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I. METHODOLOGIE  

A. Inleiding 
 
Sinds 1996 worden in uitvoering van het Actieplan van de regering tegen de 
georganiseerde criminaliteit (28 juni 1996) situatierapporten over de 
georganiseerde criminaliteit in België opgesteld. Deze zijn hoofdzakelijk gebaseerd 
op politionele en gerechtelijke gegevens en kwalitatieve informatie, aangebracht 
door de Veiligheid van de Staat.  
 
Het Actieplan van 28 juni 1996 benadrukte de noodzaak van een betrouwbaar 
dreigingsbeeld inzake georganiseerde criminaliteit. Een noodzaak die nog steeds 
actueel is en waarvan het prioritaire karakter eveneens in de Kadernota Integrale 
Veiligheid (30 - 31 maart 2003) onderstreept wordt. Deze noodzaak tot het 
ontwikkelen van een degelijke analyse werd reeds benadrukt in de Parlementaire 
Commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België1 en in 
project 27 van het Federaal Veiligheids- & Detentieplan van 2000. 
 
Het Actieplan voorzag in de ontwikkeling 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, teneinde 
beleidsverantwoordelijken, met name de ministers van Justitie en Binnenlandse 
Zaken, elk binnen het kader van hun bevoegdheden, en de magistratuur in staat te 
stellen om: 
 

 Prioriteiten te stellen inzake de aan te pakken deelaspecten van het fenomeen 
georganiseerde criminaliteit; 

 Maatregelen te nemen om een adequaat antwoord te bieden op de gestelde 
prioriteiten en in het bijzonder om de initiatieven van de magistratuur, de 
politie- en andere diensten mee te coördineren; 

 Te controleren in welke mate de maatregelen van de regering (kunnen) 
worden geïmplementeerd en in welke mate zij de nodige vruchten afwerpen; 

 Voorstellen te formuleren aan het Parlement omtrent de aanpassing van het 
wettelijk arsenaal.2 

 
In afwachting van de uitbouw van een meer perfomante methodologie, zoals 
voorzien in het Actieplan van 1996, had de Regering een eerste beeld laten opmaken 
van de georganiseerde criminaliteit in België. Dit gebeurde op basis van de lopende 
onderzoeken, dus politiële en gerechtelijke gegevens (i.e. korte 
termijnmethodologie). Dit resulteerde in het eerste jaarrapport 1997 Georganiseerde 
Criminaliteit in België in 1996. 
 
Daar de methodologie voor een volwaardige dreigingsanalyse in 1996 e.v. ontbrak, 
werd een nieuw methodologisch concept ontwikkeld door de Federale Politie en het 
Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) van de Universiteit Gent: 
de zgn. lange termijnmethodologie3, om de impact van georganiseerde criminaliteit 
in België te bepalen. Daarbij werd getracht de onderliggende filosofie en de 
instrumenten om de impact van de georganiseerde criminaliteit te analyseren, in te 

                                               

t

1 Parlementaire Commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België. Eindverslag 
uitgebracht door de Heren COVELIERS en DESMEDT, Parl. St. Senaat,  1-326/9-1998/1999, 95-107. 
2 Actieplan van de Regering tegen de georganiseerde criminaliteit, 28 juni 1996, 23. 
3 DE RUYVER, B., VANDER BEKEN, T. & C. BLACK, Measuring Organised Crime in Belgium, Antwerpen,Maklu, 
2000, 91 p. 
BLACK, C., VANDER BEKEN, T., FRANS, B. & M. PATERNOTTE, Reporting on Organised Crime. A Shift from 
Description to Explana ion in the Belgian Annual Report on Organised Crime, Antwerpen, Maklu, 2001, 
117 p. 

 
JAARRAPPORT 2005  

GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN BELGIË IN 2003-2004 

2



passen in de methodologie op lange termijn, teneinde het jaarrapport te kunnen 
opstellen. 
 

Schema 1: lange termijnmethodologie 

CONCEPTUEEL MODEL  METHODOLOGIE  OUTCOME / PRODUCT  
      
MAATSCHAPPIJ  PEST ANALYSE  OMGEVINGSSCAN  
      
1. Organisatie  Netwerkanalyse  Typologie van  
    organisaties  
2. Markten      
Legaal  Marktscan  Kwetsbaarheid  
Illegaal  Marktscan  Betrokkenheid  
      
3. Contrastrategieën  Methode-analyse  Beschrijvende  
    survey  
      
      
Impact      
      
      
      
      
      

IN
D

IC
A

T
O

R
EN

 
D

R
E

IG
IN

G 

Risk 
assessment

Actieplan
 
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. 
 
Deze lange termijnmethodologie wordt sinds 2002 stapsgewijs in de beeldvorming 
toegepast teneinde deze te laten uitgroeien tot een echte dreigingsanalyse waarbij 
niet enkel de huidige situatie geschetst wordt, maar ook de toekomstige dreigingen 
(in latere fase: risico’s) ingeschat kunnen worden waarop het beleid kan anticiperen. 
Een grotere diversiteit aan bronnen vormt hier een essentieel onderdeel van.  
 
Het uitgangspunt bij de lange termijnmethodologie betreft een risk assessment 
benadering. Hierbij wordt getracht het risico,als product van dreiging en impact, van 
de georganiseerde criminaliteit te meten a.d.h.v. een aantal variabelen, die elkeen 
aan een grondige analyse worden onderworpen: 
 

 Analyse van de organisatiestructuur; 
 Analyse van de contrastrategieën; 
 Analyse van de legale markt; 
 Analyse van de illegale markt. 

 
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. 
 
In deze benadering wordt de criminele organisatie beschouwd als een onderneming, 
die net als alle andere (legale) ondernemingen, streeft naar enerzijds maximalisering 
van winst en anderzijds minimalisering van risico’s. Ze zijn niet alleen actief op de 
illegale markten, maar ontplooien ook activiteiten in de reguliere markten en 
sectoren, daar zij aan hun illegale inkomsten een legitiem karakter wensen te 
verschaffen en illegale goederenstroom te faciliteren. 
 
Zoals eerder vermeld, werd er voor gekozen de voorgestelde lange 
termijnmethodologie stapsgewijs verder uit te werken en uit te voeren. He
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jaarrapport 2003 vormde de eerste aanzet tot deze geleidelijke uitwerking van de 
lange termijnmethodologie, hetgeen concreet betekende dat nog niet alle stappen in 
de langetermijnmethodologie in de praktijk werden omgezet en er dus ook nog geen 
sprake was van een volwaardige dreigingsanalyse. Voor een aantal analyses was er 
namelijk nog geen specifieke methodologie voorhanden. 
 
Voor de netwerkanalyse werd reeds een methodologie door de Federale Politie 
ontwikkeld. De methodologie voor de analyse van de contrastrategieën werd 
eveneens door de Federale Politie ontwikkeld en toegepast in onderhavig 
jaarrapport. Voor de omgevingsanalyse werd, binnen het AGIS-programma van de 
Europese Commissie door het IRCP en o.a. de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid, 
een methodologie ontwikkeld. Wat de legale markt betreft, werd hier reeds een 
methodologie ontwikkeld en toegepast op een sector, namelijk op Belgische niveau 
de diamantsector4, en op Europees niveau de transportsector en de muzieksector5. 
Een methodologie voor de analyse van de illegale markten en impactmeting werden 
vooralsnog niet ontwikkeld.  
 

B. Gegevensinzameling & -verwerking m.b.t. het 
Jaarrapport 2005  

 
De wijze waarop de kwantitatieve gegevens werden ingezameld, blijft ongewijzigd 
(zie vorige jaarrapporten). De operationele definitie van georganiseerde criminaliteit, 
zoals omschreven in het Actieplan van de regering (28 juni 1996), blijft eveneens 
ongewijzigd.   6

 
Voor de gegevensinzameling werd, net als bij de gegevensinzameling voor de vorige 
jaarrapporten, gebruik gemaakt van het meldingsformulier. In dit meldingsformulier 
wordt niet alleen gepeild naar de criminele organisaties, de contrastrategieën en de 
markten. Het bevat ook informatie over de aard en de omvang van de onderzoeken. 
 
Het toezicht en de externe follow-up van de gevolgde methodologie werd ook voor 
dit jaarrapport uitgevoerd door het begeleidingscomité, waarvan de Dienst voor het 
Strafrechtelijk Beleid optreedt als projectverantwoordelijke voor het coördineren en 
betrekken van de diverse actoren. Het 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, de Algemene Directie Preventie- en Veiligheidsbeleid (FOD Binnenlandse 
Zaken), het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring, het 
Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) van de Universiteit Gent 
en ‘Le Service de droit pénal et de procédure pénale’ van de Universiteit van Luik. 
 

                                               
4 VANDER BEKEN, T., CUYVERS, L., DE RUYVER,B., DEFRUYTIER, M. & HANSENS, J., Kwetsbaarheid voor 
georganiseerde criminaliteit – Een gevalstudie van de diamantsector, Gent, Academia Press, 2004, 488 
p. 
5 VANDER BEKEN, T. (ED.), Organised Crime and vulnerability of economic sectors. - The European transport 
and music sector, Antwerp-Apeldoorn, Maklu, 2005, 322 p. 
6 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; 

Een criminele organisatie beantwoordt aan deze definitie indien de 5 algemene en één van de drie 
specifieke kenmerken aanwezig zijn. 
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C. België en de Europese rapportering 
 
De beweging naar een methodologie waarin het langetermijnperspectief centraal 
staat, is sinds enkele jaren ook op Europees niveau waarneembaar. Onder Belgische 
impuls werden op Europees niveau, tijdens het voorzitterschap, een actieplan7 en 
een methodologie uitgetekend die sterk geïnspireerd zijn op het Belgische model. 
Dit actieplan was bedoeld om de verschillende maatregelen voor de bestudering van 
de georganiseerde criminaliteit in al haar facetten vast te leggen en in een 
tijdschema op te nemen. Het werd opgesteld ter voorbereiding van het Europese risk 
assessment rapport over georganiseerde criminaliteit (Threat Assessment and 
Situation Report – TASROC) in de Europese Unie en een geleidelijke implementatie 
van de methodologische verbeteringen. Echter, dit initiatief resulteerde niet in de 
verwachte resultaten daar de lidstaten zich blijven vasthouden aan hun eigen wijze 
van dataverwerking. 
 
De Europese Raad van 4-5 november 2004 heeft de ontwikkeling van een Organised 
Crime Threat Assessment (OCTA) een nieuwe impuls gegeven met het nieuwe 
meerjarenprogramma: het Haags Programma. Punt 2.3 van dit programma vormt het 
kader waarin deze ontwikkeling dient plaats te vinden: 
 

“Met ingang van 1 januari 2006 moet Europol zijn situatierapporten over 
criminaliteit vervangen door jaarlijkse ‘dreigingsanalyses’ over ernstige 
vormen van georganiseerde criminaliteit, die zijn opgesteld met behulp van 
door de lidstaten verstrekte informatie en van bijdragen van Eurojust en de 
Task Force van hoofden van politie. De Raad moet deze analyses gebruiken 
voor de vaststelling van jaarlijkse strategische prioriteiten die als 
richtsnoeren voor verdere acties zullen dienen. Dit dient de volgende stap te 
zijn in het opzetten van informatiegestuurde rechtshandhaving op EU-
niveau.”8 

 

D. Aanpassingen, beperkingen en problemen 

1. Aanpassingen en verbeteringen 
 
In het meldingsformulier werden, ten opzichte van het vorige jaarrapport, een aantal 
aanpassingen in het kader van de uitvoering van de lange termijnmethodologie 
doorgevoerd die de kwaliteit van het jaarrapport ten goede komen. 
 

2. Beperkingen en problemen 

a) 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 overwegend politioneel en 
gerechtelijk karakter van de gebruikte gegevens. De kwantitatieve gegevens, die bij 
de politiediensten werden ingewonnen, geven eerder een beeld van de wijze waarop 
de politiediensten hun opsporingen organiseren. Dit heeft tot gevolg dat bepaalde 
                                               
7 Council Secretariat documentation reference file n° 14989/1/01 CRIMORG 133, 7988/1/01 CRIMORG 
44 rev1, 15463/01 CRIMORG 139, 6130/1/02 CRIMORG 10 rev1. 
8 Council Secretariat documentation reference file n° 16054/04 JAI 559, p. 22.  
http://europe.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/doc/hague_programme_en.pdf  
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ongekende aspecten van de georganiseerde criminaliteit verhuld blijven. Een grotere 
diversiteit aan bronnen zou dit gebrek grotendeels verhelpen.  
 
De betrouwbaarheid van de gegevens neemt elk jaar toe. De diverse controles op 
verschillende niveaus, tijdens de gegevensinzameling en –verwerking, bevorderen de 
exactheid van de gegevens.  
 
Het partiële karakter van de aangewende politionele gegevens werd deels 
gecompenseerd door de leden van het openbaar ministerie te betrekken bij de 
inwinning ervan en door de grote inbreng van de academische wereld. Bovendien 
werd uitgebreid gebruik gemaakt van open bronnen. 
 

b) Inhoudelijke beperkingen 
 
Inhoudelijke 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. 
 
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 lange termijnmethodologie die gebaseerd is op het risicoconcept, 
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. 
 

c) Problemen 
 
De geleidelijke overgang naar de methodologie van de langetermijnbenadering vergt 
een raadpleging van diverse bronnen van zowel publieke als private oorsprong. 
Bijsturing van de toegang tot divers bronnenmateriaal is bijgevolg nodig. Een tweede 
belangrijk probleem betreft de methodologie voor de analyse van de illegale markten 
en de impactmeting die nog ontwikkeld dienen te worden.  
 

E. Samenvatting - methodologie 
 

 De ontwikkeling van een dreigingsanalyse inzake georganiseerde 
criminaliteit, zoals aangekondigd in de vorige jaarrapporten, is een continue 
opdracht voor de betrokken actoren. 

 
 De twee elementen die hiervoor aan de basis liggen, zijn enerzijds het 

conceptueel model en anderzijds de risk assessment methodologie. 
 

 De inhoud van het rapport blijft hoofdzakelijk geïnspireerd op politionele en 
gerechtelijke informatie. Een uitgebreide exploitatie van open bronnen is 
hieraan complementair. 
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VERTROUWELIJK   
VOLUME 1: DREIGINGSANALYSE 

II. CRIMINALITEITSBEELD 

A. Omgevingsanalyse 

1. Inleiding 
 
In uitvoering van de aanbeveling n° 31 van het Jaarrapport 2003 werd door de Dienst 
voor het Strafrechtelijk Beleid de nodige initiatieven m.b.t. de omgevingsanalyse 
genomen. In samenwerking met het IRCP, het Zweedse Council for Crime Prevention 
en het Sloveense Commission for the Prevention of Corruption  werd een 
onderzoeksvoorstel ingediend bij de Europese Commissie in het kader van het 
Programma betreffende politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (AGIS-
programma)2.  
 
Het Organised Crime Outlook-project, kortweg OCO, vormt een volgende stap in de 
verdere uitdieping van de dreigingsanalyse inzake de georganiseerde criminaliteit, 
zoals die ontwikkeld werd op Europees vlak. De doelstelling van OCO bestaat erin te 
komen tot een wetenschappelijk onderbouwde methodologie, die enerzijds toelaat 
trends in de maatschappij vast te stellen en anderzijds te anticiperen op de impact 
die uitgaat van deze trends op het fenomeen “georganiseerde criminaliteit”. Dergelijk 
(beleids)instrument vergt echter een inzameling en verwerking van informatie over 
en uit de externe omgeving van het fenomeen, teneinde de relevante trends te 
kunnen identificeren en hun impact te definiëren.  
 
Georganiseerde criminaliteit wordt in dit project benaderd vanuit de economische 
invalshoek, waarbij de criminele ondernemer geleid wordt door een zucht naar 
financieel gewin en actief is in een bepaalde maatschappelijke omgeving waar 
marktdynamieken voor opportuniteiten zorgen en waarin politie en justitie zich 
kunnen richten op deze toekomstige opportuniteiten teneinde barrières op te 
werpen om misbruiken van allerlei aard tegen te gaan. 
 
OCO tracht, via scenario planning, de beleidsmakers een anticiperend instrument 
aan te reiken, teneinde tijdig te kunnen inspelen op trends in de maatschappij en de 
risico’s die hieruit kunnen ontstaan.  
 
Scenario planning is een methode waarbij onzekere trends en gebeurtenissen onder 
de aandacht gebracht worden. Scenario’s zijn verhalen over hoe de toekomst van 
organisaties, bedrijven, bepaalde (maatschappelijke) vraagstukken, staten, e.d.m. 
zich zou kunnen ontplooien. Het zijn geen voorspellingen, maar hypotheses.  
 
Ze worden gecreëerd in een set van 4 alternatieve verhalen, waardoor een bepaalde 
reikwijdte van mogelijkheden ontstaat. Het gaat erom de beleidsmakers te 
confronteren met diverse veronderstellingen, diverse graden van onzekerheid, 
diverse perspectieven en dergelijke. Ze geven dan ook geen antwoord op de vraag 
wat de meest waarschijnlijke ontwikkelingen zullen zijn. In plaats daarvan verkennen 
scenario’s de toekomst door verschillende denkwerelden consistent uit te werken.  
 
Scenario planning heeft dan ook tot doel het menselijk denken over mogelijke 
opportuniteiten en bedreigingen op een creatieve manier te verruimen. M.a.w. 
scenario’s worden gemaakt om de onzekerheid waarmee beleid omgeven is, 
inzichtelijk te maken, waardoor het mogelijk wordt onverwachte gebeurtenissen op 
                                               

l  1 “Om de georganiseerde criminaliteit in haar volle dimensie te vatten, verdient het aanbeve ing 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.” 
2 Het AGIS-programma beoogt o.a. de ontwikkeling, de tenuitvoerlegging en evaluatie van het 
Europees beleid op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken. Ook 
wetenschappelijk onderzoek wordt aangemoedigd en bevorderd. 
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te vangen als zij zich eenmaal voordoen. Ze kunnen bijgevolg bijdragen tot de 
beleidsvorming en gebruikt worden als referentiekader bij de beleidsvoorbereiding.  
 
Zoals het Nederlandse Centraal Planbureau3 het stelt, dienen scenario’s tot een 
tweeledig doel: 
 

1. ze bieden een structuur voor een debat over de onzekere toekomst (early 
warning); 

2. en ze dienen als instrument voor beleidsanalyses met een lange termijn 
karakter. 

 
 

“Ultimately, the point of scenario thinking is not to write stories of the future. 
What should be accomplished is a deeper understanding of the world in which 
and organization operates, and to use that understanding to inform strategy and 
improve the ability to make better decisions today and in the future.”4 

 
 
De procedure van scenario planning zoals aangewend in het OCO-project bestaat uit 
5 fasen:  
 

1. Oriëntering:  
In de eerste fase worden de ‘focal issues’ bepaald. Dit zijn de kritische 
vraagstukken of de ‘issues’ waar het om gaat; 

2. Exploratie:  
Bij de exploratiefase wordt een lijst met ‘driving forces’ opgesteld. Dit zijn 
ontwikkelingen op o.a. sociaal, economisch, politiek en technologisch vlak 
die de toekomstige dynamieken in de maatschappij vormgeven. Vervolgens 
wordt er een onderscheid gemaakt wordt tussen ‘predetermined elements’ 
(die relatief zeker zijn over een bepaalde tijdspanne) en onzekerheden; 

3. Synthese:  
In de derde fase worden per focal issues de twee meest belangrijke en meest 
onzekere ‘driving forces’ geselecteerd. Deze worden de kritische 
onzekerheden genoemd. Vervolgens worden deze kritische onzekerheden in 
een matrix (‘axes of uncertainty’) geplaatst, zodat er een continuüm van 
mogelijkheden gecreëerd wordt. Er ontstaan dan per matrix 4 scenario’s;  

4. Actie:  
Tijdens de actiefase worden de focal issue(s) in de matrix gesitueerd en 
worden de verschillende implicaties per scenario in kaart gebracht; 

5. Monitor:  
In laatste instantie kan dan een monitor systeem ontwikkeld worden, 
teneinde nieuwe indicatoren te identificeren en op te volgen. (Deze fase werd 
niet in het OCO-project uitgewerkt.) 

 
In het Belgische luik van het OCO-project werden de 4 invalshoeken van het 
fenomeen in een set van 4 alternatieve werelden omschreven. Deze scenario’s over 
de organisatiestructuur, de contrastrategieën, de legale en illegale markten, die in 
het kader van de AGIS-programma a.d.h.v. bovenstaande procedure werden 
opgesteld, worden gesitueerd in 2015.  
 
Hieronder wordt een aantal onzekere maatschappelijke tendensen die een mogelijke 
impact kunnen hebben op georganiseerde criminaliteit besproken. Vervolgens 
worden de diverse scenario’s uit het OCO-project weergegeven. 
 

                                               
3 http://www.cpb.nl  
4 VANDER BEKEN, T., VERFAILLIE, K. & DEFRUYTIER, M., Draft Methodology. Preparatory document for the first 
research group meeting, Ljubljana, March 7, 2005, p. 15. 
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2. Enkele significante en meest onzekere driving forces 
 
In het kader van het OCO-project werd overgegaan tot de identificatie van een aantal 
‘driving forces’(fase 2). Dit zijn trends of maatschappelijke tendensen die de 
georganiseerde criminaliteit in al haar aspecten het meest waarschijnlijk zullen 
definiëren of significant veranderen. Het kan gaan om trends of ontwikkelingen 
waarbij kansen of opportuniteiten, maar ook bedreigingen voor de criminele 
organisaties kunnen gecreëerd worden. 
 
In deze fase werd de externe omgeving of de maatschappij gescand op een aantal 
politieke, sociale, economische en technologische ontwikkelingen. Hierbij werd 
gebruik gemaakt van reeds bestaande analyses en vooruitzichten (outlooks). De 
belangrijkste bronnen zijn het Federaal Planbureau, de afdeling Statistiek van de FOD 
Economie, de Vlaamse Gemeenschap, de Nationale Bank van België, een aantal 
vaktijdschriften, kranten, Internet5, OESO, … 
 
Hierna volgen enkele driving forces die in de denkoefening rond de Belgische 
scenario’s (in het kader van het OCO-project) een significante rol gespeeld hebben: 
 

a) Globalisering6 

                                              

 
Globalisering betekent dat goederen, diensten, kapitaal, technologieën en mensen 
zich over de gehele wereld verspreiden en steeds meer met elkaar in contact staan.7 
Het is een proces dat inwerkt op diverse niveaus: economische globalisering, 
politieke globalisering, sociale globalisering, culturele globalisering, technologische 
globalisering, … 
 
Als er één sector volop bij de globalisering betrokken is, dan is het wel de 
transportsector. Net zoals de internationale zakelijke dienstverlening toeneemt, 
neemt het internationaal transport eveneens toe. De globaliseringstrend is ook 
sociaal: de liberalisering en (gedeeltelijke) privatisering van de gezondheidszorg, het 
onderwijs en de pensioenfondsen. Er ontstaan grote poelen van geld die een 
bepaalde aantrekkingskracht kunnen uitoefenen…  
 
De economische globalisering zal zich in de nabije toekomst voortzetten. Dit zal 
echter gepaard blijven gaan met tal van sociale, culturele, politieke, ecologische en 
andere problemen8: armoede, uitbuiting, klimaatsverandering, afval(verwerking), … 
 
Aanvankelijk leek het jaar 2003 nadelig voor de globalisering. De oorlog in Irak dreef 
een wig tussen Amerika en Europa: Duitse restaurants weigerden nog langer Coca 
Cola te schenken en de helft van alle Amerikanen wilde geen Franse producten meer. 
Bovendien groeide de wereldwijde handel niet meer dan 1 procent. De WTO-
onderhandelingen in Cancún mislukten en door de SARS-epidemie kelderde het 
toerisme naar Azië.9 
 
Uit de nieuwste globaliseringsindex van Foreign Policy10, blijkt echter hoe 
veerkrachtig de globalisering is. In de tweede helft van 2003 trok de internationale 

 
5 Vb.: http://www.overmorgen.com  
6 Bronnen: http://www.globalisering.com  en http://www.foreignpolicy.com  
7 EUROPESE UNIE, Globalisering, een kans voor iedereen. De Europese Unie en de wereldhandel, Europese 
Gemeenschappen, Brussel, 2003. 
8 DE GRAUWE, P., Globalisering de uitdagingen, URL: http://www.liberales.be/cgi-
bin/showlistframe.pl?essay  
9 http://www.globalisering.com  
10 http://www.foreignpolicy.com 
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handel alweer aan en groeide hij door tot 5 procent. Het globaliseringsproces lijkt 
zich dus weinig van politieke crises aan te trekken.  
 
Deze verdere internationalisering van economische activiteiten is mogelijk door de 
vooruitgang en snelle verspreiding van technologische toepassingen: het aantal 
internetaansluitingen en servers neemt nog steeds toe. Bovendien groeit het aantal 
persoonlijke contacten. Dat wil zeggen: meer internationale telefoongesprekken, 
meer buitenlandse toeristen en meer betalingen naar het buitenland. Elektronische, 
maar ook menselijke netwerken breiden zich steeds verder uit. Dit blijft niet louter 
beperkt tot legale ondernemers. 
 
Deze evoluties hebben niet alleen invloed op hoe de overheid omgaat met deze 
ontwikkelingen maar ze kunnen eveneens een grote invloed uitoefenen op de 
markten waarop de criminele organisaties zich begeven. 
 

b) Beschikbaarheid van energie11 
 
Recent is er veel commotie ontstaan over de (on)zekerheid inzake de 
energiebeschikbaarheid en –toelevering. Globaal worden we geconfronteerd met een 
groter wordende energievraag, terwijl het aanbod ervan slinkt.12 Spanningen in 
geografisch belangrijke gebieden en de Chinese economische groei doen deze 
onzekerheid toenemen. 
 
De maatschappelijke impact van de beschikbaarheid van energie (fossiele 
brandstoffen, hernieuwbare energiebronnen, waterstofcellen, kernenergie, …) is van 
groot belang voor België, dat trouwens een transitland is voor Europese 
transportstromen van energie. België beschikt over bijna geen eigen energiebronnen 
en is dus praktisch volledig afhankelijk van het buitenland.13 Hier speelt de 
hervorming van de energiemarkten een belangrijke rol. Door de liberalisering en de 
Europese eenmaking van deze markten ontstaan er onzekerheden in termen van 
kansen en bedreigingen voor zowel de criminele organisaties als voor de legitieme 
ondernemer. Nieuwe markten14 ontstaan naarmate de vroegere 
‘energiemonopolisten’ een aantal van hun activiteiten afstoten.  
 
De hoger wordende olieprijzen zetten niet alleen druk op de geïndustrialiseerde 
landen, ook de onderontwikkelde landen komen steeds meer onder druk te staan. Zij 
worden steeds verder onder de armoedegrens geduwd, wat een impact kan hebben 
op (il)legale migratiestromen, waarbij de kansen op uitbuiting door criminele 
organisaties toenemen. Bovendien leidt een zeer hoge olieprijs tot een gewijzigd 
bestedings- of consumentenpatroon15, wat op zijn beurt dan weer kan leiden tot 
socio-economische onrust. Nu reeds wordt er een stijging gemeld in het aantal 
diefstallen van brandstof.16 
 
De geleidelijke afname van het fossiele brandstofaanbod noopt de 
geïndustrialiseerde landen ertoe om steeds meer te investeren in hernieuwbare en 
schone energie (cfr. Kyoto-Protocol).17 Het Federaal Planbureau voorziet trouwens dat 
hernieuwbare energiebronnen de sterkste groei zullen kennen: het verbruik ervan 

                                               
t11 Energy: The Nex  Fifty Years, Organisation for Economic Co-operation and Development, 1999, p. 

159. 
12 PARFIT, M., Vrijheid!, National Geographic, augustus 2005, p. 4-27. 
13 http://www.mineco.fgov.be/energy_policy/energy_pollicy_nl_001.htm   
14 FEDERAAL PLANBUREAU, Economische vooruitzichten 2005-2010, Brussel, april 2005.  
15 Olie weegt op bestedingen, Trends, 1 september 2005. 
16 NEYT, G., Stookolie nieuw doelwit voor dieven, Het Nieuwsblad, 6 okt. 05. 
17 SCHOETERS, M., Als de olie op is. Olieconcerns investeren steeds meer in alternatieve krachtbronnen, 
Knack, 13 juli 2005. 
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zou verdrievoudigen tussen 2000 en 2030.18 Dit vergt op lange termijn veel 
investeringskapitaal, wat een kans bij uitstek vormt voor criminele organisaties om 
hun illegale gelden wit te wassen. Indien de regering de afbouw van kernenergie zou 
terugschroeven19 20, teneinde op continue wijze in energie te voorzien, zal op lange 
termijn de verwerking van kernafval en de controle daarop van zeer groot belang 
zijn. Er dient rekening mee gehouden te worden dat beleidsmaatregelen tot 
bescherming van het milieu en economie onbedoeld kansen kunnen creëren voor 
criminele organisaties. 
 

c) Meer beleidsmatige aandacht voor  
kenniseconomie 

 
De waarde van informatie en kennis neemt steeds meer toe. Door het toepassen van 
kennis is innovatie mogelijk, zodat de ontwikkeling van nieuwe producten en/of 
diensten en bijgevolg een economische groei mogelijk wordt.21 Het nastreven van 
een kennisintensieve economie vormt één van de speerpunten van de Europese Unie. 
In maart 2000 werd voor een periode van 10 jaar een actie- en ontwikkelingsplan 
opgesteld: de Lissabon Strategie. In deze strategie wordt bijzondere aandacht 
geschonken aan “R&D”: onderzoek en ontwikkeling.  
 
De Federale Regering heeft in 2004 (in het kader van de Lissabon Strategie), net als 
de Vlaamse Regering22 maatregelen23 genomen ter stimulering van wetenschappelijk 
onderzoek en innovatie, wat kan bijdragen tot de ontwikkeling van een 
kenniseconomie. Er worden geleidelijk aan meer financiële middelen voor (criminele) 
ondernemers ter beschikking gesteld.  
 
Het beschikbaar stellen van fondsen en het vergemakkelijken van investeringen, kan 
aantrekkelijk zijn voor criminele ondernemers om met hun criminele gelden 
bepaalde projecten te financieren, overheidsopdrachten in de wacht te slepen, om 
toegang te krijgen tot kritische informatie en als dusdanig zich verder te 
specialiseren.  
 

d) Vergrijzing 
 
In alle studies over de komende vergrijzingsgolf werd de periode 2000-2010 
aangestipt als een ‘window for opportunity’ waarin ruimte zou zijn voor belangrijke 
ingrepen. Halverwege die periode echter is de sanering van de overheidsfinanciering 
zo goed als stilgevallen en zijn de kosten van de gezondheidszorg flink opgelopen.24  
 
De snelle vergrijzing en de verdere ontgroening van de beroepsbevolking zal, bij 
ongewijzigd beleid, vanaf 2010 de beroepsbevolking decimeren, met alle gevolgen 
van dien: toenemende sociale onrust, geen of weinig solidariteit tussen de jonge en 

                                               
18 GUSBIN. D. & HOORNAERT, B., Energievooruitzichten voor België tegen 2030, Federaal Planbureau, 
januari 2004, p. 2. 
19 HUYGHE, W., Dedecker (VLD) ziet geen alternatieve voor nucleaire energie, Het Nieuwsblad, 5 
september 2005. 
20 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit 
kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie, Parl. St. Kamer 2003, Doc 51-182/001. 
21 http://www.wikipedia.nl  
22 VLAAMSE REGERING, Beleidsnota 2004-2009, Economie, ondernemen, wetenschap, innovatie en 
Buitenlandse Handel, Brussel, 3 november 2004. 
23 Vb:. het besluit van de Vlaamse Regering van 3 december 2004 houdende de uitvoering van het 
decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen, B.S. 30 
december 2004. 
24 Eindeloopbaandebat: hoog tijd voor pijnlijke ingrepen, Trends, 29 september 2005. 
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oudere generatie, economische onrust, gewijzigd bestedingspatroon, meer medische 
zorgen, … 
 
De private sector wordt een steeds grotere speler op de diverse markten, zoals 
gezondheidszorg en allerlei sociale vangnetten. Steeds meer mensen zorgen voor 
een extra appeltje voor de dorst. De (private) pensioenfondsen, fondsen voor 
bijkomende ziektezorg, …, zorgen voor steeds groter wordende poelen van geld, die 
een zekere aantrekkingskracht voor criminelen heeft. In dit licht stijgt de waarde van 
patiënt- of cliëntinformatie en wordt deze data bijgevolg bijzonder gevoelig.  
 

e) Technologische ontwikkelingen 
 
Uit divers onderzoek blijkt dat geïndustrialiseerde landen met een uitgebouwde 
technologische ontwikkeling veel kwetsbaarder zijn geworden voor een aantal grote 
maatschappelijke problemen. Naarmate een (technologisch) ontwikkeld land minder 
afhankelijk is van zgn. toevalligheden en dus minder kwetsbaar in haar 
voorzieningen is, des te harder iedere verstoring in de productie, distributie en 
consumptie van die voorzieningen aankomt. Dit wordt de ‘kwetsbaarheidsparadox’ 
genoemd.25 Deze kwetsbaarheid wordt groter naarmate technologische toepassingen 
meer en meer penetreren in de maatschappij.  
 

(1) Cryptografie26,27  
 
Er bestaan technologieën die de gebruiker van elektronische communicatie anoniem 
maken of die de gebruiker een pseudoniem geven, waardoor hij beschermd wordt 
tegen een inbreuk op zijn privé-leven. Daar de waarde van informatie steeds 
belangrijker wordt, neemt ook de behoefte aan cryptografie toe. Dit zijn 
programma’s die gegevens beveiligen tegen onrechtmatige toegang. De keerzijde, 
echter, is dat criminelen dezelfde cryptografie kunnen gebruiken om hun activiteiten 
te maskeren of om identiteitsgegevens te achterhalen teneinde deze 
persoonsgegevens te misbruiken.  
 
