.3 Europees Aanhoudingsbevel 
 
Het kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel314 
strekt ertoe in de betrekkingen met de lidstaten de uitlevering te vervangen door een mechanisme van 
uitlevering op grond van een Europees aanhoudingsbevel. Dit mechanisme is de eerste concrete 
toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning, dat volgens de Raad van Tampere van 15 en 
16 oktober 1999 de hoeksteen moet worden van de uitbreiding van de gerechtelijke samenwerking 
tussen de lidstaten van de Europese Unie. 
 
Dit beginsel werd ingevoerd door de Europese Raad van 1999 en vloeit voort uit het denkbeeld van een 
gemeenschappelijke rechtsruimte, die het grondgebied van de EU omvat en waarin rechterlijke 
beslissingen vrij circuleren. Concreet betekent dit dat zodra een bevoegde rechterlijke autoriteit in een 
bepaalde lidstaat een beslissing neemt in overeenstemming met het recht van die lidstaat, hieraan in de 
ganse Unie volledige en rechtstreekse uitwerking wordt gegeven en dat de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaat op het grondgebied waarvan de beslissing ten uitvoer kan worden gelegd, hen medewerking 
verlenen aan die tenuitvoerlegging alsof het een beslissing van een bevoegde autoriteit van die staat 
betrof. 
 
Wat betreft de rechterlijke beslissingen die een aanhoudingsbevel omvatten, wijzigt dit beginsel grondig 
het bestaande uitleveringsstelsel, dat in een groot aantal instrumenten van de Raad van Europa en later 
ook van de EU is gecodificeerd en daardoor ingewikkelder is geworden. 
 
Het belangrijkste element van de procedure is niet langer een verzoek om uitlevering, gedaan tussen 
staten en op basis van een internationaal verdrag, maar het aanhoudingsbevel zelf, uitgevaardigd door 
de bevoegde rechterlijke autoriteit. Dit heeft twee zaken tot gevolg. Ten eerste nemen enkel de 
rechterlijke autoriteiten hieraan deel, en dus niet de uitvoerende macht. Ten tweede wordt de procedure 
verkort, daar de rechterlijke beslissing voldoende is voor zowel de aanhouding als de overlevering van 
de persoon. Voorts betekent het een belangrijke stap vooruit bij de opheffing van de dubbele 
incriminatie in de samenwerking tussen lidstaten voor tweeëndertig categorieën ernstige strafbare 
feiten. Het stelsel van het Europees aanhoudingsbevel vloeit voort uit het streven de vervolging en de 
tenuitvoerlegging van straffen ten aanzien van elke persoon die in de Europese Unie een strafbaar feit 
heeft gepleegd, mogelijk te maken. Bovendien moet dit mechanisme de taak van de rechtspractici 
vergemakkelijken. 
 
Strafbare feiten zoals deelneming aan een criminele organisatie en mensenhandel kunnen in 
aanmerking komen als overleveringsgrond voor het Europees aanhoudingsbevel. 
 
De uitvoeringstermijn van dit kaderbesluit is voorzien op 31 december 2003315. Vijf lidstaten hebben 
echter reeds aanvaard het vanaf 1 januari 2003 onderling toe te passen. 
 

4.4 Europol 
 
In het Verdrag van Amsterdam werd met de uitbreiding van de bevoegdheden van Europol erkend dat 
dit orgaan een essentiële en centrale rol te spelen heeft op het vlak van preventie en bestrijding van de 
georganiseerde criminaliteit. 
 
Op 28 november 2002 heeft de Raad een Akte van de Raad betreffende een protocol tot wijziging 
van de Europol-overeenkomst aangenomen316. Hierdoor worden de voorwaarden voor de 

                                                           
314 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Pb,  L 190/1, Brussel, 18 juli 2002, Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 
betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures tot overleving tussen de lidstaten. 
315 COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, COM (2002) 738, Mededeling van de Commissie aan de Raad 
en het Europees Parlement, Halfjaarlijkse bijwerking van het scorebord van de vorderingen op het gebied van de 
totstandbrenging van een ruimte van “vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid” in de Europese Unie, Brussel, 16 
december 2002, 40. 
316 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Pb., C 312, Brussel, 16 december 2002, een Akte van de Raad tot vaststelling van 
het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-
Overeenkomst), het Protocol betreffende de prejudiciële uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst en het Protocol betreffende 
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deelneming van de verantwoordelijke Europol-personen aan de gemeenschappelijke onderzoeksteams 
alsmede de verzoeken van Europol met het oog op het aanvatten van strafrechtelijke onderzoeken 
gepreciseerd. Concreet betekent dit dat Europol deel kan uitmaken van de gemeenschappelijke 
onderzoeksteams en kan deelnemen aan hun operationele acties. Europol is gemachtigd om aan de 
lidstaten te vragen in bepaalde zaken een onderzoek in te stellen. Bovendien is met ingang van 1 
januari 2002 het mandaat van Europol uitgebreid geworden tot de bestrijding van witwassen. Concreet 
betekent dit dat Europol de politiële en justitiële overheden van de lidstaten in witwasdossiers op 
operationele wijze kan ondersteunen, via de Europol-verbindingsofficieren en misdaadanalisten.317 
 
Specifiek op het vlak van de bestrijding van georganiseerde criminaliteit heeft de Raad op 13 juni 2002 
het kaderbesluit over de gemeenschappelijke onderzoeksteams318 aangenomen. De bedoeling van 
deze onderzoeksteams ligt vervat in het onderzoek naar strafbare feiten op het vlak van drugshandel, 
mensenhandel en terrorisme. Ze worden opgericht in de lidstaat waar het onderzoek nodig is. Bij de 
werking van deze gemeenschappelijke onderzoeksteams kan de ondersteuning en coördinatie van 
Eurojust betrokken worden.  
 

4.5 Eurojust 
 
Eurojust is een eenheid die samengesteld is uit 15 leden met de hoedanigheid van officier van justitie, 
rechter of politiefunctionaris van de verschillende Lidstaten en die als opdracht heeft de justitiële 
samenwerking te bevorderen en het onderzoek inzake de georganiseerde misdaad te vergemakkelijken.  
 
De oprichting van Eurojust in februari 2002319 was het resultaat van een voorstel tot gemeenschappelijk 
besluit dat aan de Raad werd voorgelegd door België, Frankrijk, Portugal en Zweden. Met het Verdrag 
van Nice werd de rol van Eurojust verankerd in het Verdrag betreffende de Europese Unie. Doordat er 
in het Verdrag naar Eurojust verwezen wordt, kan er een beter evenwicht gegarandeerd worden tussen 
de politiële samenwerking (die onder meer werd ontwikkeld in het kader van Europol) en de justitiële 
samenwerking in strafzaken. 
 
De omzetting in Belgisch recht is verbonden aan twee belangrijke verplichtingen die krachtens het 
besluit Eurojust aan de lidstaten worden opgelegd: 
- de aanwijzing van een Belgisch lid van Eurojust, alsook de aanwijzing van zijn eventuele 

correspondent onder nationale autoriteiten en van een lid van het gemeenschappelijk 
controleorgaan inzake bescherming van persoonsgegevens, 

- de relatie die Eurojust met de bevoegde nationale autoriteiten moet onderhouden. 
 
Op 31 mei 2002 werd deze materie geregeld in een circulaire van het College van Procureurs-
generaal.320 Er wordt voorzien in een wettelijke regeling. 
 

 
de voorrechten en immuniteiten van Europol, de leden van zijn organen, zijn adjunct-directeuren en zijn 
personeelsleden. 
317 http://www.europol.eu.int/  
318 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Pb, L 162, Brussel, 20 juni 2002, Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 inzake 
gemeenschappelijke onderzoeksteams. 
319 RAAD VAN DE  EUROPESE UNIE, Pb, L 063, Brussel, 6 juni 2002, Besluit van de Raad van 28 februari 2002 
betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken. 
320 Gemeenschappelijk omzendbrief van de Minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal betreffende 
het federaal parket, 25 juni 2002. 
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5 Preventieve maatregelen 
 
Zowel op Belgisch als op Europees niveau werden er preventieve maatregelen en strategieën 
uitgewerkt en uitgevoerd. 

5.1 Preventieve maatregelen inzake witwassen 
 
De CFI, opgericht bij de wet van 11 januari 1993, is de administratieve overheid die belast is met de 
ontvangst van de verklaringen van aangiften van vermoeden van de banken, de financiële instellingen 
of andere beroepen die bedoeld zijn in de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van 
het financiële stelsel voor het witwassen van geld.  
 
Indien de CFI ernstige aanwijzingen van witwassen ontdekt (in de zin van de wet van 11 januari 1993 tot 
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, d.w.z. met 
betrekking tot de zwaarste vormen van criminaliteit) zendt zij het dossier over aan het parket. Deze 
doormelding gebeurt op basis van ‘ernstige aanwijzingen’, die evenwel niet in de wet gedefinieerd 
werden. De ernstige aanwijzingen worden gewogen op grond van twee criteria, namelijk verdachte 
financiële transacties, waarbij er een gebrek aan economische achtergrond is en een hypothese over de 
oorsprong van het geld. Deze hypothese wordt gevormd op basis van politiële informatie, informatie 
over bankrekeningen, informatie inzake belastingen, … Al deze elementen worden samengebracht om 
na te gaan of er een discrepantie bestaat tussen de financiële transactie zelf en de realiteit achter deze 
transactie. 
 
Met ingang van 1 januari 2002 werd in samenspraak met de Federale Politie een spoedprocedure op 
punt gesteld voor dossiers die de Cel aan de parketten doormeldt en die een onmiddellijk optreden van 
de politie vereisen om een versnelde inbeslagname van de illegale vermogensvoordelen mogelijk te 
maken. 
 
Van 1 december 1993 tot 30 juni 2002 heeft de Cel 66.963 meldingen ontvangen, die in 12.948 dossiers 
werden samengebracht. 35.2% van deze dossiers werden doorgemeld aan de parketten. Een 
totaalbedrag van 8.645,20 miljoen euro werd doorgemeld.321 Tijdens de periode van 1 juli 2001 tot 30 
juni 2002 werden er 13.763 meldingen geregistreerd. Deze werden in 2.845 dossiers gebundeld.1.045 
dossiers werden doorgemeld aan de parketten. De bedragen in de doorgemelde dossiers bedroegen in 
totaal 1.869,53 miljoen euro.322 
 
Voornamelijk drughandel (42.8%), illegale handel in goederen323 (22.6%), georganiseerde 
misdaad324(8.5%), ernstige en georganiseerde fiscale fraude (8.2%), exploitatie van prostitutie (6.4%), 
financiële oplichting (3.8% en  mensenhandel (2.9%) vormen de grondslag van de witwasdossiers.325 
Wat de bedragen betreft, is de ernstige en georganiseerde belastingsfraude de belangrijkste 
basiscriminaliteit (het betreft voornamelijk BTW-carrousels).326 
 
De Cel volgt eveneens de aan de parketten gemelde dossiers op: van de 4.562 dossiers die de Cel 
sedert haar oprichting aan de gerechtelijke overheden doormelde, hebben de hoven en rechtbanken 
veroordelingen uitgesproken in minstens 416 zaken. Alles samen werden 659 personen veroordeeld tot 
1.332 jaar gevangenisstraf en tot 14,2 miljoen euro. Het gekende bedrag van de bevolen 
verbeurdverklaringen komt neer op 358,9 miljoen euro.327 
 

5.2 Permanent Overlegplatform Bedrijfsveiligheid 
 
Op 14 december 2001 werd een protocolakkoord tussen de FOD Justitie en het Verbond van Belgische 
Ondernemingen (VBO) officieel afgesloten. Dit protocolakkoord is het resultaat van de uitvoering van 
het project 25 van het Federaal Veiligheidsplan, namelijk het “Permanent Overlegplatform 
Bedrijfsbeveiliging: geweldsdelicten, georganiseerde misdaad en witteboordencriminaliteit”. 
Overeenkomstig dit protocol werd een Federale Stuurgroep opgericht, bestaande uit 

                                                           
321 CEL VOOR FINANCIËLE INFORMATIEVERWERKING, Jaarverslag 2001-2002, 27. 
322 Ibid., 27. 
323 Auto’s, tabak, sigaretten, alcolhol, wapen, namaakgoederen, goud, edelstenen, kleding, GSM, informatica,… 
324 Hier wordt het begrip ruimer geïnterpreteerde dan de definitie ‘georganiseerde criminaliteit’ van de BKA. Namelijk, 
het CFI baseert zich op de definities die gebruikt worden door  de Financial Action Task Force on Money Laundering. 
325 CEL VOOR FINANCIËLE INFORMATIEVERWERKING, o.c., 53. 
326 Ibid., 55. 
327 Ibid., 30. 
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vertegenwoordigers van de overheid (Kabinet van de Minister van Justitie, Dienst voor het Strafrechtelijk 
Beleid, Federale Politie, Veiligheid van de Staat, Federaal Parket) en het bedrijfsleven. 
 
Op 22 mei 2002 werd de Federale Stuurgroep voor het eerst samengesteld. Deze stuurgroep laat toe 
om op regelmatige tijdstippen overleg te plegen over relevante dreigingen (nieuwe fenomenen, trends, 
…) Tijdens de driemaandelijkse vergaderingen van de Federale Stuurgroep organiseren de Federale 
Politie en de Staatsveiligheid afwisselend een briefing over de ontwikkelingen in de afgelopen 6 
maanden en de verwachte evolutie, alsook een evaluatie van de dreiging voor de komende 6 maanden 
met betrekking tot die materies die het bedrijfsleven aanbelangen. 
 
Onder de Federale Stuurgroep werden vier werkgroepen opgericht die, in functie van de gestelde 
prioriteiten, initiatieven ontwikkelen in de volgende domeinen: georganiseerde criminaliteit, 
informaticacriminaliteit, terrorisme en de bescherming van het wetenschappelijk en economisch 
potentieel. De werkzaamheden van de werkgroepen bestaan uit het bestuderen van het betrokken 
fenomeen met het oog op het formuleren van concrete aanbevelingen naar de publieke en private 
sector toe. De activiteiten die ontplooid worden binnen de werkgroep ‘georganiseerde criminaliteit’ 
kunnen leiden tot de voorziene uitbreiding van informatiebronnen in het kader van de lange 
termijnmethodologie. De eerste officiële bijeenkomst van de vier werkgroepen vond plaats op 7 februari 
2003 tijdens een plenaire zitting. 
 

5.3 EU Forum on Organised Crime Prevention 
 
In mei 2001 lanceerde de Europese Commissie een EU Forum inzake georganiseerde criminaliteit en 
meer bepaald over mensenhandel, betaalkaarten, criminaliteitspreventie in de privé-sector, …  
 
De bedoeling is de vertegenwoordigers van politiële en justitiële overheden, de zakenwereld, academici 
en non-gouvernementele organisaties samen rond de tafel te krijgen met betrekking tot de preventie van 
georganiseerde criminaliteit. 
 
Het Forum voor preventie328  van georganiseerde criminaliteit heeft in 2002 zijn activiteiten voortgezet 
via diverse workshops. In januari 2003 werd een workshop georganiseerd over de bestrijding van 
vervalsing en namaak. Er zullen nog andere workshops georganiseerd worden over regionale 
ontwikkeling en de structuurfondsen, het witwassen van geld, mensenhandel, preventie van corruptie in 
overheidsdiensten, “product proofing”, illegale handel in cultuurgoederen en in wapens, het voorkomen 
van misbruik in de liefdadigheidssectoren voor de financiering van terrorisme, het bewaren van 
communicatiegegevens met het oog op de handhaving van de openbare orde. 
 

5.4 ‘Legislative Crime proofing’ 
 
In maart 2001 werd in het gemeenschappelijk rapport van de Europese Commissie en Europol de nood 
aan een mechanisme onderstreept dat ‘crime proofing’ van wetgevende voorstellen mogelijk maakt. 
 
In het kader van AGIS en het zesde kaderprogramma van de Commissie wordt voorzien in de 
mogelijkheid tot wetenschappelijk onderzoek rond crime proofing en crime risk assessment. In de loop 
van 2003 zal de Commissie starten met een proefproject rond crime proofing en in de loop van 2004 is 
de Commissie voornemens een mededeling over dit mechanisme voor te bereiden. De Commissie zal 
eveneens de crime-proofingbenadering bij het wetgevingsproces evalueren.329 
 

5.5 Gewapend bestuur 
 
In het Actieplan van de regering tegen de georganiseerde criminaliteit van juni 1996 werd voor het eerst 
melding gemaakt van het begrip ‘gewapend bestuursrecht’. In dit plan werd de nood aan preventieve en 
administratieve maatregelen bij de aanpak van de georganiseerde criminaliteit onderkend. Ook in het 

                                                           
328 Bij het Besluit van de Raad van 28 mei 2001 werd een Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie opgericht. 
De oprichting van de EUCPN vindt zijn oorsprong in de verschillende conferenties en studiebijeenkomsten die in de 
afgelopen jaren hebben plaatsgevonden teneinde een Europese strategie voor de strijd tegen de criminaliteit uit te 
werken. 
329 COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, COM (2003) 291, Halfjaarlijkse bewerking van het scorebord van 
de vorderingen op het gebied van de totstandbrenging van een ruimte van “vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid” in 
de Europese Unie, Brussel, 22 mei 2003, 12. 
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eindverslag330 van de Parlementaire Onderzoekscommissie naar de Georganiseerde Criminaliteit in 
België en het Federaal Veiligheidsplan van 31 mei 2000 kan het concept van het gewapend bestuur 
teruggevonden worden als preventieve aanvulling op de repressieve aanpak. 
 
De gedachte achter ‘gewapend bestuursrecht’ is de administratieve overheid een preventieve rol te 
laten spelen bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit, aangezien het openbaar bestuur 
beschikt over regulerende instrumenten die preventief kunnen worden ingezet. Het is voor criminele 
organisaties immers van essentieel belang om hun illegale winsten op een legale manier in de 
maatschappij te brengen. In vele gevallen zijn ze hiervoor afhankelijk van de medewerking van het 
openbaar bestuur. Het openbaar bestuur staat namelijk onder andere in voor het verlenen van allerlei 
vergunningen en het gunnen van overheidsopdrachten. 
 
Volgens de filosofie achter het gewapend bestuur moet de overheid niet alleen in haar strafrechtelijke 
rol optreden tegen criminele organisaties, maar ook in haar bestuurlijke hoedanigheid moet ze weerbaar 
zijn. Deze weerbaarheid zou vergroot kunnen worden indien het openbaar bestuur bij het verlenen van 
vergunningen en het toekennen van aanbestedingen in staat zou zijn om de mogelijke criminele 
achtergrond en objectieven van de aanvrager te kennen. Op basis van deze informatie zou de 
vergunning of aanbesteding aan de betrokkene geweigerd of ingetrokken kunnen worden. 
 
De juridische mogelijkheden en consequenties van het gewapend bestuursrecht als instrument in de 
strijd tegen de georganiseerde criminaliteit werden in het kader van het bijzonder onderzoeksfonds van 
de Universiteit van Gent, gedurende twee jaar durend onderzoek, nagegaan.331 Het onderzoek had 
betrekking op zes aspecten: de definitie van gewapend bestuursrecht, de juridische consequenties en 
de toetsing aan een aantal fundamentele rechtsbeginselen, de pioniersrol van Nederland met de zgn. 
BIBOB-wetgeving332, de best practices in Italië en New York, de situatie in België en de Europese Unie. 
Een belangrijke vaststelling is dat België op het vlak van het gewapend bestuursrecht eerder nog in een 
‘embryonale fase’333 verkeert en dat de mogelijkheden binnen het juridisch instrumentarium 
ontoereikend zijn om daadwerkelijk politiële en juridische informatie met het openbaar bestuur te laten 
uitwisselen, zonder dat een aantal fundamentele rechtsprincipes in het gedrang komen.334 
 
 
Conclusie 
 
• Zowel op nationaal vlak met het Actieplan van 28 juni 1996 als op Europees vlak met de 

Millennium Strategie, is de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit gedurende jaren een 
prioriteit gebleven. 

 
• Voortzetting van de strijd tegen mensensmokkel en mensenhandel, door middel van 

inzameling, verwerking, analyse en uitwisseling van gegevens die afkomstig zijn van de 
diverse betrokken partijen. 

 
• Tussentijdse evaluatie van het Europese Drugsactieplan (200-2004) wijst naar een 

vooruitgang die in de strijd tegen psychotrope middelen werd geboekt, maar wijst tevens op 
de nood aan meer inspanningen op het gebied van de synthetische drugs, hetgeen een 
absolute prioriteit is voor de EU. 

 
• De nood aan een interdepartementale en multidisciplinaire samenwerking bij de bestrijding 

van de hormonenproblematiek wordt bevestigd met de oprichting van het expertisenetwerk 
Residuen en Voedselveiligheid. 

 
• De meldingsplicht inzake witwassen werd verruimd door middel van een aanpassing van de 

wet van 1993. De Europese douanesamenwerking op het gebied van de bestrijding van 
georganiseerde criminaliteit en meer bepaald witwassen werd verder ontwikkeld. 

• De multidisciplinaire aanpak van de financiële en economische delinquentie werd versterkt. 
 
• Een aantal opsporingsmethoden en –technieken hebben een wettelijke basis gekregen: de 

BOM-wet, de wet inzake anonieme getuigen en de wet inzake de bescherming van bedreigde 
getuigen. Het gebruik van telecommunicatiemiddelen werd eveneens wettelijk geregeld.  
In mei 2003 werd de Centrale Technische Interceptiefaciliteit (CTIF) in gebruik genomen.  

                                                           
330 Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in 
België, Parl. St. Senaat 1998-99, 1-326/009. 
331 VAN HEDDEGEM, K., VANDER BEKEN, T., VERMEULEN, G. & B. DE RUYVER, Gewapend bestuursrecht gescreend, 
Antwerpen,  Maklu, 2002, 212 p. 
332 Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. 
333 VAN HEDDEGEM, K., VANDER BEKEN, T., VERMEULEN, G. & B. DE RUYVER, o.c., 196. 
334 Ibid., 196-197. 
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De mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring werden uitgebreid. 
 
• Wat de vonnissenanalyse betreft was het studiemateriaal onvoldoende groot om een 

diepgaande analyse te verrichten. De incriminatie van criminele organisaties wordt bij de 
toemeting van de straffen in de case-studie van de vonnissen en arresten nauwelijks in 
overweging genomen. Deze beperkte case-studie heeft naast statistische aspecten evenwel 
waardevolle informatie inzake operationele input opgeleverd, zodat verdere 
professionalisering inzake opsporing en vervolging van de georganiseerde criminaliteit 
mogelijk wordt. 

 
• Het Federaal Parket werd in mei 2002 operationeel. 
 
• Op Europees vlak werd verder gewerkt aan zowel de uitbouw van de politiële samenwerking 

en informatie-uitwisseling op Europees vlak als aan de uitbreiding van de gerechtelijke 
samenwerking tussen de EU-lidstaten door middel van het Europees aanhoudingsbevel. 

 
• Wat de preventieve maatregelen tegen witwassen betreft werden in de periode van 1 juli 

2001 tot 30 juni 2002 13.763 meldingen geregistreerd. Dit is een stijging met 26,24% ten 
opzichte van de vorige periode. 

 
• In 2002 werd in het kader van het Permanent Overlegplatform Bedrijfsbeveiliging een 

Federale Stuurgroep en vier werkgroepen opgericht. 
 
• De activiteiten van het EU Forum on Organised Crime Prevention werden voortgezet. De 

Europese Commissie voorziet in de mogelijkheid tot wetenschappelijk onderzoek rond 
‘legislative crime proofing’. 

 
• België verkeert nog in embryonale fase wat gewapend bestuursrecht betreft. 
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HOOFDSTUK IV: AANBEVELINGEN 
 
Inzake de overgang naar de lange termijnmethodologie dienen de analyse van organisatiestructuur en 
contrastrategieën, in ontwikkeling binnen de federale politie, geïmplementeerd in het jaarrapport 2005.   
 
 

 De rapportering met betrekking tot de illegale activiteiten verschaft heel wat interessante informatie. Ook 
worden sterke verschillen vastgesteld zowel naar inhoud als rapportering tussen de diverse delictsdomeinen. 
Met het oog op een meer volledige beeldvorming en vanuit een economische benadering is het wenselijk om 
in de toekomst criminele activiteiten te analyseren vanuit een (illegaal) marktperspectief. Een methodologisch 
canvas zal daartoe ontwikkeld worden door de federale politie. De analyse zal de beleidsverantwoordelijken 
informatie ter beschikking stellen over de betrokkenheid van criminele organisaties op criminele markten en 
mogelijke evolutie en/of dreiging. 

 
 Het wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd om de kwetsbaarheid van legale sectoren te meten, dient in de 

toekomst te worden voortgezet. Omwille van de omvang van dergelijke studies en de (beperkte) middelen die 
daarvoor beschikbaar zijn, kan maximaal een economische sector per jaarrapport belicht worden. Voor de 
keuze van de sectoren kan men zich bij voorkeur inspireren op de “doorsnede” van  de informatie bekomen 
via het meldingsformulier, de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie en de gegevens 
waarover de Veiligheid van de Staat beschikt. Op basis van dit gegeven ligt een onderzoek naar de 
kwetsbaarheid van de transportsector het meest voor de hand. Hoewel de Antwerpse haven op zich geen 
economische sector vormt, komt de aanwezigheid van criminele organisaties in het havengebied meermaals 
aan bod. Ook hier kan gedacht worden aan een kwetsbaarheidsanalyse met het oog op te nemen 
preventieve maatregelen. 

 
 Om de georganiseerde criminaliteit in haar volle dimensie te vatten, verdient het aanbeveling om de politieke, 

economische, sociale en technische ontwikkelingen op een meer gestructureerde manier in kaart te brengen. 
De dienst voor het Strafrechtelijk Beleid kan daartoe de nodige initiatieven nemen. 

 
 Nagenoeg alle onderzoeken naar criminele organisaties werden gevoerd door de federale politie, in een 

dossier op zes lag de lokale politie aan de basis van het dossier. Dit onderstreept het belang van een 
degelijke voeding van informatie aan en betrokkenheid bij het AIK door de lokale politie en anderzijds voor 
nauwe samenwerking tussen onderzoekers van de GDA en de lokale politie in het kader van de uitbouw van 
de informatieposities.  

 
 De informatie met betrekking tot de organisatiestructuur is hoofdzakelijk gebaseerd op statistische data uit 

het meldingsformulier en daardoor te beperkt om prioriteiten te bepalen. In het kader van (de voorbereiding 
van) het nationaal veiligheidsplan moet worden nagegaan in hoeverre de prioriteiten bepaald op basis van 
criminele fenomenen, eventueel kunnen aangevuld worden met een complementaire benadering vanuit het 
perspectief dadergroep. 

 
 Het beperkt zicht op de structuur en de interne werking van criminele organisaties is niet alleen het gevolg 

van beperkingen en tekortkomingen in de huidige methodologie, maar vloeit eveneens voort uit de 
hoofdzakelijk reactieve en feitgerichte benadering van de gerechtelijke dossiers. In het kader van de 
informatiegestuurde politiezorg dient meer geïnvesteerd in het verwerven van degelijke informatieposities 
naar de structuur en de middelen waarover criminele organisaties beschikken. Een groot belang wordt 
gehecht aan de proactieve recherche. Zowel in proactieve als reactieve dossiers verdient het aanbeveling 
om de wettelijke middelen optimaal te benutten. In het bijzonder wordt verwezen naar het financieel 
rechercheren dat naast het aspect voordeelontneming ook kan bijdragen tot een beter inzicht in de 
organisatiestructuur.  

 
 Een van de karakteristieken van georganiseerde criminaliteit is de aanwending van contrastrategieën. Met 

het oog op een betere beeldvorming hieromtrent werd een nieuwe methodologie uitgewerkt die zal toegepast 
worden voor de komende jaarrapporten. Concrete aanbevelingen zullen kunnen geformuleerd worden op 
basis van een meer diepgaande analyse. Daarvoor is het noodzakelijk dat de datacollectie op basis van het 
meldingsformulier plaats vindt in het jaar X-1 (in het kader van de jaarlijkse rapportering naar de EU), zodat 
de verdere analyse ervan en de rapportering kunnen opgenomen worden in het volgende jaarrapport. Het 
verdient bovendien aanbeveling dat de keuze van de te analyseren tegenmaatregel(en) wordt bepaald door 
de minister van Justitie op voorstel van het wetenschappelijk begeleidingscomité. 

 
 Een geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit veronderstelt, op basis van een degelijk 

onderbouwde beeldvorming, een geheel aan maatregelen van bestuurlijk-preventieve aard als initiatieven op 
gerechtelijk-repressief vlak. Op het vlak van preventie, meer in het bijzonder met betrekking tot het 
gewapend bestuursrecht, werd wetenschappelijk onderzoek verricht naar de praktische toepasbaarheid 
ervan. De nodige initiatieven dienen genomen om de wettelijke obstakels die onder meer een informatie-
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uitwisseling tussen gerechtelijke diensten en het openbaar bestuur onmogelijk maken, uit de weg te ruimen 
(cfr. BIBOB-wetgeving in Nederland). 

 
 In uitvoering van het actieplan van de regering tegen de georganiseerde criminaliteit (28 juni 1996) werden 

heel wat wettelijke initiatieven genomen om een meer doeltreffende bestrijding mogelijk te maken. Sommige 
van deze wetten voorzien expliciet in een jaarlijkse rapportering aan het Parlement. Bovendien lijkt het 
aangewezen om in het kader van het jaarrapport (en de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit) de 
toepassing van de wetgeving aan een kritische evaluatie te onderwerpen. Ook hier moet misschien 
geopteerd worden voor een diepgaande rapportering rond een thema (wet) per jaarrapport. 

 
 De aanwending van onderzoekscapaciteit werd tot op heden berekend volgens de methode beschreven in 

bijlage C aan het meldingsformulier. Omdat deze berekeningswijze louter indicatief is en de federale politie 
thans beschikt over een geautomatiseerd instrument voor capaciteitsmeting, verdient het aanbeveling om de 
ingezette onderzoekscapaciteit nauwkeuriger te berekenen.  