De technische veiligheid van elektronische communicatie is een cruciale uitdaging 
geworden omdat steeds meer cybercriminelen gebruik maken van de technologische 
vooruitgang om hun instrumenten (MO) te ontwikkelen. Moeilijk te kraken crypto-
systemen zijn makkelijk verkrijgbaar. Als criminelen deze op een correcte manier 
gebruiken, d.w.z. als ze zorgvuldig omgaan met hun wachtwoorden, kunnen zij 
veilig communiceren en belastende informatie veilig opslaan zonder dat politie en 
justitie ook maar iets wijzer worden. Cryptografie kan m.a.w. de opsporing van 
(georganiseerde) criminaliteit bemoeilijken.28  
 
In de praktijk blijkt het probleem van zgn. ‘georganiseerde cryptocriminelen’ zich 
nog niet pertinent te stellen. Maar de algemene verwachting is evenwel dat het 
gebruik van cryptografie in het kader van georganiseerde criminaliteit sterk kan 
toenemen naarmate cryptografische programma’s meer wijdverspreid raken en 
gebruiksvriendelijker worden. Het gebruik van versleutelprogramma’s is in België 
(sinds 1997) vrij29, dit in tegenstelling tot landen zoals Frankrijk en Rusland waar 
sterke cryptografie verboden is. Sommige landen, inzonderheid het Verenigd 

                                               
l t25 DEVOGELAER, D. & GUSBIN, D., Een kink in de kabe : de kosten van een storing in de s roomvoorziening, 

Federaal Planbureau, september 2004, p. 7.  
26 Aanbevolen literatuur: http://www.nap.edu/readingroom/books/crisis/  
27 Zie ook bij punt inzake technische afscherming (Contrastrategieën) 
28 KOOPS, B.J., De cryptocontroverse. Een sleutelconflict in de informatiemaatschappij, 1998; URL: 
http://rechten.uvt.nl/koops/thesis/samenvat.htm  
29 Art. 48, Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, B.S. 20 juni 2005. 
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Koninkrijk en de VS, hebben de toepassing van cryptografie beperkt tot systemen die 
een ingebouwde decryptiemogelijkheid voor de overheid30 hebben. 
 
Naarmate meer delen van het privé-leven gedigitaliseerd zullen worden, zal het 
probleem van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer nog groter worden: 
burgerlijke stand, gezondheid, financiële situatie, consumptiegewoonten, … Door 
deze evolutie, gekoppeld aan de nieuwe elektronische communicatiedragers (gsm, 
gps, …) waarmee in real time grote hoeveelheden informatie kunnen worden 
uitgewisseld, bestaat het risico op een zeer sterke profilering van individuen voor 
niet alleen commerciële doeleinden en politionele doeleinden31, maar ook voor 
criminele doeleinden (identiteitsfraude, phishing, …). Deze massale 
gegevensinzameling gebeurt zonder dat de gebruiker van de elektronische 
communicatie het beseft. De controle door de gebruiker is grotendeels verloren 
gegaan.32 
 
Zoals eerder vermeld neemt de waarde van informatie toe. Dit geldt ook voor de 
bedrijfswereld. In de context van elektronische handel, is de bedrijfswereld sterk 
afhankelijk van veilige informatietechnologie. Elektronische handel vergt veilige 
transfersystemen voor geld- en allerlei andere transacties. Echter, deze systemen 
blijven kwetsbaar voor allerlei vormen van fraude en industriële spionage, door de 
complexiteit van de software, onvoorzichtigheid van gebruikers, slecht beheer, 
misbruik van het systeem door insiders en aanvallen van externe hackers.33 
 
Echter, het debat over een evenwicht tussen de dreiging die uit kan gaan van 
cryptografie, opsporingsmogelijkheden en de bescherming van de privacy is in België 
tot nu toe praktisch uitzonderlijk34.  
 
Het debat heeft zich enkel beperkt tot het stimuleren van de (elektronische) handel 
en geldtransacties. In dit cryptodebat zouden, volgens KOOPS, vier fundamentele 
rechten als essentieel beschouwd moeten worden:35 

1. het recht op privacy (incluis vertrouwelijke communicatie); 
2. het recht op een eerlijk proces; 
3. de rechtsorde (incluis het recht om van misdaad gevrijwaard te blijven); 
4. het recht op economische ontwikkeling. 

 

3. Scenario’s: georganiseerde criminaliteit in 2015 
 
Zoals eerder vermeld werden er in het kader van het OCO-project 16 Belgische 
scenario’s ontwikkeld over de georganiseerde criminaliteit in 2015. Er werden m.a.w. 
16 alternatieve werelden gecreëerd.  
 
In de scenario matrix over de organisatiestructuur werden tijdens de denkoefening 
(focal issue: ‘What could the future look like for the structure of organised crime 
groups in Belgium in 2015?’) het strafrechtelijk beleid en het Belgisch economische 

                                               

 

30 Vb.: een registratieplicht, het verplichten van producenten van crypto-apparatuur tot het inbouwen 
van een alleen aan de overheid bekende universele sleutel, … 
31 DEKKERS, G., et al., Informatie- en communicatietechnologieën in België, Analyse van de economische 
en sociale impact, Federaal Planbureau, 30 maart 2003. 
32 URL: http://www.nap.edu/readingroom/books/crisis/  
33 COUNCIL OF EUROPE, Organised Crime Situation Report 2004, Focus on the threat of cybercrime, 
Strasbourg, 23 December 2004, p. 58. 
34 Anonimiteit op het Internet, Alumnidag 14 maart 2002, Faculteit Rechtsgeleerdheid, K.U. Leuven. 
35 KOOPS, B.J., Encryptie: sleutel tot informatiemaatschappij of tot criminaliteit?, Nederlands Genootschap 
voor Informatica, mei 1995; URL:http://rechten.uvt.nl/koops/NGI-VISI.htm   
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potentieel36 als de meest onzekere en significante driving forces in rekening 
gebracht.  
 
Dit resulteerde in 4 scenario’s: in de alternatieve wereld van Business as Usual heeft 
het sterke strafrechtelijke beleid, maar het zwakke economisch potentieel geleid tot 
de verdere ontwikkeling van een veelheid aan kleine ‘ad hoc’ en zeer flexibele 
criminele organisaties geleid. Losse netwerken hebben zich verder kunnen 
ontwikkelen. Sophistication.com is een alternatieve wereld met een sterk 
strafrechtelijk beleid en waarin het economisch potentieel ten volle benut en 
gesteund wordt. Het is een maatschappij waarin kleine, maar zeer gesofisticeerde 
criminele organisaties zijn ontstaan. Deze groepjes zijn gedreven in industriële 
spionage en sabotage, leveren hand- en spandiensten voor concurrenten op de 
legale markten. De gedigitaliseerde economie (kenniseconomie o.a.) biedt nieuwe 
mogelijkheden tot illegale vormen van samenwerking, vernietiging van informatie, 
illegale handel in informatie, identiteitsdiefstal, … In Proliferation, een wereld 
waarin zowel het strafrechtelijk beleid als het economisch potentieel zwak zijn,  
meldt het jaarrapport inzake de georganiseerde criminaliteit 2015 een overvloed aan 
kleine en flexibele criminele organisaties, waartussen zeer veel rivaliteit heerst. 
Groepen die zich niet kunnen ‘informatiseren’, zullen hun toevlucht zoeken in (zeer) 
gewelddadige praktijken en het leveren van hand- en spandiensten van terroristische 
groeperingen. Rondtrekkende dadergroeperingen zullen verder profiteren van een 
slecht georganiseerd strafrechtelijk beleid en slecht economisch potentieel. In The 
Firm hebben de meeste criminele organisaties zich weten te specialiseren in ICT, 
bio-technologie, nanotechnologie, etc. Bovendien zijn ze erin geslaagd zich vergaand 
te integreren in de legale economie. Andere criminele groeperingen hebben zich 
verder gespecialiseerd in kinder- en vrouwenhandel,… Een hoge mate van rivaliteit 
tussen heerst de laatst genoemde groepen in deze alternatieve wereld. Het is dan 
ook een maatschappij waar alle aandacht gericht is op een maximale benutting van 
het economisch vermogen van het bedrijfsleven. 
 
Tijdens de denkoefening over de contrastrategieën (focal issue: “what could the 
future look like for the counterstrategies in Belgium in 2015?”) werden de ICT-
omgeving37 (meerbepaald cryptografie) en het digitale privacy beleid38 in de scenario 
matrix geplaatst. De combinatie van deze onzekere driving forces resulteerde in de 
volgende vier scenario’s.  
 
In de wereld van de Digicops zijn de beschikbaarheid en verspreiding van ICT 
maximaal, maar de (digitale) privacy voor individuen beperkt. Hier zijn de Federal 
Computer Crime Unit en de criminele organisaties gelijk opgaand in hun toegang en 
gebruik van geavanceerde technologie. De criminele organisaties rekruteren IT-
specialisten teneinde hun elektronisch communicatieverkeer te maskeren en 
opsporing te verhinderen. Technologie wordt maximaal gebruikt voor 
desinformatiedoeleinden. Voor kritische operaties vallen de criminele organisaties 
terug op face-to-face contacten, daar in de capaciteit van de FCCU prioritair 
geïnvesteerd wordt. De mogelijke toekomstige wereld van de Crypto Criminals (een 
open ICT-omgeving en dus ook een onbeperkte toegang tot al dan niet zware 
cryptografie, en een goed beschermd recht op privacy) bestaat uit zeer 
gesofisticeerde criminele organisaties die volop kunnen meegenieten van een 
maximale bescherming van allerlei persoonlijke, financiële en economische 
informatie. De Crypto Criminals kunnen ten volle profiteren van de bescherming van 
anonimiteit en pseudonimiteit (waarmee ze ook ten dienste gaan staan voor 

                                               
36 Dit verwijst naar de manier waarop en hoe snel de overheid en het bedrijfsleven reageren op  
ontwikkelingen zoals globalisering. 
37 Technologische ontwikkelingen, waaronder de cryptografiemogelijkheden en Internet hebben een 
impact op de zichtbaarheid van criminele organisaties en dus ook de opsporingsmogelijkheden van 
politie en justitie. De toenemende gebruiksvriendelijkheid speelt hierin een cruciale rol. 
38 Hier wordt het overheidsbeleid inzake de bescherming van de private levenssfeer gekaderd in een 
context waarin de waarde van digitale informatie toeneemt. 
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terroristische groeperingen). Zij beschikken over de meest gesofisticeerde 
versleutelings- en ontsleutelingsprogramma’s, waardoor zij zich een toegang kunnen 
verschaffen in gegevensbanken van bedrijven en overheidsdiensten. In Big Brother 
wordt een maatschappij gecreëerd waarin de overheid de toegang en de 
beschikbaarheid van ICT en de anonimiseringsmogelijkheden streng controleert, 
zodat de criminele organisaties niet-gesofisticeerde contrastrategieën blijven 
gebruiken. In Wait & See nemen de criminele organisaties een afwachtende houding 
aan. Ze voelen zich niet genoodzaakt om te investeren in hoogtechnologische 
contrastrategieën, daar de overheid een afwachtende houding aanneemt. Het 
overheidsbeleid verschaft voldoende anonimiteit om hun activiteiten verder te 
zetten. Geweld, intimidatie en beïnvloeding blijven voldoende om zand in de ogen 
van politie en justitie te strooien. 
 
In de denkoefening rond de illegale markten werd getracht de privatiseringstrend 
en de demografische structuur (i.c. leeftijdsverdeling) van de samenleving te 
combineren in een scenario matrix. Welke illegale markten ontstaan er bij een oude 
en al niet geprivatiseerde samenleving (vergrijzing) en welke illegale markten 
ontstaan er bij een relatieve jonge en al dan niet geprivatiseerde samenleving?  
 
In het eerste scenario ontstaat er tegen 2015 een bloeiend nieuwe sector, namelijk 
die van Transplant Tourism. Het is een wereld die gekenmerkt wordt door een 
relatief oudere bevolking. De gezondheidszorg wordt streng in overheidshanden 
gehouden. Door een stijgende vraag naar organen, medicijnen en ander 
therapeutisch materiaal (dit blijft streng gereguleerd) gaan oude(re) en bemiddelde 
mensen gebruik maken van illegale diensten die aangeboden worden door een aantal 
criminele organisaties. In Money Trap I worden de criminele organisaties 
aangetrokken door groter wordende geprivatiseerde pensioen- en andere fondsen. 
Identiteitsfraude is een alom gebruikte techniek. In de Money Trap I-wereld wordt de 
demografische structuur bepaald door een relatief oudere bevolking. De privatisering 
kent hier een opmars. OC Pharmaceutical Ltd. is een scenario over een relatief 
jonge en sterk geprivatiseerde samenleving waar zwarte markten van alcohol, tabak 
en andere strikt gereglementeerde producten, zoals medicijnen sterk groeien. 
Vervalste en valse medische toepassingen en farmaceutische producten rijzen de pan 
uit. In de jongere Money Trap II-wereld worden ook hier de criminele organisaties 
aangetrokken door grote, geprivatiseerde sociale fondsen. Er treedt tegen 2015 een 
verschuiving op van riskante trafieken naar meer lucratieve vormen van fraude bij de 
gezondheidssector en verzekeringssector. Er ontstaat geleidelijk aan een lucratieve 
markt voor patiëntinformatie (biometrische en genetische informatie).  
 
De legale markten werden in de denkoefening onderworpen aan trends in het 
economisch en ecologisch beleid. Het betreft hier het al dan niet (maximaal) 
beschermen van de economie en het al dan niet (maximaal) beschermen van het 
milieu. (Focal issue: “What could the future for licit markets in Belgium look like in 
2015?”) 
 
In Eco World wordt de voorkeur voor een maximale bescherming van het milieu 
gegeven, maar zorgt het gebrek aan een sterk economisch beleid ervoor dat de 
(gesofisticeerde) criminele ondernemers gebruik kunnen maken van de vrijmaking 
van de energiemarkt (investeren in nieuwe en zgn. propere energiebronnen). De 
alternatieve wereld van Energy Revolution wordt gekenmerkt door een ware 
revolutie op het vlak van energie (ingebruikneming van waterstofcellen op grote 
schaal; vergelijkbaar met de Industriële Revolutie en de verspreiding van Internet). Er 
wordt fors geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling, met aandacht voor een 
maximale bescherming van het milieu. In deze wereld ontstaan er nieuwe financiële 
markten waarbij o.a. drinkwater en afval beursproducten worden. De grimmige 
wereld van Eco Impotence kenmerkt zich door crises op diverse vlakken: een 
economische crisis, de verzetting van het gebruik van kernenergie, sociale onrust, 
diepere sociale kloof tussen arm en rijk, … allen opportuniteiten voor een verdere 
inmenging van criminele organisaties in de legale (bedrijfs)wereld. In het laatste 
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scenario, By-products Markets speelt de afvalverwerking een zeer belangrijke rol, 
daar in deze wereld de economische competitie wordt bevoordeeld ten nadele van de 
bescherming van het milieu. Ten einde de economie verder te beschermen wordt 
overgegaan tot het gebruik van zeer vervuilende energiebronnen. Het al dan niet 
nucleair afval blijft zich opstapelen, de verwerking ervan neemt cruciale vormen aan 
en dit schept kansen voor criminele ondernemers. 
 

4. Samenvatting – omgevingsanalyse 
 
Op alle vlakken zijn er opportuniteiten en bedreigingen voor zowel criminele 
organisaties als voor politie en justitie. Net als legale organisatie, passen criminele 
organisaties zich aan wijzigende omstandigheden aan. Vandaar het belang van 
enerzijds een periodieke scenario planning en anderzijds een soort van  
‘policy/legislative crime proofing’. Scenario’s laten creativiteit toe. Ze helpen 
bepaalde beleidsmatige lacunes te identificeren en desgevallend in te vullen. 
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B. Organisatiestructuur 

1. Inleiding: methodologie39 
 
De studie van het aspect ‘organisatie’ binnen de georganiseerde criminaliteit tracht, 
aanvankelijk d.m.v. een theoretische aanpak, het potentiële gevaar dat schuilgaat 
achter een criminele organisatie te bepalen, teneinde te gaan welke 
organisatievormen prioritair moeten bestreden worden. 
 
Hoewel de criminele organisatie zich a priori in een vijandiger milieu bevindt dan 
een legale onderneming, bestaat ze ook uit een groep personen die, door het 
gebruik van bijzondere technieken, ertoe besluit een goed of een dienst op een al 
dan niet criminele markt te brengen. Legale en criminele organisaties beschikken 
dus over dezelfde karakteristieken. Het verschil is dat, afhankelijk van het milieu van 
de organisatie, bepaalde karakteristieken belangrijker zijn (dit geldt trouwens ook 
voor een legale onderneming die actief is op een markt die min of meer 
concurrentieel is). 
 
Uit een voorgaande studie40 kon een geheel aan variabelen en concepten die 
kenmerkend zijn voor een organisatie worden afgeleid. Teneinde deze te ordenen, 
werd een beroep gedaan op een meer recente theorie41. Deze biedt een kader voor 
de gedetailleerde analyse van drie fundamentele verzamelingen van tijdelijke 
processen die onafgebroken en gelijktijdig binnen een groep werkzaam zijn. Deze 
drie verzamelingen zijn de operationele processen, de ontwikkelingsprocessen en 
de aanpassingsprocessen. Dit model is gebaseerd op twee recente theorieën die 
gericht zijn op de dynamische aard van de groepen: de actietheorie42 en de theorie 
van de kleine groepen als complexe systemen43. Het wezenlijke verschil tussen beide 
theorieën en de algemenere theorie schuilt zowel in hergroepering van verschillende 
processen (waarmee onderzoekers vaak geen rekening houden) als in het feit dat 
voorrang wordt gegeven aan de tijdsvariabele door de auteurs, die de organisatie als 
een evolutief systeem en niet als een statisch gegeven bekijken. 
 
De operationele processen stemmen overeen met de coördinatie- en 
prestatiedynamieken van de groepstaak die door het project (doel), de planning en 
de actie worden beïnvloed44. 

                                               
39 De methodologische analyse van het gevaar van de criminele organisaties werd in grote mate door 
de dienst van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit (DGJ/DGC) en de dienst strategische 
analyse (CGC) binnen de Federale Politie ontwikkeld. 
40 Waarvan de geïdentificeerde elementen opnieuw werden ingekaderd op basis van  MCGRATH, J. e.a., 
Small Groups As Complex Systems. Formation, Coordination, Development and Adaptation, Sage, 
Thousand Oaks, 2000. 
41 WILKIN, L., Théories des groupes et théories des organisations : quels potentiels pour une typologie de 
l’organisation criminelle, Université Libre de Bruxelles, Ixelles, septembre 2002, non publié. 
42 VAN CRANACH, TSCHAN EN ANDERE. 
43 ARROW, MCGRATH EN BERDAHL. 
44 Het eerste niveau, namelijk dat van het project, heeft betrekking op het doel en het verwerven van 
toegekende middelen om dit project te verwezenlijken. De keuze van het doel of van het project van de 
groep zal worden bepaald door de oprichters of door externe personen. Bij een autogeorganiseerde 
groep kunnen tevens meerdere potentiële projecten worden nagestreefd.  
Op het planmatig niveau, wat betreft de structurering van de processen, voert de groep zijn project uit. 
Het is gebaseerd op de regels, een doctrine en een logica en houdt het oprichten van een 
netwerkrelatie in tussen ”lid-taak-middel-tijd”. Op dit vlak bepaalt de groep de “taak-prestatiestrategie”. 
Volgens de auteurs vergeten of schenken de groepen vaak weinig aandacht aan dit niveau. 
Het derde niveau, de prestatie, is gebaseerd op actie. Dit is het meest nauwkeurige niveau dat uit een 
reeks cyclussen bestaat waarbij “georienteerd-opgestart-gecontroleerd-gewijzigd” wordt. De actie heeft 
niet alleen betrekking op bewegingshandelingen, maar ook op cognitieve of verbale handelingen. 
(MCGRATH, J.E., & TSCHAN, F. (in press). Dynamics in groups and teams: Groups as complex action systems, 
To appear in: M. S.POOLE (Ed.), Handbook on organizational change and development. Oxford, UK: 
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De ontwikkelingsprocessen beschrijven hoe de groep – die als eenheid wordt 
beschouwd – wordt gevormd, zich ontwikkelt en doorheen de tijd verandert. Dit 
stemt overeen met “de ontwikkelingsfase van de groep”. Volgens de theorie 
ontwikkelt de groep zich op drie manieren: de vorming, de werking en de 
metamorfose (de groep verdwijnt of verandert in een volkomen andere groep)45. 
 
De aanpassingsprocessen beschrijven hoe de groep op de feiten reageert. Zo kan 
worden gereageerd en/of geanticipeerd op het gevolg van de andere (omkaderende) 
systemen die een invloed hebben op de groep (activiteiten, leden, statuut, reputatie, 
enz.).   
 
De veranderingen van de groep zijn het gevolg van externe veranderlijke 
omstandigheden. Hierdoor ontstaan onderlinge en voortdurende uitwisselingen 
tussen de groep en de omkaderende systemen.   
 
De volgende stap in de evaluatie van het potentiële gevaar, binnen het geheel aan 
variabelen, bestaat erin te bepalen welke variabelen dit gevaar het beste 
karakteriseren. Hoewel het om een delicate selectie handelt, is een verfijning slechts 
mogelijk via de concrete toepassing van het model. 
 
De keuze werd gemaakt op een tweeledige basis van variabelen, waarbij het ene 
rekening houdt met de meest uitvoerige variabelen, dit wil zeggen die het breedste 
overzicht van een criminele organisatie doorlopen (door zich te beroepen op de 
elementen die via de algemene theorie werden geïdentificeerd) en het andere 
rekening houdt met de aard van deze elementen (de mate waarin wordt weergegeven 
wat een criminele organisatie gevaarlijk maakt, of deze elementen meetbaar zijn, of 
ze een informatiebron of verklarende variabele van een reeds gekozen element 
vormen).  
  
Hiervan uitgaande, werden volgende variabelen weerhouden: de sociale cohesie 
binnen de groep, de dynamiek, de resistentie, de beschikbare middelen, de 
aanwezige expertise en het aanpassingsvermogen. Er wordt vastgesteld dat deze 
variabelen betrekking hebben op de drie niveaus die in de algemene theorie worden 
beschreven.   
 
Na een duidelijke definitie en omschrijving van deze variabelen, zullen de 
indicatoren moeten worden bepaald waardoor de aanwezigheids-/afwezigheidsgraad 
ervan zal kunnen worden geëvalueerd. 
 
De sociale cohesie is bijvoorbeeld een ruim toegepast concept dat verschillende 
betekenissen heeft, zoals solidariteit, collectief bewustzijn, sociale band, 
vertrouwen, veiligheidsgevoel, enz. en dat in extenso wordt voorgesteld. Ook al 
bestaat er geen eenstemmigheid, toch wordt sociale cohesie vaak omschreven als  
"het geheel aan krachten dat inwerkt op de leden van een groep opdat ze bij de 

                                                                                                                                    
Oxford University Press. & MCGRATH, J. e.a., Small Groups As Complex Systems. Formation, Coordination, 
Development and Adaptation, Sage, Thousand Oaks, 2000.) 
45 Bij deze drie manieren kan een ontwikkeling en evolutie worden vastgesteld. Dit betekent met andere 
woorden dat elke groep in het verleden, het heden en in een mogelijke of geanticipeerde toekomst 
bestaat. Er wordt op dit tijdelijke traject ingewerkt door de bijzonderheden van de leden, de projecten, 
de technologie, de interne of externe context en de interacties tussen de leden, alsook met personen of 
externe entiteiten. 
Zo heeft elke groep zijn eigen geschiedenis. De ontwikkelingsprocessen zijn afhankelijk van 
verschillende factoren (zoals de individuele socialisatie van elk lid) die noch gelijk zijn noch tot alle 
groepen kunnen worden veralgemeend. Dankzij deze aanpak kan de ontwikkeling van de groep beter 
doorheen de tijd worden gestructureerd en kan zijn vorming, werking of metamorfose beter worden 
waargenomen. 
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groep zouden blijven"46. Ook al is dit een zeer ruime definitie, toch toont ze de 
dynamiek aan die binnen een groep bestaat en de verhouding tot anderen.  
 
Dit geheel aan krachten bestaat uit sociale processen, zoals premies, beloningen, 
promoties, symbolen, erkenningstekens, overgangsriten, straffen, wederzijdse hulp, 
enz. die binnen de groep worden opgezet om de groep te handhaven en de leden 
het gevoel te geven dat ze tot de groep behoren. Hierbij dient te worden opgemerkt 
dat deze sociale processen bij homogeen samengestelde groepen, die bijvoorbeeld 
gebaseerd zijn op familiale of etnische banden, waarschijnlijk op natuurlijkere wijze 
tot stand komen, vooral indien de groep volgens voorvaderlijke, culturele en andere 
regels functioneert. In een groep met een sterke sociale cohesie worden het 
veiligheidsgevoel en het vertrouwen ontwikkeld waardoor deze zich zonder 
probleem aan gevarieerde omstandigheden kan aanpassen. Een vermindering van de 
sociale cohesie heeft daarentegen het afbrokkelen van de band, het verlies van 
vertrouwen, de (sociale) uitsluiting, de onveiligheid of instabiliteit of de splitsing van 
de groep tot gevolg. 
 
Wat meer bepaald de georganiseerde criminele groeperingen betreft, zijn sociale 
cohesie en vertrouwen van essentieel belang. Hierdoor kunnen de banden tussen de 
leden of het communicatietype beter worden gevat. Ook kan het prestatieniveau van 
bepaalde groepen die, door een sterke sociale cohesie en een groot vertrouwen, een 
zekere veiligheid zeker stellen, de mogelijkheid hebben op de achtergrond te werken 
en zelfverdedigingsmaatregelen kunnen ontwikkelen47 beter worden begrepen.   
 
Wanneer de criminologische literatuur erop na wordt geslagen, kan worden 
vastgesteld dat, hoewel bepaalde auteurs de sociale cohesiefactor in de criminele 
organisaties hebben aangehaald, slechts weinigen zich hebben toegelegd op de 
manier waarop het cohesieniveau binnen de criminele groepen kan worden bepaald. 
 
De kwalitatieve aanpak, door middel van interviews48 en documentair onderzoek  
(bv. processen-verbaal en vonnissen), zou zonder enige twijfel een scherper beeld 

                                               

ll l

46 Brainstorming over de sociale indicatoren, Raad van Europa, J-P. SANDERSON, 14-15/09/2000, 
Straatsburg. 
47 R. DILTS, die verwijst naar Kurt LEWIN (Field theory in social science, 1951), benadrukt dat “wanneer de 
cohesie sterk is, de leden gemotiveerd zijn om deel te nemen aan de activiteiten van de groep en om de 
groep te helpen teneinde de doelste ingen te bereiken. Een derge ijke ervaring levert een zin voor 
identiteit en veiligheid en geeft een persoonlijk waardegevoel aan de leden van de groep (…) De 
cohesiegraad van de groep hangt vaak af van de mate waarin de interesse en de waarden van de leden 
en de communicatie en de verhouding die ze onderling kunnen bereiken elkaar overlappen ". 
48 Hierbij dient te worden vermeld dat de uiteenzetting van de ondervraagde personen (in het kader 
van een interview of een verhoor) ophelderingen biedt over de sociale cohesie van de groep en de 
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stellen van de sociale cohesie. Er werd gekozen voor het opstellen van een 
leeswijzer, gebaseerd op indicatoren die tijdens de eerste stap werden verzameld, 
aangevuld met bijkomende theoretische bijdragen en interne discussies van de 
werkgroep.  
 

                                                                                                                                    
manier waarop de respondent zich ten opzichte van de groep positioneert. Zo zal de aandacht gericht 
zijn op termen als “ik heb … nodig” versus “wij hebben … nodig” die wijzen op een groepsredenering. 
"Ons", "onze": de manier waarop ze worden gebruikt wijst nu eens op een verwijzing naar de groep, dan 
weer op een verwijzing naar een subwerkgroep. “Er werd vastgesteld” …”de ontmoeting werd 
georganiseerd om de mogelijkheden van een eventuele samenwerking te bepalen…”: het vermijden van 
voornaamwoorden en het gebruik van de passieve vorm wijst op een onverschilligheid, een sociale 
afstand ten opzichte van een referentiegroep.  
Het gebruik van groepstaal, bijnamen en andere omgangsvormen wijzen op goede verhoudingen, een 
goede werking binnen een team. 
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Tabel 1: variabelen en indicatoren van sociale cohesie 

VARIABELEN VASTGESTELDE INDICATOREN VANUIT HET CAST-SCHEMA 
1. Intra/extra gemeenschaps-

/familiale banden 
Met betrekking tot de groep 

 Groep bestaande uit leden van eenzelfde nationaliteit 
 Groep hoofdzakelijk bestaande uit leden van dezelfde nationaliteit 
 Voorvaderlijke banden met de georganiseerde criminaliteit 

 
Met betrekking tot de kern, bestaande uit: 

 Eenzelfde familie  
 Eenzelfde clan  
 Een buurtcohorte (nadruk op de plaats) 
 Een leeftijdscohorte (nadruk op personen van dezelfde generatie – verschil maximum 10 jaar) 
 Cohorte op basis van één (of meerdere) gezamenlijke ervaring(en);  

o Oorlog 
o Leger 
o Gevangenis 
o Zelfde beroep 
o Stad of provincie van herkomst 

 
Varia 

 Gebruik van een taal (verschillend van de landstaal) of een specifiek dialect  
 Gebruik van een codetaal  
 Gebruik van een uitgevonden taal 
 Sturen van fondsen naar de familie/clan in het land van herkomst (bv. Albanezen) 
 Leden van de groep delen:  

o Een woonruimte  
o Een terrein 
o Een wagen 
o …  

 
Er gaat bijzondere aandacht uit naar kinderen, jongeren, vrouwen of ouderen van de groep of clan  
 

2. Gemeenschapsactiviteit  Het lid/de leden sluit/sluiten zich aan bij de algemene doelstellingen van de groep.  
 Het lid/de leden kennen de activiteiten en de huidige situatie van de groep. 
 Gesprekssemantiek 
 Ideologische doelstelling 
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 Geloofs- en territoriale banden (bv. IRA) 
 Onderlinge samenhang van de verschillenden ondernemingen of activiteiten 
 Afhankelijkheid van de gezamenlijk interacties (nood aan profijt, criminele expertise) 

 
3. Het vertrouwen  Gesprekssemantiek 

 Affectieve banden (vriendschap, aantrekking) 
 Frequentie en regelmaat van de interacties  
 Moeilijkheid of zelfs onmogelijkheid van toetreding tot de groep 

 
4. Veiligheidsgevoel van de 

groep49 
 Geen of weinig geweld binnen de groep 
 Geen of weinig afrekeningen binnen de groep  
 Duur van de aansluiting van de leden van de groep 
 Grootte van de groep (kleine groepen waarin iedereen elkaar kent, iedereen heeft toegang tot de 

informatie, solidariteit) 
 Leden van hetzelfde geslacht  

 

                                               
49 "Rapport cohésion sociale", In Bulletin d’Information - GC femmes, vol4, nummer 1, april 1998, www.ifpri.org/french/themes/mp17/gender/fv4n1.pdf  
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De beschreven oefening wordt uitgevoerd voor elke gekozen variabele.   
 
Het volstaat niet te bepalen wat een criminele organisatie is of over wat de evaluatie 
moet handelen waardoor de organisatie een gevaar vormt om over een 
dreigingsanalyse te spreken.   
 
Om van een louter beschrijvende analyse naar een echte dreigingsanalyse over te 
stappen, moet worden beoordeeld hoe de aangebrachte elementen een organisatie 
gevaarlijk maken. Niet alleen het bestaan van of het gebrek aan bepaalde elementen 
kan wijzen op het vermogen van een criminele organisatie , maar vooral de 
verhouding waarin bepaalde elementen zijn vertegenwoordigd kunnen dit vermogen 
tussen 2 (of meerdere) verschillende organisaties onderscheiden. Vanuit technisch 
standpunt zal een wegingsysteem moeten worden ontwikkeld waarin de gekozen 
relevante variabelen een gewicht, in functie van hun rol in de gevaarlijkheid van de 
criminele organisatie, zal worden toegekend. Er moest dus worden bepaald wat een 
criminele organisatie A gevaarlijker maakt dan een criminele organisatie B. 
Aangezien er ook een standaardmaat moet worden bepaald om te weten of een 
persoon meer gewicht in de schaal legt dan een andere, moet er ook een 
standaardmaat worden vastgesteld om te bepalen of een criminele organisatie 
gevaarlijker is dan een andere. 
 
De literatuur biedt geen kant-en-klare oplossing. Hierdoor werd de keuze 
vanzelfsprekend gemaakt oor een confrontatie van de elementen die een 
dreigingsanalyse moet bevatten (het potentieel van de criminele actoren in een 
milieu dat bepaalde mogelijkheden/kwetsbaarheden heeft) met de verschillenden 
houdingen in de geanalyseerde documenten en het theoretische kader dat door 
MCGRATH & Co werd voorgesteld. 
 
Ten slotte werd ervoor gekozen de gevaarlijkheidsgraad van een criminele 
organisatie te evalueren op basis van haar overlevingscapaciteit (duurzaamheid van 
de organisatie) die gepaard gaat met haar capaciteit om (il)legale activiteiten te 
ontwikkelen (efficiëntie). 
 
De praktische evaluatie van het gevarenpotentieel van de criminele groep zal 
totstandkomen door het toekennen van een specifiek gewicht aan elkeen van de 
variabelen. Dit zal, in samenwerking met alle betrokken partijen bij de ontwikkeling 
van de analyse van het fenomeen, moeten worden bepaald. 
 

2. Aantal criminele organisaties 
 
In 2003 en 2004 werden er door de politiediensten respectievelijk 296 en 289 
onderzoeken naar criminele organisaties gemeld.  
 
Deze onderzoeken hadden respectievelijk betrekking op 292 en 288 criminele 
organisaties, hetgeen volledig in de lijn van voorgaande jaren ligt, waarbij het aantal 
gerapporteerde criminele organisaties fluctueert tussen 250 en 300 (de jaren 1996, 
1999 en 2000 buiten beschouwing gelaten) 
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Grafiek 1: evolutie in aantal gerapporteerde criminele organisaties 
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3. Structuur 
 
De helft van de gedetecteerde criminele organisaties heeft een verticale structuur50: 
46,9% in 2003 en 51,2% in 2004. 28,4% (2003) en 24,0%  (2004) zijn horizontaal51 
gestructureerd. Van een kwart van de organisaties is er geen informatie inzake de 
structuur beschikbaar. 52  
 

Tabel 2: structuur van criminele organisaties in 2003 en 2004 

JAARTAL VERTICALE 

STRUCTUUR

HORIZONTALE 

STRUCTUUR 
ONBEKEND TOTAAL 

2003 137 83 72 292 
2004 147 69 72 288 

 
Naarmate de lange termijnmethodologie verder uitgewerkt en toegepast zal worden, 
zal een meer gedetailleerd beeld van de structuur van de diverse criminele 
organisaties in België verkregen worden.  
 
Bij dit gedetailleerd beeld zal meer aandacht besteed worden aan de werking van de 
criminele organisaties en zal ook de diversiteit aan organisaties aantonen waarmee 
de politiediensten geconfronteerd worden. 
 