 
 In het kader van de opdrachten van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring 

worden statistische gegevens verzameld die in de toekomst informatie zullen verschaffen omtrent de 
uitvoering van gerechtelijke beslissingen (verbeurdverklaringen). Er moet afstemming worden gezocht tussen 
het COIV en de federale politie zodat de gestructureerde informatie waarover het COIV beschikt met 
betrekking tot de onderzoeken naar criminele organisaties, worden opgenomen in het jaarrapport 
georganiseerde criminaliteit. 

 
 De analyse van vonnissen en arresten met betrekking tot de gerechtelijke dossiers waarvoor een 

meldingsformulier werd opgesteld, leveren naast statistische gegevens heel wat interessante informatie die 
van nut kan zijn op operationeel niveau. Een goede informatiedoorstroming op dat vlak blijft dan ook 
noodzakelijk. 
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BIJLAGE A 
KWALITATIEVE BIJDRAGE VAN DE VEILIGHEID VAN DE STAAT 
 
1 Inleiding 
 
Binnen het kader van de georganiseerde misdaad is de Veiligheid van de Staat belast met het bestuderen van de 
criminele organisaties vanuit het gezichtspunt van hun algemene structuren. Deze bevoegdheid ligt in de lijn van het 
geheel aan opdrachten die aan de dienst zijn toegewezen en die beschreven worden in de wet van 30 november 
1998 houdende de regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 
Deze algemene opdracht tot het verzamelen van inlichtingen die bij wet toegekend werd verschilt sterk van de 
opdrachten van andere diensten die zich met de materie  georganiseerde misdaad bezighouden. 
De activiteiten van de Veiligheid van de Staat inzake misdaadbestrijding zijn niet gericht op het opsporen of 
vervolgen van criminele feiten. De dienst heeft in tegenstelling tot de politiediensten hier niet de nodige 
bevoegdheden voor. Wel wordt gestreefd naar een inzicht in de structuren en netwerken die een bedreiging voor de 
maatschappij kunnen vormen. Deze benadering veronderstelt opzoekingen op middellange of lange termijn, die er 
echter niet op gericht zijn wel bepaalde misdrijven op te lossen. 
Algemeen kan men stellen dat het inlichtingenwerk zich eerder situeert op het vlak van preventie, terwijl de 
politietaken gericht zijn op het vervolgen van misdrijven en een meer repressieve aanpak vereisen. 
Een efficiënte criminaliteitsbestrijding veronderstelt echter een combinatie van preventie en repressie. Het belang 
van een vlotte uitwisseling van informatie tussen de Veiligheid van de Staat met anticipatief karakter en het gerecht 
en de politiediensten met proactieve of repressieve objectieven kan derhalve moeilijk overschat worden. 
Deze uitwisseling van informatie tussen de Veiligheid van de Staat enerzijds en de gerechtelijke overheid en de 
politiediensten anderzijds verloopt via het Federale Parket. Wanneer hierom verzocht en in materies eigen aan een 
inlichtingendienst kan de Veiligheid van de Staat echter ook rechtstreeks technische bijstand verlenen aan de 
gerechtelijke of politionele autoriteiten. Volgende figuur geeft deze interactie schematisch weer: 
 

Politie en gerecht 
 
 Strafbaar feit  
 

  
proactief reactief 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor deze bijdrage van de Veiligheid van de Staat aan het jaarverslag over de georganiseerde misdaad in België in 
2002 werd geopteerd voor een benadering op basis van de aard van de activiteiten van de diverse criminele 
groeperingen. 
Het voordeel van dergelijke fenomeengerichte benadering is dat de algemene trends in de georganiseerde misdaad 
van verschillende geografische origine duidelijk in kaart gebracht kunnen worden. Anderzijds loopt men bij deze 
aanpak onvermijdelijk het risico specifieke misdaadvormen of activiteiten niet onmiddellijk in verband te brengen met 
een bepaalde etnische groep. Aangezien dit jaarrapport vooral de nadruk wil leggen op de algemene evolutie en 
nieuwe ontwikkelingen wil belichten, werd wat betreft het luik georganiseerde misdaad voor deze onderwerpgerichte 
aanpak gekozen. 
Het probleem van illegale migratie in het algemeen en mensenhandel en –smokkel in het bijzonder is dermate 
internationaal dat een geografische opsplitsing ook hier minder aangewezen is. Dit onderwerp werd, omwille van het 
specifieke karakter, in een apart hoofdstuk behandeld, ook al is de context waarin het geplaatst wordt die van de 
georganiseerde misdaad. 
 
2 Georganiseerde misdaad 
Wat de georganiseerde misdaad in België betreft, kan een onderscheid gemaakt worden tussen criminele activiteiten 
die in België ontplooid worden enerzijds en de schijnbaar legale activiteiten van deze criminele groeperingen in ons 
land anderzijds. 
De opsporing en behandeling van bepaalde criminele feiten behoren niet tot de bevoegdheden van de Veiligheid van 
de Staat. De vergaring van informatie over de achterliggende netwerken en structuren, die een mogelijke bedreiging 
vormen voor de maatschappij, is echter wel een taak van onze dienst. De nadruk bij de studie van de criminele 
activiteiten door de georganiseerde misdaad in België ligt dan ook zeer duidelijk op de actiedomeinen en gevolgde 
methoden, en niet op de strafrechtelijke aspecten ervan. 
Het tweede aspect behelst de volledige witwasproblematiek, waarbij fondsen die afkomstig zijn uit illegale activiteiten 
geïnjecteerd worden in de legale economie. De Veiligheid van de Staat kan als inlichtingendienst op dit vlak zeker 
een waardevolle bijdrage leveren. Aangezien de criminele feiten elders of soms zelfs door andere individuen of 
organisaties gepleegd worden, is een preventieve aanpak, eigen aan de aard van het inlichtingenwerk, hierbij sterk 
aangewezen. 

Eventueel via technische bijstand 

        INLICHTINGEN
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2.1 Illegale activiteiten 
Uit de onderzoeken gevoerd bij de Veiligheid van de Staat in 2002 komen vooral illegale wapenhandel, drughandel, 
smokkel van tabakswaren, handel in valse documenten, prostitutie, fraude en oplichting naar voren als 
activiteitsdomeinen van de georganiseerde misdaad in ons land. 
De handel in valse documenten en prostitutie worden verder behandeld onder illegale migratie en mensensmokkel, aangezien 
deze activiteiten vooral in dit kader vastgesteld werden. Er wordt tevens kort aandacht besteed aan de toegenomen band tussen 
het internationale terrorisme en de georganiseerde misdaad, die zich vooral op financieel vlak manifesteert.    
 
2.1.1 Illegale wapenhandel 
In het verleden heeft ons land een niet onaanzienlijke rol gespeeld in de internationale wapentrafiek, die een 
schending van de V.N. resoluties ten aanzien van verscheidene landen inhield. In de periode tussen 1995 en 1997 
werd de luchthaven van Oostende gebruikt als thuishaven door verschillende dubieuze bedrijven om wapens en 
militaire uitrusting naar hoofdzakelijk Afrikaanse conflicthaarden te vliegen. De netwerken verantwoordelijk voor deze 
transporten waren meestal van Oost-Europese oorsprong en de routes verliepen via  landen als Bulgarije en 
Moldavië, waar de controle miniem was en de eigenlijke vracht werd geladen. 
Nadien werd echter vastgesteld dat de logistiek van deze operaties, door de toegenomen aandacht van de Westerse 
autoriteiten voor de problematiek van de illegale wapenhandel, zich volledig verplaatste naar landen in Oost-Europa, 
Afrika en het Midden-Oosten. De voorkeur ging hierbij uit naar gebieden met onbestaande overheidscontrole en met 
weinig strenge normen en procedures inzake luchtverkeer. 
 
Het voorbije jaar bleek echter dat de organisatie en planning van illegale wapendeals, evenals het onderbrengen van 
de opbrengsten ervan, opnieuw in toenemende mate in ons land gebeurt. De wapens zijn veelal afkomstig uit het 
voormalige Oostblok, en de handel erin lijkt dan ook stevig in handen van de Oost-Europese georganiseerde 
misdaad. Deze maakt gebruik van Belgische firma’s en stromannen om met buitenlandse luchtvaartmaatschappijen 
vluchten te organiseren naar conflictgebieden. De compensatie voor deze handel kan gebeuren in grondstoffen of 
diamant. De aanwezigheid van criminele groeperingen van Oost-Europese oorsprong in ons land en de mogelijke 
afzetmarkt voor diamant in Antwerpen kunnen een verklaring vormen voor deze organisatie van wapentransacties op 
Belgische bodem.  
 
2.1.2 Sigarettensmokkel 
De sigarettensmokkel is voor de georganiseerde misdaad in het algemeen een winstgevende activiteit waar weinig 
risico’s aan verbonden zijn. De verhandelde sigaretten zijn voornamelijk afkomstig uit Oekraïne, Moldavië, Wit-
Rusland en Bulgarije en meestal bestemd voor het Verenigd Koninkrijk. De smokkel is in handen van lokale 
groeperingen uit de landen waar de waren vandaan komen, die er niet voor terugdeinzen geweld te gebruiken bij 
dreiging van verlies van de lading of handel.  We kunnen niet uitsluiten dat deze lokale groeperingen in opdracht 
werken van grotere misdaadsyndicaten. 
 
2.1.3 Fraude 
• Carrouselfraude 
De BTW-fraude is één van de meest lucratieve vormen van georganiseerde fiscale fraude en wordt dan ook als een 
zeer ernstig probleem ervaren. Deze vorm van fraude kan uiteraard niet uitsluitend toegeschreven worden aan de 
georganiseerde misdaad. Wat deze carrousels echter zo interessant maakt voor criminele organisaties is dat de 
winsten die ermee gemaakt worden niet enkel zeer groot zijn, maar bovendien reeds witgewassen, want afkomstig 
uit handelsactiviteiten. De pakkans is bovendien beperkt. De fiscus slaagt er na verloop van tijd meestal wel in de 
strofirma’s aan te pakken, maar de organisatoren van de constructies glippen gemakkelijk door de mazen van het 
net.   
• Fraude met elektronische betaalmiddelen 
De sterke toename van het elektronische betalingsverkeer de laatste jaren in combinatie met een sterke groei van de 
mogelijkheden op het vlak van informatie en communicatie heeft er voor gezorgd dat fraude met krediet- of 
debetkaarten aan een steile opgang begonnen is. De bendes die zich toeleggen op deze vorm van criminaliteit zijn 
van diverse origine, beschikken over geavanceerde technologische knowhow en zijn zeer goed georganiseerd. Bij 
gewone diefstal door individuele criminelen wordt de kaart zelf zo vlug mogelijk aangewend om aankopen te 
verrichten van makkelijk te verhandelen luxegoederen. De georganiseerde misdaad laat de gegevens op de 
magneetstrook kopiëren of ‘skimmen’ door een medeplichtige in een handelszaak in een Europees land. Deze 
gegevens worden via internet doorgestuurd en elders op nieuwe kaarten geplaatst. De nieuwe kaarten worden 
opnieuw verdeeld en per pakket in verschillende landen aangewend. Door op verschillende locaties te werken en 
een  tijdsinterval te laten tussen het kopiëren en het gebruiken van de kaart wordt de pakkans sterk gereduceerd.   
• Oplichting 
Onze dienst stelde in 2002 verschillende gevallen van oplichting vast, waarbij de betrokkenheid van Bulgaarse 
onderdanen het meest opviel. De gehanteerde technieken waren zeer rudimentair van opzet. Na de oprichting van 
een Belgische vennootschap, al dan niet via een tussenpersoon, werden handelscontacten gelegd met klanten in de 
oliesector uit het land van herkomst. Er werd voorgesteld om te bemiddelen bij de aankoop van zeer grote 
hoeveelheden ruwe olie, afkomstig uit Nigeria en het Midden-Oosten. Het voorschot op de aankoop of de reeds 
betaalde commissielonen werden gewoon geïnd zonder dat er ooit sprake was van een levering. Bij terugvordering 
van deze sommen blijken de contracten ongeldig of is er geen leverancier gecontacteerd en is de bemiddelende 
vennootschap een lege doos. 
• Drughandel 
Er worden door de Veiligheid van de Staat geen specifieke onderzoeken gevoerd naar de handel in verdovende 
middelen, aangezien het om een louter strafrechtelijke inbreuk gaat. We kunnen ons daarom beperken tot het kort 
benadrukken van het belang van deze handel voor criminele groeperingen, gezien de enorme winsten die uit deze 
activiteiten gegenereerd worden.  
• Terrorisme 
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Terroristische organisaties dienen financieringsbronnen te vinden. Om hun politieke doeleinden na te streven moeten 
zij materieel en andere logistieke middelen kunnen aankopen die nodig zijn voor het uitvoeren van terroristische 
daden. Hoewel dit vergaren van middelen niet het hoofddoel is van terroristen en het ook niet altijd op illegale wijze 
gebeurt, verschilt een terroristische groepering op dit vlak toch weinig van een ‘klassieke’ criminele organisatie. 
Beiden hebben een grote behoefte aan financiële middelen waarvan de criminele oorsprong door witwastechnieken 
verborgen dient gehouden te worden voor de buitenwereld. 
Verder lijkt er ook in de praktijk en op internationale schaal een soort van informeel samenwerkingsverband te 
ontstaan tussen het terrorisme en de georganiseerde misdaad. Vooral op het vlak van de handel in verdovende 
middelen, wapen- en mensensmokkel en allerlei vormen van fraude is er dikwijls sprake van gemeenschappelijke 
belangen. 
 
2.2 Legale sectoren 
De directe nefaste gevolgen van georganiseerde misdaad op de maatschappij zijn overduidelijk en behoeven geen 
uitleg. Er zijn echter ook negatieve effecten die veroorzaakt worden door de integratie van de opbrengsten uit de 
georganiseerde criminaliteit in de legale economie. Deze effecten zijn minder zichtbaar maar daarom niet minder 
groot.  
Vertrouwen van de economische deelnemers in het marktsysteem is essentieel voor de goede werking ervan. 
Misbruiken tasten de integriteit van bepaalde sectoren aan en verstoren de efficiënte werking van de markten. 
Fraude en onrechtmatig verkregen inkomsten laten malafide bedrijven toe om hun concurrentiepositie dermate te 
verstevigen dat andere bedrijven binnen dezelfde sector geen kans meer maken. Hierdoor kan een soort 
besmettingseffect op de legale economie ontstaan, dat bedrijven verplicht om te frauderen willen ze overleven.   
 