                                               
50 De 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 het uitvoerend niveau en het 
beslissingsniveau. 
51 De 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 het uitvoerend niveau en het beslissingsniveau. 
52 Er kon geen informatie geleverd worden, daar de onderzoeken nog niet voldoen gevorderd zijn 
en/of het niet mogelijk was de vorm/de structuur te bepalen. 
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Louter informatief konden er in 2004 gegevens53 ingezameld worden over 41 
families, 21 maffiose criminele organisaties, 4 kartels en triades en 2 criminele 
motorbendes.  
 
Dankzij de grotere aandacht die uitging naar de problematiek van mensenhandel, 
kon met name de kennis worden verfijnd omtrent het organisatietype waarmee de 
politiediensten bij onderzoeken van dit fenomeen worden geconfronteerd. 
  
De criminele organisaties variëren van de typisch hiërarchische structuur (zeldzaam) 
tot een zeer flexibele platte cellulaire organisatie met wisselende 
samenwerkingsverbanden.54 De familiale en vriendschapsbanden zijn van 
doorslaggevend belang: de personen die elkaar kennen werken samen en stellen 
elkaar onderling voor.55 
 
De dadergroepen lijken minder gebukt te gaan onder aanhoudingen en 
inbeslagnemingen, omdat geen schakel onvervangbaar is. De groepen zijn flexibel, 
vullen snel lege plaatsen aan, … Ze raken steeds minder afhankelijk van de hulp van 
andere personen of andermans hulpbronnen (geld, kennis, contacten, …) en zoeken 
vervolgens hun eigen weg.56  
 
Dit alles maakt dat de criminele netwerken of dadergroepen niet of nauwelijks met 
elkaar verbonden zijn. Dit houdt niet in dat er geen sprake is van 
afhankelijkheidsrelaties: binnen de netwerken vervullen personen zoals financiers en 
organisatoren van smokkeltransporten een centralere rol dan anderen, omdat 
anderen afhankelijk zijn van geld, kennis en contacten. De “baas” van een groep 
volgt de concrete uitvoering van de smokkelactiviteiten: hij staat mee in de frontlinie, 
begaat zelf misdrijven, onderhandelt zelf met andere dadergroepen, duikt op bij de 
betalingen, … Zij specialiseren zich min of meer in een bepaalde activiteit. 
 
Er is nog een categorie van individuen die een sleutelrol speelt binnen deze 
netwerken, namelijk de "facilitators" – of met andere woorden de 
documentvervalsers, de ondergrondse bankiers, de transporteurs, de financiële 
adviseurs, … – die hun diensten aan meerdere criminele organisaties aanbieden. Het 
gaat hierbij om personen, ook wel "brokers" genaamd, met een nagenoeg 
onvervangbare rol. Zij zorgen veeleer voor de oplossing van logistieke problemen 
voor dewelke de kennis, de vaardigheden of de contacten binnen de organisatie 
ontbreken.57  
 
Deze specifieke functie komt niet alleen voor in het fenomeen van de mensenhandel, 
maar ook in andere domeinen van de georganiseerde criminaliteit die volgens de 
marktregels functioneren.  
 
 

                                               

l

53 Het meldingsformulier, dat werd gebruikt om de gegevens van 2003 en 2004 te verzamelen, heeft als 
bijlage een woordenlijst op grond waarvan een meer concreet idee van de aangewende concepten kan 
worden verkregen. 
54 Sur la base des études menées au sein de la police fédérale, auxquelles le service traite des êtres 
humains a donné son appui, ainsi que d’une étude de KLEEMANS, E. & BRIENEN, M., Van vriendendienst tot 
slangenkop – Een analyse van tien opsporingsonderzoeken naar mensensmokkel, Tijdschrift voor 
Criminologie, 2001, numéro 4, 350 et suivantes. 
55 KLEEMANS, E., BRIENEN, M. & VAN DEN BUNT, H.G., Georganiseerde criminaliteit in Neder and. Tweede 
rapportage op basis van de WODC-monitor, nr. 198, 2002, 3. 
56 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 vullen. 
57 Wat betreft mensensmokkel, handelt het vooral om documentvervalsers en personen die kapitalen 
versluizen.  
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4. Samenstelling 
 
De verdachten in de meldingsformulieren worden geïdentificeerd op grond van hun 
naam, voornamen en functie, waardoor het mogelijk wordt voor iedere persoon de 
individuele kenmerken te analyseren (geslacht, leeftijd, nationaliteit). 
 

a) Aantal verdachten 
 
De 296 onderzoeken (2003) en 289 onderzoeken (2004) naar de criminele 
organisaties in België hadden respectievelijk betrekking op 2.158 en 2.146 
verdachten. 
 
Voor de beide jaren telt bijna 1/3 van de gedetecteerde criminele organisaties in 
België minder van 5 gekende verdachten; 43,5% tot 45,6% van de organisaties 
bestaat uit 5 tot 9 leden. Deze twee categorieën vertegenwoordigen samen 75% (221 
en 219) van de vermelde organisaties.  
 
De organisaties met 10 tot 14 leden en 15 tot 19 leden vertegenwoordigen 
respectievelijk 17,2% en 5,9% in 2003 en 15,6% en 4,4% van het totaal in 2004. Het 
aantal criminele organisaties met 20 tot 35 leden stijgt in 2004 tot 11. Er wordt in 
beide referentiejaren geen organisaties geobserveerd die uit meer dan 35 leden zijn 
samengesteld. 
 

Tabel 3: aantal verdachten per criminele organisatie in 2003 en 2004 

AANTAL VERDACHTEN PER 

ORGANISATIE 
2003 % GECUM. % 2004 % GECUM. % 

Van 3 tot 4 88 30,1 30,1 94 32,6 32,6
Van 5 tot 9 133 45,6 75,7 125 43,4 76,0

Van 10 tot 14 50 17,2 92,8 45 15,6 91,6
Van 15 tot 19 17 5,9 98,6 13 4,4 96,6
Van 20 tot 35 4 1,2 100 11 4,0 100
Meer dan 35 0 0,0 100 0 0 100

TOTAAL 292 100 288 100 
 
Het gemiddeld aantal leden per organisatie blijft relatief laag: 7,4 leden. 
 

Tabel 4: gemiddeld aantal leden per criminele organ satie i

JAARTAL AANTAL VERDACHTEN AANTAL CRIMINELE 

ORGANISATIES 
GEMIDDELD AANTAL 

LEDEN 
1996 1.561 162 9,6 
1997 1.978 238 8,3 
1998 2.126 276 7,7 
1999 2.179 336 6,5 
2000 1.577 223 7,1 
2001 1.937 283 6,8 
2002 2.373 306 7,8 
2003 2.158 292 7,4 
2004 2.146 288 7,4 
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b) Leeftijd van de daders 
 
De gemiddelde leeftijd van de verdachten blijft zowel in 2003 als in 2004 relatief 
hoog58 en in de lijn met de voorgaande jaren: 39,5 jaar. Vrouwelijke verdachten zijn 
gemiddeld 37,4 jaar. 
 
De leeftijdsgroep van 30 tot 39 jaar is in beide referentiejaren het sterkst 
vertegenwoordigd; gevolgd door de categorieën 40-49 jaar en 20-29 jaar. De oudste 
verdachte in 2004 was 84 jaar oud. De verdeling over de leeftijdsklassen blijft over 
de rapporteringsjaren heen relatief ongewijzigd. 
 

Tabel 5: leeftijdsverdeling in percentage 

JAARTAL 20-29 J 30-39 J 40-49 J >60  J ONBEKEND 
1996 21,7 30,6 22,8 3,1 21,8 
1997 21,5 34,3 26,3 3,1 14,8 
1998 20,9 32,1 25,3 3,1 18,6 
1999 20,8 31,1 28,6 4,9 21,9 
2000 17,7 34,2 27,6 5,6 14,9 
2001 24,8 33,4 23,5 4,4 13,9 
2002 22,6 35,3 25,1 3,8 13,2 
2003 24,3 33,5 23,8 4,1 8,7 
2004 20,7 33,5 25,1 6,2 14,5 

 

c) Geslacht 
 
Georganiseerde criminaliteit is vooral een mannenzaak. 
 

Tabel 6: geslacht 

JAARTAL ♂ ♀ ONBEKEND

2003 1.907 242 9
2004 1.916 225 5

 

d) Nationaliteit van de verdachten 
 
Een overzicht van de nationaliteit van de verdachten kon opgemaakt worden. 
Volgende nationaliteiten komen het vaakst voor: 
 

                                               
58 Wat de georganiseerde criminaliteit betreft ligt de gemiddelde leeftijd van de verdachten die in 
politiedatabanken geregistreerd zijn, hoger dan die m.b.t. criminaliteit in haar geheel. 
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Tabel 7: nationaliteit (procentueel uitgedrukt) 

NATIONALITEIT 2003 2004 
Albanese 5,0 1,4
Belgische 38,0 39,9
Britse 1,7 1,3
Bulgaarse 1,7 0,8
Franse 3,5 3,5
Israëlische 1,6 2,6
Italiaanse 6,0 6,4
Joegoslavische 1,9 2,7
Marokkaanse 6,0 5,2
Nederlandse 8,5 8,4
Roemeense 3,6 2,6
Russische 0,0 2,6
Turkse 1,4 3,0

 
Van de bekende verdachten beschikt bijna 40,0% over de Belgische nationaliteit. De 
in de tabel vermelde nationaliteiten in 2004 maken samen 80,4% van de verdachten 
uit. In 2003 werden er 70 verschillende nationaliteiten genoteerd. Sinds 1997 
worden de politiediensten geconfronteerd met onderdanen afkomstig uit 122 
verschillende landen. 
 
In 2003 daalt vooral het aantal Belgische onderdanen59 en duiken twee 
nationaliteiten op die, tot dan, nog maar weinig waren vertegenwoordigd, met name 
Roemenen60 (organisaties die verband houden met dossiers over diefstal in 
woningen) en Bulgaren. 
 
Op langere termijn kan worden vastgesteld dat enerzijds het aantal Turkse en (in 
mindere mate) Nederlandse burgers daalt en dat anderzijds het aantal Italiaanse 
burgers van 1997 tot 2002 in absolute cijfers is blijven toenemen. In 2003 en 2004 
werden weliswaar opnieuw gemiddelde waarden gehaald (124 en 126 
geïnventariseerde verdachten). Deze aanzienlijke toename is er voornamelijk in 
Bergen, Charleroi en Tongeren. Deze arrondissementen, die immers een grote 
Italiaanse gemeenschap tellen, hebben sinds 1999 ook steeds meer 
meldingsformulieren doorgestuurd.  
 
Het valt tevens op dat het aantal Albanese verdachten sinds 1997 blijft toenemen. 
Het absolute cijfer is alsmaar blijven stijgen, zelfs in 2000 (er werden toen minder 
meldingsformulieren ingediend). Echter, in 2004 wordt een drastische daling in 
aantal verdachten van Albanese origine genoteerd. De toekomst zal uitwijzen of deze 
trend zich zal verzetten. 
 
Wanneer de op Europees niveau vastgestelde tendensen worden bekeken, valt het op 
dat zowat alle lidstaten een daling noteren van het aantal nationale burgers. Wanneer 
de mensenhandel nader wordt bestudeerd, kan in België worden vastgesteld dat de 
groepen voornamelijk een etnische band hebben. Deze vaststellingen moeten 
worden genuanceerd, daar bepaalde nationaliteiten (of vermeende 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 staten van de 
Europese Unie te maken met hetzelfde fenomeen. 
 

                                               
59 In 2002: 41,5% Belgische verdachten. 
60 In 2002: 1,8% Roemeense verdachten. 
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e) Taakverdeling in de organisatie 
 
In de meldingsformulieren wordt gepeild naar de taken die in een criminele 
organisatie worden uitgeoefend. De hiernavolgende tabel geeft de taken weer die in 
de periode 2003-2004 het vaakst werden uitgeoefend.  
 

Tabel 8: taakverdeling 

UITGEOEFENDE TAKEN 2003 % 2004 % 
Uitvoerder 843 32,6 844 32,5 

Organisator/adjunct 721 28,0 751 29,0 
Tussenpersoon 311 12,1 299 11,5 

Koerier 130 5,0 125 4,6 
Stroman 102 4,0 117 4,8 

Geldschieter 104 4,0 107 3,3 
Boekhouder of financieel expert 70 2,7 85 2,3 

Heler 84 3,3 60 4,2 
Andere expert 48 1,9 38 1,5 

Chauffeur * * 25 1,0 
Management expert 15 0,6 17 0,7 

Bodyguard 18 0,7 15 0,6 
Computerexpert 8 0,3 12 0,5 
Juridisch expert 21 0,8 10 0,4 

Andere 103 4,0 87 3,1 
TOTAAL 2.578 100 2.594 100 

Opm.: Het totaal aantal taken in 2003 bedraagt 2.578, in 2004 2594. Een zelfde 
verdachte kan verschillende taken uitvoeren. Vandaar het hoge aantal. 
 
De meest voorkomende taken zijn die van uitvoerder en organisator. Bijna 1/3 van 
de verdachten vervult een managementrol. Dit kan enigszins verklaard worden door 
de relatief beperkte grootte van de criminele organisaties. Wil een organisatie 
overleven, dan dient de 1/3 – 2/3 verhouding gerespecteerd te worden. De 
managementtaken worden voornamelijk door mannelijke verdachten uitgeoefend. 
 
Gaandeweg winnen specifieke expertisevormen binnen de organisatie aan belang. Er 
komen steeds meer deskundigen, expert-boekhouders of financiers voor.  
 
De categorie ‘Andere experten’ en ‘andere’ zitten taken vervat die betrekking 
hebben op chemische experten, wapen- en explosievendeskundigen, militaire 
experten, vertalers, tolken, infiltranten, … 
 

f) Betrokkenheid 
 
Het meldingsformulier biedt de mogelijkheid om aan te geven of de verdachte al dan 
niet behoort tot de kern van de criminele organisatie en of hij er permanent toe 
behoort. 
 
In 2003 maakten 1.337 verdachten (63,6%) voortdurend deel uit van een criminele 
organisatie en 547 verdachten waren occasioneel lid. 
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Tabel 9: vorm van betrokkenheid bij de criminele organisaties in 2003 

BETROKKENHEID KERN BUITEN DE KERN NIET BEPAALD TOTAAL 
Permanent 1.078 163 96 1.337
Occasioneel 82 408 57 547
Niet bepaald 21 16 180 217

TOTAAL 1.181 587 333 2.101
 
Er werd in 2004 vastgesteld dat 1.441 verdachten (67,3%) permanent deel 
uitmaakten van de criminele organisaties en 544 (25,3%) occasionele leden waren. 
 

Tabel 10: vorm van betrokkenheid bij criminele organisaties in 2004 

BETROKKENHEID KERN BUITEN DE 

KERN 
NIET 

BEPAALD 
TOTAAL 

Permanent 1.212 191 38 1.441 
Occasioneel 84 405 55 544 
Niet bepaald 12 8 141 161 

TOTAAL 1.308 604 234 2.146 
 
De positie van de overige verdachten werd of kon niet worden meegedeeld. 1.308 
(61,0%) van de verdachten behoorden tot de kern van de criminele organisaties, 604 
(28,1%) maakten daarvan geen deel uit. 
 
De meest voorkomende categorieën zijn die van de verdachten die permanent deel 
uitmaken van de kern van de organisaties (1.212 of 56,6%) en die van de occasionele 
leden buiten de kern (405 of 18,7%). Deze gegevens bevestigen de trend die de 
voorbije jaren werden vastgesteld.  
 
De omvang van de organisaties die in België actief zijn, blijft beperkt. Uit de 
evaluatie van de graad van lidmaatschap van een criminele organisatie blijkt dat een 
groot aantal permanente leden van de kern zich over het algemeen omringen met 
een steeds groter wordend aantal occasionele leden. 
 

5. Nationale en internationale samenwerking en 
contacten 

 
Niettegenstaande de algemene trend inzake globalisering, blijken de contacten en 
internationale samenwerking nog steeds beperkt. 
 
Op grond van de geïnventariseerde gegevens kan worden geschat dat ten minste 
126 contacten in 2003 in het buitenland hebben plaatsgevonden en 60 keer hebben 
geleid tot effectieve samenwerking met de gecontacteerde criminele organisatie. 
21,6% (63) 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.  
 
In 2003 hebben 102 criminele organisaties die in België actief zijn andere criminele 
organisaties gecontacteerd. 68 van deze 102 organisaties (56,6%) hebben contacten 
onderhouden met criminele organisaties die in het buitenland actief zijn61 en 21 die 
uitsluitend in België actief zijn. Er is melding gemaakt van effectieve samenwerking 
in 82 dossiers. 
 

                                               
61 Het is niet altijd eenvoudig vast te stellen of het contact met een criminele organisatie of met een 
persoon heeft plaatsgevonden. 
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In 2004 hebben 116 (39,9%) in België actieve criminele organisaties andere criminele 
organisaties gecontacteerd. Van de 116 organisaties hebben 83 (72,8%) ervan 
contacten onderhouden met criminele organisaties die in het buitenland actief zijn. 
Minstens 202 contacten tussen criminele organisaties actief in België werden 
gerapporteerd. Deze contacten hebben geleid tot 92 daadwerkelijke 
samenwerkingen. De contacten hadden vooral plaats in Brussel en Charleroi (15,6% 
elk), Antwerpen (14,0%), Bergen (9,3%) en Luik (7,8%). 
 
In de geografische verdeling van de contacten is er een overwicht van de landen van 
de Europese Unie, met in dalende volgorde: Nederland, Duitsland, Italië en Groot-
Brittannië dat zijn plotse verschijning in de statistieken in 2002 bevestigt 
(voornamelijk met betrekking tot dossiers van BTW-carrousels). Op nationaal niveau, 
blijken de meeste contacten in de arrondissementen van Charleroi, Brussel, 
Antwerpen en Bergen plaats te vinden. 
 
Er werd nagegaan in welke landen contacten werden onderhouden: 
 

Tabel 11: internationale contacten (%) 

LAND 2003 2004 
Duitsland 5,2 6,8
Frankrijk 6,7 7,9
Italië 10,4 10,2
Litouwen * 2,8
Marokko 2,2 4,5
Nederland 15,6 14,1
Spanje 2,2 6,8
UK 8,1 6,8

 
Samen vertegenwoordigen deze landen in 2004 bijna 60,0% van de contacten in het 
buitenland. De overige contacten zijn verspreid over de verschillende continenten. 
De verstrekte cijfers komen overeen met de landen waar de gecontacteerde 
organisaties hun activiteiten uitoefenen. Een gecontacteerde organisatie kan 
activiteiten ontwikkelen in verschillende landen. De buurlanden blijven het meest 
vertegenwoordigd, hoewel Marokko en Litouwen zich ook goed vertegenwoordigen.  
 

6. Financieel vermogen van de criminele organisaties 
 
Een gedetailleerd zicht krijgen 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. 
 
Het zal immers moeilijk zijn toegang te hebben tot alle relevante informatie ter zake. 
Het moet evenwel mogelijk zijn om via een financiële benadering62 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. 
 

                                               
62 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 bewijsstukken betreffende het basismisdrijf aan te brengen. 
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a) Aantal financiële onderzoeken 
 
217 (73,3%) lopende dossiers in 2003 leveren financiële gegevens op (met andere 
woorden een duidelijke stijging van ± 9,0% ten opzichte van het jaar 2002). In 105 
dossiers werden financiële gegevens betreffende het door de criminele organisatie 
verkregen vermogensvoordeel vermeld. Uit 146 dossiers, lopende in 2004, konden 
eveneens financiële gegevens gedistilleerd worden. 
 

b) Financieel vermogen van de criminele organisaties 
 
In 2003 bedroeg het totaal van het vermogensvoordeel 810 miljoen euro. In 27 
dossiers is het illegale vermogen van de criminele organisatie berekend aan de hand 
van de strikte toepassing van de technieken voor vermogensonderzoek63. Het bedrag 
dat aan de hand van vermogensonderzoeken is vastgesteld, bedraagt € 90,56 
miljoen. 
 
Het vermogen van de criminele organisaties wordt in 2004, op basis van 142 
dossiers, geschat op € 1,5 miljard. 
 

Tabel 12: crimineel vermogensvoordeel 

 % CRIMINELE ORGANISATIES MET 
VERMOGENSVOORDEEL 

 

JAARTAL AANTAL  
DOSSIERS 

< 250.000 250.000  TOT
2.490.000 

2.500.000 TOT
24.500.000 

> 25.000.000 TOTAAL 
VERMOGENSVOORDEEL 

IN EURO 
2003 105 10,0% 61,0% 11,9% 17,0% 810.000.000
2004 142 25,0% 46,4% 20,4% 8,0% 1.500.000.000

 
Er moet opgemerkt worden 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.  
 

c) Inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen 
 
Zoals reeds in het jaarrapport 2003, Georganiseerde Criminaliteit in België in 2002, 
werd vermeld, is op 24 februari 2003 de wet van 19 december 2002 tot uitbreiding 
van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken van 
kracht gegaan64.  
 
De wet introduceert het principe van verdeling van bewijslast voor de herkomst van 
wederrechtelijke vermogensvoordelen voor bepaalde strafrechtelijke inbreuken (art. 
43quater SW wat er in concreto op neer komt dat deels wordt afgeweken van het 
klassieke principe waarbij de bewijslast bij het OM ligt), het bewarend beslag bij 
equivalent (art. 35ter SV) (een noodzakelijke voorwaarde om de verbeurdverklaring 
bij equivalent in de praktijk uitvoerbaar te maken) en een afzonderlijk onderzoek 
naar de wederrechtelijke vermogensvoordelen (art. 524bis-ter SV) (hetgeen de 
rechter de mogelijkheid biedt om reeds een straf uit te spreken voor het 
basismisdrijf, terwijl op vordering van het OM naderhand nog een 
vermogensonderzoek kan gevoerd worden).  Om zowel na te gaan of deze nieuwe 
                                               
63 De bedragen die de politiediensten op grond van die berekeningsmethode hebben geraamd, 
worden bijna altijd als dusdanig door de feitenrechter bij de toepassing van de bijzondere 
verbeurdverklaring overgenomen. Dit toont de nauwkeurigheid van deze methode aan. 
64 B.S. 14 februari 2003. 
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wetgeving wel degelijk een middel is dat gebruikt wordt bij het bestrijden van de 
georganiseerde criminaliteit als om de impact van de toepassing van art. 505 SW 
(witwassen) bij criminele organisaties te kennen werd het meldingsformulier 
georganiseerde criminaliteit aangepast.  
 
Een eerste cijfermatige analyse werd gemaakt op basis van de elektronische 
bestanden opgesteld op basis van deze meldingsformulieren. Dan werden de 
geselecteerde dossiers ingekeken waarop dan een meer gedetailleerdere analyse 
gebaseerd is. Een bijkomende interpretatie van de gegevens werd gedaan na het 
raadplegen van de dossierbeheerders van de geselecteerde dossiers. 
 
Uit de ruwe cijfers van 2004 blijkt dat in slechts 39 dossiers een buitgericht 
onderzoek wordt gevoerd. Daar waar we hier toch spreken over dossiers waarbij het 
winstbejag van de daders niet kan onderschat worden. Daarnaast mogen wij toch 
ook niet vergeten dat een financieel onderzoek naast het louter buitgericht aspect 
ook kan bijdragen in de bewijsvoering zeker m.b.t. de structuur en leiding van de 
organisatie. 
 
Blijkbaar worden de nieuwe mogelijkheden die door de wet geboden worden nog niet 
vaak toegepast, vooral het slechts 4 maal voorkomen van een inbeslagneming per 
equivalent springt hierbij in het oog. Ook de verdeling van bewijslast (3x) lijkt nog 
niet ingeburgerd te zijn. Er bleek nochtans dat het bijzonder onderzoek naar de 
vermogensvoordelen, niettegenstaande de nog niet helemaal op punt staande 
procedure toch relatief veel gebruikt werd (10 van 39).  
 
Het bijzonder onderzoek werd nooit gevorderd in die dossiers waarin ook witwassen 
wordt toegepast. Dit is logisch vermits, eenmaal er sprake is van witwassen, de 
verbeurd te verklaren goederen vallen onder een ander confiscatieregime (voorwerp 
van het misdrijf witwassen, art. 505, 3de lid en 41 Sw) dan de wederrechtelijke 
vermogensvoordelen die zijn behaald uit het basismisdrijf (art. 42,3° en 43bis Sw).  
De mogelijkheden tot verdeling van de bewijslast en tot het voeren van een 
bijzonder onderzoek naar de vermogensvoordelen (resp. art. 43quater Sw en art. 
524bis-ter Sv) bestaan enkel voor wat de vermogensvoordelen uit het basismisdrijf 
betreft en niet voor de vermogensvoordelen die het voorwerp uitmaken van het 
misdrijf witwassen. 
 
Als we bekijken in welke fenomenen deze buitgericht onderzoeken uitgevoerd 
worden, dan zien we dat deze zeer divers zijn en dat zowel financiële (10 dossiers) 
als bij niet-financiële (27 dossiers) inbreuken vertegenwoordigd zijn. 
 
Bij nazicht van de dossiers waar de verdeling van bewijslast (art. 43quater Sw) wordt 
toegepast zien we dat in 5 (op 8) van de dossiers ook een notitie witwassen werd 
geopend. Art. 43quater Sw heeft als doel de bewijslast te verdelen m.b.t. de 
vermogensvoordelen voortkomend uit bepaalde misdrijven en zo gemakkelijker te 
komen tot een verbeurdverklaring van deze vermogensvoordelen. Art. 505 Sw, 
witwassen, heeft ook tot doel het vermogen bekomen uit misdrijven verbeurd te 
verklaren. Beiden streven dus hetzelfde doel na. Zoals hierboven gezegd, openen de 
bovenvermelde artikelen echter een apart confiscatieregime. Dit komt dikwijls erop 
neer dat, met het oog op de verbeurdverklaring van wederrechtelijke vermogens, de 
voorkeur wordt gegeven aan de ene of de andere methode, naargelang de 
mogelijkheden die door de inhoud van het dossier worden geboden. Soms worden 
beide methoden aangevat om verder in de loop van het onderzoek een meer 
definitieve keuze te maken. Anderzijds, indien er sprake is van vermogensvoordelen 
(bvb commissies) behaald uit het misdrijf witwassen, kunnen de artikelen 43quater 
Sw en 524bis-ter Sv wel naar aanleiding van dit misdrijf worden toegepast, maar 
alleen wat die vermogensvoordelen betreft. Verder kan het misdrijf witwassen op 
zich ook aanleiding geven tot de verdeling van de bewijslast – m.a.w. het vergelijken 
van het indiciaire vermogen van de verdachte met zijn wettelijk verworven vermogen 
in een referentieperiode, met mogelijkheid tot verbeurdverklaring van het 
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onvoldoende verklaarde verschil tussen beide vermogens – wanneer het wordt 
gepleegd in het kader van een criminele organisatie. In dat geval kan ook een 
bijzonder vermogensonderzoek ex art. 524bis-ter Sv toegepast worden, m.a.w. kan 
op vordering van het OM, na het uitspreken van de overige straffen, nog een verder 
onderzoek plaatsvinden om de hoegrootheid van het verbeurd te verklaren 
vermogen uit te diepen, hetgeen kan leiden tot een afgesplitst confiscatievonnis 
uiterlijk twee jaar na de uitspraak over de overige straffen. 
 
Het toepassen van ofwel een afzonderlijke notitie ‘witwassen’ ofwel het buitgericht 
onderzoek te koppelen aan de basisinbreuk is een opportuniteitskeuze die van 
verschillende elementen afhangt. Het is dan ook belangrijk dat de mogelijkheden en 
de voor- en nadelen die deze keuze tot gevolg heeft voldoende gekend zijn (zie 
verder). 
  
Bij nazicht van de individuele dossiers blijkt dat slechts in 21 van de 35 dossiers65 
werd overgegaan tot een inbeslagneming, slechts 2 maal werd de nieuwe 
mogelijkheid van de inbeslagneming per equivalent toegepast. Ook wanneer we de 
waarde van de berekende vermogensvoordelen vergelijken met de totale waarde van 
de inbeslagnames zien we dat hier een wezenlijk verschil is. Het is nochtans zeer 
belangrijk dat zo snel mogelijk vermogens in beslag genomen worden. Dit kan 
immers zowel een invloed hebben op de uitspraak van de rechter m.b.t. de 
verbeurdverklaring als zal dit bijna noodzakelijk zijn om tot een effectieve inning te 
komen van verbeurdverklaarde vermogensvoordelen. 
 
Er kunnen evenwel  redenen aangegeven worden om deze cijfers te verklaren. Enkele 
ervan zijn in de geselecteerde dossiers door de onderzoekers weergegeven, nl. het 
onderbrengen van vermogens bij derden waaronder in vennootschappen, het 
vermogen bevindt zich in het buitenland en ofwel is een tracering van deze 
vermogens onmogelijk ofwel verloopt de internationale rechtshulp niet zoals het zou 
moeten (komt ook tot uiting in de cijfers, in slechts 7 dossiers worden vermogens in 
het buitenland in beslag genomen) of onvoldoende aandacht voor dit aspect in de 
vervolging. 
 
Verbetering is hier misschien toch mogelijk door bijvoorbeeld het toepassen van de 
strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen of het gebruik van bestaande 
netwerken in het buitenland zoals CARIN (Camden Asset Recovery Interagency 
Network), EJN (Europees Justitieel Netwerk), Eurojust, LO’s of sensibilisering voor de 
vervolging. 
 
Het werd opgemerkt dat er soms verschillende onderzoeksmethodes toegepast 
worden in éénzelfde dossier. Zo wordt in enkele dossiers gewerkt op het witwassen 
gecombineerd met de verdeling van bewijslast. Om een achterliggende verklaring te 
vinden werd contact opgenomen met de betrokken onderzoekers.  
 
De volgende redenen werden ervoor gegeven: de verdeling van bewijslast werd 
toegepast op de hoofdtargets terwijl de witwaswetgeving gebruikt werd voor de in 
het dossier betrokken vennootschappen of het dossier werd opgestart op basis van 
een doormelding van de CFI en dus initieel op basis van witwassen terwijl nadien 
toch gekozen werd voor de toepassing van art.43quater, de verdeling van bewijslast. 
 
Uit de hierboven uiteengezette analyses kan zowel een inhoudelijke conclusie 
getrokken worden als een conclusie m.b.t. de gegevensinzameling en verwerking. 
 
Uit de analyse blijkt duidelijk dat het vermogensonderzoek, en zeker de nieuwe 
wetgeving nog niet optimaal wordt toegepast bij de onderzoeken naar criminele 
organisaties.  Anderzijds blijkt dat wanneer we de drie analyses naast elkaar zetten 
we zien dat er verschillen zijn in de cijfers.  

                                               
65 Van de 39 geselecteerde dossiers werden 35  formulieren geanalyseerd. 
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De vragen zijn opgesteld met het oog op een eenvoudige invulling door de 
onderzoekers, misschien moet er voor de vraagstelling meer aandacht besteed 
worden aan de structuur van de databank om zo fouten te vermijden en een juister 
beeld te krijgen. Ook al werd getracht de vragen zo eenduidig mogelijk te stellen en 
waar nodig extra uitleg te verschaffen, toch blijkt dat sommige formulieren niet 
correct worden ingevuld. Blijkbaar zijn de termen en begrippen of de wetgeving 
m.b.t. het vermogensonderzoek nog niet algemeen genoeg gekend en worden er 
verschillende interpretaties aan gegeven. Uit de praktijk blijkt immers dikwijls ook 
dat er wel degelijk buitgericht gerechercheerd wordt zonder dat men daar de naam 
vermogensonderzoek op plakt. 
 
Aangevuld door de geschatte waarde van de inbeslagnemingen in 2003, wanneer 
geen enkel ander gegeven in het dossier beschikbaar was, wordt een totaal 
vermogensvoordeel van de in België aanwezige criminele organisaties bereikt van € 
2,14 miljard. Dit bedrag is twee keer zo groot als de bedragen die elk jaar sinds het 
uitvoeren van de methodologie op korte termijn worden genoteerd.  
 
In 2004 werd er voor € 200,5 miljoen in beslaggenomen, waarvan € 99,67 miljoen in 
België en € 26,68 miljoen in het buitenland. 
 
Uit de cijfers ter beschikking gesteld door het COIV blijkt dat tussen 1 september 
2003 en medio november 2005 voor in totaal € 370 miljoen louter financiële activa 
(contante gelden, in beslag genomen bankrekeningen, waardepapieren en –
portefeuilles) en 340 onroerende goederen in beslag werden genomen, terwijl het 
totaal van de verbeurdverklaringen in dezelfde periode een bedrag vertegenwoordigt 
va, 171 miljoen euro aan financiële activa en 9 onroerende goederen.  
 
Deze cijfers tonen aan dat – in weerwil van een moeilijke start, een gebrekkige 
rapportering en het feit dat er nog heel wat vatbaar is voor verbetering – het met de 
buitgerichte sanctionering de goede richting uitgaat. Volgens de informatie verstrekt 
door het COIV wordt thans de inbeslagneming per equivalent veel meer toegepast 
dan blijkt uit de gerapporteerde cijfers, die eerder een beginperiode betroffen en 
mogelijks onvoldoende representatief zijn. Voor een meer algemene toepassing van 
de verdeling van de bewijslast (art. 43quater Sw) en het bijzonder onderzoek naar de 
vermogensvoordelen (art. 524bis-ter Sv) zal het, naast een grotere bewustwording in 
hoofde van de praktijkmensen, wachten zijn op een wetswijziging die deze artikelen 
meer begrijpelijk en dus meer toepasbaar in de praktijk maakt. 
 

d) Taxatie door Financiën 
 
Er kan aan worden toegevoegd dat in 2003 de FOD Financiën in 16 dossiers een 
taxatie heeft geëist. Het gaat om een totaal bedrag van €134,7 miljoen. Twee 
onderzoeken betreffen 2/3 van dit bedrag. 
 
In 2004 heeft de FOD Financiën eveneens in 16 dossiers een taxatie geëist, ten 
bedrage van € 52,75 miljoen. 
 

7. Trends in de organisatiestructuur 

a) Professionalisering in het hormonenmilieu 
 
Op de illegale hormonenmarkt heeft er zich een opvallende evolutie van de 
structuren van de betrokken criminele organisaties voorgedaan. Enkele jaren geleden 
werd de hormonenzwendel in de veeteelt gekenmerkt door strikt gesloten groepen 
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binnen dewelke weinig niveaus bestonden tussen de top en de basis van de 
organisatie. Sindsdien hebben evenwel talrijke externe actoren ingang gevonden in 
de hormonenzwendel. In het sportmilieu doken er duidelijke linken op naar doping. 
De grotere vraag naar anabole stoffen en het feit dat ze eenvoudiger te verkrijgen 
zijn, heeft veel criminelen ertoe aangezet zich op de zwendel van deze producten 
toe te leggen. Dit type zwendel blijkt tevens lucratiever dan de zwendel in 
verdovende middelen, waardoor deze overgangen in de hand werden gewerkt. Het 
aantal optredende partijen neemt toe. Hierdoor vergroot de afstand tussen de 
besluitvormers en de basis van de organisatie.  
 
Het hormonenmilieu legt een heel grote expertise aan de dag. Hoewel tijdens 
huiszoekingen talrijke producten worden aangetroffen, worden slechts weinig 
verdachte signalen uit de genomen stalen opgepikt. Dit toont aan dat het milieu 
pertinent weet in welke hoeveelheden, op welke manier en welke producten moeten 
worden toegediend. De ontwikkeling van nieuwe producten bezorgt het criminele 
milieu evenmin problemen. Zo vergt de productie van een nieuw dopingproduct, 
desoxymethyltestostérone, geavanceerde methodes. Er bestaat een duidelijke 
verschuiving van het maken van cocktails, van kleine werkplaatsen naar de 
bewerking van moleculen in laboratoria. Deze professionalisering dwarsboomt de 
strijd tegen het hormonenmilieu. Zowel het dopinggebruik als het gebruik van 
hormonen in de veeteelt gebeuren op wetenschappelijke wijze, in samenwerking met 
een bepaald aantal individuen uit verschillende milieus, waaronder geneesheren en 
dierenartsen die de sportmensen en veehouders van dichtbij bijstaan en hen de 
nodige informatie over de vereiste producthoeveelheden geven, alsook over de 
schema’s voor het toedienen van deze producten, … 
 
Een van de problemen waarmee de politiediensten te maken hebben bij de opsporing 
van een dopinggeval of het toedienen van hormonen is de identificatie van de 
leveranciers. Het milieu hanteert een ongeschreven code waarbij niet geklikt wordt. 
Er bestaat een bepaling omtrent het eventuele gebruik van spijtoptanten, maar deze 
wordt in de praktijk niet toegepast. Zwijgen is goud in deze milieus waarin de 
gekliste persoon ook op financiële steun kan rekenen van andere actoren van de 
betrokken organisaties. 
 
Het Internetgebruik bemoeilijkt eveneens de strijd. Door de mogelijkheid om 
producten via het web te kopen, ontstaan er nieuwe distributiekanalen van anabole 
stoffen. Dit kanaal is bijzonder interessant voor criminelen. Enerzijds is er een 
(nagenoeg) volstrekte anonimiteit van koper en verkoper, anderzijds wordt de 
toegang tot verboden producten en het bestellen ervan vergemakkelijkt. Er bestaat 
een groot aanbod en de vraag blijkt nog toe te nemen. Er kan een prijsdaling op het 
Internet worden vastgesteld. In België bestaat er nog geen wetgeving die op dit 
niveau tegen hormonenzwendel zou kunnen optreden. Met de internationale 
wetgeving kan het gebruik van groeistimulatoren ook niet worden ingeperkt. De 
Europese wetgeving verbiedt de handel in groeistimulatoren, maar vele landen 
hebben deze nog niet in hun nationale wetgeving omgezet, waardoor de aankoop 
van producten in deze landen soms wettig is. Ook het bezit van deze producten is 
niet strafbaar binnen de Europese Unie (maar wel in België!). Hierdoor moet de 
illegale aankoop steeds bewezen worden. Deze verschillen in de wetgevingen zetten 
de criminelen er dan ook toe aan zich in verschillende landen te bevoorraden. 
 

b) Rondtrekkende dadergroepen 
 
De trend waarbij een essentieel deel van de eigendomsmisdrijven door 
rondtrekkende dadergroepen werd gepleegd, zet zich voort. 
 
Sinds 2004 hebben de overheden in het algemeen en de politiediensten in het 
bijzonder speciale aandacht geschonken aan het fenomeen van georganiseerde 
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bendes die actief zijn in de gekwalificeerde diefstallen in woningen. De aangeprezen 
aanpak is multidisciplinair en integreert (techno)preventieve en repressieve 
elementen die zowel betrekking hebben op publieke als op private partners. 
 
Op louter politioneel vlak wordt de nadruk gelegd op een betere kennis van de 
rondtrekkende dadergroepen, op de versterking van de controleacties van de politie 
op de openbare weg en op de internationale samenwerking66 met de landen van 
herkomst van deze dadergroepen, die vaak afkomstig zijn uit de Oostbloklanden. 
 
Wat betreft georganiseerde diefstal, kan het onderscheid worden gemaakt tussen de 
seriematig gepleegde inbraken in woningen en handelszaken, ramkraken, 
ladingdiefstallen en diefstallen van waardevolle documenten. 
 
De rondtrekkende groepen beantwoorden noch allemaal, noch rechtstreeks aan de 
definitie van de georganiseerde criminaliteit. Er kan evenwel worden gesteld dat ze 
verenigingen van misdadigers vormen waarvan de leden voornamelijk uit de 
Oostbloklanden afkomstig zijn. In hoofdzaak werken ze of worden ze geleid vanuit 
grote steden of vanuit het buitenland en plegen, op een groot deel van het 
grondgebied, een aanzienlijk aantal van seriematig gepleegde inbraken in woningen, 
inbraken in firma’s en handelszaken (ramkraken, ladingdiefstallen), diefstallen van 
identiteitsdocumenten in de openbare diensten en administraties.   
 
De gemiddelde leeftijd van de daders ligt tussen 18 en 25 jaar. Het gaat meestal om 
illegalen die gebruik maken van valse documenten of aliassen. Zoals verwacht, kan 
ook worden aangetoond dat de rondtrekkende dadergroepen hoofdzakelijk ‘s nacht 
opereren. 
    
Dit criminele fenomeen is ontstaan tijdens de tweede helft van de jaren negentig 
door het instorten van het voormalige Oostblok. Hoewel de cijfers m.b.t. de 
gegevens van 2004 nog niet definitief zijn, kunnen reeds 68 onderzoeken worden 
geteld die betrekking hebben op rondtrekkende bendes. Er worden hen 3 548 feiten 
toegeschreven. Dit betekent een gemiddelde van 52 voorvallen per geïdentificeerde 
groep. Wat betreft de diefstal in woningen, zijn ze voornamelijk op zoek naar geld, 
juwelen, elektronische apparatuur, uurwerken, documenten … De buit wordt ofwel 
naar het land van herkomst getransporteerd ofwel in België verborgen gehouden, 
terwijl het gestolen geld naar het land van herkomst wordt gestuurd . 
 
Hun uitvalsbases situeren zich voornamelijk in de grote steden waar de sociale 
controle relatief beperkt is: Brussel, Antwerpen, Luik, Oostende en Charleroi. In 
vergelijking met de voorgaande jaren, waar de aandacht vooral uitging naar bendes 
uit Roemenië en ex-Joegoslavië, zijn het op heden bendes uit Albanië, Polen of 
Litouwen die in de criminele sector opduiken. 
 
Wanneer de cijfers van gekwalificeerde diefstallen67 in woningen in België in 2002 
en 2003 nader worden bekeken, dan telt het arrondissement Brussel, waar ongeveer 
20% van alle gekwalificeerde diefstallen plaatsvonden, de meeste feiten. Hierna 
volgen de arrondissementen van Luik, Antwerpen, Charleroi en Bergen. Deze 5 
arrondissementen stellen 54,7% van alle geïnventariseerde diefstallen in woningen 
voor. 
 

                                               
66 Zo werden bilaterale samenwerkingsakkoorden ondertekend met Frankrijk, Nederland, Luxemburg, 
Groot-Brittannië, Duitsland en met andere landen uit Centraal- en Oost-Europa, zoals Hongarije, 
Bulgarije, Litouwen, Estland, Polen, Letland, Roemenië, Rusland, Slowakije, Slovenië, Turkije en onlangs 
ook Albanië. Er bestaan ook contacten met Kroatië, FYROM, Oekraïne en Servië-Montenegro. 
67 Deze statistieken die uit de Algemene Nationale Gegevensbank werden gehaald, controleren de 
pogingen en voldongen feiten en handelen over de inbraken in woningen in enge zin. Dit betekent dus 
inbraken in huizen, appartementen, villa’s, flats, studio’s, kamers, kastelen, … maar niet in bijgebouwen of 
caravans, woonboten, tenten, campings, chalets, … 
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In 2004 werden er 261 ramkraken en 89 pogingen geregistreerd; voor 2003 waren 
dit nog 342 feiten en 96 pogingen. Een duidelijke daling van het aantal incidenten. 
2005 moet bevestiging brengen van deze trend. 
 
Eén op de vier incidenten is een poging, met andere woorden 3 op 4 ramkraken 
slagen. Inzake de gebruikte modi operandi merken we dat het gebruik van 
voertuigen voor dit soort feiten verder daalt, en dat men meer en meer modi 
gecombineerd gaat gebruikt (bijvoorbeeld combinatie van een voertuig en palet om 
de anti-rampaaltjes te vermijden).  
 
Inzake geografische spreiding is ook dit jaar het arrondissement Antwerpen het 
sterkst getroffen. Met 63 incidenten torent dit arrondissement eenzaam hoog boven 
de andere sterker getroffen arrondissementen Nijvel (32), Brugge (23), Brussel (23), 
Dendermonde (20) en Gent (20) uit.  
 
De daders van ramkraken hebben diverse doelwitten, maar in 2004 waren duidelijk 
de benzinestations geviseerd met rookwaren en geld als geprefereerde buit. Hoewel 
globaal het aantal inbraken in benzinestations daalde, nam het aantal ramkraken op 
benzinestations spectaculair toe van 53 incidenten in 2003 naar 71 incidenten in 
2004. 
 
Hoewel de rondtrekkende dadergroeperingen hun actieterreinen uitbreiden zien we 
dat elke nationaliteit haar geprefereerde doelwitten heeft. De Albanese 
rondtrekkende dadergroepen68 zijn gespecialiseerd in diefstallen in woningen en 
handelszaken, ladingdiefstallen en diefstallen van documenten in gemeentehuizen. 
De Roemeense rondtrekkende dadergroepen plegen vooral diefstallen in woningen 
en handelszaken, ramkraken, ladingdiefstallen en kunstdiefstallen. De Ex-
Joegoslavische rondtrekkende dadergroepen zijn actief op het vlak van diefstallen in 
woningen en handelszaken, ramkraken, kunstdiefstallen, diefstallen van documenten 
in gemeentehuizen en diefstallen gewapenderhand. De Poolse rondtrekkende 
dadergroepen plegen bijna uitsluitend ramkraken en de Litouwse rondtrekkende 
dadergroepen concentreren zich voornamelijk ladingdiefstallen. 
 
De Joegoslavische groeperingen worden gekenmerkt door hun jeugdige leeftijd. 
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. 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 
identificeren69 is dit milieu blijkbaar ook meer betrokken bij andere soorten 
diefstallen (zakkenrollen en diefstal in gemeentehuizen) en bij heling. 
 
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). 
 
Hoewel de rondtrekkende dadergroepen (nog ?) niet door het gebruik van geweld 
worden gekarakteriseerd, hebben de onderzoekers desalniettemin verschillende 
evoluties in het door hen ontwikkelde criminele proces vastgesteld. 
 

                                               
68 De Albanese rondtrekkende dadergroepen kennen een hoofdzakelijk horizontale structuur, die 
verantwoording aflegt aan de clan in de regio van herkomst (gelimiteerde verticale structuur). De leden 
van de Albanese rondtrekkende dadergroepen worden meestal gerekruteerd in de regio van de clan. 
De leden die de diefstallen plegen, sturen hun loon meestal naar hun familie in het thuisland. Door dit 
opsturen van hun loon leven de leden, die de diefstallen plegen, meestal in erbarmelijke 
omstandigheden. 
69 Verschillende identiteiten, vage en onduidelijke band met het land van herkomst. 
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De daders verplaatsen zich vaker met het openbaar vervoer om controles te 
vermijden. Wat betreft de buit kan worden vastgesteld dat, in functie van de “graad” 
van de dader binnen de bende, de interesse niet alleen uitgaat naar geld of juwelen, 
maar ook naar kledij en voedsel. De criminelen verwerven enige ervaring waardoor 
de begane fouten op de plaatsen van het misdrijf worden verminderd (minder DNA-
sporen, minder gebruik van telefoon, …). Ze maken steeds vaker gebruik van valse 
identiteiten en nationaliteiten om de uitwijzing naar hun land van herkomst te 
vermijden. De daders voeren tevens voorafgaandelijk verkenningen uit op de 
plaatsen waar ze de misdrijven zullen plegen. Ook laten ze soms de alarmsystemen 
afgaan om de reactie van de eigenaars en de politiediensten na te gaan. 
 

c) Indische groeperingen in mensenhandel 
 
De Indische groeperingen onderscheiden zich door een duidelijke hiërarchie. Deze 
wordt gevormd volgens de kastes, het verworven sociaal niveau en/of religieus 
statuut. Er is sprake van een goede samenwerking bij het plegen van de misdrijven. 
Deze samenwerking is er niet (verre van) altijd in de private-sfeer. Het grootste 
probleem vloeit voort uit het kastensysteem dat regelmatig voor conflicten zorgt. De 
meest doeltreffende organisaties delen de smokkel in uitgebuite personen op in de 
werksfeer. De organisatie bestaat uit verschillende personen. Elkeen staat in voor 
een deel. 
 
De netwerken worden in en rondom de sikhtempels70 gevormd. De tempel in Halmaal 
nabij Sint-Truiden staat gekend als middelpunt voor illegalen. De netwerken zijn 
zodanig uitgebreid dat het verlies van een schakel eenvoudig kan worden 
opgevangen. Voor het transport, voornamelijk tussen België en Groot-Brittannië, 
doen sikhs beroep op groepen van verschillende nationaliteiten, zoals Albanese, 
Afghaanse of Iranese groepen. Er bestaat ook steeds een samenwerking met de sikhs 
uit Pakistan. 
 
Het geloof speelt een belangrijke rol voor de sikhs: ze worden ertoe verplicht 
onderkomen en voedsel te geven aan elke persoon die hen er om vraagt. De sikhs en 
de tempels verschansen zich achter dit geloof om illegalen te herbergen, hoewel 
financiële belangen vaak een belangrijke rol spelen. Zelfs diegene die onafhankelijk 
zijn gaan leven, worden er door hun geloof en hun afkomst toe verplicht, op actieve 
of passieve wijze, hulp te verlenen aan hun landgenoten. Op die manier kan de 
organisatie rekenen op een brede waaier aan opvangmogelijkheden. 
 
De onderschepte illegalen werken amper mee aan de onderzoeken tegen de 
georganiseerde criminaliteit. Ze hebben veel respect voor de personen die hen de 
mogelijkheid hebben geboden om naar België te komen, maar vrezen natuurlijk ook 
wraakacties. Door een actieve deelname aan de organisatie krijgen ze geld, statuut 
en een nieuwe levensstandaard. 
 
De leden van de organisatie die in België blijven trachten een trapsgewijs systeem in 
te voeren. Wanneer een illegaal in een winkel wordt aangehouden, wordt vaak 
vastgesteld dat hij (eerder) als zelfstandige of bediende van een onderneming van de 
organisatie is ingeschreven. Dit vormt de eerste stap in het uitbaten van een eigen 
winkel. Vervolgens klimmen ze op in de hiërarchie. 
 
De combinatie van safehouses, kortstondige samenwerkingen, smokkelaars, 
betrokken eigenaars, organisatoren en medewerkers is zodanig ingewikkeld dat de 
onderzoeken er ernstig door worden gestoord. Ook het gebruik van verschillende 
telefoontoestellen, internet, phonecafés of speciale lijnen voor hun contacten draagt 
hier toe bij. 

                                               
70 Een in Halmaal, nabij Sint-Truiden, en een in Vilvoorde.  Er wordt een derde in Luik gebouwd. 
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Met betrekking tot de andere criminele activiteiten, kan worden vastgesteld dat de 
Indiërs zich tevens toeleggen op informaticagerelateerde misdrijven, fraude, 
vervalsing van documenten, afpersingen, ontvoeringen, slagen en verwondingen, 
doodslag en moord . Deze feiten vinden voornamelijk binnen de gemeenschap plaats 
en vallen slechts weinig op. 
 
Een deel van de wederrechtelijke vermogensvoordelen wordt naar het land, via 
Western Union, teruggestuurd. Het belangrijkste deel van dit financieel vermogen 
zou via een ander, illegaal systeem plaatsvinden dat duurder maar beter beveiligd is 
(minder opspoorbaar). Er is sprake van een herinvestering in de strijd voor de 
bevrijding van het grondgebied Khalistan tussen Pakistan en India. 
 
De organisatie beschikt over een aantal reisagenten die (al dan niet) tot de 
organisatie behoren. De immigratiekandidaten verkopen zelfs hun woning of lenen 
aanzienlijke sommen van vrienden of familieleden. Hierdoor worden ze volledig 
afhankelijk van de organisatie, aangezien ze niets meer bezitten of ze de geleende 
bedragen moeten terugbetalen. 
 
De organisatie houdt hen een beter leven voor met talrijke mogelijkheden. Hun 
levensstandaard, hoe beperkt deze ook is, is vaak beter dan wat ze hebben gekend. 
Zelfs als illegaal kunnen ze in België aan de slag . 
 
In tegenstelling tot de overheid met dewelke ze in India te maken hadden, verlopen 
de contacten in België correct. De confrontatie is een laatste middel en wordt eerder 
als financieel verlieslatend aanzien. In het algemeen sparen ze en investeren ze in 
hun eigen zaak, schaffen ze zich goederen aan, lossen ze hun schulden in of 
onderhouden ze hun familie. 
 
De door de Indische dadergroepen gevolgde immigratieroutes zijn tweeledig: 
 

 India – (soms rechtstreeks Polen) – Moskou – Duitsland – België – Verenigd 
Koninkrijk (soms via Nederland of Frankrijk) 

 India – Balkanroute – Italië, Oostenrijk, Spanje, Portugal – Oostenrijk, 
Duitsland, Frankrijk, België, Nederland – Verenigd Koninkrijk. 

 
De reis wordt bepaald in functie van de organisatie en/of de ingebrachte financiële 
middelen. Het eerste deel van de reis gaat tot de grenzen van Oost-Europa en vindt 
plaats over de weg, met de trein of met het vliegtuig. Van daaruit steken ze de 
grenzen over door middel van smokkelpraktijken of valse documenten71. Hun 
originele documenten worden vaak inbeslaggenomen. Hierdoor zijn ze nog 
kwetsbaarder, maar ontlopen ze het gevaar op repatriëring. De middelen om de reis 
te verlengen zijn erg uiteenlopend, gaande van het tewerkstellingscertificaat in 
Portugal tot het schijnhuwelijk in Denemarken72. De eindbestemming is bijna altijd 
het Verenigd Koninkrijk om er voldoende lang te verblijven met het oog op het 
verwerven van de Engelse nationaliteit en soms naar Canada of de Verenigde Staten 
te kunnen emigreren. 
 
Hoewel dit moeilijk te begrijpen valt, bezitten de illegalen vaak aandelen in bedrijven 
(of zelfs gehele bedrijven), huizen en terreinen, waardoor ze daarna kunnen worden 
geregulariseerd en zich definitief kunnen vestigen. 

                                               
71 Waarvan de kwaliteit evenredig is met het geïnvesteerde bedrag. 
72 Recente aanwijzingen van huwelijken in Denemarken met een Portugese om zich vervolgens in 
België te vestigen. 
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d) Turkse groeperingen 
 
De Turkse dadergroepen zijn sterk hiërarchisch opgebouwd rond gesloten familiale 
banden. Het traditionele milieu oefent, door zijn erecode en de familiale banden 
waaraan de generaties en zelfs jongeren veel aandacht schenken, een grote druk uit. 
Zowel interne als externe dreigingen en afrekeningen zijn niet uitgesloten. Ook 
corruptie is een van de contrastrategieën. 
 
De Turkse gemeenschap heeft zich in de jaren ’60 en ’70 in België ontwikkeld. Ze is 
goed geïntegreerd en is samengekomen in bepaalde wijken van de grote steden. In 
deze steden worden cafés, theehuizen, pitabars en andere verenigingen opgericht. In 
deze stadsgebieden schuilen echter ook mogelijkheden voor de criminele 
organisaties. Deze richten zich met name op de drugsmokkel, financiële fraude en de 
mensenhandel.  
 
Wat betreft het stockeren van heroïne, bestaan er, voor Oost-Europa, aanwijzingen 
van een transfer van Nederland naar België. Zo bevestigen sommige, sinds 2000 vlot 
afgehandelde onderzoeken dat Turkse criminelen in België de verdeling van heroïne 
beginnen te leiden. Hoewel het uiterst gewaagd is besluiten te trekken uit de in 
België inbeslaggenomen drugvolumes om een beeld van de intensiteit van de 
drugsmokkel op te stellen, moet toch worden aangegeven dat het aantal 
inbeslagnemingen van heroïne in België in 2003 drastisch is gedaald (naar het niveau 
van de inbeslagnemingen in 1989!). Daartegenover wijst niets op een mogelijke 
daling van het volume gesmokkelde heroïne in Europa. Sinds enkele jaren worden in 
België stocks ontdekt van een tiental kilos, vooral in de gebieden waar er een Turkse 
gemeenschap is, met name rond Brussel, Gent en Charleroi. Van daaruit worden 
opnieuw partijen verdeeld en naar Groot-Brittannië en Duistland gestuurd. De Turkse 
criminelen hebben nog steeds de invoer en de transfer van heroïne in handen. De 
heroïnesmokkel vindt plaats via familiale bedrijven, transportfirma’s en klassiekere 
import/exportbedrijven. 
 
De gevoerde onderzoeken om de vermeende smokkelaars op te sporen vergen 
meerdere weken. Daarenboven zijn er de culturele barrières en de taal die de 
moeilijkheden verklaren om gespecialiseerde criminele organisaties in dit soort 
smokkel te bestrijden. 
 
Een nieuwe modus operandi met betrekking tot het transport van heroïne per 
vrachtwagen kon dit jaar worden ontdekt. Zo zijn er gemengde “ladingen” in een 
zelfde vrachtwagen, namelijk illegalen en heroïne. De personen worden dus gebruikt 
om drugtransporten te dekken. De smokkelaars vermoeden immers dat, eenmaal de 
illegalen worden onderschept, de politiediensten en douanes het onderzoek naar 
andere goederen niet zullen verder zetten. Reeds in 2003 kon worden vastgesteld 
dat de Turkse organisaties hun activiteitendomein uitbreidden naar andere 
drugvormen, meer bepaald XTC. De XTC-transporten per vrachtwagen vertrekken 
naar Turkije en komen terug met heroïne. In augustus 2004 werden 4 leden van een 
Turkse criminele organisatie, die hun woonplaats rond Gent en Maasmechelen 
hadden, opgepakt, terwijl ze een XTC-transport naar Groot-Brittannië trachtten te 
organiseren. Bij de 600.000 tabletten werden tevens wapens gevonden. 
 
Een tweede domein waarin de Turkse criminele organisaties actief blijken te zijn, is 
de sigarettensmokkel. De grote vraag naar zowel heroïne als sigaretten komt vooral 
van de Britse markt. De nachtwinkels in Brussel en Charleroi herbergen ook deze 
markt. De verkregen vermogensvoordelen worden opnieuw in onder andere de 
immobiliënsector en andere handelszaken geïnvesteerd. 
 
De Britse eilanden vormen de laatste schakel in de importroute vanuit Afghanistan. 
Bij het overladen, wanneer heroïne per vrachtwagen wordt geleverd, worden 
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meerdere ladingen samengebracht. Deze gecombineerde zendingen met heroïne en 
cannabis, soms ook met sigaretten of producten op basis van amfetamine, zijn 
typisch voor de smokkel naar Groot-Brittannië. 
 
Seksuele uitbuiting is op het vlak van de activiteiten in de mensenhandel het werk 
van Bulgaarse burgers van Turkse origine die in het grensgebied Bulgarije/Turkije 
wonen en vaak de dubbele nationaliteit bezitten (de Bulgaarse nationaliteit vergt 
geen visum om de Europese Unie binnen te mogen). Blijkbaar behoren de 
slachtoffers van de prostitutie ook tot de Turkse minderheid van Bulgarije. De 
gevolgde routes voor illegale immigratie verlopen vooral over het land en slechts 
uitzonderlijk door de lucht. In België komen de slachtoffers van prostitutie in cafés 
terecht die dienst doen als safehouse. 
 
Samenwerking met de Albanese groeperingen is niet uitgesloten. 
 
 

e) Albanese groeperingen 
 
De Albanese groeperingen worden volgens clan georganiseerd. Deze (patriarchale) 
clanstructuren, waaruit “buitenstaanders” worden uitgesloten, worden opnieuw 
buiten Albanië gevormd. De leden van de organisaties komen vaak uit dezelfde 
regio, waardoor het vertrouwen binnen de groep wordt versterkt. Het toetreden tot 
de criminele organisatie kan enkel door een persoon die reeds tot de organisatie 
behoort en zich garant stelt voor het nieuwe lid... waardoor de politiediensten zo 
goed als niet in dergelijke organisaties kunnen infiltreren. Er kan een onderscheid 
worden gemaakt tussen criminele organisaties uit het noorden van Albanië die hun 
activiteiten regelen met Duitstalige landen en de criminele organisatie uit het zuiden 
die banden zouden hebben gesloten met de Italiaanse maffia.  
 
De meeste in België opgespoorde organisaties zijn nieuw en bestaan uit weinig 
leden. Het gaat vaak om kleinere bendes met een beperkte organisatiestructuur. De 
samenstelling van de groepen wijzigt en er worden soms tijdelijke partnerships 
afgesloten, in functie van de nationaliteit van de te smokkelen personen, maar ook 
van de aard van de vereiste hulpmiddelen. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat de 
Albanese criminele groeperingen samenwerken met Aziatische criminele 
groeperingen wanneer Chinese burgers worden getransporteerd. De andere illegaal 
in België getransporteerde nationaliteiten zijn Koerden, Irakezen, Turken of Iraniërs. 
In het prostitutiemilieu hebben de Albanese groeperingen nagenoeg de volledige 
controle over de slachtoffers van het voormalige Oost-Europa die afkomstig zijn uit 
de voormalige Sovjet-Unie, FYROM, Hongarije of Albanië.   
 
De criminele activiteiten die, naast de mensenhandel en de mensensmokkel, de 
voorkeur verdienen richten zich op drugsmokkel, afpersing en witwaspraktijken. Er 
wordt herhaaldelijk gebruik gemaakt van geweld. Ook zwijgplicht en bloedwraak zijn 
gebruikelijk. Het wantrouwen in de financiële instellingen (dat voornamelijk het 
gevolg is van de financiële crisis die Albanië medio jaren negentig heeft gekend) 
blijkt ook uit de gebruikte middelen om de wederrechtelijke vermogensvoordelen 
naar Albanië te transfereren. Deze transfers worden slechts uitzonderlijk via banken, 
maar eerder via officieuze kanalen georganiseerd. 
 
Bij de selectie van immigratiekandidaten trachten de criminele organisaties, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, hun “klanten” te controleren. Door de kennis van 
familiale banden, verzekeren ze zich ervan dat de kandidaat de prijs van de reis zal 
kunnen betalen. Indien dit niet het geval zou zijn, moet zijn familie er voor 
opdraaien. De belangrijkste zeehavens (Durres en Vlore), die niet ver van het zuiden 
van Italië verwijderd zijn, vormen het vertrekpunt in Albanië. Daarna verloopt het 
traject over het land naar andere landen van de Europese Unie. Het gebruik van valse 
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papieren is schering en inslag. Aangezien de personen deze diensten niet 
onmiddellijk kunnen betalen, worden ze soms aangespoord om drug te vervoeren. Er 
kan worden vastgesteld dat de immigratiekandidaten jammer genoeg vaak in de 
prostitutie belanden en er soms op gewelddadige wijze toe worden gedwongen. Het 
oppakken van Albanese illegalen gebeurt vaak op parkings van autosnelwegen. 
Wanneer een illegaal wordt onderschept, dan wordt hij in het algemeen opnieuw 
opgepikt om de migratie te hervatten.   
 

f) Zuid-Aziatische groeperingen 
 
De dadergroeperingen van Zuidoost-Aziatische oorsprong die in 2004 in België het 
meest in beeld kwamen, zijn Chinese en Vietnamese criminele organisaties. 
 
Het belangrijkste activiteitendomein van Chinese criminele organisaties blijft nog 
steeds mensensmokkel en mensenhandel. Deze mensensmokkelorganisaties zijn 
zeker geen triades73, maar nemen eerder de vorm aan van een horizontaal 
gestructureerd en erg flexibel netwerk waarin de zogenaamde snakeheads74 een 
sleutelrol spelen.  
 
Contactpersonen van dit netwerk bevinden zich op de verschillende locaties 
langsheen de route waar de migranten opgevangen, geherbergd (soms voor langere 
tijd in safehouses) en vervolgens verder getransporteerd worden. De migranten 
worden in China geronseld en vervolgens in de handen van een volgend 
contactpersoon overgedragen, tot ze hun eindbestemming bereiken. Binnen Europa 
is dit meestal het Verenigd Koninkrijk, maar ook vaker Spanje en Italië. De 
gesmokkelde Chinezen zijn meestal afkomstig uit de provincie Fujian, voor wie 
België voornamelijk een transitland is. Safehouses bevinden zich meestal in 
Antwerpen, tussenhalte op de route tussen Rotterdam en het Verenigd Koninkrijk. In 
2004 lagen de tarieven tussen €10.000 en €35.000; het vaakst genoemde bedrag 
schommelt rond de €15.000.  
 
De organisaties o.l.v. de snakeheads bestaan meestal uit etnische Chinezen, maar 
indien noodzakelijk werken zij probleemloos samen met andere criminele 
organisaties. In België bijvoorbeeld werkten zij reeds samen met Albanezen voor 
transport richting kust. 
 
Naast de routes over land worden Chinese illegalen vaak ook via luchtroutes naar 
Europa gebracht. In 2004 maakten opvallend veel Chinezen, die vaak reizen met 
Japanse look alike-paspoorten of Zuid-Koreaanse paspoorten met foto-substitutie, 
gebruik van regionale luchthavens (ook in België) voor hun vertrek richting het 
Verenigd Koninkrijk of Ierland.  
  
Ook de verschillende manieren van pseudo-legale immigratie, zoals schijnhuwelijken, 
dubieuze adopties, misbruiken van zakenvisa en misbruiken van het 
studentenstatuut blijven regelmatig voorkomen. De illegale Chinezen die – tijdelijk of 

                                               
73 In het geval van Chinese mensensmokkelorganisaties kunnen we niet spreken van één hiërarchisch 
gestructureerde criminele organisatie. Momenteel zijn er in België geen bewijzen van de actieve 
betrokkenheid van Chinese triades in mensensmokkel. Chinese triades zijn historisch gegroeide 
(criminele) organisaties die een min of meer hiërarchische organisatiestructuur bezitten en gebruik 
maken van bepaalde rituelen. 
74 Snakeheads zijn organisatoren binnen het netwerk die zo genoemd worden omdat ze het 
belangrijkste deel zijn van de slang die symbool staat voor het traag vooruitkruipend netwerk van 
illegale migratie. Men spreekt van “kleine” en “grote” slangenkoppen. De “grote slangenkoppen” 
bevinden zich eerder bovenaan in de organisatie; zij investeren in het opzetten van de smokkelroutes en 
controleren de organisatie vanuit het buitenland. De “kleine slangenkoppen” behoren tot de 
verschillende lokale netwerken en voeren allerlei taken uit.  In tegenstelling tot de grote slangenkoppen 
hebben zij rechtstreeks contact met de migranten.   
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permanent – na hun reis in België blijven, komen meestal terecht als werknemer in 
Chinese restaurants of in bedrijven die renovaties van Chinese restaurants uitvoeren. 
We beschikken echter niet over informatie dat aantoont dat de smokkelorganisatie 
de illegalen in de restaurants zou “plaatsen” om zo het voor de reis verschuldigde 
bedrag terug te vorderen. Het staat wel vast dat men in deze gevallen kan spreken 
van economische uitbuiting. 
 
In 2004 overspoelden Chinese criminele organisaties België met een golf van 
kredietkaartfraude. Minstens vijf groepjes van etnische Chinezen (Hong-kongers, 
Maleisiërs, Singapore-Chinezen) kwamen in België aankopen doen met op zeer 
professionele wijze vervalste kredietkaarten. De groepjes werden van uit Hongkong 
uitgestuurd en stonden in contact met in België woonachtige etnische Chinezen die 
assisteerden bij de aankoop en nadien terug de verkoop van met de valse 
kredietkaarten aangekochte goederen. Na aanhoudingen verschenen binnen 
afzienbare tijd opnieuw personen uit Hongkong.  
 
In één dossier zond een medeplichtige uit Oekraïne gegevens van kredietkaarten 
door via internet. Op een memory stick werden deze gegevens bijgehouden, samen 
met een volledige boekhouding van de aankopen (wat voor de Politie een 
doorslaggevende opportuniteit bood). 
 
Chinese criminele organisaties zijn hiernaast ook nog actief op andere domeinen.  
Afpersingen van uitbaters van Chinese restaurants gebeuren regelmatig, doch 
worden slechts in uitzonderlijke gevallen gemeld. Hetzelfde geldt voor diefstallen 
uit Chinese restaurants.   
 
Op de markt van synthetische drugs nemen Chinese criminele organisaties een 
steeds belangrijkere plaats in en dan vooral wat de invoer van precursoren vanuit 
China betreft.  Hun activiteiten situeren zich voornamelijk in Nederland, met af en 
toe een uitbreiding naar België.  Zo werden in 2004 twee labo’s ontmanteld in 
Nederland; de drie betrokkenen waren enkele jaren geleden reeds in België 
aangehouden in het kader van een drugsdossier.   
 
Tenslotte vermelden we dat in 2004 een aantal dossiers witwassen ten laste van 
Chinese onderdanen geopend zijn. 
 
Naast Chinese criminele organisaties kende België in 2004 vooral de opkomst van 
Vietnamese criminele organisaties actief in mensensmokkel van Vietnamese 
onderdanen vanuit Duitsland in de richting van het Verenigd Koninkrijk. Vietnamese 
illegalen – vaak vrouwen – werden in safehouses in Luik en Brussel geplaatst in 
afwachting van hun verdere overtocht naar het Verenigd Koninkrijk. Eens 
aangekomen zouden zij daar tewerkgesteld worden in de prostitutie of in illegale 
cannabisplantages. Deze criminele organisaties zijn flexibele 
samenwerkingsverbanden van in België en in Duitsland verblijvende personen van 
Vietnamese origine, waarbinnen wel degelijk een vorm van hiërarchie bestaat75. 
Indien nodig aarzelen zij niet om samen te werken met andere nationaliteiten voor 
gespecialiseerde taken.   
 