Georganiseerde misdaad vormt bovendien een zware bedreiging voor de fundamentele waarden binnen een 
samenleving. De gigantische opbrengsten die te halen zijn uit misdaad staan haaks op het principe van een 
rechtvaardige verdeling van de rijkdom in de maatschappij en ondermijnen de sociale structuur. Via deze kapitalen 
kunnen criminele organisaties bovendien doorstoten naar de machtscentra in een natie en de wettelijkheid van het 
politiek bestel aantasten. 
Bovendien kunnen bedrijven ook rechtstreeks het slachtoffer worden van misdrijven die de ontwikkelingen van hun 
activiteiten ernstig in het gedrang kunnen brengen (corruptie, oplichting, afpersing,…). Deze criminaliteit kan 
aanleiding geven tot een algemeen gevoel van onveiligheid en het investeringsklimaat van een land negatief 
beïnvloeden. De impuls tot ondernemen en innoveren wordt hierdoor ontegensprekelijk ondergraven, wat op lange 
termijn een nefaste invloed kan hebben op het economisch en wetenschappelijk ‘weefsel’ van de maatschappij.  
Uit het voorgaande mag dan ook blijken dat de bevoegdheid van de Veiligheid van de Staat om inlichtingen in te 
winnen over criminele organisaties een groot raakvlak vertoont met de wettelijke opdracht het nationale 
wetenschappelijk en economisch potentieel te beschermen (WEP).  
 
In 2002 stelde de Veiligheid van de Staat vast dat de georganiseerde misdaad in België actief was in volgende 
domeinen: olie en gas, diamant, vastgoed, farmaceutica en sport. 
 
2.2.1 Energiesector 
Na de val van het communisme werden verschillende concerns uit de olie en gasindustrie in Rusland en de 
deelrepublieken op abrupte wijze geprivatiseerd. In de meeste gevallen kwam deze privatisering erop neer dat 
enkele kaderleden, samen met de plaatselijke politieke machthebbers die de ‘steun’ genoten van de lokale maffia, 
het bedrijf in handen namen. Door het wegvallen van het centraal planbureau diende de omzet verzekerd te worden 
door de buitenlandse afzetmarkten uit te breiden. Met dat doel voor ogen werden er in het Westen talrijke 
dochterbedrijfjes opgericht, waar de soms gigantische opbrengsten van de in handel ondergebracht werden. Maar al 
te vaak echter werden de Russische petroleumbedrijven gewoon leeggeplunderd en dienden de buitenlandse firma’s 
om deze kapitalen naar de persoonlijke rekeningen van de initiatiefnemers door te sluizen. De georganiseerde 
misdaad zag in de westerse filialen van de Oost-Europese olie-industrie bovendien een uitstekend instrument om op 
grote schaal geld wit te wassen. Ook in 2002 werd de Veiligheid van de Staat in haar onderzoeken nog 
geconfronteerd met uitlopers van dergelijke witwasschema’s in ons land. 
 
2.2.2 Diamant 
De infiltratie van de Russisch-Joodse georganiseerde misdaad in het diamantmilieu in Antwerpen maakte ook het 
voorbije jaar het onderwerp uit van talrijke onderzoeken bij de Veiligheid van de Staat. Er werd hierbij niet enkel 
aandacht besteed aan het witwassen van fondsen, ook al is deze problematiek nog steeds even actueel. Recent 
doken er tevens aanwijzingen op van pogingen tot economische benadeling van de Belgische diamantsector ten 
voordele van de buitenlandse centra. In het kader van haar wettelijke opdracht van bescherming van het Belgisch 
economisch en wetenschappelijk potentieel zal onze dienst ook in de toekomst veel aandacht besteden aan dit 
onderwerp. 
Wat het witwassen van fondsen via diamant betreft, werden er in 2002 geen nieuwe technieken of tendensen 
vastgesteld. De witwasconstructies berusten op het vervalsen van facturen, het overwaarderen van partijen, de 
parallelle handel, fraude bij in of uitvoer,… 
Er werd evenwel vastgesteld dat de criminele organisaties actief in de diamantsector niet enkel illegaal verkregen 
fondsen proberen wit te wassen maar in sommige gevallen ook criminele feiten plegen gerelateerd aan de sector 
zelf, zoals afpersing diefstal en oplichting. 
 
2.2.3 Vastgoed 
Het witwassen van fondsen via investeringen in de vastgoedsector is een constante in de onderzoeken naar de 
internationale georganiseerde misdaad. Hoewel deze investeringen zich hoofdzakelijk concentreren op enkele Zuid-
Europese landen worden er ook in België regelmatig verdachte vastgoedtransacties vastgesteld waarachter 
dubieuze personen of bedrijven schuilen. Investeringen in panden met handelszaken en vooral de horeca genieten 
hierbij veruit de voorkeur, aangezien dergelijke activiteiten nadien nog bijkomende witwasmogelijkheden bieden. 
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2.2.4 Telecom 
Sinds de liberalisering van de telecommarkt stellen we vast dat steeds meer personen van Russische origine 
pogingen ondernemen om in deze sector te penetreren.   
Er worden firma’s opgericht die zich toespitsen op het verkopen van telefoonlijnen die ze op hun beurt zelf aankochten van 
Belgacom of buitenlandse leveranciers.   
In sommige gevallen konden we vaststellen dat de personen betrokken bij deze firma’s  ervan verdacht worden 
betrokken te zijn bij witwasconstructies. 
Daarnaast dient opgemerkt te worden dat de telecomsector het doelwit is van grote internationale fraudenetwerken.  
Telefoongesprekken worden omgeleid via diverse landen om uiteindelijk Afghanistan als eindbestemming te hebben.  
Technische fraude-ingrepen zorgen ervoor dat er slechts betaald wordt voor een nationale oproep, hoewel het in 
werkelijkheid gaat om een internationale omroep.  Belgische operatoren zouden hiervan nog geen slachtoffer zijn 
geworden.  
 
2.2.5 Farmaceutica 
De uitvoer van farmaceutische producten naar landen van het voormalige Oostblok is een zeer lucratieve activiteit en 
de georganiseerde misdaad probeert dan ook greep te krijgen op deze markt. Aanzienlijke kapitalen vloeien naar 
bedrijven uit deze sector met de bedoeling de tussenhandel in handen te krijgen. De wereldwijde markt van de 
productie van nieuwe geneesmiddelen wordt gedomineerd door enkele zeer grote spelers met gigantische budgetten 
voor onderzoek en ontwikkeling. Criminele groeperingen leggen zich toe op de handel in vervallen of merkloze 
producten, met een zeer hoge winstmarge. 
 
2.2.6 Sport 
Ook het sportmilieu is de laatste jaren verschillende malen geciteerd als mogelijke bestemming van fondsen 
afkomstig uit de georganiseerde misdaad. De precaire financiële situatie van verschillende ploegen uit voornamelijk 
het voetbal en het wielrennen maken deze kwetsbaar voor de inbreng van misdaadgeld. Tegelijkertijd is het gebrek 
aan financiële transparantie voor de georganiseerde misdaad de belangrijkste reden om de sport als doelwit uit te 
kiezen. 
 
3 Illegale migratie 
Als we spreken over illegale immigratie zijn er een aantal elementen waar we aandacht voor moeten hebben. 
Vooreerst zijn er een aantal mensen die op eigen houtje naar ons land komen en hier, al dan niet na hier een periode 
legaal verbleven te hebben, illegaal in ons land zijn. Daarnaast zijn er mensen die voor hun zelf gewilde (il)legale 
migratie naar ons land een beroep doen op derden, die ervoor zorgen dat deze mensen op de plaats van 
bestemming aankomen. Hierbij spreken we van mensensmokkel. Wanneer mensen door anderen gedwongen 
worden te migreren met het oog op uitbuiting in het land van bestemming, dan kunnen we spreken van 
mensenhandel. Er is meestal niet zo een strikte scheidingslijn tussen mensensmokkel en mensenhandel te trekken.  
Vaak stemmen migranten ermee in naar een land gesmokkeld te worden en zijn ze zelfs vragende partij. Eenmaal in 
het land aangekomen belanden zij in de gedwongen prostitutie of tewerkstelling en worden zij uitgebuit doordat zij op 
de een of andere manier afhankelijk zijn geworden van de mensensmokkelaars. Hierdoor kunnen we dit dan weer 
eerder als mensenhandel catalogeren. 
 
Illegale migratie is niet een exclusief Belgisch probleem, noch een Europees maar is een mondiaal probleem. De 
belangrijkste bestemmingslanden van illegale migratie zijn de Europese Unie, Noorwegen, Canada en de Verenigde 
Staten, terwijl de migranten, afhankelijk van de politieke en economische situatie, uit alle landen van de wereld 
kunnen komen. Door het wegvallen van de grenzen binnen de Europese Unie kunnen migranten, zodra ze zich in 
Europese Unie bevinden, ongestoord reizen binnen de verschillende lidstaten. Ook proberen migranten vanuit de 
Europese Unie verder te reizen naar Noord-Amerika. Een aanpak van de problematiek op nationaal niveau en zelfs 
op Europees niveau zal dan ook enkel een verschuiving teweegbrengen en geen fundamentele oplossingen bieden 
voor het probleem van de illegale migratie, zodat enkele een mondiale aanpak oplossingen kan bieden. 
 
Illegale immigratie is een zeer lucratieve bezigheid. Schattingen zeggen dat er jaarlijks ongeveer 500.000 personen 
illegaal de Europese Unie binnenkomen. Hierbij zijn in de helft van de gevallen op de een of ander manier criminele 
groeperingen bij betrokken.  Hoewel de prijzen sterk variëren naar gelang de dienstverlening, zou de migrant 
gemiddeld 5000 € voor zijn reis moeten betalen, wat neerkomt op een jaarlijkse omzet van 2,5 miljard €. 
 
3.1 De migranten 
De meeste migranten die in België aankomen, ook al komen ze via smokkelnetwerken, belanden hier bewust en 
kunnen dan ook bezwaarlijk “slachtoffer” genoemd worden. Ook bij migratie werkt de wet van vraag en aanbod, en 
smokkelaars spelen dus in op een vraag van mensen die hun land willen verlaten en zich in het Westen gaan 
vestigen en die daarvoor geen legale mogelijkheden hebben. We kunnen dus spreken van een medeplichtigheid 
tussen smokkelaars en hun klanten. Deze medeplichtigheid bemoeilijkt de bestrijding van illegale immigratie. 
 
Migranten zijn voornamelijk afkomstig uit regio’s of landen die gekenmerkt zijn door zware sociaal-economische 
problemen. Het is zeer moeilijk om een profiel van de migrant op te stellen, maar over het algemeen kan gesteld 
worden dat het over vrij jonge mensen gaat (18 tot 35 jaar).  Wat mensensmokkel betreft, gaat het vaak over mensen 
die financieel nog relatief welstellend zijn ten opzichte van de gemiddelde inwoner van het land en dus de nodige 
fondsen hebben om de “reis” naar Europa te betalen. De slachtoffers van mensenhandel zijn vaak de sociaal meest 
zwakke mensen. Meestal worden zij met valse beloftes overtuigd om te migreren naar Europa. Eenmaal in Europa 
aangekomen belanden zij in de gedwongen prostitutie of in het illegale arbeidscircuit, waardoor de mensensmokkel 
in mensenhandel wijzigt.  Er zijn ook gevallen bekend van ontvoeringen, maar deze blijken eerder uitzonderingen te 
zijn. Kinderhandel komt eveneens voor; maar hier bestaat weinig betrouwbare informatie over. Kinderhandel zou 
gebeuren met het oog op illegale tewerkstelling, seksuele uitbuiting en illegale adoptie. Er zijn ook berichten over 
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kinderhandel in het kader van organenhandel, maar hiervoor zijn nog geen bewijzen voorhanden.  Wat België betreft, 
lijkt er geen organenhandel te zijn en lijken alle transplantaties legaal te verlopen. 
 
Migranten kiezen als land van bestemming dikwijls landen waar ze voor hun opvang kunnen terugvallen op mensen 
van hun eigen gemeenschap. Vele migranten die in België aankomen verdwijnen direct in de illegaliteit. Een ander 
deel beroept zich op de Conventie van Genève van 28 juli 1957 en vraagt asiel aan. Het merendeel van deze 
asielzoekers wordt echter nooit als vluchteling erkend en belandt nadat de asielprocedure volledig uitgeput is in de 
illegaliteit, trekt verder naar een ander land of keert naar zijn vaderland terug. 
 
3.2 De organisatoren 
Net zoals voor de migrant, is het niet eenvoudig om voor de mensensmokkelaar of mensenhandelaar een profiel op 
te stellen. We kunnen wel zeggen dat het hier voornamelijk mannen betreft, hoewel vrouwen ook regelmatig instaan 
voor de rekrutering van andere vrouwen. Deze vrouwen zijn veelal vroegere slachtoffers van mensenhandel die zich 
“opgewerkt” hebben. 
Mensensmokkelaars en mensenhandelaars werken meestal binnen bepaalde structuren. Een netwerk van 
mensensmokkelaars bestaat meestal uit een klein aantal personen van dezelfde etnische origine. Binnen een 
dergelijk netwerk kan er sprake zijn van een zekere taakverdeling, hoewel het meestal over vrij losse 
samenwerkingsverbanden gaat, die zeker niet te vergelijken zijn met de sterk hiërarchische professionele 
georganiseerde misdaadstructuren. Dergelijke netwerken nemen niet het hele traject van de smokkel op zich. Er is 
meestal één netwerk dat het initiatief voor een smokkelactie op zich neemt en hierbij dan ook instaat voor een 
bepaald gedeelte van het traject en eventueel voor valse of vervalste documenten zorgt. De migranten worden 
dikwijls verplicht of aangeraden de valse of vervalste documenten die ze kopen bij hun aankomst in het land van 
bestemming aan de passeur terug te geven of te vernietigen. Andere gedeeltes van het traject worden als het ware 
uitbesteed aan andere smokkelwerken.  Mensensmokkel verloopt dus via een opeenvolging van diverse netwerken 
die op een informele manier met elkaar samenwerken.  Daarnaast gebeurt het soms ook dat ronselaars de 
migranten begeleiden gedurende het hele traject.  Dit komt dan vooral voor bij de korte smokkelroutes. 
 
Over het algemeen kan gesteld worden dat mensensmokkelaars zich niet systematisch bezig houden met andere 
takken van de georganiseerde misdaad, hoewel de grenzen tussen allerlei criminele activiteiten sterk vervagen. 
Vooral in Oost- en Centraal-Europa zijn georganiseerde misdaadgroeperingen betrokken bij illegale immigratie en 
mensenhandel. In deze groeperingen zijn er dikwijls ex-leden van de vroegere geheime diensten aanwezig, 
waardoor deze meestal een goede organisatie kennen en veel contacten hebben die dateren vanuit hun actieve 
periode binnen de geheime diensten. Zij laten zich bijstaan door advocaten, notarissen en andere personen die de 
regelgeving rond migratie goed kennen om de zwakheden ervan uit te buiten en wenden zich ook tot corruptie om 
hun doel te bereiken.  Ook in China zijn de triades sterk betrokken bij mensensmokkel en mensenhandel. Dat de 
georganiseerde misdaad in bepaalde landen sterk betrokken is bij illegale immigratie, neemt niet weg dat zij voor 
specifieke taken een beroep doen op kleine lokale netwerken. Naarmate er meer winsten te genereren zijn, wordt de 
greep van de georganiseerde misdaad sterker.  We zien dan ook dat misdaadgroeperingen vooral betrokken zijn bij 
mensenhandel en mensensmokkel met het oog op uitbuiting van de migranten eens zij op hun bestemming 
aangekomen zijn. 
 