Zo was er bijvoorbeeld een samenwerking met een arbeider in een transportfirma die 
de Vietnamese illegalen tijdens het laden van de vrachtwagen toegang verschafte tot 
het laadruim. Door de grote winsten die gemaakt kunnen worden, is er echter ook 
sprake van concurrentie tussen verschillende organisaties. Naar aanleiding van 
dergelijke concurrentie werden elf personen ontvoerd uit een safehouse en in 
afwachting van de betaling van een bepaald bedrag naar Duitsland overgebracht.  
Ook in deze context vond een afpersing plaats.  Een aantal verantwoordelijken van 
deze Vietnamese mensensmokkelorganisaties werden eind 2004 aangehouden, wat 

                                               
75 Gezien vaak naar dezelfde personen verwezen wordt als verantwoordelijken. 
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geleid heeft tot een opmerkelijke daling in de statistieken van intercepties van 
Vietnamese illegalen. 
 

g) Groeperingen uit de ex-Sovjet-Unie 
 
In 2004 kon in België een sterke evolutie in de aanwezigheid van criminele 
organisaties uit de ex-Sovjet-Unie worden vastgesteld. Georgische dadergroepen 
zijn (op actieve wijze) opgedoken in de voertuigenzwendel. Eén van deze 
organisaties was tevens verantwoordelijk voor diefstallen in Frankrijk, Duitsland en 
Spanje. 
 
In het kader van deze smokkel, konden met name volgende modus operandi worden 
vastgesteld:  
 

 Na diefstal in België, worden de voertuigen over de weg (sommige delen van 
de reis gebeuren per boot), met (echte of valse) buitenlandse transitplaten 
(maar met documenten op naam van de persoon die met het voertuig naar 
Georgië rijdt) naar Georgië gebracht. 

 Leden van de organisatie waren belast met het vervalsen van de documenten, 
zoals internationale paspoorten, rijbewijzen, verzekeringsattesten … en met 
het leveren van de noodzakelijke documenten voor de koeriers. 

 Voor het verkrijgen van visums, bleek dat vele aanvragen bij het Franse 
consulaat in Tbilisi door middel van vervalste documenten werden ingediend. 
Om deze visums te verkrijgen, maken Georgiërs frauduleus gebruik van het 
briefhoofd van legale Belgische bedrijven. Ze wijzigen immers sommige 
administratieve gegevens. De “valse onderneming” bevestigt vervolgens de 
visumaanvragen. Nadat deze modus door een beheerder van een van de 
misbruikte ondernemingen werd ontdekt, werden dreigingen geuit ten 
aanzien van deze persoon, nadat deze geweigerd had zich bij de organisatie 
“aan te sluiten”.  

 Bovendien kon minstens een moord in verband worden gebracht met 
voertuigenzwendel. Een lid die een voertuig had “verloren” werd afgemaakt. 
De moordenaar werd in een van de buurlanden aangehouden. 

 
Wat betreft de Litouwse georganiseerde criminaliteit, werden in 2004 nog 
meerdere loodsen ontdekt waarin gestolen voertuigen uit elkaar werden gehaald. 
Deze organisaties hadden tevens vrachtwagens en bussen gestolen. 
 
Wat betreft valsmunterij, hebben Litouwse daders voor aanzienlijke bedragen 
bankbiljetten in omloop gebracht (€100 of zelfs €200). Ze kochten goedkope 
producten (gebakjes, kranten,...) en kregen echte euro’s terug. Meerdere operaties 
tegen vervalsers in Litouwen werden met succes afgerond. Zo werden grote 
hoeveelheden bankbiljetten ontdekt. 
 
Een toename van het aantal feiten die begaan worden door daders van Russische 
nationaliteit van Tsjetsjeense afkomst wordt in 2004 bevestigd76. Er wordt 
vastgesteld dat de Tsjetsjeense criminaliteit niet in een enkel fenomeen verder 
uitbreidt, ook al kan een aanzienlijke bijdrage in feiten met geweld worden 
vastgesteld. Dit geweld is immers meestal gericht tegen andere burgers van de ex-
Sovjet-Unie. De criminele activiteiten zijn verdeeld over een groot aantal 
arrondissementen. 
 
Afpersing is de meest zichtbare criminele activiteit waarin deze criminelen in België 
actief zijn . Hoewel het merendeel van de gekende feiten gericht is tegen burgers van 

                                               
76 De toename kan in verband worden gebracht met het grotere aantal nieuwe asielaanvragers die 
beweren uit Tsjetsjenië afkomstig te zijn. 
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de ex-Sovjet-Unie, is er een toename van het aantal afpersingen van burgers van 
andere nationaliteiten of van winkels die door mensen van ander nationaliteiten 
worden uitgebaat. 
 
Vaak werden de politiediensten geconfronteerd met ontvoeringen van jonge (soms 
minderjarige) Tsjetsjeense meisjes door jonge mannen van dezelfde oorsprong. De 
daders, maar soms ook de slachtoffers, verklaarden “traditiegetrouw” te hebben 
gehandeld. Ze verklaarden dat het de gewoonte is dat een Tsjetsjeense man zijn 
toekomstige vrouw ontvoert. In de Tsjetsjeense traditie bestaat er immers een 
gewoonte waarbij de man wel eens de vrouw waarmee hij wenst te trouwen ontvoert. 
Deze praktijk wil een boodschap geven aan de familie van het meisje en,  zo nodig, 
de betrokken clanverantwoordelijken bijeenbrengen77 die dan met de ouders nagaan 
of een huwelijk kan worden overwogen. Deze praktijk wordt echter zowel door de 
Russische als door de Belgische wet veroordeeld. 
 
Moldavische organisaties (die soms verband houden met Roemeense daders of 
organisaties) komen ook steeds vaker voor, vooral op het vlak van diefstal in 
woningen. 
 
 

h) Criminele motorbendes 

(1) Uitbreiding 
 
De evolutie van de criminele motorbendes in de periode 2004-2005 kan samengevat 
worden in de termen expansie en consolidatie. Tot op heden blijven de criminele 
motorbendes in België verdeeld in drie kampen. De pro-Hells, de contra-Hells 
waaronder de Bandidos en de Outlaws en de neutralen. De drie internationale 
motorbendes (Hells Angels, Outlaws en Bandidos) hebben nieuwe chapters op het 
Belgische grondgebied opgericht. Als resultaat telt België momenteel vijf Hells 
Angels chapters, zeven Outlaws chapters en twee Bandidos chapters. Deze 
numerieke en territoriale uitbreiding heeft het evenwicht tussen de motorbendes 
verstoord, waarmee de kans op geweldplegingen toeneemt. De Bandidos hebben met 
de oprichting van een chapter in Limburg deze provincie zwaar onder druk gezet. 
Tot dan waren er enkel twee Red Devils78 chapters aanwezig, naast enkele neutrale 
motorbendes. 
 
Naast deze uitbreidingen hebben de drie groten tevens hun achterban uitgebreid en 
georganiseerd. Naast de supportorganisatie kunnen de Hells Angels rekenen op een 
grote achterban van steunende motorbendes. Ook de Bandidos kunnen rekenen op 
internationaal georganiseerde supportclubs. In België zijn de Diablos en Los Muertos 
actief. De Outlaws officiële supportclubs bestaan in België uit de Black Pistons en de 
Falcons. Eén van de Black Pistons chapters werd echter opgeheven wegens een 
vechtpartij zonder toestemming van de Outlaws MC.   
 
Een belangrijke ontwikkeling buiten de drie groten is de expansie van de Blue Angels 
MC in België. Deze kleinere internationale motorbende poogt neutraal te blijven en 
zich te behoeden voor druk van de drie groten, door zelf aan expansie te doen. 
Begin 2004 werden de voormalige Celtic Friends MC een hangaround chapter, nadat 

                                               
77 De Tsjetsjeense maatschappij werkt als een clanmaatschappij waarbij de problemen door discussie 
tussen de vertegenwoordigers van de verschillenden clans worden geregeld (meestal de oudste 
persoon). 
78 De Hells Angels namen in 2003 wereldwijd het voortouw bij de oprichting van de Red Devils MC, een 
supportorganisatie opgericht op basis van een amalgaam aan steunende motorbendes. Bij de 
oprichting bestond deze organisatie in België uit 10 chapters. In 2004 werden er vier gesloten (Brussels, 
Gavere, Houthulst, Tournai), maar in 2005 werd de chapter Brussel opnieuw geopend en kende een 
vlotte groei. 
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zij op brutale wijze werden overvallen door de Hells Angels MC. Heden beschikken 
ze over vier Belgische chapters. In juli 2005 kondigden zij de oprichting van een 
vijfde chapter aan. Het Nomads chapter zou zich in de regio Genk bevinden, hetgeen 
de provincie Limburg nóg verder onder druk zet. Hun officiële supportclub, de Blue 
Skulls, tellen vier chapters. 
   
Een andere kleine internationaal gestructureerde motorbende is de Chosen Few. Zij 
zijn in België met één chapter actief, maar hebben een supportclub Last Bikers 
Belgium MC die drie chapters tellen.     
 
In het kader van de internationale contacten hebben de Belgische Outlaws een 
belangrijke morele slag thuisgehaald dank zij de organisatie van de Eurorun. Het 
organiseren van dit evenement en de steun van bezoekers uit het buitenland wijst er 
nogmaals op dat de Belgische Outlaws intern de organisatie in standing zijn 
toegenomen79.  
 
De motorbendes blijven zich dus uitbreiden en organiseren allen hun achterban. 
Deze evoluties zorgen ervoor dat de criminele motorbendes over een steeds meer 
gestroomlijnde organisatie kunnen beschikken. Gekoppeld aan de toenemende druk 
op eerder “rustige” regio’s mogen we stellen dat er een steeds progressief stijgend 
risico op confrontaties is. 
 

(2) Criminele activiteiten van de motorbendes 
 
De financiële motor van de criminele motorbendes bestaat in België voornamelijk uit 
drughandel. Daarnaast zijn ze ook actief in vrouwenhandel, diefstal en smokkel 
van gestolen motoren, wapensmokkel, witwassen, … Naast vele informaties 
dewelke bevestigen dat de drie groten en de Blue Angels actief zijn in de drughandel 
kunnen enkele aanhoudingen als voorbeeld genomen worden.   
 
In 2003 werd het voertuig van een Outlaw, gecontroleerd te Dover. Hierbij werd 100 
kg cannabis gevonden. Begin 2004 wordt een lid van de Celtic Friends samen met 
een Blue Angel ook gecontroleerd in Groot-Brittannië: in hun voertuig werd een halve 
kilo cocaïne gevonden. In datzelfde jaar werd een lid van de Hells Angels 
gecontroleerd aan de grensovergang tussen Spanje en Frankrijk. In een geheim 
compartiment van de vrachtwagen werd 3,4 ton hasj aangetroffen. Een ander Hells 
Angels werd, later dat jaar, door de Franse douane gecontroleerd en in het bezit 

                                               
79 Drie van hun leden worden tot levenslang veroordeeld wegens moord op een clublid in 2000, maar 
blijven toch full member. Op 2 april 2000 werd het lichaam van Jan WOUTERS, full member van de 
Outlaws MC chapter Mechelen aangetroffen op een landelijke weg te Geldenaken, in het gerechtelijke 
arrondissement Nijvel. De verwondingen maakten duidelijk dat hij van meerdere kanten beschoten 
werd. Het lichaam vertoonde schotwonden aan de rug, het gezicht en achter het oor.  
Er was een poging gedaan om alle documenten en identificatiegegevens van de overledene te 
verwijderen. Dankzij een gepersonaliseerde onderhoudskaart van Harley Davidson kon de betrokkene 
echter worden geïdentificeerd. Hij kon zich niet verzoenen met de activiteiten en manier van 
functioneren in de club, sinds deze volledig was opgegaan in de American Outlaw Association. De 
werkingsregels, verplichte financiële bijdragen,… overstegen de verplichtingen die van een doorsnee 
motorclublid verwacht kunnen worden. Hij werd vermoedelijk om het leven gebracht omdat hij de club 
wilde verlaten.  
Uit het technisch onderzoek kon al snel afgeleid worden dat Jan WOUTERS aan het clubhuis van de 
Outlaws te Mechelen vermoord werd. Tijdens het onderzoek werden ook getuigen geïntimideerd. Uit 
onderschept telefoonverkeer tussen een lid van de American Outlaw Association en een Belgisch lid 
enkele maanden na de feiten blijkt dat de boodschap werd gegeven om de lippen op elkaar te houden 
en tevens de andere leden duidelijk te maken dat ze niet mogen spreken. Quasi alle leden, met 
uitzondering van Monteagudo PAGAN, hebben deze opdracht opgevolgd en geweigerd iets mede te 
delen aan de politiediensten. Tijdens de zitting heeft de voorzitter de beklaagden regelmatig de 
mogelijkheid gegeven het woord te nemen. Tot op de laatste zittingsdag hebben de leden van de 
Outlaws zich aan hun omertà gehouden. Wél willen de beschuldigden toegeven dat ze iets weten over 
de moord, maar dat ze te bang zijn om iets te vertellen. 
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gevonden van 368 gram cocaïne. In 2005 werden twee Hells Angels opgepakt aan 
een cannabisplantage. 
 
Na een tijdelijke stilte nemen sinds 2003 de geweldplegingen weer een centrale 
plaats in. Door hun imago van vechtersbazen schrikken ze zowel tegenstander als 
concurrent af.  
 
De criminele motorbendes in België hebben zich vooral gericht op confrontaties met 
andere motorbendes. Deze kaderen in een machtsstrijd waarbij ze pogen de 
aangevallen motorbende te verplichten zich aan te sluiten bij hun factie. Er is 
eveneens sprake van afrekeningen tussen de kampen en hun aanhang. Een derde 
mogelijkheid bestaat uit de geweldpleging voor geldelijk gewin, waarbij ze clubleden 
verplichten goederen, afzetgebieden en dergelijke op te geven. 
 
De meest opvallende geweldpleging tussen de motorbendes is de aanval op 1 
februari 2004 waarbij een tiental leden van de Hells Angels MC het clubhuis van de 
Celtic Friends MC binnenvielen. Tijdens de confrontatie werden twee leden van de 
Blue Angels neergeschoten en zwaargewond. De aanleiding was een strafexpeditie 
tegen het vertrek van een prospect Hells Angel, naar zijn oude club de Celtic Friends 
zonder achterlating van zijn voertuigen. Op 25 juni werden twee leden van de 
Outlaws MC en de vriendin van een lid om ver gereden als zij met de motor op weg 
waren naar huis. De daders werden later geïdentificeerd als leden van de Red Devils.   
 
Geweldplegingen tegen burgers komen ook regelmatig voor, als een burger niet het 
nodige respect toont, maar meer strategisch is het geweld ten opzichte van 
leveranciers bij motortreffens, winkeliers en caféhouders... die worden afgeperst. De 
periode 2003-2004 laat zien dat de bendeleden steeds actiever worden als security 
in het nacht- en barleven. Hierbij verplichten ze regelmatig de leveranciers tot het 
betalen van een bijdrage, om hun job verder te kunnen uitoefenen. In 2005 kwamen 
er tevens enkele klachten binnen van zelfstandige café-uitbaters en winkeliers, die in 
een bepaalde regio verplicht werden protectiegeld te betalen.   
 

(3) Contrastrategieën 
 
Geweld, intimidatie en bedreiging van politiepersoneel en burgers zijn belangrijke 
contrastrategieën van de criminele motorbendes. 
 
Na een vechtpartij op een motortreffen in 2003 poogde de politie de agressors te 
identificeren. De president en leden van een lokale motorbende omsingelden de 
aanwezige politiemensen, die verder geen toegang kregen tot het terrein. In 2004 
werden leden van de verkeerspolitie geïntimideerd door de Hells Angels als ze 
poogden de motor van een prospect te laten takelen na een ongeval, vermoedelijk 
omdat de motor deels uit gestolen onderdelen bestond.  
 
Burgers worden vaak geïntimideerd om te zwijgen. Als de leden van de motorbendes 
er niet in slagen ze te overhalen tot medewerking worden ze bedreigd. In 2004 werd 
na een vechtpartij van de Red Devils in een café geen enkele bezoeker bereid 
gevonden te getuigen.  Tijdens een vechtpartij waarbij enkele leden van de Blue 
Angels een ex-lid in elkaar sloegen op een openbare plaats wilden enkele passanten 
de politie bellen. Deze getuigen werden echter onmiddellijk bedreigd door een groep 
van members die vanop afstand observeerden.  Deze betrokkenen durven nog steeds 
niet te getuigen zonder extensieve veiligheidsmaatregelen.   
 
De beïnvloeding van de publieke opinie blijft een belangrijk element in de 
contrastrategieën. Goede contacten met de media bieden de mogelijkheid zich te 
profileren als slecht begrepen, sportieve motorrijders die door de politie worden 
geviseerd.  
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In Nederland maakten de Hells Angels Amsterdam tijdens een uitzending van de 
Nederlandse televisie van de gelegenheid gebruik om hun imago op te poetsen na 
een driedubbele moord in het milieu. In België vonden de Outlaws het interessant om 
de pers uit te nodigen bij de opening van hun clubhuis te Niel. In verschillende 
kranten verschenen artikels over deze vriendelijke motards die gezellig omgaan met 
de petanque-club die gehuisvest is op de beneden verdieping. Op 20 september 
zond de VRT in het programma Koppen een  interview uit met de president van de 
Mechelse Outlaws, tijdens de Eurorun in België. Omringd door 300 tot 400 leden van 
de organisatie werd ook hier verkondigd dat ze eigenlijk gewone huisvaders zijn, die 
in het weekend graag samen op stap gaan. Dit interview, kort na de veroordeling van 
drie leden voor de moord op een clublid, was vermoedelijk enerzijds bedoeld om 
hun imago te herstellen en anderzijds om de wereld van de criminele motorbendes 
te laten zien dat de organisatie en chapter niet ten onder gingen  aan deze 
rechtszaak.  
 
Andere contrastrategieën die aan belang toenemen zijn het gebruik van bijzondere 
ICT-toepassingen. Bijna alle criminele motorbendes hebben een website, waarop 
een onderdeel voorbehouden is voor de leden. Tevens zijn de berichten van de leden 
op het guestboard gecodeerd en kunnen ze enkel gelezen worden door personen die 
het paswoord kennen.  
Het technisch afschermen van het clubhuis beperkte zich in België tot 24h 
bewaking en camerabewaking. De Red Devils hebben hun clubhuis in Bastogne 
echter bijzonder beveiligd. Naast een veiligheidsdeur met kijkgat en het witten van 
de ramen, hebben ze op een meter van het raam in de gevel een muur gemetst, 
dewelke moet verdedigen tegen aanvallen met bijv. molotovcocktails van 
rivaliserende motorbendes. 
 
Criminele motorbendes gebruiken een strategie die onmisbare leden afschermt en 
misbare leden opoffert bij een politioneel onderzoek. Bij de geweldpleging door de 
Blue Angels bijvoorbeeld, poogden eerst de hangarounds de verantwoordelijk 
volledig op zich te nemen. Zij waren bereid zich aan te geven bij de politie om de full 
members buiten schot te houden. Ook bij de aanhouding van de twee 
drugsmokkelaars in Dover, nam het lid van de Celtic Friends de verantwoordelijkheid 
op zich. Op dat ogenblik waren de Celtic Friends nog een prospect club van de Blue 
Angels.   
 

i) Mogelijke links met terrorisme 
 
Gezien de bestendiging van de terrorismedreiging werd de voorbije jaren door de 
Veiligheid van de Staat ook een grote waakzaamheid aan de dag gelegd wat betreft 
een mogelijke samenwerking tussen criminele groepen en terroristische groepen. Er 
zijn echter voorlopig geen aanwijzingen gevonden dat in België dergelijke 
samenwerking zich voordoet.  
 
Theoretisch kan aangenomen worden dat contacten tussen criminele en 
terroristische organisaties zich waarschijnlijk zullen afspelen op het vlak van 
mensensmokkel en wapenhandel. Terroristische cellen hebben daarenboven nood 
aan financiële bronnen, waarvoor zij mogelijk – zij het deels en op al dan niet 
georganiseerde wijze - criminele activiteiten zullen ontplooien. Vandaar dat ook in 
het kader van georganiseerde misdaad aandacht geschonken werd aan mogelijke 
financiering van terrorisme.  
 
Hoewel er vooralsnog geen structurele banden tussen criminele organisaties en 
terroristische groeperingen werden vastgesteld, bleek uit onderzoeken van de 
Veiligheid van de Staat naar de Pakistaanse georganiseerde criminaliteit, dat 
bepaalde als extremistisch bestempelde individuen en organisaties, mogelijk 
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betrokken zijn bij de ondersteuning en de financiering van fundamentalistische 
groeperingen door middel van fondsenverwerving en georganiseerde misdaad. 
 
Met dezelfde finaliteit werd onderzoek verricht naar de mogelijke interactie tussen 
de georganiseerde misdaad binnen de Kasjmiergemeenschap in België en de 
financiering van extremistische en terroristische organisaties actief in Pakistaans en 
Indisch Kasjmir. 
 

8. Samenvatting – organisatiestructuur 
 
AANTAL CRIMINELE ORGANISATIES: 
 

 In de periode 2003-2004 waren er in België respectievelijk 292 en 288 
criminele organisaties actief. Dit ligt in de lijn van de voorgaande 
referentieperioden. Algemeen is er sprake van een gestage stijging in het 
aantal gerapporteerde criminele organisaties. 

 
STRUCTUUR: 
 

 De helft van de criminele organisaties heeft een verticale, hiërarchische 
structuur. Een kwart van de organisaties is horizontaal gestructureerd en de 
structuur van het overige kwart is onbekend. 

 
 Zeer flexibele organisaties met wisselende samenwerkingsverbanden zijn 

eveneens actief in België, vooral op het vlak van mensenhandel en 
mensensmokkel. Familiale en vriendschapsbanden spelen hier een 
belangrijke rol.  

 
SAMENSTELLING: 
 

 De grootte van de criminele organisaties blijft enigszins beperkt: iets minder 
dan de helft van de criminele organisaties bestaat uit 5 tot 9 leden. 
Gemiddeld bestaat een criminele organisatie uit 7,4 leden. 

 
 In 2003 en 2004 hadden de onderzoeken betrekking op respectievelijk 2.158 

en 2.146 – grotendeels – mannelijke verdachten. De gemiddelde leeftijd 
bedraagt 39,5 jaar. De oudste verdachte was 84 jaar oud. 

 
 Bijna 40% van de verdachten heeft de Belgische nationaliteit. Ook de 

Nederlandse, Italiaanse, Marokkaanse, Franse, Turkse, Joegoslavische, 
Israëlische, Roemeense, Russische, Albanese en de Britse nationaliteiten 
komen het vaakst voor. 

 
 Bijna 1/3 van de verdachten vervult een managementrol. Ruim 2/3 van de 

verdachten maakt permanent deel uit van een criminele organisatie. Bijna 2/3 
behoort tot de kern van een organisatie. 92,7% van het kernlidmaatschap 
heeft een permanent karakter. Het aantal occasionele leden neemt geleidelijk 
aan toe, wat kan wijzen op een evolutie naar meer flexibele 
samenwerkingsverbanden. 

 
 De rol van de facilitators en andere experten lijkt steeds belangrijker te 

worden. 
 
SAMENWERKING EN CONTACTEN: 
 

 Ondanks de algemene globaliseringstrend, blijven de contacten en 
internationale samenwerking beperkt. De geografische spreiding toont aan 
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dat voornamelijk contacten met (buur)landen van de Europese Unie worden 
onderhouden: Nederland, Duitsland, Italië en Groot-Brittannië. Op nationaal 
vlak, lijken de contacten voornamelijk in de arrondissementen Charleroi, 
Brussel, Antwerpen en Bergen plaats te vinden. 

 
FINANCIEEL CRIMINEEL VERMOGEN: 
 

 Het vermogen van de criminele organisaties in 2004 wordt op € 1,5 miljard 
geschat. Dit is een verdubbeling t.o.v. 2003: € 810 miljoen. 

 
 De wetgeving inzake de inbeslagneming en verbeurdverklaring wordt nog 

niet optimaal toegepast. 
 
TRENDS: 
 

 De professionalisering van het hormonenmilieu zet zich door. 
 

 De problematiek van de rondtrekkende dadergroeperingen blijft actueel. 
Het betreft zeer jeugdige bendes (18-25 jarigen) die vooral actief zijn in de 
grote agglomeraties of op plaatsen waar de sociale controle afwezig: Brussel, 
Antwerpen, Luik, Oostende, Charleroi.  

 
 Er werd een verschuiving vastgesteld van rondtrekkende groepen met 

Roemeense en Ex-Joegoslavische nationaliteit naar dadergroeperingen 
afkomstig uit Albanië, Polen en Litouwen. Bovendien is er sprake van een 
uitbreiding van hun actieterreinen, waarbij meer en meer gebruik wordt 
gemaakt van het openbaar vervoer. Er werd eveneens een professionalisering 
vastgesteld, alsook een stijging in het gebruik van valse identiteiten. 

 
 De Indische groeperingen onderscheiden zich door een duidelijke 

hiërarchie. Deze wordt gevormd volgens de kastes, het verworven sociaal 
niveau en/of religieus statuut. Het grootste probleem vloeit voort uit het 
kastensysteem dat regelmatig voor conflicten zorgt. De meest doeltreffende 
organisaties delen de smokkel in uitgebuite personen op in de werksfeer. De 
netwerken zijn zodanig uitgebreid dat het verlies van een schakel eenvoudig 
kan worden opgevangen. Het geloof speelt een belangrijke rol voor de sikhs: 
ze worden ertoe verplicht onderkomen en voedsel te geven aan elke persoon 
die hen er om vraagt. Op die manier kan de organisatie rekenen op een brede 
waaier aan opvangmogelijkheden.  

 
 De leden van de organisatie die in België blijven trachten een trapsgewijs 

systeem in te voeren. Wanneer een illegaal in een winkel wordt aangehouden, 
wordt vaak vastgesteld dat hij (eerder) als zelfstandige of bediende van een 
onderneming van de organisatie is ingeschreven. Dit vormt de eerste stap in 
het uitbaten van een eigen winkel. Vervolgens klimmen ze op in de 
hiërarchie. 

 
 Met betrekking tot de andere criminele activiteiten, kan worden vastgesteld 

dat de Indiërs zich tevens toeleggen op informaticagerelateerde misdrijven, 
fraude, vervalsing van documenten, afpersingen, ontvoeringen, slagen en 
verwondingen, doodslag en moord. Hoewel dit moeilijk te begrijpen valt, 
bezitten de illegalen vaak aandelen in bedrijven (of zelfs gehele bedrijven), 
huizen en terreinen, waardoor ze daarna kunnen worden geregulariseerd en 
zich definitief kunnen vestigen. 

 
 De Turkse criminele organisaties, die een sterke familiale achtergrond 

kennen, breiden hun actieterrein van heroïne uit naar andere vormen van 
drugs, zoals XTC en naar sigarettensmokkel. 
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 De Albanese criminele organisaties blijven strikt gesloten en hiërarchisch, 
moeilijk te infiltreren groeperingen. De in België actieve Albanese criminele 
clans tellen weinig vaste leden. De samenstelling ervan fluctueert naargelang 
de noodzaak. Ze zijn vooral actief op het vlak van mensenhandel, 
mensensmokkel, drugshandel, afpersing en witwassen. Het gewelddadig 
karakter is nog niet afgenomen. 

 
 De Chinese criminele organisaties blijven voornamelijk actief op het vlak 

van mensenhandel en mensensmokkel, waar zij sinds 2004 concurrentie 
krijgen van de Vietnamese criminele organisaties. Fraude met kredietkaarten 
vormt eveneens een actieterrein van de Chinezen. Het betreft organisaties die 
horizontaal gestructureerd zijn en een zeer flexibel netwerk vormen.  

 
 2004 wordt gekenmerkt door een gevoelige stijging in het aantal criminele 

organisaties die uit de ex-USSR afkomstig zijn. Georgische groeperingen 
blijken zeer actief te zijn op het vlak van voertuigenzwendel. De Litouwse 
criminele organisaties  zijn evenzeer actief in de voertuigenzwendel, maar 
ook op het vlak van valsmunterij. De Tsjetsjeense criminele organisaties 
worden gekenmerkt door toenemende gewelddadigheid (vooral gericht tegen 
andere ex-sovjet onderdanen). Afpersing komt veelvuldig voor. De 
Moldavische groeperingen lijken zich eveneens meer en meer te profileren. 

 
 De evolutie van de criminele motorbendes in de periode 2004-2005 wordt 

gekenmerkt door expansie en consolidatie. Deze numerieke en territoriale 
uitbreiding heeft het evenwicht tussen de motorbendes verstoord, wat 
resulteert in meer geweldplegingen. 

 
 De financiële motor van de criminele motorbendes bestaat in België 

voornamelijk uit drugshandel. Daarnaast zijn ze ook actief in vrouwenhandel, 
diefstal en smokkel van gestolen motorvoertuigen, wapensmokkel en 
witwassen. 

 
 Het geweld door criminele motorbendes richt zich vooral op andere 

motorbendes, hoewel geweldplegingen tegen en intimidatie van 
politiepersoneel en burgers ook regelmatig voorkomen. Burgers worden vaak 
geïntimideerd om te zwijgen, om niet te getuigen, … 

 
 Hoewel er vooralsnog geen structurele banden tussen criminele organisaties 

en terroristische groeperingen werden vastgesteld, bleek uit onderzoeken 
van de Veiligheid van de Staat naar de Pakistaanse georganiseerde 
criminaliteit, dat bepaalde als extremistisch bestempelde individuen en 
organisaties, mogelijk betrokken zijn bij de ondersteuning en de financiering 
van fundamentalistische groeperingen door middel van fondsenverwerving en 
georganiseerde misdaad. 
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C. Contrastrategieën 
 
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 
schermen1 en anderzijds, het optreden van de overheid te bestrijden door de 
procedures te vertragen of onderuit te halen2. 
 

1. Defensieve contrastrategieën 
 
Het gebruik van commerciële structuren strekt ertoe criminele activiteiten te 
vergemakkelijken, te verhullen of (inter)nationale witwasnetwerken op te richten. 
Deze overlapping van legale en illegale activiteiten verhult de meest zichtbare 
gedeelten van de financiële stromen en biedt op deze wijze aan de criminele 
organisaties afdoende bescherming. 
 

a) Aard van de gebruikte commerciële structuur 
 
In 2003 en 2004 hadden respectievelijk 208 (71,2%) en 213 (80,2%) criminele 
organisaties commerciële structuren gebruikt.  Dit is opnieuw een bevestiging van de 
trend die reeds van bij aanvang van de redactie van het jaarrapport in 1997 werd 
vastgesteld. Het gebruik van commerciële structuren door criminele organisaties ligt 
hoog en schommelt steeds tussen de 70 en 80 %. België volgt daarmee trouwens de 
Europese trend. 
 

Grafiek 1: evolutie in het aantal criminele organisaties die gebruik hebben gemaakt van 
commerciële structuren 
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1 La protection, on parle également de contre-stratégies défensives, peut par exemple consister en 
l’utilisation de plusieurs GSM munis de cartes sim prépayées, en l’utilisation d’entreprises de couverture 
et d’hommes de paille, de techniques de contre-observation, etc. 
2 La lutte plus active contre l’intervention des autorités au moyen de contre-stra égies offensives peut 
notamment consister en l’intimidation de magistrats, en la menace de témoins, en la corruption de 
policiers occupant des postes cruciaux, etc. 
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Onderstaande tabel geeft het aantal keren weer dat de onderzoekers het gebruik van 
commerciële structuren hebben ontmoet.  
 

Tabel 1: aard van de commerciële structuren 

AARD VAN DE COMMERCIËLE STRUCTUUR 2003 % 2004 % 
Bestaande legale structuren, met medewerking van één 

of meerdere in het bedrijf werkende personen
141 36,1 237 49,8

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

activiteiten

166 42,5 161 33,8

Schijnvennootschappen zonder commerciële activiteit 84 21,5 78 16,4
TOTAAL 391 100 476 100

Opm.: Sommige criminele organisaties gebruiken verschillende commerciële 
structuren, vandaar het hogere totaal. 
 
In 2003 hebben 208 criminele organisaties 391 keer één of andere commerciële 
structuur gebruikt. Uit de cijfers blijkt dat de exploitatie van een bestaande legale 
structuur met vermenging van legale en illegale activiteiten het hoogst scoort, 
gevolgd door de gebruikmaking van een legale structuur waarbij gerekend kan 
worden op de medewerking van één of meerdere in het bedrijf werkende 
perso(o)n(en). Deze manier van werken biedt op het vlak van afscherming meer 
garanties, omdat de criminele organisaties kunnen terugvallen op legale structuren 
die ze zelf in beheer hebben. Het vergt echter bijkomende investering in mensen en 
middelen om de legale activiteiten te laten functioneren. 
 
Daarentegen wordt deze verhouding in 2004, waarbij  213 criminele organisaties een 
commerciële structuur aangewend hebben, omgekeerd. Bijna de helft van de 
commerciële gerichte criminele organisaties maakt gebruik van bestaande legale 
structuren met gebruik van zgn. ‘insiders’. Hiermee wordt het overwicht van de 
gemengde structuur sinds 2000 doorbroken. In totaal hebben de onderzoekers in 
2004 476 keer het gebruik van een commerciële structuur waargenomen. Doordat 
de criminele organisatie terugvalt op bestaande legale structuren, kan zij al haar 
aandacht besteden aan haar core-activiteiten. Het opent echter bijkomende risico’s, 
omdat men moet beroep doen op personen extern de organisatie. 
 
In de beide referentieperioden blijft het gebruik van schijnvennootschappen, net als 
de voorgaande jaren, eerder beperkt. Tot 2003 is er, procentueel gezien, sinds 1997 
evenwel een licht stijgende tendens merkbaar. In 2004 is er eerder sprake van een 
afname in het aandeel van de schijnvennootschappen. 
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Grafiek 2: aard van de commerciële structuren van 1996 tot 2004 
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b) Juridische vorm van de gebruikte commerciële 
structuur 

 
De NV en de BVBA komen, net als de vorige jaren, duidelijk meer voor dan de andere 
juridische vormen die door de georganiseerde criminaliteit worden aangewend. 
Algemeen wordt er een procentuele daling genoteerd bij het aantal naamloze 
vennootschappen (1996: 49,03% - 2004: 28,9%), ten voordele van het aandeel in de 
gebruikte BVBA’s (1996: 17,42% - 2004: 31,46%). De gestage toename in het aantal 
stromannen (zie Tabel taakverdeling, volume 1.II.A-B) kan hiermee in verband 
gebracht worden.  
 
Met de oprichting van dergelijke commerciële structuren of het mis-/gebruik ervan 
door de georganiseerde criminaliteit, wordt het duidelijk dat de zgn. ‘wettelijke 
omgeving’ een vrijwel noodzakelijke factor is in het ontstaan en overleven van 
georganiseerde criminaliteit in de samenleving. Bovendien kan gesteld worden dat 
het gebruik NV’s en BVBA’s, die toch complexe boekhoudkundige verplichtingen 
dienen na te komen, ook gepaard zal gaan met een verdere professionalisering van 
het criminele milieu. Vandaar het belang en de noodzaak om te zoeken naar 
oplossingen om de kwetsbaarheid van legale sectoren te verminderen, zoals  een 
daadwerkelijke “legislative crime proofing”. 
 

Tabel 2: juridische vorm van de gebruikte commerciële structuren 

JURIDISCHE VORM 2003 % 2004 % 
BVBA 120 30,2 151 31,5 

CV 7 1,8 20 4,1 
NV 128 32,2 139 28,9 

Vorm naar buitenlands recht 84 21,2 100 20,8 
VZW 7 1,8 11 2,3 

Zelfstandige 27 6,8 35 7,3 
Andere 24 6,0 24 5,1 
TOTAAL 397 100 480 100 

Opm.: het totaal aantal juridische vormen kan hoger liggen dan het aantal 
commerciële structuren omdat sommige criminele organisaties verscheidene 
commerciële structuren aangewend hebben. 
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Grafiek 3: juridische vorm van de gebruikte commerciële structuren 1996 - 2004 
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Het gebruik van VZW’s blijft, eveneens net als de voorgaande jaren, eerder beperkt. 
 

c) Analyse inzake het misbruik van rechtspersonen3 
 
De analyse inzake het gebruik van rechtspersonen is volledig gericht op het misbruik 
van de wettelijke structuren door criminele organisaties. De aandacht gaat dus uit 
naar het gebruik van legale sectoren en niet naar een welbepaald crimineel 
fenomeen. Het gebruik van rechtspersonen vergemakkelijkt en versluiert in 
hoofdzaak criminele activiteiten.   
 
De gevolgde aanpak is uitgelopen op een gedetailleerdere analyse van de informatie 
die door middel van de meldingsformulieren werd verkregen. Deze werd stapsgewijs 
gerealiseerd en heeft betrekking op verschillende domeinen.  
 
In eerste instantie moest de commerciële structuur (entiteit) (d.m.v. een diepgaande 
lectuur van het dossier of door opzoekingen in de klassieke gegevensbanken van de 
politie)4 duidelijk aan een dossier van georganiseerde criminaliteit worden gelinkt. 
Eenmaal deze selectie was uitgevoerd, werd iedere entiteit, indien mogelijk, 
geïdentificeerd (naam, nr., maatschappelijke zetel, vestigingsdatum en 
maatschappelijk doel). De derde stap bestond er in de geschiedenis van de entiteit te 
bekijken, zoals veranderingen van naam, maatschappelijk doel, … Vervolgens werd 

                                               
3 Gebaseerd op: BUYS, J., Misbruik van rechtspersonen, strategische analyse in de schoot van 
DJF/CDGEFID. Federale Politie - Brussel, 2005. Vertrouwelijk analyseverslag, Deel V – Fenomenen. 
4 Deze aanpak, die een duidelijk en precies beeld biedt van de commerciële structuren, heeft 
waarschijnlijk ook tot gevolg dat de economische en financiële dossiers oververtegenwoordigd zijn, in 
die mate dat in deze dossiers de gegevens met meer nauwkeurigheid worden verzameld. Een betere 
informatieverzameling aangaande de georganiseerde criminaliteit kan dus enkel worden 
aangemoedigd door middel van met name nieuwe instrumenten die in de gegevensbanken van de 
politie ter beschikking worden gesteld, zoals bijvoorbeeld de nieuwe categorie “ORGANISATIE” en de 
toekomstige link met het ondernemingsregister waardoor de betrokken bedrijven duidelijk zullen 
kunnen worden geïdentificeerd (op dezelfde wijze als wat er reeds met natuurlijke personen gebeurt 
door de link met het rijksregister waardoor verdachten duidelijk kunnen worden geïdentificeerd).  
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na gegaan wie de aandeelhouders en bestuurders waren en/of deze al dan niet 
betrokken waren in de criminele activiteiten die in het meldingsformulier vermeld 
staan. Ten slotte werd het misbruik van de commerciële structuur nader bestudeerd 
(aard van het misbruik, in welk crimineel domein, verschil tussen de officiële teksten 
en de realiteit, …) 
 
Uit de eerste voorbereidende onderzoeken konden 601 entiteiten worden ontdekt. 
Aangezien de volledige oefening een bijkomend diepgaand onderzoek vergt, 
moesten de vermelde commerciële structuren duidelijk en met voldoende zekerheid 
worden geïdentificeerd5. Hierbij moest evenwel worden vermeden dat de 
politiemensen die het onderzoek hadden gevoerd opnieuw dienden te worden 
gecontacteerd. Na onderzoek konden 238 entiteiten (39,60%) duidelijk worden 
geïdentificeerd6.   
 
Vanaf dat moment werd de keuze gemaakt om handelingen waarbij sprake is van 
misbruik van rechtspersonen op uniforme en gecentraliseerde wijze te aanschouwen, 
zodat een gelijke behandeling van elke ontdekte informatie kan worden 
gegarandeerd. Het feit op zich dat een criminele organisatie een beroep doet op een 
transportbedrijf om bepaalde goederen te transporteren, volstaat niet om over 
misbruik te praten, behalve wanneer aanvullende elementen hierop wijzen. Dit is met 
name het geval wanneer de structuur door een lid van de criminele organisatie is 
opgesteld of wanneer de goederen zich in voertuigen bevinden binnen de gebouwen 
van de rechtspersoon. Hierdoor werden uiteindelijk 134 entiteiten weerhouden. 
 

(1) De toegepaste juridische vormen 
 
Op 134 misbruikte entiteiten, hadden er 46 (34,33%) de juridische vorm van een 
BVBA. Dit stemt grotendeels overeen met het aandeel van deze vorm in de nationale 
statistieken (44,03%). Op deze 46 entiteiten werden er 22 gebruikt voor economische 
en financiële misdrijven (voornamelijk BTW-carrousel (16)) en 18 in het kader van 
misdrijven tegen personen (voornamelijk drugsmokkel (15)). 
 
Daarna volgen de buitenlandse vormen met 27,6% (37 rechtspersonen). Dit kan deels 
worden verklaard door de trans/internationale georganiseerde criminaliteit. Van deze 
buitenlandse vormen waren er 12 in fraudedossiers, 10 in drugdossiers en 6 in 
witwasdossiers verwikkeld. 
 
De NV’s bezetten de derde plaats (36 rechtspersonen, m.a.w 26,87%. Dit stemt 
overeen met het officiële nationale percentage, met name 22,97%). Hierbij dient te 
worden herhaald dat het minimum startkapitaal om een naamloze vennootschap op 
te richten €61.500 bedraagt. Dit kan d.m.v. de georganiseerde criminaliteit worden 
neergeteld. 
 
Het is opmerkelijk dat de VZW’s, die nochtans 18,05% van de juridische vormen in 
België uitmaken, bijzonder weinig vertegenwoordigd zijn. Dit is misschien te wijten 
aan de behoeften van de criminele organisaties die, als misdadige onderneming, 
vaak gebruik maken van commerciële structuren om reële (al dan niet toegestane) 
activiteiten te dekken, teneinde vermogensvoordelen te verwezenlijken. De enige 

                                               
5 Het meldingsformulier behandelt aspecten van georganiseerde criminaliteit door middel van 
overwegend gestandaardiseerde vragen. Hierdoor kan snel een overzicht worden verkregen van de 
onderzoeksgegevens, maar het maakt niet onmiddellijk een doorgedreven analyse van bepaalde 
aspecten mogelijk (zoals bijvoorbeeld de commerciële structuren in dit geval) die bijgevolg later moet 
worden ondernomen. 
6 Er dient ook te worden op gewezen dat enkel de rechtspersonen werden geselecteerd met betrekking 
tot de studie van hun misbruik. Hierdoor worden met name de natuurlijke personen uit de 
geselecteerde gegevens uitgesloten (cfr. zelfstandige). 

 
JAARRAPPORT 2005  

GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN BELGIË IN 2003-2004 

6



VERTROUWELIJK    
VOLUME 1: DREIGINGSANALYSE 

VZW van sociaal-culturele aard was een motorbende die betrokken was bij feiten van 
afpersing. 
 

(2) Sector en geschiedenis van rechtspersonen  

                                              

 
De maatschappelijke zetels bevinden zich voornamelijk in de grote steden (vooral 
in Antwerpen en Brussel). De primaire sector van grondstoffen, de overheid, het 
onderwijs en de zorgsector komen niet in de statistieken voor. Deze drie categorieën 
kunnen evenwel door de criminele organisaties worden beïnvloed die er voordeel uit 
trekken, maar er niet de plaats van innemen.  
 
Het overgrote deel rechtspersonen voor dewelke gegevens beschikbaar waren, 
werden na 1985 opgericht (17% tussen 1985 – 1989 en 24,7% tussen 2000 – 2004, 
de best vertegenwoordigde periode). De oudste onderneming werd opgericht in 
1955 en was betrokken bij voedselfraude. 69 (51,49%) rechtspersonen functioneren 
normaal. 
 
26 ondernemingen bevinden zich in staat van faillissement. 22 zijn betrokken bij 
economische en financiële misdrijven, 4 bij drugdossiers. Het is vooral interessant 
vast te stellen dat 25 op 26 failliete rechtspersonen vormen hebben met beperkte 
aansprakelijkheid en dat al deze ondernemingen vóór de wet op de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van rechtspersonen (1999) werden opgericht. Sindsdien kan 
deze wet tegen hen worden gebruikt. De enige 2 “slapende” ondernemingen waren 
betrokken bij fraudedossiers (fiscale en BTW-carrousel). 
 
Wanneer de evolutie van de administratieve gegevens van naderbij wordt 
bekeken, dan stellen we vast dat 32 onder hen (23,88%) hun naam tijdens hun 
bestaan hebben veranderd. 23 waren betrokken bij dossiers van economische en 
financiële misdrijven en 7 bij drugdossiers. 12 van deze 32 rechtspersonen werden 
failliet verklaard. 32 rechtspersonen veranderden ook van maatschappelijk doel, 
waarvan 13 in economische en financiële dossiers, voornamelijk BTW-carrousel7, 
betrokken waren. 
 
De meeste rechtspersonen bestonden uit één enkele bestuurder (33,58%), 6 op 134 
bestonden uit drie bestuurders8.  
 

(3) Banden met de criminaliteit 
 
In 30 dossiers werd één van de vennoten van de commerciële structuur als “dader” 
van het misdrijf genoemd. Dit toont aan dat de onderneming ten minste bij criminele 
feiten betrokken is. In één dossier waren er 3 vennoten (op 4) betrokken in feiten 
van mensenhandel (uitbuiting in de arbeidssfeer) en fiscale fraude (binnen de 
telecommunicatiesector).  
 
In totaal waren er 37 dossiers waarbij de rechtspersoon zelf bij de criminele feiten 
betrokken was (door één of meerdere vennoten), 20 voor dossiers van economische 
en financiële criminaliteit, 11 voor dossiers van misdrijven tegen personen (waarvan 
6 drugdossiers) en 6 dossiers van misdrijven tegen goederen. 
 

 

r

7 Dit is niet verwonderlijk in dit soort dossiers waarbij de overname van een onderneming tot doel heeft 
de activiteiten over te schakelen naar een sector waar beter kan worden gefraudeerd (handel in 
computerstukken, gsm’s, auto’s,…). In DE SMAELE, A., Fenomeenanalyse georganisee de BTW-fraude., 
Federale Politie, DGJ/DJF/CDGEFID, Brussel , 2005. 
8 Een drug- en accijnsfraudedossier, een dossier van accijnsfraude die gepaard ging met 
witwaspraktijken, twee dossiers van fiscale fraude, een dossier van afpersing (motorbende) en een 
dossier van oplichting. 
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Een interessante vaststelling is dat er vaker gebruik wordt gemaakt van stromannen 
in dossiers van economische en financiële misdrijven dan in dossiers van misdrijven 
tegen personen waarbij de actoren er duidelijk uit springen. 
 
Bij 64 rechtspersonen op 134 hadden één of meerdere bestuurders tevens een 
misdrijf gepleegd. Dit cijfer bedraagt 58 rechtspersonen wanneer er slechts één 
bestuurder betrokken was. De bestuurder was niet betrokken bij 25 entiteiten bij 
dewelke een misbruik kon worden vastgesteld.  
 

(4) Wat betreft het misbruik van rechtspersonen  
 
In economische en financiële dossiers konden 79 misbruiken van rechtspersonen 
(58,96% van misbruikte personen) worden vastgesteld. Het gaat hierbij voornamelijk 
om feiten van fiscale fraude (47), maar ook om enkele andere soorten, zoals 
witwaspraktijken (12) en oplichting. Wat betreft misdrijven tegen personen, worden 
voornamelijk drugdossiers vastgesteld (24,63% van alle misbruiken). Dit gaat slechts 
in 8,96% van de gevallen gepaard met criminaliteit tegen goederen. In 35 dossiers is 
er ook sprake van meerdere activiteitsdomeinen. 11 dossiers van fiscale fraude 
gingen gepaard met witwaspraktijken, 8 drugdossier met accijnsfraude en 3 dossiers 
van mensenhandel met fiscale fraude. 
 
De redenen van het misbruik zijn uiteenlopend. Zowat één vierde van de misbruiken 
vond plaats in een BTW-carrousel (24,63%), een bijzondere vorm van de fiscale 
fraude. Het is duidelijk dat de keuze van nationale juridische vormen uitgaat naar 
vormen met beperkte aansprakelijkheid (22 op 33, de andere 11 hebben immers 
buitenlandse vormen). 
 
Er zijn 24 juridische vormen die betrokken zijn bij de smokkel en het vervoer van 
goederen en personen. Bovendien zijn de meeste ook betrokken bij drugsmokkel (18 
op 24). In 3 dossiers ging het niet enkel om drugs, maar ook om sigaretten.  
 
In 14 gevallen werd de rechtspersoon gebruikt om het geld te laten circuleren of om 
criminele activiteiten te financieren (11 ervan waren logischerwijze economische en 
financiële dossiers, waaronder 7 witwasdossiers). 
 
Er is vooral sprake van het bestellen van grondstoffen bij de smokkel van verdovende 
middelen (5 dossiers), in hoofdzaak om XTC te produceren. Het valt op dat een 
onderneming ook werd gebruikt om zich van voertuigen en materiaal voor inbraken 
te voorzien. 
 
Het viel ook op dat de rechtspersoon in 4 gevallen werd gebruikt om de eigenaar of 
de bestuurder van de onderneming te beschermen. Een rechtspersoon was tot drie 
keer toe beheerder of vormde de beheersraad van een andere wettelijke structuur, 
waardoor de personen die de touwtjes in handen hebben worden beschermd en 
anderen de schuld krijgen van de begane “fouten”.  
 
In één geval werd duidelijk afstand gedaan van het recht op de wettelijke eigendom. 
Het ging om een drugdossier (met sigarettensmokkel) waarbij sommige goederen 
(villa’s, wagens, …) konden worden gebruikt. Deze goederen behoorden de facto wel 
tot een buitenlandse onderneming. Het resultaat van deze constructie was dat de 
goederen niet konden worden verbeurdverklaard. De dader, die een natuurlijke 
persoon is, krijgt toegang tot het gebruiksrecht van bepaalde goederen (een villa en 
luxevoertuigen), zonder dat hij er de eigenaar van is, waardoor, in het tegengestelde 
geval, de goederen als vermogensvoordelen uit misdrijven konden worden 
verbeurdverklaard. In dit geval moet eerst worden aangetoond dat het onrechtmatige 
geld in de onderneming is geraakt. De praktische uitvoering van de 
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verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel van een onderneming in een ander 
land dat niet echt tuk is op samenwerking, maakt dit nog hachelijker.  
 

(5)  Enkele besluiten  
 
In de dossiers van economische en financiële fraude, meer bepaald bij BTW-
carrousel, kan worden opgemerkt dat de ondernemingen (met beperkte 
aansprakelijkheid) worden overgenomen en dat het maatschappelijk doel wordt 
gewijzigd. In dergelijke ondernemingen zijn het vaak stromannen die bestuurder 
zijn. Dergelijke ondernemingen gaan vaak failliet.  
 
In dossiers van drugsmokkel richten de daders zelf hun onderneming op met het 
oog op het importeren/exporteren van ladingen. Er valt evenwel te vrezen dat 
criminele organisaties die betrokken zijn bij dit smokkeltype ook gebruik zullen 
maken van stromannen. 
 
Door gebruik te maken van rechtspersonen, vereenvoudigen de criminele 
organisaties niet alleen de criminele activiteiten, maar belemmeren ze ook het 
politiewerk door het verdoezelen van deze activiteiten. Het gebruik van buitenlandse 
vormen kan soms aanzienlijke vertragingen in een onderzoek teweegbrengen, maar 
kan ook sommige onderzoekers afschrikken. Er mag niet worden vergeten dat er 
wettelijke beperkingen bestaan wanneer met administratieve overheden op fiscaal 
gebied wordt samengewerkt. Onderzoeken kunnen in deze gevallen dus onderhevig 
blijven aan procedurefouten die de vervolgingen sterk op het spel kunnen zetten.   
 
Ondanks een sterke evolutie tijdens het laatste decennium van de instrumenten 
betreffende de inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen in België en de 
verbetering van de internationale samenwerking, kan het gebruik van buitenlandse 
vormen (bvb. een trust) nog steeds sommige politiehandelingen tegenwerken. 
 

d) Andere defensieve maatregelen 
 
Uit de kwantitatieve gegevens blijkt dat tijdens onderzoeken steeds vaker 
verschillende defensieve contrastrategieën worden ontdekt (in 66,2% van de 
geïnventariseerde dossiers in 2004 en 65,7% in 2003). Deze evolutie kan moeilijk 
worden verklaard, omdat ze het gevolg kan zijn van zowel een betere perceptie van 
dit concept door de onderzoekers als een vaste evolutie van de verschillende 
middelen die ter beschikking worden gesteld en die door de criminele organisaties 
worden gebruikt.  
 
Wanneer de verschillende gebruikte middelen sinds 2002 worden vergeleken, dan 
kan worden vastgesteld dat de opgemerkte tendensen worden bevestigd. De 
criminelen maken steeds vaker gebruik van anonieme communicatiemiddelen. Het 
gebruik van betaalkaarten/niet-opspoorbaar materiaal wordt het meeste vastgesteld 
(in 40% van de dossiers omtrent georganiseerde criminaliteit). Daarna volgt de snelle 
uitwisseling van GSM’s en kaarten (38%) en het gebruik van codetalen of dialecten. 
 
Ook bij de transportmiddelen, waar de gebruikte voertuigen meestal niet zijn 
ingeschreven, op naam staan van derden of worden gehuurd, wordt anonimiteit 
nagestreefd. De leden van de criminele organisatie worden vaak bij derden 
geregistreerd en maken vaak gebruik van valse papieren of schuilnamen. De 
criminele organisaties ontwikkelen verschillende middelen om hun structuur 
onzichtbaar te houden. Dit kan door een regelmatige verandering van de uitvoerders 
(die één derde van de geïdentificeerde verdachten uitmaken), het opstellen van 
kortstondige samenwerkingen of het optrekken van een “dekmantel” tussen de 
uitvoerders en de leidinggevende personen van de organisatie. 

 
JAARRAPPORT 2005  

GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN BELGIË IN 2003-2004 

9



VERTROUWELIJK    
VOLUME 1: DREIGINGSANALYSE 

 
De activiteiten worden contant geregeld en de transfers naar het buitenland verlopen 
vaak via parallelle stromen of internationale transfers. Het verbergen of 
onderbrengen van gestolen goederen bij derden wordt vaak vermeld. 
 

2. Offensieve contrastrategieën 

a) Geweld en intimidatie 

(1) Aanwending van geweld of intimidatie 
 
In 2003 en 2004 hebben 178 (60,9%) en 177 (61,2%) criminele organisaties gebruik 
gemaakt van geweld of van een ander vorm van intimidatie. In 2003 werden er 382 
feiten van geweld of een andere vorm van intimidatie geregistreerd. In 2004 was dit 
gestegen tot 436. In 2003 was m.a.w. één criminele organisatie verantwoordelijk 
voor 1,3 feiten van geweld of intimidatie. In 2004 was dit gestegen tot 1,5 
gewelddadige of intimiderende feiten. 
 

Tabel 3: slachtoffers van gewelddaden of intimidatie 

SLACHTOFFERS 2003 % 2004 % 
Douane 3 0,8 6 1,4 

Firma’s/particulieren 70 18,3 70 16,1 
Leden van andere organisaties 11 2,9 29 6,7 

Leden van de organisatie zelf 190 49,7 205 47,0 
Magistraten 8 2,1 13 3,0 

Personen die met het gerecht willen 
meewerken

39 10,2 41 9,4 

Politieambtenaren, onderzoekers 32 8,4 38 8,7 
Andere 29 7,6 34 7,8 
TOTAAL 382 100 436 100 

 
Het geweld kan zowel binnen als buiten de groep plaatsvinden. Geweld of intimidatie 
tegen leden van de organisatie komt nog steeds het vaakst voor. Gewelddadig of 
intimiderend gedrag uit het criminele milieu naar buiten toe was zowel in 2003 als in 
2004 vooral gericht tegen firma’s/particulieren, tegen personen die met het gerecht 
(willen) meewerken en politieambtenaren. In vergelijking tot vorige jaren blijft het 
extern geweld gericht tegen andere criminele organisaties een vrij marginaal 
verschijnsel. Bepaalde criminele organisaties (waaronder sommige netwerken van 
mensensmokkel en/of mensenhandel) gaan zelfs over tot het wederzijds ter 
beschikking stellen van infrastructuur of andere vormen van criminele 
samenwerking. 
 
Ten opzichte van 2003 werd een procentuele stijging genoteerd in het aantal feiten 
van geweld en intimidatie gericht tegen leden van andere criminele organisaties 
(toenemende rivaliteit), magistraten en douaneambtenaren. 
 

(2) Aard van het geweld of intimidatie  
 
Onderstaand tabel geeft een overzicht weer van de verschillende vormen van 
intimidatie en geweld. Uit de opsomming blijkt dat intimidatie fysieke, psychische en 
zelfs materiële vormen kan aannemen. 
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Tabel 4: aard van het geweld / intimidatie 

AARD GEWELD/INTIMIDATIE 2003 % 2004 % 
Achterhouden 

identiteitsdocumenten
12 3,1 11 2,6 

Bedreigende aanwezigheid 33 8,7 31 7,2 
Bedreiging ten aanzien van 

kennissen
42 11,0 42 9,7 

Brandstichting * * 5 1,1 
Compromitteren/chantage 13 3,4 20 4,6 

Dreigbrief * * 4 0,9 
Materiële schade 8 2,1 7 1,6 
Moord/doodslag 26 6,8 29 6,7 

Ontvoering / gijzeling 7 1,8 9 2,1 
Rechtstreekse bedreigingen 142 37,3 156 36,2 

Slagen en verwondingen 47 12,3 59 13,7 
Telefonische bedreigingen 12 3,1 20 4,6 
Verspreiden van geruchten 13 3,4 19 4,4 

Andere 21 7,0 19 4,6 
TOTAAL 381 100 431 100 

Opm.: Sommige criminele organisaties hebben verschillende vormen van geweld / 
intimidatie aangewend. 
 
De diverse vormen van bedreiging (rechtstreekse bedreiging, dreigbrief, bedreiging 
door aanwezigheid, telefonische bedreigingen en bedreigingen tegen derden) 
werden gebruikt. Ruim 20% van deze gewelddadige en bedreigende feiten hebben 
een fysiek karakter (slagen en verwondingen, moord en doodslag, ontvoering en 
gijzeling).9 
 
Deze feiten vonden in hoofdzaak plaats te Antwerpen (13,9% / 14,6%), Brussel 
(12,1% / 8,4%), Charleroi (9,0% / 6,1%), Gent (5,1% / 3,2%), Bergen (6,3% / 2,5%)), en 
Luik (3,9% / 7,1%). In het buitenland wordt voornamelijk melding gemaakt van 
Nederland, Nigeria, Duitsland, Frankrijk, Rusland en Italië. 
 

(3) Analyse van geweld en intimidatie ten aanzien van 
medewerkers van justitie 

 

                                              

 
Overeenkomstig de voorgestelde methodologie in de aanpak op lange termijn, 
symbiose van een kwantitatieve en kwalitatieve analyse, werd een keuze gemaakt om 
de contrastrategieën te identificeren die bijzondere aandacht vergden van de 
overheden.  
 
Overeenkomstig het actieplan van de Regering van 28 juni 199610, omvat de 
categorie van “justitiële medewerkers” zowel de personen die rechtstreeks afhangen 
van de rechterlijke overheid (magistraten, deurwaarders, tolken, politiemannen) als 
de personen die de rechterlijke overheid, rechtstreeks of onrechtstreeks, essentiële 
hulp bieden (getuigen, informanten en criminelen die feiten aangeven waaraan ze 
zelf deelnemen). Gezien de keuze van het wetenschappelijke begeleidingscomité11, 
heeft de analyse zich prioritair gericht op de gewelddaden en intimidaties die in 
België zijn vastgesteld tegen politieagenten, alsook, in mindere mate, tegen 

 
9 In 2003: 21,0% en in 2004: 22,5% 
10 Actieplan van de Regering, 28 juni 1996, Hoofdstuk 4.2.4., p. 30.  
11 Deze keuze is gebaseerd op kwantitatieve verschijningscriteria in de georganiseerde 
criminaliteitsformulieren en op een kwalitatieve raming van de gevolgen die deze contrastrategieën op 
de maatschappij kunnen hebben. De keuze was afhankelijk van de middelen die aan de studie konden 
worden toegewezen. 

 
JAARRAPPORT 2005  

GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN BELGIË IN 2003-2004 

11



VERTROUWELIJK    
VOLUME 1: DREIGINGSANALYSE 

getuigen/informanten. Teneinde onze kennis zoveel mogelijk uit te breiden over dit 
middel dat criminele organisaties aanwenden om hun milieu te observeren, zal de 
analyse in de toekomst meer op de andere potentiële slachtoffers van deze 
organisaties gericht zijn. Dit is vooral het geval bij magistraten die, omwille van hun 
bevoegdheden, gevoelige posities betrekken.  
 

(a) Methodologie 
 
De toegepaste methodologie om het gebruik van geweld en intimidatie door 
criminele organisaties ten aanzien van justitiële medewerkers te analyseren wordt 
opgesplitst in verschillende stappen. Naast de identificatie van de dossiers van 
georganiseerde criminaliteit waarin het gebruik van intimidatie/geweld ten aanzien 
van justitiële medewerkers werd vermeld, moest daarnaast ook immers een 
kwalitatieve en verklarende lectuur van deze dossiers plaatsvinden. 
 
Alvorens de dossiers als dusdanig in te kijken, werd de litteratuur over dit thema 
(grondig) bestudeerd12. Hieruit moesten relevante thema’s en/of reeds onderzochte 
verklarende factoren over dit onderwerp worden opgediept. De vooruitgeschoven 
punten, aangevuld met eigen reflecties van het onderzoeksteam, werden vervolgens 
geklasseerd om reeds met de ervaringen van sleutelfiguren van de federale politie te 
worden geconfronteerd13. Dit resulteerde in een (zo volledig en relevant mogelijk) 
vragencanvas waarin de thema’s werden vermeld die, samen met de hierboven 
geïdentificeerde onderzoekers/dossierbeheerders, moesten worden behandeld. 
 
Het praktische verloop van de analyse is dan uitgemond in 36 diepgaande (semi-
gestructureerde) gesprekken omtrent de dossiers van georganiseerde criminaliteit. 
Tot de respondenten behoorden de dossierbeheerders (21 gesprekken), de 
slachtoffers van geweld/intimidatie vanwege de criminele organisaties (12 
gesprekken) en de verantwoordelijke officieren van de onderzoekseenheden of het 
informantenbeheer (3 gesprekken). Deze gesprekken omvatten 29 dossiers van 
georganiseerde criminaliteit (op de 56 waarin deze contrastrategie, zowel in België 
als in het buitenland, werd geïdentificeerd). 22 gesprekken handelden over 
gewelddaden/intimidatie ten aanzien van politieagenten (feiten die werden 
vastgesteld in 17 op 26 dossiers van georganiseerde criminaliteit waarin 
geweld/intimidatie gericht was tegen politieagenten). 
  
De keuze van de dossiers was vanzelfsprekend en bewust gericht op criminele 
organisaties. De volgende vaststellingen en besluiten moeten dus in deze context 
worden begrepen, ook al gingen sommige gesprekken iets verder, teneinde de 
volledige ervaring te kennen. 
 
Hoewel de gegevens die door de meldingsformulieren worden aangereikt aan een 
specifieke bekrachtigingsprocedure door de verantwoordelijke magistraten worden 
onderworpen, stellen ze slechts een deel van de informatie voor. De gesprekken 
hebben andere informatie aangebracht die beschikbaar was binnen de 
onderzoekseenheden. Door zowel de (subjectieve) perceptie van de onderzoekers als 
de eigenlijke essentie van een contrastrategie (die de criminele organisatie en haar 
activiteiten aan het zicht van de overheden moet onttrekken door het ontmoedigen 
van sommige personen om klacht in te dienen) wordt de realiteit waarschijnlijk 
onderschat. 
 
Naast de gewenste uitbreiding van de analyse met andere slachtoffers van deze 
feiten, zou de studie ook de redenen moeten hebben voorzien waarom er in andere 
dossiers van georganiseerde criminaliteit, alsook in onderzoeken zonder 
                                               
12 Bij wijze van voorbeeld werden een dertigtal werken over dit onderwerp geanalyseerd  
(20 grondiger). Ook werden websites geraadpleegd.  
13 Voornamelijk van de dienst voor de bescherming van getuigen en het informantenbeheer. 
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georganiseerde criminaliteit, geen sprake was van geweld/intimidatie. Hierdoor zou 
het specifieke karakter van deze contrastrategie voor de georganiseerde criminaliteit 
duidelijk kunnen blijken, net als de redenen die ertoe strekken er (al dan niet) van 
gebruik te maken14. Spijtig genoeg zijn de toegekende tijd en middelen onvoldoende 
voor dergelijk omvangrijke onderzoeken.    
 
We denken evenwel dat het volgende een representatief beeld schetst van het 
gebruik van geweld/intimidatie door de georganiseerde criminaliteit in België15 om er 
reeds nuttige besluiten en aanbevelingen uit te trekken die kunnen dienen om ze op 
te sporen en er op in te spelen. 
 

(b) Verslag van de gesprekken 
 
De gesprekken brachten verschillende verwachtingen met zich mee. Naast het 
verlangen een duidelijk beeld te hebben over de feiten die in de meldingsformulieren 
vermeld staan, was er ook de wil om, indien mogelijk, de bestaande verbanden 
tussen het gebruik van bepaalde vormen van intimidatie/geweld en de specifieke 
karakteristieken die verband houden met het fenomeen of de gevoerde onderzoeken 
te ontdekken. Hierbij denken we aan het criminele domein waarin de organisaties 
actief zijn, in het belang van de organisatie of van haar leden, aan de verschillende 
fases/acties van/in  het onderzoek of aan de gewaarwording van het “probleem” 
door personen die betrokken zijn in het gerechtelijke werk. Het leek ons eveneens 
interessant de ervaringen te verzamelen van personen die in hun dagelijks werk met 
het gekonkel van criminele organisaties worden geconfronteerd, zodat de invloed 
van de contrastrategieën op deze personen kan worden geëvalueerd en er reeds 
voorstellen kunnen worden verzameld om deze tegen te werken en de effecten ervan 
te verminderen. In fine, was er ook de wil om de factoren te analyseren die de 
criminele organisaties ertoe aanzetten geweld/intimidaties te gebruiken, of op zijn 
minst de indicatoren van het mogelijke risico te bepalen dat deze contrastrategie 
tijdens een onderzoek opduikt. 
 
Gezien het gevoelige karakter van bepaalde informatie waarmee rekening dient te 
worden gehouden, alsook van maatregelen die door verschillende betrokken 
organisaties in werking zouden kunnen worden gesteld, zullen specifieke problemen 
en voorgestelde oplossingen in een bijzonder rapport aan de Minister van Justitie 
worden gericht. 
 

(c) Voornaamste vaststellingen 
 
De gesprekken maakten duidelijk dat het gebruik van intimidatie/geweld ten aanzien 
van justitiële medewerkers kennelijk gelinkt was aan het type criminele activiteit 
dat door de organisaties werd gehanteerd16. Op twee uitzonderingen na, gingen er 
aan de vastgestelde feiten steeds criminele activiteiten vooraf waarbij agressiviteit 

                                               
14 In de toekomst zal een internationaal perspectief de mogelijkheid bieden de resultaten te verfijnen om 
ook feiten aan te tonen die in het buitenland door criminele organisaties begaan zijn, maar duidelijk in 
België zijn geïdentificeerd (of omgekeerd). Er zullen ook aangepaste maatregelen op dit niveau kunnen 
worden voorgesteld, daar de georganiseerde criminaliteit zich niet beperkt tot de nationale grenzen. 
15 Het gegeven beeld toont m.a.w. bepaalde drijfveren aan die criminele organisaties ertoe aanzetten 
intimidatie/geweld te gebruiken. De redenen die hen ervan weerhouden worden echter niet 
weergegeven. Dit toont ook het belang aan om het onderzoek van dit specifieke facet van de 
georganiseerde criminaliteit met andere geïdentificeerde aspecten door het conceptuele model, dat aan 
de basis ligt voor de methodologie op lange termijn, te integreren. Hierbij wordt vooral gedacht aan de 
aspecten die verband houden met de organisatie zelf. Het mogelijke gevaar van een criminele 
organisatie is misschien groter wanneer ze over middelen beschikt om intimidatie/geweld te gebruiken, 
zonder er werkelijk gebruik van te moeten maken. 
16 Wat trouwens uit de literatuur blijkt. 
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een belangrijke rol speelde (carjackings, gewapende overvallen, mensenhandel,…). In 
één van deze twee dossiers (in casu economische en financiële misdrijven waarbij 
geen enkele andere criminele activiteit met agressiviteit gepaard ging), kon het 
profiel van de leider als gewelddadig worden omschreven.  
 