Niet alleen de georganiseerde misdaad, maar ook sommige terroristische bewegingen houden zich bezig met 
mensensmokkel en mensenhandel.  Bewegingen, zoals LTTE (The Liberation Tigers of Tamil Eelam), de voormalige 
PKK (momenteel: KADEK) en ISYF (International Sikh Youth Federation) zijn betrokken bij mensensmokkel van 
respectievelijk Tamils (Sri Lanka), Koerden en Indische Sikhs naar België. Deze activiteiten kunnen zelfs resulteren 
in mensenhandel, in die zin dat de betrokkenen onder druk worden gezet om financiële bijdragen te leveren aan de 
groeperingen in kwestie of onder druk in opleidingskampen van de beweging geplaatst worden. Deze bewegingen 
hanteren de klassieke mensensmokkel ook voor het overbrengen van militanten naar Europa.  Men kan bovendien 
niet uitsluiten dat in bepaalde omstandigheden terroristische of extremistische groepen gebruik maken van de 
diensten van gewone smokkelaars of van de georganiseerde misdaad, indien hun eigen structuren aangetast zijn. Dit 
werd met name gesuggereerd in de pers met betrekking tot Al Qaida en de Taliban, doch zonder dat hiervoor 
concrete bewijzen voorhanden zijn.  Het is ook niet ondenkbeeldig dat extremisten of terroristen zich mengen in 
groepen vluchtelingen.  
 
3.3 Modus operandi 
 
3.3.1 Transportmiddelen 
Alle mogelijke vervoersmiddelen en vervoerswegen kunnen gebruikt worden voor illegale immigratie. Men reist over 
land, zee of door de lucht en maakt daarbij gebruik van auto’s, vrachtwagens, treinen, roeiboten, ferryboten, 
speedboten, vliegtuigen,… of men legt zelfs bepaalde stukken van een traject te voet of met paard en kar af. 
Sommige worden speciaal omgebouwd voor het verdoken vervoer van personen (bijv. vrachtwagens) en soms 
reizen migranten ook als verstekeling. 
Het transport van migranten verloopt echter niet altijd illegaal. In vele gevallen komen migranten op een volkomen 
legale manier West-Europa binnen om daarna, meestal na een kort legaal verblijf, in de illegaliteit te verdwijnen. 
Hierbij wordt dan vaak gebruik gemaakt van valse of vervalste documenten of hanteert men valse motieven om de 
Europese autoriteiten te misleiden en toegang te krijgen tot het grondgebied. 
 
3.3.2 Gebruikte transportroutes 
Er worden verschillende transportroutes naar Europa gebruikt door de vele netwerken die betrokken zijn bij illegale 
migratie. Als migranten via de lucht de Europese Unie proberen binnen te komen, doen zij dat meestal op een 
pseudo-legale manier. Hierbij maakt de migrant gebruik van valse, vervalste of via valse motieven verkregen 
documenten of beweert hij helemaal geen documenten meer te hebben, zodat de autoriteiten van het land waar hij 
aankomt hem niet onmiddellijk kunnen repatriëren, en doet een asielaanvraag om voorlopig in het land van 
bestemming te kunnen blijven. 
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Via land en zee gebruiken de netwerken verschillende routes richting Europese Unie. Iedere route kan opgedeeld 
worden in een aantal subroutes, waarvan het traject naar gelang de omstandigheden flexibel kan aangepast worden. 
Zo kunnen bepaalde conflicten of verhoogde controles in een regio een verschuiving in een gedeelte van een 
immigratieroute teweegbrengen. Zonder deze gedetailleerd te beschrijven, worden nu de belangrijkste migratieroutes 
via land en zee naar de Europese Unie vermeld. 
 
• Vanuit het Oosten 
Bij de migratie vanuit het Oosten neemt Rusland met Moskou een centrale plaats. Op de eerste plaats is Rusland een land van 
oorsprong van illegale migratie, maar daarnaast fungeert vooral Moskou als belangrijke transitplaats voor illegale migranten op 
weg naar de Europese Unie. Migranten uit Azië komen via de luchthaven Moskou binnen, hierbij gebruik makend van valse 
identiteits of reisdocumenten of via het omkopen van de Russische autoriteiten. Vanuit Moskou verloopt hun traject naar de 
Europese Unie langs dezelfde routes als dewelke migranten uit de ex-Sovjetunie gebruiken. 
- De Baltische route 
Deze route wordt vooral gebruikt door Russen, Oekraïners en Chinezen. Zoals de naam het al zegt, verloopt deze 
route via de Baltische staten (Letland, Estland en Litouwen). De belangrijkste bestemmingen die via deze route 
bereikt worden, zijn Zweden, Finland en Duitsland. 
- De Centraal-Europese route 
Het zijn vooral Russen, Wit-Russen, Oekraïners, Moldaven en het laatste jaar ook steeds meer Aziaten (Chinezen, 
Afghanen en Indiërs) die via de Centraal-Europese route naar de Europese Unie komen. Het traject van deze route 
verloopt van Rusland en de Oekraïne over Polen, Hongarije, Slowakije en Tsjechië om via Duitsland en Oostenrijk de 
Europese Unie binnen te komen. 
- De Balkanroutes 
Via deze migratieroutes komen Turken, Koerden, Iraniërs, Afghanen, Roemenen, Chinezen, Albanezen, Moldaven, 
Indiërs en zelfs Afrikanen uit Sierra Leone en Nigeria naar de Europese Unie.  Er lopen via de Balkan twee grote 
routes naar de Europese Unie.  Een eerste route, de klassieke Balkanroute, vertrekt in Albanië en loopt via Bosnië-
Herzegovina, Joegoslavië of Slovenië naar Duitsland en Italië. De tweede route begint in Turkije om via Roemenië en 
Bulgarije over Hongarije in de Centraal-Europese route op te gaan. 
- De Middellandse Zee-route 
Via de Middellandse Zee-route komen voornamelijk Turken, Koerden, Afghanen en Pakistani naar Europa.  Deze 
route vertrekt vanuit de landen aan de Oostelijke Middellandse Zee (Turkije, Syrië, Egypte,…) met als bestemming 
Griekenland en Italië. Deze route verloopt via de zee, waarbij er dikwijls grote schepen ingezet worden die 
honderden migranten kunnen vervoeren. 
 
• Vanuit Noord-Afrika 
Vanuit Noord-Afrika wordt de Europese Unie bereikt door de Middellandse Zee over te steken. Hierbij komen de 
migranten aan op de kusten van Italië, Frankrijk en vooral Spanje. Het transitland bij uitstek hierbij is Marokko, van 
waaruit men Spanje probeert te bereiken door de straat van Gibraltar over te steken of probeert in de Spaanse 
enclaves Ceuta en Melilla of op de Canarische eilanden aan te komen. 
 
• Vanuit Centraal-Afrika 
Vanuit Centraal-Afrika reist men naar Noord-Afrika en dan vooral Marokko, van waaruit men Europa probeert te 
bereiken.  Daarnaast wordt er vanuit Centraal-Afrika ook gebruikt gemaakt van zeeroutes, waarbij de migranten 
direct in de Europese zeehavens aankomen. Hierbij vertrekken de migranten voornamelijk vanuit de zeehavens van 
Senegal, Liberia, Nigeria en Ivoorkust. 
 
3.3.3 Redenen van illegale emigratie 
Over het algemeen kan gesteld worden dat migranten op vrijwillige basis of onder druk van hun familie hun land 
verlaten. Zij vluchten voor de slechte economische omstandigheden en gaan op zoek naar betere 
leefomstandigheden, dikwijls met de bedoeling om via zwart werk in een westers land hun familie financieel te 
ondersteunen en hen een betere levensstandaard te geven. Zij zijn dan ook vragende partij om naar onze gebieden 
gesmokkeld te worden, aangezien zij niet de mogelijkheid hebben om op een legale manier naar de Europese Unie 
te migreren. Hiervoor doen zij dan een beroep op mensensmokkelaars die hen tegen de betaling van een bepaalde 
som naar Europa smokkelen en hiervoor eventueel de nodige documenten voorzien. Over het algemeen loopt de 
verbintenis met de organisator van de smokkel af zodra de persoon in zijn land van bestemming is aangekomen, 
waarna de migrant zelf op zoek dient te gaan naar opvang. Soms krijgen de migranten ook een aantal namen, 
adressen of telefoonnummers van personen tot wie ze zich kunnen wenden bij hun aankomst. Veel van deze 
mensen belanden in de asielprocedure zodra ze in Europa aankomen, wat hen tijdelijk een legaal statuut bezorgt. 
Het merendeel van de asielaanvragen wordt echter afgewezen, waarna deze mensen in de illegaliteit terecht komen, 
naar hun land van herkomst terugkeren of gerepatrieerd worden of verder trekken naar een ander land. 
 
Een aparte categorie zijn de mensen die hun land verlaten en die een gegronde vrees voor vervolging omwille van 
één van de criteria van de Vluchtelingenconventie koesteren. Zij dienen volgens de conventie van Genève van 28 juli 
1951 beschermd te worden en het statuut van Vluchteling te krijgen. Hierdoor verkrijgen zij een permanent legaal 
statuut in het land van hun asielaanvraag. Ook deze mensen maken vaak gebruik van smokkelnetwerken om hun 
land te verlaten. Ze vormen echter slechts een klein percentage van de asielaanvragers. De asielprocedure wordt 
meestal misbruikt om tijdelijk legaal in een land te verblijven. 
Daarnaast gaan netwerken van mensensmokkel ook over tot het rekruteren van kandidaat-emigranten. Zij doen dit 
via uiteenlopende technieken, gaande van mond-tot-mondreclame, het plaatsen van zoekertjes in kranten waarin dat 
ze werk of een huwelijk in een westers land aanbieden tot het inschakelen van ronselaars die actief op zoek gaan 
naar kandidaten om te emigreren.  Dit gebeurt niet enkel in hun land van oorsprong, maar ook in België, waar zij 
mensen aanbieden om illegaal naar het Verenigd Koninkrijk te gaan. Van de beloftes die gemaakt zijn, blijkt zodra 
dat de migranten in het land van bestemming zijn, niets meer te kloppen en in het beste geval worden ze gewoon 
aan hun lot overgelaten. Het zijn vooral de sociaal zwakste groepen uit een maatschappij die het doelwit zijn voor 
dergelijke ronseltechnieken, zij kunnen gemakkelijker met valse beloftes overhaald worden om te emigreren en zijn 
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achteraf gemakkelijke slachtoffers om financieel uit te buiten via gedwongen prostitutie of tewerkstelling. Het is 
echter niet zo dat migranten die hier bijvoorbeeld in de seksbusiness belanden niet op de hoogte zijn van wat ze hier 
komen doen.  In een aantal gevallen weten ze op voorhand dat ze in de seksindustrie zullen terechtkomen maar 
weten ze niet wat dit concreet betekent of kunnen ze niet meer uit de business ontsnappen éénmaal dat ze erin 
beland zijn. Deze druk kan voortkomen uit het netwerk zelf, maar kan ook van hun familie komen voor wie ze soms 
de enige bron van inkomsten zijn.  
 
De nieuwste trend binnen de illegale immigratie en de mensensmokkel is het gebruik van internet voor het in contact 
brengen van kandidaat-migranten, organisatoren van netwerken en hun helpers en soms ook de “afnemers” in de 
landen van bestemming. Zo worden op bepaalde internetsites dames aangeboden voor een huwelijk in België en zijn 
er ook heel wat sites die jobs in Europa aanbieden. De jobs die in Europa aangeboden worden kunnen “normale” 
jobs zijn die migranten op een volkomen legale manier kunnen uitvoeren, maar in andere gevallen kunnen deze jobs 
in werkelijkheid betekenen dat migranten in een uitbuitingssituatie van gedwongen tewerkstelling of gedwongen 
prostitutie terechtkomen, waardoor dit in strikt juridische zin mensenhandel wordt. 
 
Tenslotte kunnen we in een aantal gevallen spreken van gedwongen migratie, hoewel dit niet zo vaak voorkomt en 
tot het domein van de georganiseerde misdaadgroeperingen behoort.  Een eerste vorm hiervan zijn regelrechte 
ontvoeringen. Deze komen echter zelden voor. Een meer voorkomende vorm van gedwongen migratie is het onder 
druk zetten van het slachtoffer, waarbij de misdaadgroeperingen bijvoorbeeld dreigen familieleden te vermoorden 
indien het slachtoffer niet meewerkt. Dit wordt ook gebruikt om een slachtoffer van mensenhandel, eens de persoon 
al dan niet onder valse voorwendsels in een netwerk beland is, onder controle en binnen het netwerk te houden. Een 
laatste vorm en gelukkig niet zo vaak voorkomende vorm van mensenhandel zijn families die omwille van financiële 
redenen een kind of jonge vrouw ter beschikking stellen of verkopen aan een netwerk van mensenhandelaars zonder 
dat het kind of de jonge vrouw hiervan op de hoogte is. 
 
3.3.4 Financiële implicaties voor de migrant 
Zoals eerder al gezegd varieert de prijs van het smokkelen van een persoon naar de Europese Unie sterk. Dit is 
onder andere afhankelijk van de afstand, de moeilijkheden die men onderweg kan tegenkomen en de dienstverlening 
die tijdens de reis en erna bij aankomst op de bestemming erbij geleverd wordt. Gemiddeld kan echter gesteld 
worden dat een smokkelactie voor één persoon ongeveer 5000 € kost. 
 
Bij aanvang van de reis dient de migrant of diens familie de volledige som of minstens een voorschot te betalen. 
Indien het bedrag op voorhand volledig betaald is, eindigt de overeenkomst vaak in het land van bestemming.  Indien 
het bedrag niet volledig betaald is zal de migrant tijdens zijn reis of op zijn eindbestemming geld moeten verdienen 
om zijn schulden terug te betalen. Hierdoor wordt hij afhankelijk van het smokkelnetwerk, wat onder andere kan 
betekenen dat hij verplicht wordt een taak in het smokkelnetwerk te vervullen, waardoor hij medeplichtig wordt, die 
dan weer een extra drempel vormt om bepaalde mistoestanden aan te klagen en zijn medewerking te verlenen aan 
de politiediensten. Meestal dient de migrant bij elke tussenetappe een bedrag te betalen aan de respectievelijke 
“passeurs” of lokale netwerken. 
 