Door deze laatste vaststelling, stellen we ons de vraag of het gebruik van 
geweld/intimidatie ook niets te maken heeft met het profiel van de leden van de 
criminele organisatie of ten minste met het profiel van sommige onder hen. Uit de 
gesprekken bleek het antwoord hierop positief. Op de vraag of de persoon die 
gebruik gemaakt heeft van intimidatie/geweld als gewelddadig kan worden 
bestempeld (voornamelijk rekening houdend met haar criminele achtergrond, haar 
gedrag bij voorafgaande confrontaties met de politiediensten of d.m.v. gesprokkelde 
informatie binnen het milieu), hebben nagenoeg alle onderzoekers positief 
geantwoord. Sommige baseerden zich hierbij zelfs op psychologische profielen die 
door deskundigen waren opgesteld (en waarbij soms tot pathologie werd besloten)17. 
Er moet ook worden aangehaald dat de meeste daders van geweld/intimidatie als 
“zware gokkers” konden worden bestempeld. Afgezien van enkele uitzonderingen, 
wijst het profiel van de criminele organisaties eerder op criminelen die gebruik 
maken van de mogelijkheden die de criminele markt hun biedt, dan organisaties die 
(één of) meerdere sectoren van deze markt langdurig willen bezetten. Zonder het 
met zekerheid te kunnen stellen18, is het misschien dit soort organisatie dat meer 
geneigd is intimidatie/geweld te gebruiken, waardoor ze evenwel meer opvalt en 
bepaalde zwaktes aan de dag legt. 
 
We kunnen ons derhalve de vraag stellen of het een bewuste keuze is van een 
criminele organisatie om geweld te gebruiken (of een lid aan te werven die over deze 
“kwaliteit” beschikt) of indien het de criminele sector zelf is die de nood schept om 
over een lid te beschikken met een gewelddadig profiel. Het gebruik van 
geweld/intimidatie als contrastrategie is dan misschien enkel het verlengstuk van het 
gebruik van geweld in de uitvoering van de criminele activiteiten.   
 
Het opduiken van een (vastgestelde) gewelddaad wordt hoe dan ook niet enkel 
verklaard door de activiteitensector en het profiel van de daders. Om dit te verklaren 
(en te anticiperen), moeten ook andere oorzakelijke factoren nader worden bekeken.  
 
Wanneer criminele organisaties geweld/intimidatie als contrastrategie gebruiken, 
dan is dat meestal altijd als reactie op een welbepaald voorval. Er zijn talrijke 
factoren die deze reactie uitlokken: een hekelende opmerking ten aanzien van een 
verdachte tijdens een verhoor, een bijzondere procedurehandeling die door 
het “slachtoffer” hevig/emotioneel wordt ervaren (inbeslagneming, etc.) 
verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen, huiszoeking bij een familielid, 
aanhouding van de partner), enz. Dit betekent evenwel niet dat een bijzondere 
handeling steeds een negatieve reactie zal uitlokken. Dit betekent evenwel dat 
zinloos geweld de uitzondering vormt en dat de invloed van het gedrag van de 
onderzoekers bij het instellen van bijzondere onderzoekshandelingen op de 
verdachte niet mag worden onderschat. Dit gedrag19 speelt een (positieve of 
negatieve) rol zowel bij het ontketenen van een welbepaald voorval als bij de 
escalatie van de begane feiten. Er werd daarentegen vastgesteld dat wanneer een 
poging tot geweld of intimidatie niet op voorhand had kunnen worden opgespoord, 
het telkens om een verdachte met een pathologisch gewelddadig profiel ging. 
                                               
17 Hoewel dit niet onmiddellijk verband houdt met het hier aangehaalde thema, is het interessant na te 
gaan in welke mate sommige personen (met een gewelddadig profiel) zich naar criminaliteitssectoren 
richten waarin deze karakteristiek een belangrijke rol speelt of indien het de criminele activiteiten zijn die 
tot dit geweld aanzetten of een combinatie van deze twee hypothesen. 
18 Zie methodologische opmerkingen. 
19 Een aanzienlijk aantal onderzoekers heeft het over een professionele houding waarbij eenieder doet 
wat hij moet doen. Sommige wijzen op reflecties van opgepakte criminelen die toegeven … en hun 
criminele activiteiten aanzien als hun “eigen” werk dat soms slecht wordt uitgevoerd wanneer ze door 
de politie worden opgepakt.  
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Hoewel geen enkele gewelddaad een bewuste wil van de criminele organisatie aan de 
dag heeft gelegd om het verloop van het onderzoek voorafgaandelijk te 
beïnvloeden20 (met uitzonderingen van de daden van de motorbendes en, in zekere 
mate, specifieke situaties die verder aan bod zullen komen), kon enige link worden 
gelegd met zowel het delicate, maar noodzakelijk zoeken naar informatie door de 
politiediensten (bij informanten, spijtoptanten of getuigen) als de chronologie en de 
in het onderzoek gestelde handelingen. 
 
Elke criminele organisatie tracht in eerste instantie het vervolg van haar (il)legale 
activiteiten, weg van datgene wat haar schade kan berokkenen, te ontwikkelen of te 
verzekeren. Wanneer de zwijgplicht niet wordt nageleefd of een buitenstaander de 
criminele organisatie in verlegenheid brengt (getuige, politieagent, magistraat, 
beëdigde tolk, gerechtsdeurwaarder,…), zal de organisatie andere middelen trachten 
aan te wenden om het stilzwijgen te bewaren. Het is dan ook niet ondenkbeeldig dat 
de identificatie van de perso(o)n(en) die ze verantwoordelijk acht voor haar probleem 
tot haar voornaamste motiveringen behoort21. Het gaat dan met name om de 
persoon die aan de basis ligt van de oorspronkelijke informatie waarmee een 
gerechtelijk onderzoek en de strafrechtelijke vervolgingen konden worden ingesteld, 
maar ook om de perso(o)n(en) die het onderzoek voert/voeren22. In dit opzicht moet 
worden aangegeven dat de criminelen over talrijke mogelijkheden beschikken om de 
onderzoekers te identificeren. Dit kunnen ze door het aanwenden van strafbare 
middelen (omkoping van ambtenaren die toegang hebben tot persoonlijke gegevens 
van het Rijksregister of van de DIV), aandachtige observatie van feiten, gedragingen 
en infrastructuren van politiediensten23 of toegang tot stukken die bij het 
strafdossier worden gevoegd. Bovendien kan worden vastgesteld dat heel wat 
politieagenten die het slachtoffer zijn van (poging tot) geweld of intimidatie sinds 
verscheidene jaren actief zijn in dezelfde criminele “sector”24 waardoor ze 
eenvoudiger kunnen worden geïdentificeerd. 
 
Uit de geanalyseerde dossiers blijkt dat de inbreng, tijdens het onderzoek, van 
(bijkomende) objectievere bewijsstukken25, het onderzoek en de informatie 
anoniemer maakt en minder (of geen) reacties (alleszins geen gewelddadige) uitlokt 
ten aanzien van justitiële medewerkers (voornamelijk politieagenten26). 
 
Hetzelfde geldt indien de confrontatie tussen de verdachte en de persoonsgebonden 
onderzoekselementen (m.a.w. die het gevolg zijn van de verklaring van een 
getuige/informant of het werk zijn van een specifieke onderzoeker) achteraf 
plaatsvindt, vooral wanneer dit overbodig wordt door de toevoeging van aanvullende 

                                               
20 Dit houdt echter niet in dat andere criminele organisaties wel degelijk over de mogelijkheden 
beschikken om vanuit dit standpunt intimidatie/geweld te gebruiken. Dit is echter niet gebleken uit onze 
gevoerde gesprekken die gebaseerd zijn op bewezen feiten. 
21 Hierbij mag niet worden vergeten dat de overheid niet aan de verworven vermogensvoordelen, of 
zelfs aan de verdachte(n) aankan. 
22 Als anekdote kan bovendien worden vermeld dat criminele organisaties zich soms van doelwit 
vergissen. Ze verwisselen bijvoorbeeld twee personen met hetzelfde profiel (bv. een paardenstaart) of 
kennen altijd het initiatief van bepaalde handelingen toe aan dezelfde onderzoeker, ook al valt deze 
duidelijk niet onder zijn bevoegdheid. 
23 Straat met eenrichtingsverkeer voor de gebouwen, waardoor slechts een uitgangsweg bestaat voor 
de personen en de (privé- of dienst)voertuigen  of volledig verkavelde wijken met rechtstreeks zicht op 
de uitgangen en lokalen.   
24 Wat misschien minder het geval is bij grote onderzoeksdiensten bij dewelke de criminaliteit en de 
grotere dadergroepen meer variëren. 
25 Zoals lijsten van telefonische contacten, observatieverslagen van de speciale eenheden, registratie van 
telefoongesprekken, DNA-profielen, bankafschriften, patrimoniumonderzoek, …   
26 Bepaalde dossiers omtrent intimidatie/geweld ten aanzien van andere categorieën van justitiële 
medewerkers, die ook werden aangeklampt, toonden aan dat sommige dreigingen wel degelijk bleven 
bestaan. Dit was onder meer het geval in een dossier van dreiging/intimidatie ten aanzien van een tolk 
van een welbepaalde taal.  
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bewijsstukken die voldoende zijn om de schuld te bepalen. Het voordeel om 
bepaalde handelingen later uit te voeren biedt de mogelijkheid om het soms delicate 
beheer van spanningen tussen justitiële medewerkers (in ruime zin) en de 
verdachten of hun omgeving, die niet terugdeinzen om te moorden teneinde hun 
doelstelling te bereiken, uit te stellen of te doen verdwijnen27. 
  
We stellen tevens vast dat het duidelijke onderscheid tussen het zoeken naar 
informatie (voornamelijk het werk van gespecialiseerde politieagenten met 
informanten) en het gerechtelijke onderzoek  (tactisch zoeken) het risico op 
intimiderende of gewelddadige gedragingen ten aanzien van onderzoekers die het 
onderzoek voeren en de processen-verbaal, die in het geopende dossier worden 
opgenomen, met hun naam en voornaam ondertekenen, sterk doet dalen.  
 
Bij het lezen van wat voorafgaat, blijkt dat criminele organisaties niet bewust en 
weldoordacht kiezen voor het gebruik van geweld/intimidatie op een welbepaald 
moment met het oog op het controleren van hun directe milieu. Het is eerder een 
randverschijnsel dat afhangt van talrijke verschillende factoren. Het gebruik van deze 
methoden maakt geen deel uit van de strategie van de criminele organisatie , maar is 
eerder toevallig. 
 
Wanneer de gebeurtenissen zelf, m.a.w. de gewelddaden en de intimiderende 
situaties, van naderbij worden bekeken en deze aan criminele organisaties worden 
gelinkt waarmee men wordt geconfronteerd, dan zijn er bepaalde nuances. Ook al 
zijn de geweld- en intimidatiedaden in het algemeen randverschijnselen, toch 
gebeurt het soms dat eenzelfde dadergroep gelijktijdig (of mettertijd) gebruik maakt 
van twee vormen van contrastrategieën. Zo was er in 5 dossiers sprake van 
dadergroepen die met elkaar verbonden waren door (nauwe of verre) verwantschaps- 
of sociale banden of door er een duidelijk lidmaatschap tot een groep (de criminele 
motorbendes) die niet alleen geweld gebruikte ten gevolge van de voorgaand 
beschreven factoren, maar daarenboven ook misbruik maakte van een machtspositie. 
Er was sprake van een machtspositie ten opzichte van zowel de getuigen van hun 
criminele daden (rechtstreekse getuigen, rechtstreeks geografische entourage, plek 
waar criminele activiteiten worden gepleegd) als de overheden. Er is dus sprake van 
reactieve contrastrategieën, maar ook van voorzorgsmaatregelen ten aanzien van 
hun rechtstreekse omgeving. De criminele motorbendes onderscheiden zich in het 
bijzonder door de willekeurige intimidatiekeuze28, terwijl de “families” vooral ten 
gevolge van een gebrek aan juiste reacties handelen.  
 
Er moet aandacht blijven uitgaan naar mogelijke evoluties van de contrastrategieën 
die door criminele organisaties worden ontwikkeld. Deze kunnen immers evolueren 
naar minder zichtbare en subtielere vormen (manipulatie, invloed, compromitterend 
gedrag) of betrekking hebben op personen die de wettelijke bevoegdheden hebben 
om bepaalde handelingen uit te voeren (zie met name de objectieve bewijzen), 
eerder dan op de personen die ze uitvoeren (vooral wanneer de uitvoering aanzien 
wordt als een eenvoudige handeling, zonder dat diegene die ze uitvoert een 
doorslaggevende rol speelt). De personen die de criminele organisaties de 
mogelijkheid zouden bieden het verband te leggen tussen de oorspronkelijke 
informatie waarmee een onderzoek is kunnen starten en de persoon die deze 
informatie heeft geleverd, alsook diegene die bepaalde specifieke handelingen kan 
stellen (magistraten, onderzoeksrechters) zullen zich op een kwetsbaardere positie 
bevinden.   
 

                                               
27 Ook al bestaat er zeer concrete en betrouwbare informatie over contracten met betrekking tot 
politieagenten en/of magistraten, vielen er in België gelukkig nog geen doden onder de politieagenten 
en magistraten die rechtstreeks verband hielden met het behandelde dossier. Dit is echter niet het geval 
voor politiële informanten. 
28 Deze deinzen er immers niet voor terug de ordediensten uit te dagen tijdens publieke evenementen 
om hun macht en onbezonnenheid te vertonen of handelingen op ostentatieve wijze uit te voeren. 
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Op heden stellen we een toename vast van de aanvragen tot bijkomende 
procedurehandelingen tegen onderzoekers en verantwoordelijke officieren die de 
onderzoeken of de handelingen, die soms als lastig worden aanzien, (soms sterk) 
vertragen. Dit is op zich minder hinderlijk, tenminste voor de fysieke integriteit. Uit 
de gesprekken bleek dat de betrokken personen deze handelingen (bvb. klachten bij 
het comité P) slecht ervaren. Ze voelen zich daarenboven minder goed behandeld 
dan de verdachte waarover ze een onderzoek voeren. 
 
Wat betreft het bestaan van een specifieke fase van het strafrechtelijke proces, 
waarbij een groter risico op intimidatie/dreigingen29 zou bestaan, konden geen 
eenduidige besluiten worden getrokken. In de wetenschappelijke litteratuur konden 
ook geen karakteristieken worden teruggevonden die eigen zijn aan een moment van 
de procedure die een hoger risico met zich mee zou brengen. De beperkingen van 
het onderzoeksveld verklaren gedeeltelijk het gebrek aan verkregen resultaten voor 
het onderzoek van dit aspect. 
 
De leeftijd en de professionele ervaring van de onderzoeker in dossiers van 
georganiseerde criminaliteit hebben duidelijk invloed op de perceptie van de mate 
waarin gevaar bestaat bij pogingen tot dreiging/intimidatie door de criminele 
organisaties. Er bestond evenwel eensgezindheid wanneer de ernst van het probleem 
bij dreigingen, die niet alleen betrekking hadden op de professionele, maar ook de 
privé-sfeer van de politieagent, moest worden ingezien.   
 
De toegepaste criteria om de ernst van het gevaar van dreigingen/intimidatie te 
evalueren, zijn voornamelijk gebaseerd op vooroordelen. Volgende uitdrukkingen 
worden vaak als evaluatiecriterium gebruikt: “Faut pas exagérer avec les 
intimidations”, “blaffende honden bijten niet”, “het zijn slechts amokmakers” of ‘enkel 
Albanezen en Tjetsjenen”. 
  
Er zijn verschillende gevolgen van intimidatie op slachtoffers. Ondanks het 
onmiskenbare effect van de dreigingen op de betrokken individuen en hun 
omgeving, kon worden vastgesteld dat de motivatie van de onderzoekers voor hun 
werk er niet onder lijdt (er bestaat evenwel een risico dat een objectieve houding 
moeilijker aan te nemen valt). De meeste correspondenten zijn bovendien van 
mening dat dit wezenlijk deel uitmaakt van het politiewerk. Niemand heeft immers 
gevraagd om te worden overgeplaatst of heeft zijn ontslag ingediend. Dit is niet 
verwonderlijk. Het zou echter overmoedig zijn te beweren dat het probleem niet 
ernstig is, omdat de politiecultuur niet strookt met hetgeen sommigen als een 
zwakte kunnen ervaren, maar ook omdat de rechtstreekse slachtoffers (eerder van 
duidelijke intimidatie/dreigingen dan van geweld) bijna allemaal getuigden van een 
zekere nervositeit in hun non-verbaal gedrag wanneer de gebeurtenissen van het 
dossier ter zake moesten worden beschreven. Iedereen reageerde bovendien op zijn 
manier op het ondervonden probleem (het permanent dragen van het dienstwapen, 
dagelijks een ander huis-werktraject, privé-telefoonnummer, opgave van een deel 
van de maatschappelijke contacten  wanneer deze te dicht aansloten bij het milieu 
waarin de onderzoeker werkzaam was…). Er werden slechts zelden voorstellen 
ingediend om deze problematiek op te lossen, met uitzondering van het permanent 
dragen van het dienstwapen, beveiligde registratiekenmerken of de bescherming van 
de gegevens van het Rijksregister. Er bleek zelfs sprake te zijn van een zeker 
pessimisme wanneer andere eventuele mogelijkheden werden opgesomd 
(handtekenen van het proces-verbaal door een registratienummer, mogelijkheid 
anoniem te getuigen op het proces bij dossiers van georganiseerde criminaliteit…). 
Dit pessimisme werd bij sommigen kracht bijgezet door het gevoel dat de norm 
binnen de maatschappij vervaagt waardoor met name een gebrek aan 

                                               
t29 MATTHEWS, D., VAN DUYNE, C. & CALHOUN, F, ‘Hun ers and Howlers’, in: CALHOUN, F., ‘Violence Toward 

Judicial Officials’, in: FLANGO, V. en HARDENBERGH, D. (Edit), ‘Courthouse violence: protecting the 
judicial workplace’, Impressum  Sage : Thousand Oaks, Calif., 2001, p.61-68 (Reeks:  The annals of the 
American Academy of Political and Social Science). 
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professionalisme ontstaat (bijvoorbeeld voor de te eenvoudige toegang tot 
persoonlijke gegevens). 
 
De uitgevoerde analyse toont duidelijk aan dat de geweld- en intimidatiedaden 
werkelijk problemen oplevert bij het functioneren van diensten die belast zijn met de 
strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Zowel de organisaties als personen die 
betrokken (of geconfronteerd) zijn bij deze problemen hebben de neiging om de 
draagwijdte ervan te onderschatten. Het is evenwel mogelijk de door de criminele 
organisaties toegepaste technieken door middel van geschikte maatregelen tegen te 
werken, met name door de basisopleiding, de verbetering van de procedures of 
bepaalde organisatievormen. 
 

b) Poging tot beïnvloeding 
 
Feiten van beïnvloeding, of pogingen daartoe, hebben niet steeds een strafbaar 
karakter. En feiten die een strafbaar karakter hebben, worden daarom niet 
systematisch vervolgd. In het belang van de beeldvorming wordt in deze paragraaf 
echter breedvoerig gerapporteerd en bevat tabel 5 informatie met betrekking tot 
beïnvloeding, zonder dat dit aspect systematisch onderzocht werd in de voormelde 
gerechtelijke onderzoeken. 
 
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. 
 

(1) Slachtoffers van de beïnvloeding  

Tabel 5: beroepscategorieën waarop invloed werd uitgeoefend 

BEROEPSCATEGORIE 2003 % 2004 % 
Advocaten 5 4,3 10 6,7 

Andere administraties 9 7,6 17 11,3 
Douane 11 9,5 12 8,0 

Financiële sector 7 6,0 7 4,7 
Inspectiediensten 6 5,2 * * 

Lobbies * * 4 2,7 
Magistraten 10 8,6 12 8,0 

Media * * 3 2,0 
Overige 27 23,3 16 10,7 

Politici / politieke partijen 12 10,3 13 8,7 
Politiemensen 13 11,2 33 22,0 

Privé-
bedrijven/particulieren

22 19,0 23 15,3 

TOTAAL 116 100 150 100 
Opm.: 80 criminele organisaties hebben gepoogd invloed uit te oefenen op deze 
beroepscategorieën. Sommige organisaties hebben verschillende keren gepoogd om 
invloed aan te wenden, vandaar het totaal van 150. 
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150 mogelijke feiten van beïnvloeding werden onderzocht in 80 dossiers (27,7%). De 
meeste feiten (49,3%) deden zich voor in België. 47,0% van de vermelde feiten zijn 
afkomstig uit zachte informatie.  
 
In 33 dossiers (11,4% van alle dossiers) was er sprake van poging tot beïnvloeding 
van politiemensen. Ook de privé-firma’s en personen uit andere administraties 
werden benaderd door criminele organisaties.  
 

(2) Aard van de beïnvloeding 
 
Beïnvloeding kan tal van vormen aannemen. De gevallen waarin de benaderde 
persoon daaruit voordeel heeft gehaald, komen het vaakst voor. 
 

Tabel 6: aard van de beïnvloeding 

AARD VAN DE 

BEÏNVLOEDING 
2003 % 2004 % 

Beloften 5 4,5 5 3,5 
Geld 43 38,4 45 32,1 

Manipulatie 15 13,4 43 30,3 
Materiële giften 10 8,9 15 10,5 

Voordelen in natura 21 18,8 13 9,1 
Andere 18 16,1 21 14,5 
TOTAAL 112 100 142 100 

 
De criminele organisaties oefenden in 2004 invloed uit in de vorm van geld (32,1%), 
manipulatie (30,3%), materiële giften (10,5%), voordelen in natura (9,1%) en beloften 
(3,5%). In vergelijking met het voorgaande jaar is er een sterke stijging te noteren bij 
de manipulaties en materiële giften.  
 

3. Technische afscherming 

a) Misbruik van ICT 
 
Door de opkomst van het internet, heeft de liberalisering van de 
telecommunicatiesector en de integratie van verschillende informatiekanalen de 
laatste decennia een enorme uitbreiding van de door de elektronische communicatie 
geboden mogelijkheden gekend.   
 
Dankzij Internet kan met verschillende middelen worden gecommuniceerd, gaande 
van e-mail en de toegang tot discussieforums tot telefonie (voice-over-ip) of de 
toegang tot specifieke sites (of sites die zelf toegang verlenen tot bepaalde 
diensten). De telecommunicatiesector heeft zich ook ontwikkeld in de richting van 
nieuwe communicatiemiddelen die niet langer beperkt zijn tot een “eenvoudige” 
communicatie-uitwisseling. De sector breidt zich uit in de richting van draadloze 
communicatie (GSM), het versturen van geschreven berichten (SMS via GSM), het 
versturen van multimediaberichten (MMS via GSM) en telefonie via internet. 
 
De integratie van de informatie- en communicatietechnologieën (ICT) combineert 
de twee voornoemde middelen en biedt de mogelijkheid tot bijvoorbeeld toegang tot 
websites waarbij de betaling per SMS gebeurt, het opslaan op een website van foto’s 
die met een GSM worden genomen, het regelen van de aankopen via internet (met e-
mailbevestiging van de uitgevoerde betalingen), … en de aanmaak van private 
virtuele netwerken (met soms een code) waartoe enkel de “leden” toegang hebben. 

 
JAARRAPPORT 2005  

GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN BELGIË IN 2003-2004 

19



VERTROUWELIJK    
VOLUME 1: DREIGINGSANALYSE 

 
Hoewel de georganiseerde criminaliteit en de zogeheten cybercriminaliteit van 
inhoud verschillen - het misbruik van cyberspace is vaak nog een individuele 
handeling -, bestaan er aanwijzingen dat criminele organisaties interesse hebben 
voor deze nieuwe communicatiemiddelen30. Het is immers weinig verbazend dat 
criminele organisaties het potentieel van dit nieuwe communicatiemiddel zouden 
inzien om contacten te organiseren, maar ook om nieuwe criminele markten te 
veroveren of bijzonder interessante informatie te verkrijgen. 
 
Het misbruik van bovenvermelde middelen moet in drie delen worden opgesplitst: 
 
Er zijn misdrijven die door het gebruik van deze technologieën worden 
vergemakkelijkt, vooral wanneer een contact dader-slachtoffer vereist is. Het gaat 
hierbij voornamelijk om dossiers met een economisch/financieel karakter. Door de 
middelen kan de afstand tussen de oplichter en zijn slachtoffer worden vergroot. Dit 
kan bijvoorbeeld worden vastgesteld bij verleidelijke aanbiedingen voor 
investeringen in het buitenland waarbij “enkele” administratieve “kosten” op 
voorhand moeten worden geregeld of bij aankopen in virtuele winkels, zowel in 
figuurlijke als letterlijke zin. Het frequentere gebruik van internet in de internationale 
financiële transacties31 biedt tevens nieuwe mogelijkheden om wederrechtelijke 
vermogensvoordelen wit te wassen of nieuwe inkomsten te scheppen 
(internetcasino’s). 
 
De nieuwe technologie kan ook voor andere doeleinden worden aangewend. Het 
gebruik van ICT vormt nagenoeg een “wezenlijk” element van het misdrijf. Dit is met 
name het geval wanneer sommige personen (en ook criminelen) toegang krijgen tot 
computersystemen van financiële instellingen en tot de gegevens (van klanten) die er 
zijn in opgeslagen. Via sommige technieken kunnen virtueel ook de 
computersystemen van de concurrentie worden aangevallen (met name door de 
zogeheten “botnettechniek” waarbij besmette persoonlijke computers van 
particulieren via een software worden gebruikt die speciaal ontwikkeld is om deze 
aanvallen gecoördineerd te laten verlopen). 
 
Het derde misdrijf bestaat in het verkeerd gebruik van de technologie. ICT als 
communicatiemiddel biedt mogelijkheden als dekmantel. Dit is het geval wanneer de 
criminelen informatie doorsturen op een website (bvb. via e-mail), die dan ter 
beschikking van hun medeplichtigen wordt gesteld, wanneer de criminelen door 
middel van spelterminals via internet met elkaar in verbinding staan of wanneer een 
GSM wordt gebruikt om een tijdbom tot ontploffing te brengen. 
 
De waaier aan mogelijke misdaden en wanbedrijven is dus erg breed. Hierbij kan 
onder meer het volgende, in willekeurige volgorde, worden aangehaald: het stelen 
van elektronisch materiaal, het illegaal verkopen via internet van goederen en 
diensten, het doorverkopen van gestolen goederen, verschillende vormen van 
oplichting, het indringen in computersystemen of telefooncentrales en het stelen van 
persoonlijke gegevens die vaak verband houden met elkaar (kredietkaarten, …), … 
 
Naast de toegang tot nieuwe criminele markten en de aanpassing van hun modus 
operandi, speelt het onvermogen de nieuwe technologische middelen te bestrijden 
ook in het voordeel van de criminele organisaties.   
 
Het trans/internationale karakter van internet legt snel de beperkingen van het 
politionele en gerechtelijke samenwerking bloot. Technisch gezien is het zoeken 
naar informatie op een site waarvan de domeinnaam eindigt op .be moeilijk wanneer 
deze uit pagina’s/links bestaat die verwijzen naar een buitenlandse site (in een land 

                                               
30 In Nederland is er sprake van 10% criminele organisaties die gebruik maken van internet. 
31 Internationale overschrijvingen, betaalsystemen met gespaarde punten, … (KLPD, DNRI, Crimineel 
gebruik van ICT, november 2004. 
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waar de wetgeving bij voorkeur minder streng is dan in België, of zelfs onbestaand). 
Bovendien kan een account in België op basis van volledig fictieve gegevens worden 
aangemaakt (bijvoorbeeld via een gestolen kredietkaart). Een server in België van een 
Amerikaans bedrijf kan daarentegen een domeinnaam hebben die naar Japan verwijst 
(.jp). 
 
De toename van het aantal abonnees (mobiele telefonie, internetdiensten), maar ook 
de toename van het aantal dossiers dat kan worden opgeslagen maakt het dagelijks 
identificatie-, verificatiewerk, alsook het aanbrengen van de relevante elementen 
voor een onderzoek ingewikkelder. De kosten die gepaard gaan met dit misbruik 
(tijdsgebonden of m.b.t. technische middelen) mogen eveneens niet worden 
onderschat. Hierbij komt nog dat de gegevens op het niveau van de providers 
worden ingehouden wat voor bijkomende kosten zorgt. 
 
De nieuwe (tele)communicatiemiddelen bieden ook veel anonimiteit. De 
betaalkaarten zijn het meest voor de hand liggende voorbeeld. Er bestaat immers 
(vooralsnog) geen enkele wettelijke verplichting om de identiteit te noteren van de 
personen die ervan gebruik maken (vooral bij personen die hun aankopen cash 
betalen). Spijtig genoeg kan met deze kaarten volledig anoniem misbruik worden 
gemaakt van andere technologische middelen die ermee verband houden, zoals 
draadloze internetverbindingen via GSM, soms zelfs via een gratis internetverbinding 
of een tijdelijk aangeboden abonnement als promotiestunt. 
 
Er bestaan ook andere middelen waardoor de anonimiteit, zowel bij internet als bij 
andere telecommunicatiemiddelen die los staan van de ICT, kan worden 
gewaarborgd. Dit is met name het geval bij “phone shops”, communicatie via walkie-
talkies, openbare toegang tot internet, communicatie op/via internet via een “proxy 
server”  die zelf de officiële correspondent is van het gesprek. Tot dezelfde soort 
behoort de telecommunicatie via een “simbox”’32. 
 
Er moet bijzondere aandacht uitgaan naar de codering van 
telecommunicatiegegevens die in de toekomst problematisch zou kunnen worden 
wanneer volledige en autonome netwerken, in tegenstelling tot officiële operatoren, 
als dusdanig zullen worden beschermd. 
 
De wetgeving moet de evolutie van de nieuwe (tele)communicatiemiddelen kunnen 
volgen of er op kunnen inspelen. Zo kan in de wet op de bijzondere 
opsporingsmethoden in de mogelijkheid worden voorzien, bij bepaalde specifieke 
criminaliteitsvormen, “keyloggers”33 op bepaalde netwerken te plaatsen. De 
verplichting de gebruiksgegevens van de internetverbindingen gedurende enige tijd 
op te slaan moet ook de mogelijkheid bieden een spoor te bewaren waarmee de 
gebruiker(s) later kan worden geïdentificeerd. 
 
De vraag is in welke mate de overheden zich zullen kunnen inlaten met de 
telecommunicatiesystemen van grote gekoppelde internationale maatschappijen34 
die voor criminele doeleinden zullen worden gebruikt. Teneinde sporen op relevante 
wijze terug te vinden, zal, wanneer feiten ter kennis van de overheid zullen worden 
gebracht (wat niet noodzakelijk het geval is/zal zijn), een samenwerking tussen de 
politiediensten en de interne beheerders van vaak complexe systemen tot stand 
moeten komen. Bovendien vergt de evolutie van geautomatiseerde milieus, zowel 

                                               
32 Een simbox is oorspronkelijk voorzien om de communicatiekosten te verminderen en alle gesprekken 
van een vaste lijn naar een GSM (en omgekeerd) in een goedkopere communicatie van GSM tot GSM 
om te zetten. Deze box bevat verschillende SIM-kaarten (GSM-identificatie) waarmee met een andere 
GSM kan worden gecommuniceerd. De beller wordt dus automatisch doorverbonden met een kaart van 
de simbox die dan als beller fungeert. Hoewel de SIMbox oorspronkelijk voor vaste lijnen was voorzien, 
kan ze ook vanaf een mobiele telefoon worden gebruikt. 
33 Dit is software waarmee alle ingegeven data worden geregistreerd. 
34 Waar alle informatieoverdrachten intern zullen gebeuren. 
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door het aantal gebruikers/middelen als door de complexiteit van de middelen zelf, 
een voortdurende bijscholing van personen die belast zijn met het voeren van de 
onderzoeken. Deze bijscholing is waarschijnlijk noodzakelijk vanuit kwantitatief (met 
waarschijnlijk een uitbreiding van de basiskennis), maar ook kwalitatief standpunt 
om een expertise te behouden die noodzakelijk is voor de evolutie van het 
fenomeen. 

b) Andere vormen van technische contrastrategieën 
 
De meest voorkomende offensieve contrastrategie (waarbij de overheden die belast 
zijn met het bestrijden van de georganiseerde criminaliteit duidelijk door deze 
worden tegengewerkt), is het zoeken door de criminele organisaties naar de 
informatiebron waardoor de politiediensten hebben kunnen optreden. Hoewel er 
relatief weinig gegevens bestaan, stellen we vast dat de poging tot identificatie van 
de informanten, de intimidatie van de mogelijke informanten en de intimidatie van 
de getuigen à charge vaak door de criminele organisaties worden gebruikt. In dit 
“spel” tussen de overheden en de criminele organisaties, trachten de organisaties ook 
de sporen uit te wissen. In 11 dossiers is er immers sprake van valse getuigenissen à 
décharge door criminele organisaties. 
 

4. Een praktisch voorbeeld inzake het systematisch  
gebruik van contrastrategieën: het hormonenmilieu 

 
De defensieve contrastrategieën verdienen steeds de voorkeur in de zwendel in 
hormonen en dopingproducten. Het gebruik van codetalen is geen uitzondering (zie 
met name het afluisteren van GSM’s), net als het gebruik van verschillende GSM’s 
met soms buitenlandse nummers of de regelmatige verandering van kaarten, 
waardoor telefoontaps worden bemoeilijkt.  
 
Een andere, vaak toegepaste strategie is het laten testen van producten in 
laboratoria om na te gaan of ze kunnen worden opgespoord. Deze tests vinden 
meestal in het buitenland plaats. Belgische laboratoria moeten elk opgespoord 
hormonenproduct melden.  
 
Een subtielere strategie is het sturen van valse informanten naar de politiediensten 
om er producten te laten testen. Indien de politie niet reageert, dan kan de verkoper 
ervan uitgaan dat het laboratorium niets heeft ontdekt en dat het product zonder 
risico kan worden toegediend. Uit onderzoek in het vetmestermilieu blijkt er ook een 
evolutie te bestaan bij het toedienen van het product, namelijk het inspuiten van 
producten in bepaalde delen van het lichaam die niet worden onderzocht, zoals de 
oogkassen. 
 
In de hormonenzwendel worden de offensieve contrastrategieën blijkbaar minder 
toegepast dan in het verleden. De moord op veearts-keurder VAN NOPPEN heeft een 
andere wending gekregen dan de oorspronkelijke bedoeling van de criminelen die de 
aandacht van de overheden op deze problematiek hebben willen trekken. De 
inspecteurs worden bij de dagelijkse uitvoering van hun taken eerder geconfronteerd 
met pogingen tot corruptie en rechtstreekse dreigingen van uit het criminele milieu. 
Deze dreigingen zijn tegenwoordig vooral beperkt tot lichte vormen van fysiek 
geweld of vandalisme (lek maken van banden, besmeuren van voertuigen). In 2003 
bleek ook dat twee deeltijdse veearts-keurders bij het FAVV hadden deelgenomen 
aan de bevoorrading van illegale producten voor de veeteelt en sportkringen. 
 