3.3.5 Hulpmiddelen bij illegale migratie en mensenhandel 
• Documentenfraude 
De documenten die het meest aan fraude onderhevig zijn, zijn identiteitsdocumenten, zoals paspoorten en 
identiteitskaarten, en rijbewijzen. Er bestaan verschillende mogelijkheden van fraude. Zo kan een document volledig 
of gedeeltelijk vervalst worden, het kan afgeleverd zijn op basis van een ander vals document, het kan gestolen zijn 
of het kan door een andere persoon dan de eigenlijke titularis gebruikt worden. 
De kern van het probleem van documentenfraude situeert zich op het vlak van de controle. Meestal is er een 
tijdsgebrek om aan de grenzen de voorgelegde identiteitsdocumenten van alle reizigers grondig te controleren en 
bovendien zijn de politiemensen of grenswachters die belast zijn met de controle dikwijls onvoldoende opgeleid om 
vervalsingen te kunnen detecteren. Bovendien legt men bij paspoortenfraude dikwijls een tweede document zoals 
een rijbewijs of geboorteakte voor om de valse identiteit te bevestigen. 
Wanneer de migratie of mensenhandel door de georganiseerde misdaad of terroristische organisaties georganiseerd 
wordt, blijken deze dikwijls over vrij goed vervalste documenten te beschikken. Zij beschikken immers over 
gespecialiseerde vervalsers. In verschillende landen bestaat immers een “markt” voor valse of vervalste 
identiteitsdocumenten en in landen zoals Rusland of Oekraïne zijn deze zelfs gemakkelijk te verkrijgen, zonder dat 
men daarom connecties nodig heeft in het zware criminele milieu.  Ondernemende personen uit deze landen kunnen 
hun illegale emigratie dan zelf regelen zonder dat zij daarbij een beroep moeten doen op criminele netwerken. 
Na vroegere schandalen en wantoestanden kan men zeggen dat België momenteel, door een aantal genomen 
maatregelen, zoals het invoeren van een nieuw paspoort, een voorbeeldfunctie uitoefent in de strijd tegen 
paspoortenfraude. 
Ook fraude met visa kunnen we als een onderdeel van documentenfraude beschouwen. Een eerste vorm van fraude 
is het illegaal bekomen van legale visa, waarbij we vooral denken aan diefstal van visastickers uit ambassades en 
consulaten. Daarnaast verstrekken de ambassades of consulaten de visa soms op een frauduleuze manier. De 
diplomatieke posten zijn immers voor een groot deel bemand met lokaal aangeworven administratief personeel die 
eventueel hun landgenoten willen helpen of er een lucratieve bezigheid op na houden. Sommige ambassades zijn 
bovendien gekend voor hun soepele houding in de aflevering van visa. Daarnaast werken ambassades en 
consulaten, om de grote stroom van aanvragen te kunnen verwerken, samen met een aantal reisbureaus voor de 
aflevering van toeristische visa, waarbij zij de effectieve aanvrager van het visum niet te zien krijgen, maar enkel 
verder kunnen gaan op de informatie en de documenten die door de reisbureaus worden voorgelegd.  Dit werkt 
natuurlijk fraude in de hand. Daarnaast worden er ook visa afgeleverd die aangevraagd worden op basis van valse 
motieven. Op deze laatste wordt in het volgende deel in deze tekst dieper ingegaan. 
Naast de meer gesofisticeerde vormen van documentenfraude kan men zich in heel wat landen ook gewoon van 
corruptie bedienen om documenten te bemachtigen. In vele landen zijn politiemensen en vertegenwoordigers van de 
autoriteiten vrij gemakkelijk te beïnvloeden en te corrumperen. 
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• Gebruik van valse motieven voor legale migratie 
- Misbruik van beroepskaarten en zakenvisa 
De fraude hierbij bestaat in de oprichting of verwerving van Belgische vennootschappen met als doel de aanvraag 
van deze zakenvisa te ondersteunen. Deze firma’s hebben vaak geen reële economische activiteiten maar kunnen 
dienst doen als dekmantel voor illegale praktijken of gebruikt worden bij het witwassen van fondsen. 
 
Behoudens een aantal uitzonderingen, bepaald door de wet, moeten vreemdelingen die zich in België als 
zelfstandige wensen te vestigen, houder zijn van een beroepskaart en dus de toelating hebben om een zelfstandige 
winstgevende activiteit uit te oefenen (Wet van 19 februari 1965). Dit document moet samen met het visum type D 
aangevraagd worden bij de voor de woonplaats van de vreemdeling bevoegde diplomatieke of beroepsconsulaire 
post. Aangezien de beroepskaart in normale omstandigheden vijf jaar geldig is en gepaard gaat met de toekenning 
van een verblijfsvergunning, kan de uitreiking ervan een eerste stap zijn in het verkrijgen van de Belgische 
nationaliteit. Personen die volgens deze procedure legaal in ons land willen verblijven, kunnen hier een 
vennootschap oprichten en een beroepskaart aanvragen als beheerder van deze vennootschap. De administratieve 
formaliteiten, zoals de vestiging van de maatschappelijke zetel en de opstelling van de statuten, worden vervuld met 
de hulp van gespecialiseerde advocatenkantoren of consultants. Als bewijs van economische activiteit worden 
fictieve klantenbestanden en handelstransacties opgemaakt. 
Om op legale wijze gedurende een beperkte periode (90 dagen) in één van de Schengen-landen te verblijven 
kunnen vreemdelingen van bepaalde nationaliteiten een zakenvisum aanvragen. Deze zakenvisa vallen onder de 
algemene reglementering, maar als bewijs van doel van het verblijf en bestaansmiddelen worden ook documenten 
aanvaard die meer eigen zijn aan de zakenwereld. 
Bedrijven, zonder economische activiteit en die op een frauduleuze manier opgericht zijn en werken kunnen zo de 
nodige documenten leveren (invitatiebrief, verbintenis tot tenlasteneming, contracten,…) om een zakenvisum te 
bekomen zonder dat er in realiteit sprake is van enige handelsrelatie met de uitgenodigde persoon.  Deze bedrijven 
dienen dan als dekmantel voor illegale migratie. 
- Misbruik van het studentenstatuut 
Een nieuwe trend het laatste jaar is het misbruik van het studentenstatuut. Dit statuut wordt toegekend op basis van 
valse of vervalste documenten die worden voorgelegd om de hoedanigheid van student en het bezit van de nodige 
financiële middelen aan te tonen. Op deze manier kan een”student” dan voor een bepaalde tijd legaal in België 
verblijven om daarna in de illegaliteit te verdwijnen. 
- Misbruik van het statuut van zeeman 
Het statuut van zeeman verleent diverse faciliteiten in het internationale reisverkeer, onder andere in het gebruik van 
reis- en identiteitsdocumenten. Volgens de Belgische wetgeving volstaat voor bepaalde landen. een zeemansboekje 
i.p.v. een paspoort.  Naar verluidt zouden er reisbureaus zijn die beschikken over de nodige stempels en 
documenten om migranten als zeelui te laten doorgaan. 
- Misbruik van gezinshereniging 
Eenmaal personen van vreemde origine hier in België vast verblijven op een legale wijze, kunnen ze verwanten naar 
België laten overkomen in het kader van gezinshereniging. Hiervoor moeten familiebanden aangetoond worden via 
attesten of akten. Via valse attesten of akten tonen kandidaat migranten niet-bestaande familiebanden aan met 
personen die legaal in België verblijven om zo naar België te kunnen migreren. Ook mensensmokkelaars zouden van 
deze tactiek gebruik maken. Daarbij zouden erkende vluchtelingen betaald worden om hun “kinderen” naar België te 
halen. 
- Schijnhuwelijken en schijnechtscheidingen 
Schijnhuwelijken zijn enkel gericht op het verkrijgen van voordelen verbonden aan het statuut van gehuwde. 
Schijnhuwelijken met Belgische onderdanen kunnen een manier zijn om in België te verblijven (in afwachting van dit 
huwelijk) en om achteraf de Belgische nationaliteit te verkrijgen (na 3 jaar samenwoonst). .Nadat het statuut voor de 
vreemdeling verzekerd is, wordt het huwelijk ontbonden. Dergelijke huwelijken worden haast steeds georganiseerd 
door reeds in België verblijvende personen en vaak onder het mom van activiteiten van een huwelijksbureau.  Deze 
bureaus maken gretig gebruik van de nieuwe mogelijkheden van Internet. In tegenstelling tot vroeger, waarbij enkel 
achteraf kon worden opgetreden via een nietigverklaring van het huwelijk, bestaat sedert 2000 een wettelijke regeling 
waarbij schijnhuwelijken preventief kunnen worden geweigerd of uitgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke 
stand. Dit laatste is meteen ook het zwakke punt van dit systeem : het initiatief gaat uit van de ambtenaar van de 
burgerlijke stand die het dossier overzendt of advies vraagt aan het parket. 
Er zijn tevens aanwijzingen dat systematische rekruteringen van Belgen met het oog op schijnhuwelijken gebeuren 
door criminele netwerken. Om de Belgische controles op schijnhuwelijken te vermijden, worden deze afgesloten in 
het Verenigd Koninkrijk en worden deze achteraf in principe erkend door de Belgische autoriteiten. 
Een nieuwe trend zijn “schijnechtscheidingen” hetgeen beide voormalige echtgenoten in staat stelt nieuwe partners 
via schijnhuwelijken naar België te halen. 
- Schijnadopties 
Schijnadopties zijn adopties van minderjarigen die als werkelijke bedoeling hebben om de betrokkenen aan een 
permanente verblijfsvergunning te helpen. Dit is een fenomeen dat in bepaalde Europese landen meer en meer de 
kop opsteekt. Voor België zijn er momenteel nog weinig aanwijzingen voor schijnadopties. 
- Misbruik van toeristische visa 
Bepaalde reisbureaus, voornamelijk in Oost-Europa (Rusland, Oekraïne, Kazachstan, Kyrgizië) bieden ganse 
pakketten aan inclusief Schengen visa, transport, contactadres. Soms voorzien ze zelfs in tewerkstelling in het land 
van bestemming, of zogenaamde deelnames aan tornooien, taalopleidingen, congressen en internationale 
conferenties, waarvan ze kennis hebben via Internet. Zij profiteren dan van de lakse houding van bepaalde 
ambassades of consulaten die visa uitreiken zonder grondige verificatie van de bestemmelingen. Deze reisbureaus 
zijn zich wel degelijk bewust dat velen van de zogenaamde toeristen de intentie hebben om ter plaatse te blijven en 
aldus spelen ze een actieve rol in de business van de illegale immigratie. Soms voeren zij ook reclame voor het 
bekomen van visa en voor een goedkope reis richting Europa. 
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3.4 Rol van België 
België is vooral een eindbestemmingsland voor illegale immigranten, hoewel het ook als transitland naar het 
Verenigd Koninkrijk dienst doet. Dit land is vooral geliefd bij Afghanen, Pakistani, Indiërs en Chinezen, die dan via de 
Belgische en Franse havens het Verenigd Koninkrijk proberen te bereiken. 
 
3.5 Immigranten in België 
Zoals al vermeld, is het grote deel van de migranten uit vrije wil in België. Velen van hen vragen asiel aan, wat hen 
tijdelijk een legaal statuut in België biedt. Zolang een asielzoeker in de ontvankelijkheidsfase van de asielprocedure 
zit, kan hij in België niet werken. Eenmaal in de gegrondheidsfase van de asielprocedure kan een asielzoeker wel 
onder een aantal voorwaarden een job uitoefenen. Een groot deel van de asielzoekers komt naar België omwille van 
economische motieven en velen worden dan ook afgewezen in de ontvankelijkheidfase van de asielprocedure, 
waarna ze illegaal in België blijven of ons land al dan niet gedwongen verlaten. Wanneer illegalen willen overleven 
zijn ze aangewezen op zwart werk. Door de zwakke positie waar illegalen in zitten zijn ze een makkelijk slachtoffer 
voor uitbuiting. Daarnaast kunnen asielzoekers, die hier op eigen houtje of via een smokkelnetwerk aankomen en 
niets weten over de asielprocedure of hun rechten in België, slachtoffer worden van individuen of groepjes die hen 
hulp bieden bij hun asielprocedure en verblijf. Deze individuen of groepjes verkopen kandidaat-vluchtelingen tegen 
forse bedragen een verhaal om hun asielaanvraag op te baseren, onderdak of “hulp” bij andere aspecten van hun 
leven in België, zoals tewerkstelling, waarbij dat ze dan ook uitgebuit worden. 
Zoals hoger beschreven zijn er nog andere manieren of misbruiken waardoor migranten een legaal statuut in België 
kunnen krijgen, zoals een studentenstatuut of als echtgenoot van een Belgisch onderdaan. Een dergelijk statuut kan 
misbruikt worden om naar België te kunnen komen, waar zij dan, afhankelijk van het statuut, soms legaal, maar 
dikwijls ook illegaal tewerkgesteld worden.  Wanneer dat zij geen beroep meer kunnen doen op een wettelijk 
verblijfsstatuut, verdwijnen zij dikwijls in de illegaliteit, waardoor zij nog meer vatbaar worden voor allerlei vormen van 
uitbuiting. 
Een aparte vorm van uitbuiting is huisjesmelkerij.  Hierbij wordt er onderdak aangeboden aan migranten, meestal 
mensen die ofwel illegaal in België verblijven of die in de macht van smokkelnetwerken zijn.  Dikwijls worden zij in 
grote getale gehuisvest in verkrotte of onbewoonbaar verklaarde woningen, waarvoor dan nog woekerprijzen dienen 
betaald te worden. 
De mensen die er vrijwillig voor kiezen om te migreren, kunnen achteraf ook het slachtoffer worden van 
mensensmokkelaars. Er zijn migranten die leningen moeten aangaan om hun reis te kunnen betalen. Zij doen dit 
vaak tegen woekerinteresten, bij de smokkelnetwerken zelf, die toestaan dat de migranten hen terug betalen nadat 
zij in hun land van bestemming aankomen. Dit zorgt ervoor dat migranten die zich al in een precaire situatie en in 
een vreemd land bevinden, volledig afhankelijk worden en in de macht zijn van mensensmokkelaars. Hierdoor 
verandert mensensmokkel de facto in mensenhandel. 
In België komt mensenhandel vooral voor onder de vorm van illegale tewerkstelling en prostitutie. Minder bekende 
categorieën van potentiële slachtoffers van mensenhandel zijn huishoudpersoneel van diplomatieke en consulaire 
ambtenaren en buitenlandse voetballers. Huishoudpersoneel van diplomatieke of consulaire ambtenaren is niet 
ingeschreven in het vreemdelingen- of bevolkingsregister van de gemeente, maar enkel bij de protocoldienst van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarenboven is het, gelet op de diplomatieke immuniteit, voor de politiediensten 
niet mogelijk om controles uit te voeren in ambassades of consulaten.  Dit brengt het huishoudpersoneel in een zeer 
afhankelijke situatie, wat hen een makkelijk slachtoffer maakt voor uitbuiting.  Bijkomend kunnen ze in geval van 
ontslag geen enkel bewijs van verblijf voorleggen, waardoor ze gedwongen zijn in de illegaliteit te verdwijnen. 
Buitenlandse voetballers, vooral uit Afrika en Zuid-Amerika, worden op basis van een toeristenvisum naar België 
gehaald. Hier worden zij aangeboden bij voetbalclubs. Indien zij niet erin slagen bij een club een contract te 
bekomen, verdwijnen zij dikwijls in de illegaliteit met alle bijhorende mogelijke gevolgen. 
 
 
CONCLUSIE 
 
Hoewel de internationale georganiseerde misdaad zeker geen nieuw fenomeen is, kan men toch stellen dat de val 
van de communistische regimes en de economische chaos die hierop volgde, voor een explosieve dynamiek 
gezorgd hebben bij Oost-Europese criminele groepen. De evolutie van deze organisaties zet zich ook de laatste 
jaren in een zeer hoog tempo voort en wordt gekenmerkt door een toenemende globalisering en flexibiliteit in hun 
activiteiten. Het toegenomen vrije verkeer van goederen en personen en de technologische ontwikkelingen op gebied 
van communicatie en informatie hebben deze evolutie nog versterkt.  
In de strijd tegen de georganiseerde misdaad en illegale migratie wordt de Veiligheid van de Staat geconfronteerd 
met organisaties die voortdurend zoeken naar nieuwe lucratieve activiteiten en hiervoor wisselende 
samenwerkingsverbanden aangaan. Zij kunnen, dankzij zeer ruime financiële middelen, hierbij een beroep doen op 
de beste technische en juridische expertise beschikbaar en zeer snel reageren op mogelijke bedreigingen. 
 
In de inleiding van deze tekst werd het verschil in manier van werken tussen de politiediensten en een 
inlichtingendienst reeds toegelicht. Ondanks deze verschillende aanpak blijkt uit ervaring met concrete onderzoeken 
dat de aanwending van bepaalde ‘politionele’ opsporingstechnieken ook voor een inlichtingendienst absoluut 
noodzakelijk is om op efficiënte wijze op te treden tegen de internationale criminaliteit en mensensmokkel. Om in de 
toekomst nog te kunnen inspelen op de hoger beschreven trends in georganiseerde misdaad, is een wettelijke 
regeling van het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden voor de Veiligheid van de Staat onontbeerlijk.    
 
De Veiligheid van de Staat houdt zich bezig met de studie van de georganiseerde misdaad in België sinds 
01.01.1995. Ook voor deze datum werd de dienst geconfronteerd met fenomenen die we nu zouden bestempelen of 
behandelen als georganiseerde misdaad, maar destijds werden gelinkt aan terroristische of extremistische 
organisaties. Ook nu nog worden bepaalde dossiers in deze context opgevolgd.  
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De organieke wet van 30.11.1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten gaat voor de eerste 
keer preciseren welke de bevoegdheden van de Veiligheid van de Staat zijn inzake de bestrijding van de 
georganiseerde misdaad, namelijk in artikel 8. 
 
In de praktijk gaat de inlichtingendienst in zijn onderzoek naar de georganiseerde misdaad in België niet anders te 
werk dan voor zijn andere materies. Hij tracht een zo accuraat mogelijk beeld te verwerven van de problematiek, met 
behulp van de hem geëigende bronnen. Die bestaan, op operationeel vlak, in de eerste plaats uit een uitgebreid 
netwerk van informanten.  Daarnaast doet de Veiligheid van de Staat een beroep op de informatie die haar 
aangeboden wordt door buitenlandse inlichtingendiensten, nationale diensten en open bronnen.   Op basis van deze 
inlichtingen worden door de studiediensten analyses gemaakt voor onze klanten, in de meeste gevallen de 
gerechtelijke of politieke autoriteiten die afhankelijk van het type informatie een onderzoek kunnen opstarten of 
beleidsmatige of administratieve maatregelen kunnen nemen.   
 
De Veiligheid van de Staat beschouwt haar inlichtingenactiviteiten met betrekking tot de georganiseerde misdaad 
niet als een geïsoleerd gegeven.  Ze situeert haar bijdrage in een algemeen preventiekader en de strijd tegen het 
fenomeen georganiseerde misdaad waarbinnen het onmogelijk is een strikt onderscheid te maken in categorieën. 
We dienen er immers rekening mee te houden dat de moderne georganiseerde misdaadgroeperingen actief zijn over 
de hele wereld en in alle soorten categorieën.   
 
Het is klassiek voor alle inlichtingendiensten, waar ook ter wereld, dat ze de neiging hebben de zaken op termijn te 
bekijken, zelfs meestal op langere termijn. Het onmiddellijke resultaat is van minder belang dan het blootleggen van 
bepaalde structuren, met de bedoeling daar inzicht in te krijgen. 
 
De drie belangrijkste elementen waaraan de Veiligheid van de Staat haar resultaten dankt zijn: 
Er is vooreerst de centrale gegevensbank van de Veiligheid van de Staat (waar alle informatie van de dienst in 
opgeslagen wordt en beschikbaar is in functie van de “need to know”).  
 
Er is vervolgens de specifieke methodologische knowhow waarover de Veiligheid van de Staat beschikt op het vlak 
van de informantenwerking  
 
Er is tenslotte de resolute macrostrategische benadering van het fenomeen “georganiseerde misdaad”, die toelaat de 
schaarse beschikbare middelen te concentreren op de belangrijkste objectieven. 
 
Dat er op het vlak van middelen naar oplossingen wordt gezocht, blijkt uit de aanbevelingen van de parlementaire 
opvolgingscommissie van het Permanent Comité ter Controle van de Veiligheids- en Inlichtingendiensten (2 juli 
2002). Hierin wordt gestipuleerd dat bij enquêtes naar de georganiseerde misdaad afluistertechnieken mogelijk 
zouden moeten gemaakt worden.  Bovendien kan verwezen worden naar het voorontwerp van wet betreffende het 
afluisteren van privé-communicatie en telecommunicatie ten behoeve van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten dat 
door de Ministerraad van 24 januari 2003 werd goedgekeurd. 
 
Het spreekt evenwel voor zich dat het noodzakelijk is dat ook de Veiligheid van de Staat een beroep moet kunnen 
doen op de bijzondere opsporingsmethoden in haar strijd tegen de georganiseerde misdaad en dat er voldoende 
personeelsleden beschikbaar moeten zijn.     
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MELDINGSFORMULIER GEORGANISEERDE 
CRIMINALITEIT 2002 

 
 
 
Naam van het onderzoek : _______________________________ 
 
 
Visum van het Parket: 
 
 
 
Naam en handtekening van de parketmagistraat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingevuld door (naam en voornaam) : 
_____________________________ 
 
Datum : ______________________ 
Telefoon : ____________________ 
Dienst :   ____________________ 
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INHOUDSTABEL 
CHECK-LIST 4 

   A. Korte beschrijving van het onderzoek 7 

   B.  Onderzoeksgegevens 8 
   1. Identificatie van het onderzoek 8 

   2. Verantwoordelijkheid van het onderzoek 8 

   3. Start van het onderzoek 8 

   C. Gegevens over de organisatie 10 
  1. Structuur, activiteiten en aard van de criminele organisatie 10 

   2.  Verdachten 13 

   3. Contacten met andere criminele organisaties 15 

   4.  Geraamde schade / winst 15 

   5.  Commerciële structuren 17 

   6. Gebruik van geweld/intimidatie ( andere dan invloed ) 20 

   7. Invloed ( andere dan geweld/intimidatie) 21 

   8. Gebruik van speciale technieken als contra strategie  

door de organisatie. 23 

   D. VERLOOP VAN HET ONDERZOEK 24 
   1. Activiteiten van het onderzoek 26 

   2. Ingezet personeel. 26 

   3.  Aangewende technieken 28 

   E. BIJKOMENDE COMMENTAREN 30 
BIJLAGE A: woordenschat 31 
BIJLAGE B: lijst van landen en arrondissementen 35 
BIJLAGE C: rekeningsmethode 40 
 
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 informatie. 
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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 (met uitzondering van de gegevens over geweld en 
beïnvloeding dewelke zachte info kunnen zijn). 
 
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 250000 €. 
- de organisatie heeft ten minste 10 feiten gepleegd  
- het volume van de illegale goederenstroom ligt in geldwaarde hoger dan 

1250000 €). 
........................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
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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 
aan 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 structuur 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 de organisatie 
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.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................. 
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  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 : ________________ 
Is dit onderzoek een voortzetting van een ander onderzoek?: Ja / neen 
Begindatum onderzoek : ....../....../…… 
Einddatum onderzoek : ....../....../....... 
Politiële stand van het onderzoek :  

afgesloten  
lopend 

 
 

  2. Verantwoordelijkheid van het onderzoek 
 
2.1. Is er een andere dienst of politiedienst die een gedeelte van het onderzoek naar de 
zelfde organisatie uitvoert?  

Vermeld de naam van de andere 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  
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 gedeconcentreerde of lokale politiedienst binnen hetzelfde gerechtelijk 

arrondissement  
  een gedeconcentreerde of lokale politiedienst van een ander gerechtelijk 

arrondissement 
  een dienst van een federale politiedienst  
  een buitenlandse politiedienst 
  een gerechtelijke autoriteit 
 
3.4. Kruis de initiële bron(nen) aan in de colom "initiële bron".  Verbind de bron(nen) 
aan de activiteit(en) die aan de basis van het verkrijgen van deze informatie lag(en): 

Beperk je tot de meest essentiële activiteit, indien echt nodig zijn meerdere 
antwoorden mogelijk. 

 
Initiële bronnen     Obtention de l’info initiale 

      
     Verkeerscontrole 
     Patrouilles of interventies 
     uitvoer van een bijzondere techniek 

Lokale politie     Buurtonderzoek 
Federale politie     voertuigcontrole 

Informant     informantenbeheer 
 

Een particulier     klacht neerlegging 
Een privé-onderneming     controle van de douane 

een journalist     slachtoffer ontdekken 
Douanes     Eigen analyses 

de Staatsveiligheid     Anonieme brief/telefoon 
  informatie van spijtoptanten een inspectiedienst.Welke? 

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

 
 

 
 paspoortcontrole 

een buitenlandse dienst. 
Welke? 

……………………. 

    niet-politionele databanken 

CFI   
een administratie   

  Belastings-of andere financiële controle 

Un curator      curatorverslag 
anonieme informatie     Uit de media of een andere open bron 

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

    Andere. Welke? 
.................................... 

antwoord onbekend     antwoord onbekend 
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  C. Gegevens over de organisatie 
 
Voor de gegevens of informatie die niet direct 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 

 verticale (of hiërarchische) structuur  
of 

 nog niet bekend 
 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 (kartel , 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 activiteiten aan die de hoofdactiviteit in België  (in kolom H) OF een 

bijactiviteit  (in kolom B) OF een steunactiviteit  (in kolom S) uitmaken van 
de organisatie. Bij twijfel kan je de hoofdgroep van de activiteiten aankruisen. 
De hoofdgroep van de activiteit moet NIET worden ingevuld, wanneer de 
subgroep gekend is.Wanneer een activiteit als hoofdactiviteit wordt aangeduid 
mag het NIET gelijktijdig als bijactiviteit of steunactiviteit worden aangeduid (en 
omgekeerd). 

• Duid de datum aan (maand en jaartal indien mogelijk) voor de eerste gekende 
activiteit in de kolom “datum”. Dit wordt dus maar voor 1 activiteit ingevuld. 

• Kruis in de kolom "2002" de criminele activiteiten uitgeoefend in 2002 aan. 
• Vermeld het actieterrein voor iedere hoofdactiviteit, bijactiviteit of steunactiviteit, 

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.  
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Activiteit H B S datum 2002 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               
19. andere               
20. criminaliteit tegen eigendommen               
21. wapentrafiek               
22. trafiek van voertuigen               
23. containerdiefstal               
24. trafiek van antiek- en kunstwerken               
25. diefstal met geweld, bedreiging, gewapend of hold-up               
26  diefstallen in woningen               
27. andere diefstallen               
28. aanmaak en handel van vals/vervalste documenten               
29. heling (excl. witwassen)               
30. brandstichting/ontploffing               
39. andere               
40. mensenhandel               
41. illegale binnenbrengen van migranten               
42. mensensmokkel               
43. illegale tewerkstelling en exploitatie               
44. pedofilie/kinderpornografie.               
45. seksuele exploitatie               
46. andere vorm van exploitatie:…………….               
47. trafiek van organen               
49. andere               

  11        
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Activiteit H B S datum 2002 Actieterrein  

      nationaal internationaal 
 arr. 1 arr. 2  arr. 

3 
land1 land2 

land3 land4 land5 
 land6 

50. psychotrope stoffen               
51. zwendel in precursoren               
52. hormonen               
53. aanmaak verdovende middelen               
54. trafiek/groothandel verdovende middelen               
59. andere               
60. leefmilieu                
61. trafiek nucleair materiaal               
62. CITES zwendel               
63. trafiek van afval stoffen               
69. andere milieu inbreuken               
70. witwassen               
80. financieel-economische delicten               
81. BTW en accijnsfraude               
82. subsidiefraude               
83. andere fraude               
84. namaak/vervalsing               
85. kansspelen               
86. oplichting               
87. valsmunterij               
89. andere                
90. corruptie               
100. informatica-criminaliteit               
110. terrorisme               
999. andere. Welke:.................. 
                                 ................... 
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  2.  Verdachten 

 
Wie zijn de verdachten in de organisatie?  

 
Vul in de overeenkomstige kolommen in: 
• naam en voornaam van elke verdachte, geslacht, nationaliteit, het land van 

geboorte en de geboortedatum. Gebruik voor de landen 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.  

• 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-

land 
Geboorte-

datum 
Situatie Functie Lidmaatscha

p 
dader  

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 
Legende :  Functie: 1. organisator (of adj.) 11. tussenpersoon   

12. uitvoerder 1. niet verhoord  2. geldschieter  Situatie: 

 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 

  14        
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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. 
 

3.2.   Met hoeveel verschillende organisaties heeft de organisatie contacten 
onderhouden? Schrijf het precieze aantal:.................................................... 

 
3.3.  Kunnen we hierbij spreken van een reële samenwerking?: 

 
 Neen 
 Ja 

 
• Situeer geografisch de organisatie(s) waarmee de onderzochte organisatie contacten heeft.  

Handelt het om een organisatie die voornamelijk in België actief is? Indien ja, specificeer naar 
arrondissement (per code).   

• Als het handelt om een organisatie die voornamelijk in het buitenland actief is, geef dan aan om 
welke landen betrokken zijn. Eventueel mag ook enkel het werelddeel vermeld worden (bijv. 
Zuid-Amerika). 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 

   
  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 
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     in België en in het buitenland 
 

Totaal bedrag van de inbeslagnames:.......................................... 
 Onbekend 

 
4.1.5 Was er een heffing door de Minister van Financiën? 

 
   Neen 

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

 
 Onbekend 

 
4.1.6 Welke problemen hebt U ervaren bij de financiële luik (mogelijkheden 
betreffende de inbeslagnames, moeilijkheden om een verband met het 
basismisdrijf aan te tonen, localiseren van het vermogensvoordeel, 
opportuniteit van een financiële luik,…) en welke suggesties hebt U hierover?: 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..............................................................………………………………………………. 

 
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 
 zoeken naar ondernemingen in moeilijkheden 
 overnemen van ‘slapende firma’s’ 
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 andere. Welke?..................................... 
 

4.2.4 Hoe werd het witwasonderzoek ingeleid?: 
 

 ambtshalve 
 klacht of aangifte 
 PDK of OR na kennisgeving vanwege CFI 
 PDK of OR 

 
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). 
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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/elektronica         
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 ?:............................................................................... 
Gebruikte structuur : 
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 
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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 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 corresponderende code van de legende 
aan op de lijn die overeenkomt met de aard van de slachtoffers die 
geweld/intimidatie hebben ondergaan. 

• Kruis in de kolom "2002" aan welke daden van geweld of intimidatie plaats 
hebben gevonden in 2002. 

• 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
2002 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 

belangengroepen, /beroepscategorieën ? 
 

Neen 
Ga verder naar vraag 8. 

 
Ja, op basis van harde informatie 

Beantwoord de vragen 7.2. 
 

Ja, op basis van 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 beïnvloeding hebben ondergaan (bv. magistraten, 
administratie, belastingsinspectie, douane). 

• Duid in de kolom "2002" aan welke pogingen tot beïnvloeding hebben 
plaatsgenomen in 2002. 

• Duid telkens in de kolom “plaats” aan, de arrondissementscode of landscode (zie 
bijlage B) die overeenkomt met de plaats waar de beïnvloeding plaats heeft 
gevonden. Wanneer een zelfde aard van slachtoffer verbonden is met een zelfde 
aard beïnvloeding maar wanneer de plaats verschillend is, plaats dan een letter 
achter de code van de aard van beïnvloeding 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 

 

2002 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:     Arrondissement en land : Zie 
bijlage B  
 
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:........................................................ 

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

Afschermende contra-strategieën: 
• DE ORGANISATIE 
De 
communicatie 

Technische 
middelen 

cryptiemodule  

  CB, Internet (virtueel e-mail, chat, buitenlandse provider), 
satelliet 

 

 Modus operandi Niet traceerbare toestel (prepaid cards)  
  Buitenlandse of gestolen kaarten, call-centers  
  one-shot gsm  
  Codetaal/dialect  
  openbare telefoon  
  Steeds wisselen van gsm/kaarten  
  Enkel persoonlijke contacten in veilige omgeving  
 
Transportmiddele
n 

Inschrijving Niet geregistreerd, buitenlandse, op ,naam van derden  

 Localisatie Bewaakte parkings  
  Steeds wisselen van voertuigen  
  Huurvoertuigen, geleasde voertuig  
  Tegenobservatietechnieken  
 
De leden van de CO’s Woonplaats Niet geregistreerde, in het buitenland, bij ouders, 

verschillend van de officiele verblijfplaats, 
regelmatig wisselen, no go zones, buurtbewoners 
(beïnvloeding, …) 

 

 Identiteitsgegeven
s 

Valse papieren, look alike, pseudoniem  

 Fysionomie Vermomming, plastische chirurg  
 Modus operandi Onopvallend levenstijl  
  Mobiliteit  
  Voorbereiding fictieve alibi’s  
  Reputatie van gewelddadigheid en verzet tegen 

politietussenkomst 
 

De organisatie  Samenwerkingsverbanden  
  Screenen en testen van de leden  
  Onafhankelijke cellen  
  Regelmatige verwisselbaarheid van uitvoerders  
  Insulation: afscherming tussen de organisatoren en 

de uitvoerders 
 

 
Financiën Modus 

operandi 
Cash geld / onvermogendheid organiseren  
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  Rekeningen/bankkluis op naam van stromen  
  Bezittingen inbrengen in vennootschappen  
  international money transfers / underground banking  
 
Respectabiliteit Invloedrijke derden Politici  
  wetenschappers  
  VIP’s  
 Modus operandi Sponsoring van evenementen (sport, cultuurr, 

liefdadidheidsevenementen,… 
 

• DE CRIMINELE ACTIVITEITEN 
Uitvoering van de 
acctiviteiten 

Modus 
operandi 

Geen GSM meenemen tijdens acties (detectie via de 
pylonen tegengaan) 

 

  Illegale goederen onderbrengen bij een derde of op een 
geheime plaats (caches) 

 

  Tegenobservaties  
  Geen business met onbekenden  
  Vooruitsturen van verkenners  

Offensieve contra-strategiën : 
 
De organisatie zelf Modus 

operandi 
Desinformatiecampagnes  

 
Politionele 
technieken 

Informant/pentiti Proberen identificeren van informanten  

  Contra-informatie door informanten  
  Uitsturen van dubbelinformanten  
  Discrediteren van informanten  
  Liquideren van informant  
  Afschrikken van potentiële informanten  
  Volgen van informanten  
 observatie Poging tot identificatie, volgen van observatie team’s 

(OT’s) 
 

  Represailles tegen omwonenden die hun medewerking 
verleend hebben 

 

 infiltratie Poging tot identificeren van UCA  
  Checken van de cover  
  UCA dwingen tot plegen van strafbare feiten 

(gewelddaden) of zaken laten doen die parket nt kan 
toelaten (bijhouden wapens, huren garagebox) 

 

  Pseudokoop: eisen dat informant in beeld blijft  
  Transactie weigeren indien er nieuwe UCA’s 

geïntroduceerd worden 
 

  Veel veranderen van plaatsen en tijdstippen om 
flexibiliteit van UCA te testen 

 

  Onderhandelingen en transacties in het buitenland  
  Organisatie eist vooraf substantiële vertrouwenskoop  
  Gesplitste levering  
 Aansturen op 

provocatie 
Noodzakelijke hulp als politiële provocatie  

  Zelf nooit de UCA contacteren (later opwerpen van 
provocatie 

 

  Een te hoge marktprijs vragen  
 
 
onderzoe
k 

informatieinwinnin
g 

Aanleggen van documentatie over politiemensen/ journalisten/ 
magistraten 

 

  Wagenpark van politie (anonieme Vtg) in kaart brengen  
  Inschakelen privé-detectives  
  Opnames van alle contacten met de politie  
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  Identiteitsgegevens vragen van de controlerende 
politieambtenaren 

 

  Afluisteren van magistraten/ politiemensen  
  Gebruik van scanners  
 Onderzoekers 

destabiliseren 
Klachten bij het comité P, bij AIG of met BPS bij de OR  

  Informantenwerking discrediteren  
  UCA’s en infiltratietechnieken discrediteren  
 Controle van de 

bronnen 
Advocaat van criminele organisatie controleert lid in hechtenis  

  Dossier cliënt ter beschikking stellen van diens opdrachtgever  
 Beïnvloeding van 

de getuigenis 
Corruptie/intimidatie van de getuigen ‘à charge’  

  Tolken die in opdracht van criminele organisatie getuigen 
manipuleren of slachtoffers intimideren 

 

  Een valse getuigenis à decharge laten afleggen  
  Getuigen vie de pers discrediteren  
  Bedreigen, beledigen van tolken  
 
Bewijs 
verwijderen 

Door 
advocaten 

Veiligstellen van het geld van de verdachte  

  Derdenrekening gebruiken voor financiële transacties cliënten  
  Informatie doorspelen ten bate van cliënt in voorhechtenis  
  Bijhouden documenten van cliënten ten kantore  
 Door CO Inbraak en vernietiging  
  Hacken computers van politie/justitie of andere 

overheidsinstellingen (inbreken in systeem met oog op diefstal 
informatie, verspreiden virussen, …) 

 

 
Het 
proces 

Modus operandi Onderzoekers discrediteren in rechtszaal en uitlekken naar de pers  

  Agressieve ondervraging van getuigen  
  Verschillende getuigen oproepen en onderlinge tegenstrijdigheden 

uitlokken 
 

  Gerechtelijke experts: opstellen gemanipuleerde tegenexpertises, 
betwisten DNA-bewijs 

 

 De procedure Franchimontvragen’  
  Overbodige beroeps- en cassatieprocedures  
  Uitstel vragen om ‘redelijke termijn’ te laten verstrijken  
  Treden op in verschillende dossiers en leggen zelf linken tussen 

deze dossiers 
 

Andere technische contra-
strategieën 
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  D. VERLOOP VAN HET ONDERZOEK 
 

  1. Activiteiten verbonden aan 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 2002). 
 
2.1. Ingezet personeel van de eigen dienst 

 
Vul enkel de inzet van personeel van het eigen arrondissement 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 tijdsbesteding van de 
personeelsleden aan het onderzoek. 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 beschikbaar zijn over de tijdsduur, 
vermeld dan het minimum aantal waarvan je zeker bent. Duid dit aan met een 
asterisk zodat voor de verwerking een onderscheid kan gemaakt worden tussen 
de gegevens.    
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Soort onderzoekers aantal personen aard inzet Tijdsschatting 

Klassieke gerechtelijke 
onderzoekers  

   

Personeel van de 
gerechtelijke afdeling van 
de lokale politie 

   

financiële onderzoekers    
operation. misdrijfanalist    
andere pers. AIK    
Strategische analist    
andere expert    
Offr BTS, andere Offr    
Labo    
CDGFID    
CDBC    
Andere 
welke:............................. 
........................................ 

   

Legende  
Aard inzet: 
1: sporadisch 
2: ½-tijds (min 2 à 4 dagen per week) 
3: voltijds 
4: gemengd 
9: onbekend 

 
2.2. Versterking qua personeel uit andere eenheden 

 
Heb je een externe of nationale ondersteuning gekregen? Nl. personeelsleden 
die niet behoren tot uw dienst (afgedeelden,...) en die onder leiding van uw dienst 
of onder gedeelde leiding met de federale diensten opsporingsactiviteiten hebben 
verricht of aan het onderzoek hebben gewerkt?  Hierbij geldt dezelfde werkwijze 
als in het vorige punt. 

 
 Neen 

Ga verder naar vraag 3 
 

 Ja 
Vul de tabel in volgens de instructies in 2.1  

 
Soort onderzoekers aantal personen aard inzet tijdschatting 

Gerechtelijke onderzoekers 
van andere arrondissementen 

   

Onderzoekers van 
gerechtelijke diensten van de 
lokale politiediensten 

   

operat. Misdrijfanalisten ander 
arrondissementen of centraal 
niveau 

   

andere pers. AIK ander Arro    
strategische analisten centraal 
niv. 

   

financiële onderzoekers 
centraal niveau 
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ander pers centraal niveau    
DAR    
POSA    
DSU    
Luchtsteun    
CDGEFID    
Labo     
Specialisten uit lokale politie    
Lokale politie    
Genie    
Douanes    
INCC    
Universiteiten    
Vertaler/tolk    
andere expert    
buitenlandse politiedienst    
andere:.........................    
 

  3.  Aangewende technieken (sinds het begin van het onderzoek) 
 

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. 
• Welk resultaat werd door het gebruik van deze techniek behaald?  Vervolledig 

de kolom "resultaat" met de overeenkomstige code.  Er zijn meerdere 
antwoorden mogelijk. 

• Geef  in de kolom "eigenschappen" per gebruikte techniek, aan welke 
kenmerken het meest positief en negatief waren.  Gebruik de codes in de 
legende.  Ook hier zijn meerdere antwoorden mogelijk.  

• Voor de technieken aangeduid met * is het mogelijk 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 Resultaat Eigenschappen Namen 
Zoller/Malicieux         
Interceptie vasttelefoon         
Interceptie GSM         
Interceptie fax         
Interceptie Internet         
Direct afluisteren          
Informanten         
Getuigenbescherming 

 
        

Vertrouwenskoop *         
Pseudokoop *         
Inkijk operatie         
Milieuverkenning *         
Infiltratie *         
Observatie *         
Gecontrol. Levering *         

 
legende : 
 effectiviteit : Resultaten:  

1 = heel zwak 1=geen 
2 = zwak 2=heeft toegestaan de daders aan te houden 
3 = middelmatig 3=heeft toegestaan de daders te identificeren 
4 = goed 4=gaf info over de structuur en de werking van de organisatie 
5 = heel goed 5=gaf info over de externe contacten van de 

organisatie(buitenl.&België) 
9 = onbekend 6=andere : ......................................................... 

 
eigenschappen 
  0 = geen 
  1 = werklast 
  2 = uitvoerbaarheid 
  3 = doeltreffend 
  4 = technisch karakter 
  5 = beschikbaarheid van gespecialiseerd personeel 
  6 = omslachtig in de uitvoering 
  7 = omvang van de controle op de techniek 
  8 = juridische procedure 
  9 = kosten 
 10 = informatielekken 
 11 = ongunstige omgevingsomstandigheden 
 98 : onbekend 
 99 : andere.  Welke? .................................................................................  
 
 

3.2. 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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3.3. Heb je voorstellen voor verbeteringen i.v.m. de bijzondere technieken ? 

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

  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) 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. 
 
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 uitzondering 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 en de voornaam 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. 
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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.  
 
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. 
 
Hoofdactiviteit 
Criminele activiteit het meest uitgebouwd en aangewend door de organisatie en die instaat voor het overgrote 
deel van haar inkomsten. Bijv.: voertuigzwendel. 
 
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). 
 
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. 
 
Kartel 
Een organisatie met uitgebouwde pyramidale structuur, onderverdeeld in cellen en met strenge discipline/regels.  
Een kartel heeft zowel een sociale, economische als politieke impakt en is internationaal actief.  Ze beschikken 
over een uitgebreid informatienetwerk. 
 
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 noodzakelijk 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. 
 
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. 
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Nevenactiviteit 
Een criminele activiteit die bij de criminele organisatie eerder toevallig is gegroeid.  
Deze nevenactiviteit vormt geen belangrijke bron van inkomsten voor de organisatie.  Bijv.: drugsmokkel tijdens 
een voertuigtrafiek. 
 
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 of onrechtstreeks voortvloeit uit de inbreuk te 
becijferen en te lokaliseren. 
 
Proactief onderzoek 
Is het onderzoek, de verzameling, de registratie en de behandeling van gegevens en informatie op basis van een 
redelijk vermoeden dat strafbare feiten zullen gepleegd worden of reeds gepleegd zijn, maar nog niet aan het licht 
gebrachte werden én 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,... 
 
Steunactiviteit 
Een criminele activiteit ontwikkeld om de hoofd-/nevenactiviteit op te starten of te vergemakkelijken.  Bijv.: 
vervalsing van document / faktuur om een voertuigtrafiek te organiseren of te faciliteren.  OPM.: een gewoon 
gebruik van vervalste documenten VALT NIET onder deze rubriek. 
 
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. 
 
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. 
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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 /WITRUSLAND ' 
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 ' 
247 ' CONGO (EX-ZAIRE)' 
058 ' COOK (ILES) /COOK EILANDEN ' 
059 ' COREE DU SUD /KOREA  (ZUID) ' 
060 ' COREE /KOREA ' 
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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 ' 
122 ' KAZAKHSTAN /KAZAKHSTAN ' 
123 ' KENYA /KENYA ' 
125 ' KOWEIT /KOEWEIT ' 
126 ' KYRGHYZSTAN /KYRGHYZSTAN ' 
127 ' LAOS /LAOS ' 
128 ' LESOTHO /LESOTHO ' 
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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 ' 
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 ' 
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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 ' TANZANIE /TANZANIA ' 
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) ' 
WITRUSLAND zie BELARUS 
244 ' YEMEN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE /YEMEN (DEMOKRATISCHE REPUBLIEK) ' 
245 ' YEMEN (REPUBLIQUE ARABE) /YEMEN (ARABISCHE REPUBLIEK) ' 
246 ' YOUGOSLAVIE  /YOUGOSLAVIE  ' 
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 ' 
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 '. 
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De arrondissementen: 
 
950 "Dendermonde/Termonde" 
951 "Antwerpen/Anvers" 
952 "Arlon" 
953 "Brugge/Bruges" 
954 "Bruxelles/Brussel" 
955 "Bruxelles (Asse) / Brussel (Asse) 
956 "Charleroi" 
957 "Dinant" 
958 "Eupen" 
959 “Gand/Gent” 
960 "Hasselt" 
961 "Oei/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. 

 
 

 