Wat betreft de gebruikte hormonen in de veeteelt, kan worden vastgesteld dat de 
administratieve beslissingen van het FAVV steeds vaker in vraag worden gesteld. De 
verdachten tekenen beroep aan om deze nietig te laten verklaren. Het FAVV wordt 
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als Instituut ook rechtstreeks aangevallen. De druk om de controles te verminderen 
is er vooral langs Waalse kant. 
 

5. Samenvatting – contrastrategieën 
 

 Criminele organisaties blijven zowel in 2003 als in 2004 commerciële 
structuren aanwenden ten einde hun illegale activiteiten te maskeren ofwel 
door middel van medewerking van één of meerdere insiders in een legaal 
bedrijf ofwel door middel van vermenging van legale en illegale activiteiten.  

 
 Het gebruik van schijnvennootschappen blijft eerder beperkt. 

 
 Ondanks de complexe boekhoudkundige verplichtingen worden naamloze 

vennootschappen en BVBA’s het meest misbruikt door criminele organisaties, 
wat kan wijzen op een verdere professionalisering van de georganiseerde 
criminaliteit. Een daadwerkelijke “legislative crime proofing” zou hier een 
oplossing kunnen zijn. 

 
 Het gebruik van VZW’s blijft eerder beperkt. 

 
 Bijna 2/3 van de criminele organisaties (60,9% en 61,2%) hebben hun 

toevlucht gezocht in één of andere vorm van geweld of intimidatie. In 2004 
werd er een stijging in het aantal gewelddadige feiten geregistreerd.  

 
 Het geweld keert zich vooral tegen de eigen leden van de organisatie. Het 

geweld dat zich buiten de organisatie voordoet, is vooral gericht tegen 
firma’s/particulieren, tegen personen die met het gerecht meewerken en 
tegen politieambtenaren.  

 
 Het geweld en de intimidatie veruiterlijkt zich vooral in rechtstreekse 

bedreigingen, slagen en verwondingen en bedreigingen t.a.v. kennissen. 
Ruim 20% van de geweld en de bedreigingen hebben een fysiek karakter: 
slagen en verwondingen, moord en doodslag, ontvoering en gijzeling. 

 
 Beïnvloeding kan tal van vormen aannemen. Invloed in de vorm van geld en 

manipulatie komt het vaakst voor. 
 

 De uitgevoerde analyse toont duidelijk aan dat geweld en intimidatie 
werkelijk problemen oplevert bij het functioneren van diensten die belast zijn 
met de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Zowel de organisaties als 
personen die betrokken (of geconfronteerd) zijn bij deze problemen hebben 
de neiging om de draagwijdte ervan te onderschatten. Het is evenwel 
mogelijk de door de criminele organisaties toegepaste technieken door 
middel van geschikte maatregelen tegen te werken, met name door de 
basisopleiding, de verbetering van de procedures of bepaalde 
organisatievormen. 

 
 In de dossiers van economische en financiële fraude, meer bepaald bij BTW-

carrousel, kan worden opgemerkt dat de ondernemingen (met beperkte 
aansprakelijkheid) worden overgenomen en dat het maatschappelijk doel 
wordt gewijzigd. In dergelijke ondernemingen zijn het vaak stromannen die 
bestuurder zijn. Dergelijke ondernemingen gaan vaak failliet. 

 
 Door gebruik te maken van rechtspersonen, vereenvoudigen de criminele 

organisaties niet alleen de criminele activiteiten, maar belemmeren ze ook 
het politiewerk bij het verdoezelen van deze activiteiten. Het gebruik van 
buitenlandse vormen kan soms aanzienlijke vertragingen in een onderzoek 
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teweegbrengen, maar kan ook sommige onderzoekers afschrikken. Er mag 
niet worden vergeten dat er wettelijke beperkingen bestaan wanneer met 
administratieve overheden op fiscaal gebied wordt samengewerkt. 
Onderzoeken kunnen in deze gevallen dus onderhevig blijven aan 
procedurefouten die de vervolgingen sterk op het spel kunnen zetten.   
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D. Illegale markten 
 
Teneinde de rode draad van dit verslag te volgen, werd de benaming “illegale 
markten” voor dit hoofdstuk behouden, hoewel het beeld van de hierna voorgestelde 
criminele activiteiten nog niet beantwoordt aan de vereisten van de nieuwe 
methodologie. 
 
Inspanningen moeten derhalve worden geleverd teneinde een analysemodel uit te 
werken op grond waarvan de mechanismen die de ontwikkeling van illegale 
activiteiten te bevorderen, tegenwerken of stabiliseren, kunnen worden verklaard. 
 
De illegale markten dienen beschouwd te worden als geleid volgens dezelfde 
principes van de legale markten en bijgevolg zal een instrument worden uitgewerkt 
dat een  degelijke analyse mogelijk maakt. Dit is wellicht het  aspect van de 
georganiseerde criminaliteit waarmee de lezer het meest vertrouwd is.. Het is  dan 
ook een hoofdstuk dat in de opeenvolgende jaarrapporten inzake georganiseerde 
criminaliteit in België vrij gestoffeerde informatie bevat. 
 
Het kwantitatieve beeld van de activiteiten van de criminele organisaties dat 
hieronder geschetst wordt, dient als een raming te worden beschouwd, eerder dan 
een optelsom van de criminele feiten die gepleegd werden. Het is immers moeilijk 
een absoluut cijfer te kleven op de feiten gepleegd door de criminele organisaties 
omdat de beschikbare informatie sterk afhankelijk is van de wijze waarop gecodeerd 
worden, 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.  
 
Bovendien kan de vraag worden gesteld of het ûberhaupt noodzakelijk is om te 
weten welke de verhouding is tussen het aantal feiten gepleegd in het kader van een 
criminele organisatie en het aandeel ervan in de geregistreerde criminaliteit in het 
algemeen. Aangezien de georganiseerde criminaliteit niet een verschijnsel op zich is, 
maar veeleer verwijst naar de wijze waarop sommige groepen van daders 
georganiseerd zijn die specifieke middelen aanwenden, moet de benadering eerder 
gericht zijn op die groepen, op de door hen ontwikkelde mechanismen om criminele 
goederen en diensten op de markt te brengen en op de door hen aangewende 
technieken om de voorwaarden voor hun voortbestaan te garanderen dan op de 
inventarisering van de criminele feiten die zij plegen.  
 

1. Geografische spreiding 
 
Op nationaal vlak worden de criminele activiteiten hoofdzakelijk ontwikkeld in de 
grote steden: Brussel en Antwerpen. Charleroi (2004: 41,0%) heeft eveneens in grote 
mate te maken met criminele activiteiten ontwikkeld door de criminele organisaties. 
Deze drie steden vertegenwoordigen in 2004 45,8% van alle gerapporteerde 
criminele activiteiten, nagenoeg de helft. 
 
Van alle gemelde criminele organisaties in 2004 (288) was 78,0% (225) internationaal 
actief: Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Groot-Brittannië, Luxemburg, Italië, 
Marokko, Zwitserland, Oekraïne en Rusland. In 2003 kwam Litouwen ook in beeld. 
De Europese landen nemen het grootste deel voor hun rekening en stemmen 
grotendeels overeen met de landen waar contacten worden onderhouden (met 
uitzondering van Albanië). De kennis van criminele activiteiten buiten Europa van de 
organisaties in België valt minder gemakkelijk te verwerven. 
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2. Aard van de feiten 
 
In 2003 werden er 526 hoofdactiviteiten35, 201 nevenactiviteiten36 en 82 
ondersteuningsactiviteiten37 geregistreerd. Dit maakt een totaal van 809 activiteiten. 
In 2004 werden er 557 hoofdactiviteiten, 235 nevenactiviteiten, 95 
ondersteuningsactiviteiten en 17 onbepaalde activiteiten geregistreerd. Het totaal 
activiteiten is in 2004 gestegen tot 904. 
 
Gemiddeld ontwikkelt een criminele organisatie in 2004 3,13 verschillende 
activiteiten38. Dit gemiddelde valt terug tot 1,9 indien enkel de hoofdactiviteiten in 
rekening worden gebracht. Echter, er wordt t.o.v. de vorige jaren een stijging 
genoteerd. In 2003 bedroeg dit gemiddelde 2,77 activiteiten. 
 

Tabel 7: gemiddeld aantal activiteiten per organisatie 

JAARTAL GEMIDDELD AANTAL 

ACTIVITEITEN  
PER CRIMINELE ORGANISATIES 

1996 2,17
1997 3,02
1998 2,64
1999 3,37
2000 2,66
2001 2,81
2002 2,78
2003 2,77
2004 3,13

 
Bij de 557 geregistreerde hoofdactiviteiten in 2004 scoren de illegale handel in 
verdovende middelen (63 criminele organisaties) en witwassen (62 organisaties) het 
hoogst. Dit wordt gevolgd door accijnzen- en BTW-fraude (47 organisaties) en 
oplichting (43 organisaties). Hetzelfde beeld werd in 2003 vastgesteld: illegale 
handel in verdovende middelen (65 criminele organisaties actief), witwassen (59 
actieve criminele organisaties), accijns- en BTW-fraude (41) en oplichting (40). 
 
Bij de criminele nevenactiviteiten komen in 2003 witwassen (13 criminele 
organisaties) en heling (22 criminele organisaties) het vaakst voor. In 2004 wordt 
witwassen (33 criminele organisaties of 14,0%) het vaakst geregistreerd als 
nevenactiviteit, gevolgd door heling, doodslag/moord, voertuigenzwendel, accijnzen- 
en BTW-fraude en andere vormen van diefstal. Er werden in totaal 235 
nevenactiviteiten in 2004 ontwikkeld.  
 
Wat de ondersteuningsactiviteiten betreft, werden er in 2003 201 actieve criminele 
organisaties genoteerd. Hier scoren het vervaardigen van valse en vervalste 
documenten, namaak en heling het hoogst. Hetzelfde beeld wordt opgemaakt voor 
2004 met 95 actieve criminele organisaties.  
 

                                               
35 Een hoofdactiviteit is een criminele activiteit die het meest uitgebouwd is en aangewend wordt door 
de criminele organisatie en die instaat voor het overgrote deel van haar inkomsten. 
36 Een nevenactiviteit is een criminele activiteit die bij de criminele organisatie eerder toevallig gegroeid 
is. Het vormt geen belangrijke bron van inkomsten. 
37 Een ondersteuningsactiviteit is een criminele activiteit ontwikkeld door de organisatie om de 
uitvoering van criminele hoofd- of nevenactiviteit te ontwikkelen of te vergemakkelijken. Opm.: het 
loutere gebruik van valse/vervalste documenten maakt geen deel uit van de activiteiten van criminele 
organisatie. 
38 Er werden namelijk 904 criminele activiteiten genoteerd in 288 criminele organisaties. 
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De Belgische georganiseerde criminaliteit heeft een belangrijk financieel component 
verworven. Deze cijfers dienen echter met een zekere voorzichtigheid behandeld te 
worden. Het is voor de onderzoekers niet altijd duidelijk een scherp onderscheid te 
maken tussen organisatiecriminaliteit en georganiseerde criminaliteit. Enkel een 
diepteanalyse, gekoppeld aan een strategische analyse betreffende de vier 
invalshoeken van het fenomeen in financiële criminaliteit, kan hier een meer 
verhelderend licht op werpen. 
 
Leeswijzer bij volgende twee tabellen: in de eerste kolom van de onderstaande 
tabellen worden de domeinen waarin de criminele organisaties actief zijn opgesomd. 
De rijen verwijzen naar het aantal criminele organisaties actief in een bepaald 
domein. Naargelang de aard van de feiten wordt een onderscheid gemaakt tussen 
hoofdactiviteit, nevenactiviteit, ondersteuningsactiviteit en onbepaalde activiteit 
(behalve voor 2003). 
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Tabel 8: activiteiten van criminele organisaties in 2003 

CRIMINELE ACTIVITEITEN HOOFD. % NEVEN % ONDERST. % TOTAAL % 
CRIMINALITEIT TEGEN PERSONEN 22 4,2 31 15,4 14 17,0 67 8,3

Doodslag/moord 2 9,0 8 25,8 3 21,4 13 19,4 

Gijzeling, ontvoering 2 9,0 6 19,3 1 7,1 9 13,4 

Afpersing/racketeering 11 50,0 5 16,1 4 28,5 20 29,8 

Andere 7 32,0 12 38,7 6 42,7 25 37,3 

CRIMINALITÉ CONTRE LES BIENS 164 31,2 66 32,8 33 40,2 263 32,5

Illegale wapenhandel 6 3,6 8 12,1 3 9,0 17 6,4 

Illegale handel in voertuigen 29 17,7 7 10,6 4 12,1 40 15,2 

Diefstal van containers of ladingen 5 3,0 2 3,0 - - 7 2,7 

Illegale antiek- en kunsthandel 4 2,4 - - - - 4 1,5 

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

34 20,7 4 6,0 1 3,1 39 14,8 

Diefstal met verzwarende omstandigheden in 
woningen

18 10,8 5 7,5 1 3,1 24 9,1 

Andere vormen van diefstal 25 15,3 6 9,0 3 9,0 34 12,9 

Vervaardiging van/handel in valse en vervalste 
documenten

16 9,7 7 10,6 14 42,4 37 14,0 

Heling (behalve witwassen) 23 14,0 22 33,3 1 3,1 46 17,5 

Brandstichting/ontploffing 1 0,6 5 7,5 6 18,1 12 4,5 

Andere 3 1,8 - - - - 3 1,1 

MENSENHANDEL/ MENSENSMOKKEL 57 10,8 20 9,9 5 6,1 82 10,1

Binnenbrengen van migranten 14 24,5 6 30,0 1 20,0 21 25,6 

Migrantensmokkel 17 29,8 6 30,0 1 20,0 24 29,2 

Illegale arbeid 7 12,3 5 25,0 3 60,0 15 18,3 

Sexuele uitbuiting 16 28,0 1 5,0 - -- 17 20,7 

Andere vormen van uitbuiting - - 1 5,0 - -- 1 1,2 

Andere 3 5,2 1 5,0 - - 4 4,8 

PSYCHOTROPE STOFFEN 81 15,4 17 8,4 2 2,4 100 12,3

Handel in precursoren 2 2,5 1 5,9 1 50,0 4 4,0 

Hormonen 2 2,5 1 5,9 - - 3 3,0 

Aanmaak verdovende middelen 11 13,6 1 5,9 - - 12 12,0 

Illegale handel in verdovende middelen 65 80,2 13 76,4 1 50,0 79 79,0 

Andere 1 1,2 1 5,9 - - 2 2,0 

MILIEU 4 0,7 - - 4 0,5

Illegale afvalverwerking 4 100 - -- - - 4 100 

WITWASSEN 59 11,2 24 11,9 8 9,7 91 11,2

FINANCIEEL-ECONOMISCHE DELICTEN 124 23,6 29 14,4 16 19,5 169 20,9

Accijns- en BTW-fraude 41 33,0 7 24,1 1 6,2 49 29,0 

Subsidiefraude 3 2,4 - - - - 3 1,8 

Andere fraude 10 8,0 3 10,3 - - 13 7,7 

Namaak 13 10,5 6 20,6 14 87,5 33 19,5 

Kansspelen 1 0,8 2 6,8 1 6,2 4 2,3 

Oplichting 40 32,0 7 24,1 - - 47 27,8 

Valsemunterij 4 3,2 1 3,4 - - 5 2,9 

Andere 12 9,6 3 10,3 - - 15 8,9 

CORRUPTIE 2 0,3 5 2,5 4 4,9 11 1,3

INFORMATICACRIMINALITEIT 10 1,5 2 1,0 - 12 1,5

TERRORISME 1 0,2 4 2,0 - 5 0,6

ANDERE 2 0,3 3 1,5 - 5 0,6

TOTAAL 526 100 201 100 82 100 809 100

   

   

   

   

- -  

   

   

   

 -  

 -  

 -  
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Tabel 9: activiteiten van criminele organisaties in 2004 

CRIMINELE ACTIVITEITEN HOOFD % NEVEN % ONDER 
-ST. 

% ON- 
BEP. 

% TOT. % 

CRIMINALITEIT TEGEN PERSONEN 25 4,5 29 12,3 12 12,6 - 66 7,3 

Doodslag / moord 2 8,0 13 44,8 4 33,3 - - 19 28,8 

Gijzeling, ontvoering 3 12,0 4 13,8 3 25,0 - - 10 15,1 

Afpersing/racketeering 13 52,0 6 20,7 4 33,3 - - 23 34,8 

Andere 7 28,0 6 20,7 1 8,3 - - 14 21,2 

CRIMINALITEIT TEGEN EIGENDOMMEN 148 26,6 80 34,0 44 46,3 7 41,2 272 30,1 

Illegale wapenhandel 10 6,8 9 11,2 2 4,5 - - 21 7,7 

Illegale handel in voertuigen 30 20,3 13 16,2 4 9,0 2 28,6 49 18,0 

Diefstal van containers of ladingen 5 3,4 6 7,5 - - - - 11 4,0 

Antiek- en kunsthandel 2 1,4 1 1,2 - - - - 3 1,1 

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

33 22,3 5 6,2 2 4,5 1 14,3 41 15,0 

Diefstal met verzwarende omstandigheden in 
woningen 

13 8,8 5 6,2 1 2,3 - - 19 7,0 

Andere vormen van diefstal 12 8,1 12 15,0 4 9,0 - - 28 10,3 

Vervaardiging van/handel in valse en 
vervalste documenten 

21 14,2 8 10,0 21 47,7 1 14,3 51 18,8 

Heling (behalve witwassen) 20 13,5 14 17,5 6 13,6 2 28,6 42 15,4 

Brandstichting/ontploffing - - 5 6,2 4 9,0 1 14,3 10 3,7 

Andere 2 1,3 2 2,5 - - - - 4 1,5 

MENSENHANDEL/ MENSENSMOKKEL 64 11,5 22 9,3 5 5,2 5 29,4 96 10,6 

Binnenbrengen van migranten 12 18,8 8 36,4 1 20,0 1 20,0 22 22,9 

Migrantensmokkel 14 21,9 4 18,2 - - 3 60,0 21 21,9 

Illegale arbeid (uitbuiting) 12 18,8 5 22,7 2 40,0 - - 19 19,8 

Pedofilie/ kinderpornografie 2 3,1 1 4,5 - - - - 3 3,1 

Seksuele uitbuiting 20 31,2 2 9,1 1 20,0 - - 23 24,0 

Andere vormen van uitbuiting 1 1,6 - - - - 1 20,0 2 2,1 

Andere 3 4,7 2 9,1 1 20,0 - - 3 3,1 

PSYCHOTROPE STOFFEN 92 16,5 18 7,6 3 3,2 1 5,9 114 12,6 

Handel in precursoren 7 7,6 1 5,6 1 33,3 - - 9 7,9 

Hormonen 3 3,3 2 11,1 - - - - 5 4,4 

Aanmaak verdovende middelen 19 20,6 2 11,1 1 33,3 - - 22 19,3 

Illegale handel in verdovende middelen 63 68,5 11 61,1 1 33,3 1 100,
0 

76 66,7 

Andere - - 2 11,1 - - - - 2 1,8 

MILIEU 1 0,2 1 0,4 - - 0,0 2 0,2 

Illegale afvalverwerking 1 100,
0 

- - - - - - 1 50,0 

Andere - - 1 100,
0 

- - - - 1 50,0 

WITWASSEN 62 11,1 33 14,0 6 6,3 1 5,9 102 11,3 

FINANCIEEL-ECONOMISCHE DELICTEN 146 26,2 42 17,9 16 16,8 1 5,9 205 22,6 

Accijns- en BTW-fraude 47 32,2 12 28,6 3 18,6 - - 63 30,7 

Subsidiefraude 2 1,4 1 2,4 - - - - 3 1,5 

Andere fraude 16 11,0 7 16,7 2 12,5 1 100,
0 

26 12,7 

Namaak 18 12,3 7 16,7 8 50,0 - - 33 16,1 

Kansspelen 1 0,7 2 4,8 - - - - 3 1,5 

Oplichting 43 29,4 8 19,0 1 6,3 - - 52 25,4 

Valsemunterij 5 3,4 3 7,1 1 6,3 - - 9 4,4 

Andere 14 9,6 2 4,8 1 6,3 - - 11 5,4 

CORRUPTIE 7 1,2 4 1,7 3 3,2 1 5,9 15 1,6 

INFORMATICACRIMINALITEIT 9 1,6 1 0,4 2 2,1 - -- 12 1,2 

TERRORISME - 0,0 3 1,2 1 1,0 - 4 0,4 

ANDERE 3 0,5 2 0,8 3 3,2 - 8 0,8 

TOTAAL 557 100 235 100 95 100 17 100 904 100 

   - 

   

   

   

  - 

   

   

   

   

   - 

   - 
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3. Kwalitatieve aspecten 

a) Voertuigenzwendel 
 
De situatie inzake voertuigdiefstallen (met inbegrip van car- en homejacking) in 
België evolueert gunstig (zie Figuur 1). 
 
Het aantal (voltooide) feiten in 2003 daalde met 20% in vergelijking met 2002, en in 
2004 is er opnieuw een daling van 20% t.o.v. 2003. Wanneer we de evolutie bekijken 
van 2002 tot 2004 betekent dit zelfs een daling van 36%. Voor het eerst in jaren 
duiken we dit jaar onder de kaap van 20.000 gestolen voertuigen, namelijk 19.104 
(voltooide) voertuigdiefstallen.  
 

Figuur 1: evolutie totaal aantal voltooide voertuigdiefstallen (Voltooide feiten, 2002-2004) 

Totaal aantal voltooide voertuigdiefstallen (2002-2004)
(Bron: ANG)
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Binnen de context van de globale daling van voertuigdiefstallen in België stellen we 
een aantal verschuivingen vast inzake het type voertuigen dat wordt gestolen: zo 
noteren we percentueel een algemene daling van het aantal diefstallen van 
personenwagens (2002-2004: - 7%), maar anderzijds wel een stijging van het aantal 
gestolen moto’s (2002-2004: + 3%) en een stijging van het aantal gestolen 
vrachtwagens (2002-2004 : + 3%). 
 
De specifieke modi car- en homejacking vertonen dan weer een dalende tendens en 
zijn weergegeven in figuur 2. Inzake (voltooide) car- en homejackings noteren we in 
2004 een daling met 435 feiten t.o.v. 2003 (-33%) en als we 2004 vergelijken met 
2002 is dit een daling met 673, (- 43%). 
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Figuur 2: evolutie aantal voltooide car- en homejackings (Voltooide feiten, 2002-2004) 

Totaal aantal voltooide car-en homejackings (2002-2004)
(Bron: ANG)
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De gewelddadigere vormen van voertuigcriminaliteit meer bepaald car- en 
homejackings maken slechts een klein deel uit van de totaal aantal 
voertuigdiefstallen. Sinds 2002 situeert dit aandeel zich rond de 5%. Dit betekent dat 
de slachtoffers slechts in beperkte mate een directe confrontatie ondergaan met de 
dader(s) in het geval van voertuigdiefstal. Gelet op de traumatiserende gevolgen die 
ze teweeg brengen bij de slachtoffers wordt hieraan toch veel aandacht besteed. 
 
We stellen eveneens vast dat m.b.t. tot voertuigen diverse vormen van verzekerings-
fraude, het verduisteren van (huur)voertuigen, diverse vormen van oplichting bij 
verkoop van voertuigen, het misbruik van wrakken en de erbij horende 
voertuigdocumenten meer op de voorgrond treden als “alternatieve” vormen om zich 
te verrijken. 
 
Daarnaast blijven de diefstallen van autoradio’s en airbags de nodige aandacht 
opeisen. Naar de toekomst toe zullen wellicht zgn. navigatiesystemen dit lijstje 
vervolledigen. 
 

(1) De wet van vraag en aanbod 
 
De ‘criminele markt’ inzake gestolen voertuigen vertoont sterke gelijkenissen met de 
legale markt. Er is enerzijds de vraag en anderzijds het aanbod. De diefstal van 
voertuigen is een eerste stap in het proces van illegale handel. De diefstallen worden 
nauwkeurig voorbereid. De mogelijke doelwitten en de mogelijkheden om de 
voertuigen van de hand te doen worden op voorhand onderzocht39.  
 
Bij de criminele circuits wordt het aanbod verzekerd door het aanleveren van 
voertuigen voortkomend uit een of andere vorm van criminaliteit om aan de vraag te 
voldoen. Feit is dat de vraag op de illegale markt in grote mate het “vergaren” van 
het aanbod stuurt: men steelt, verduistert, licht op, fraudeert om aan een vooraf 
gekende behoefte te voldoen. 
 
De keuze van het te stelen voertuig hangt vaak af van de betrokken daderbende en 
het land waarnaar het voertuig zal worden geëxporteerd (luxewagens zijn vooral in 
het Midden-Oosten gegeerd). 
 

                                               
39 10 automerken maken 74% uit van alle diefstallen. 
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De vraag is zeer divers (wisselstukken, autoradio’s, airbags, auto’s, caravans, zwaar 
vervoer, moto’s, werfvoertuigen, etc.) en het is dus ook van belang een goed beeld te 
krijgen op de criminele circuits en hun actoren. 
 
Er worden geen opmerkelijke wijzigingen vastgesteld op het niveau van de plaats of 
het land van bestemming en de gevolgde routes. Er bestaan 3 hoofdassen. De 
oostwestas via Nederland en Duitsland40 naar Litouwen en andere Oost-Europese 
landen (vooral Duitse voertuigen), de noordzuidas via Frankrijk, Spanje, Italië naar 
Noord- en Centraal-Afrika en de nog steeds bestaande markt van het Midden-Oosten 
voor luxevoertuigen (via containers die in de (lucht)havens worden doorgevoerd). 
 
Een mogelijke indicator van de graad van georganiseerdheid van de 
voertuigencriminaliteit is het teruglopen van de terugvindpercentages van gestolen 
voertuigen met 3% op jaarbasis. De buit wordt ongetwijfeld via vooraf duidelijk 
vastgelegde procedures “behandeld” en ter bestemming gebracht. Politiecontroles op 
gekende routes leiden tot alternatieve wegen en het gebruik van (gesloten) 
containers, die overal kunnen worden geladen en gelost, vindt opgang. De haven van 
Antwerpen komt hierbij vaak in beeld. 
 

(2) Het organisatieniveau 
 
Zoals in Nederland, kunnen 3 actieve organisatieniveaus in voertuigenzwendel 
worden vastgesteld. 
 
Het laagste niveau bestaat uit criminelen die voornamelijk autonoom te werk gaan 
op lokaal niveau. Het netwerk vormt een keten van dieven over omkatters tot 
handelaars, zonder dat er echter afspraken bestaan tussen deze schakels. Op soms 
erg professionele wijze, is ieder zijn eigen baas. 
 
Halfgeorganiseerde netwerken worden op basis van kortstondige 
samenwerkingsrelaties, in functie van specifieke aanvragen, gevormd. Ieder lid 
vervult zijn specifieke taak, zonder enige hiërarchische band. Er bestaat geen echte 
leider, maar eerder een centrale rol. Deze wordt vaak vervuld door de heler die 
tussen het land van herkomst en het land van bestemming van het gestolen voertuig 
reist. 
 
De georganiseerde netwerken onderscheiden zich niet door het algemene proces (de 
verschillende fases van de diefstal tot de levering), maar door de constante contacten 
en het aantal verhandelde voertuigen. Dit brengt immers bijkomende logistieke en 
organisationele bevoegdheden voor het transport en de verkoop van de voertuigen 
met zich mee. Het gebruik van verblijfplaatsen voor de buitenlandse leden en van 
infrastructuur om de gestolen voertuigen te stockeren en snel om te katten is 
noodzakelijk41. De modernste communicatiemiddelen worden gebruikt om alles te 
coördineren. Iedere stap staat immers op zichzelf42. 
 

                                               
40 Meer dan 82% van de voertuigen die in het buitenland worden teruggevonden kan in de buurlanden 
worden gelokaliseerd. 
41 In een dossier was er bijvoorbeeld sprake van een Litouwse organisatie die op  
3 verschillende locaties in België en in Nederland gevestigd was waar de voertuigen uit elkaar werden 
gehaald en werden omgekat. Een Belgische autohandelaar huurde telkens de plaatsen. In een ander 
dossier was er sprake van een organisatie die zorgvuldig te werk ging: in een afdeling werden de recent 
gestolen voertuigen opgenomen, in de andere werden ze uit elkaar gehaald. Vervolgens werden de 
verpakte stukken in een soort magazijn zorgvuldig gestockeerd om in een vierde afdeling in 
vrachtwagens/bestelwagens te worden geladen.  
42 In een dossier bleef de organisatie, ondanks de aanhouding van leden, verder functioneren tot de 
aanhouding van de bestuurder. 
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Deze laatste organisatiecategorie kent twee varianten, afhankelijk van de 
(de)centraliseringsgraad. 
 
Bij gedecentraliseerde organisaties worden de taken verdeeld en wordt de 
directiepost door 2 of 3 sleutelpersonen waargenomen. Hiërarchisch gesproken 
staan deze bestuurders niet boven de andere leden, maar ze hebben de macht door 
hun contacten (nationaal/internationaal, legale/illegale wereld) deels in handen. Dit 
is bijvoorbeeld het geval bij bepaalde garagisten die zich wrakken aanschaffen om 
de identiteit van de wagens op de Franse, Italiaanse of Engelse markt te kunnen 
verkopen43. 
 
De gecentraliseerde organisaties worden geleid door één persoon (de opdrachtgever) 
die iedere stap controleert, maar niet rechtstreeks optreedt. Er is niet allen sprake 
van een duurzame samenwerking, maar de omvang van de zwendel is tevens groter 
dan het gemiddelde. Er kan gebruik worden gemaakt van geweld binnen de 
organisatie44. 
 
De criminele organisaties, bijzondere vorm van georganiseerde netwerken, 
ontwikkelen eigen en bijkomende karakteristieken ten opzichte van de duurzame 
relaties en de netwerkstructuur. Het staat vast dat deze organisaties toegang hebben 
tot gegevens waarover enkel sommige ambtenaren beschikken. Er is regelmatig 
sprake van het opzetten van handelsstructuren voor het transport en voor het 
afleveren van transitdocumenten. 
 

(3) Het adaptatievermogen 
 
De evolutie van de beveiliging van de voertuigen, de geïntegreerde aanpak van de 
voertuigcriminaliteit in België, het ontbreken van een gestructureerde internationale 
samenwerking op diverse deelaspecten, heeft ertoe geleid dat de criminelen hun 
aanpak zijn gaan diversifiëren en afstemmen op de voor hen meest lucratieve 
mogelijkheden met minimale pakkans. 
 
Het criminele circuit leert bestendig uit de fouten van het verleden en past zijn 
methodologie aan: in plaats van ‘gestolen’ voertuigen als geheel te vervoeren gaat 
men bvb. deze voertuigen strippen om vervolgens de van alle identificatiemiddelen 
ontdane onderdelen te vervoeren in gesloten vrachtwagens of containers naar het 
land van bestemming . 
 

b) Valse en vervalste documenten 
 
Sommige criminele organisaties specialiseren zich in de vervalsing en de aanmaak 
van valse documenten en maken er hun hoofdactiviteit van. Zolang deze activiteit 
deel uitmaakt van andere criminele activiteiten, kan de vervalsing als een 
ondersteunende criminele activiteit worden beschouwd. Er wordt echter steeds meer 
vastgesteld dat gespecialiseerde actoren zich op dit soort werk toeleggen, als 
zelfstandige activiteit vervalsingen aanmaken en op erg grote schaal actief zijn45. 
Voor de criminele organisaties treden ze eerder op als “broker”. 
 

                                               
43 In dit dossier bood de garagist heel wat meer dan het hoogste bod van andere kandidaat-kopers 
(soms tot één vierde meer dan de prijs van het tweede bod), zelfs voor volledig vernielde en/of 
uitgebrande voertuigen. 
44 In 2004 werd een Georgisch bendelid uitgeschakeld. 
45 Er werden reeds in verschillende landen enkele keren valse of vervalste documenten in het kader van 
verschillende andere criminele en terroristische activiteiten aangetroffen. 
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Het fenomeen van “valse en vervalste documenten” heeft betrekking op het illegaal 
afleveren of gebruik van officiële documenten, de vervalsing en namaak ervan, het 
gebruik van of de handel in valse documenten of het afleggen van valse verklaringen 
met het oog op het verkrijgen van een authentiek document, alsook het gebruik van 
een identiteitsdocument van derden. 
 
Teneinde een zo volledig mogelijk beeld van het fenomeen te schetsen, werd het 
aantal feiten uit de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) gehaald. Voor 2003 
werden alle misdrijven geteld met betrekking tot de vervalsing of het misbruik van 
identiteitsdocumenten, alsook alle andere feiten voor dewelke identiteitsdocumenten 
als geheelde, aangemaakte, gebruikte of verduisterde objecten werden geregistreerd 
of voor dewelke een “vervalsingsmodus” werd vastgesteld. Alle feiten van diefstal van 
documenten in officiële gebouwen werden tevens geselecteerd46. 
 
Na deze selectie werden voor 2003 4.640 feiten geteld. In 2000 waren dit er 4.653. 
In 2001 nam het fenomeen lichtjes toe tot 5.122 feiten. Daarna daalde het 
langzaam. Voor deze periode was er dus sprake van een constant gemiddelde. Zodra 
het document aangemaakt of vervalst is, kan het altijd worden gebruikt of worden 
verkocht, totdat het wordt onderschept. 
 
Het is bijzonder moeilijk het dark number van dit fenomeen te berekenen. Er kon 
geen dark number worden vastgesteld voor buitenlandse documenten. Voor de 
Belgische documenten werd evenwel een schatting gemaakt van de potentiële markt 
waarbij rekening werd gehouden met het gekende aantal reeds gestolen blanco 
Belgische paspoorten (1.880 sinds 1999), een aantal verduisterde paspoorten die 
vernietigd moesten worden47 (300), gestolen blanco Belgische verblijfsdocumenten 
en rijbewijzen (respectievelijk 68.819 en 72.171 sinds 1990) en de nog geldige 
visums (4.749 sinds 1995)48. Deze documenten zijn immers nog steeds ergens in 
omloop en kunnen nog worden gebruikt. Deze berekening leert dat er 152.559 
mogelijke feiten zijn. In de ANG werden 3.604 verschillende personen 
geïdentificeerd die verband houden met dit fenomeen. Per geïnventariseerd feit stelt 
dit een gemiddelde van 2,3 personen voor. 
 
Aangezien de officiële documenten, voornamelijk uit westerse landen, steeds beter 
worden beveiligd, vergt hun aanmaak of vervalsing een steeds groter wordende 
technische knowhow. Aanwijzingen tonen aan dat de markt zich bijgevolg alsmaar 
beter organiseert. Twee belangrijke criminele organisaties, een Thaise en een 
Bulgaarse, hebben zich toegelegd op de vervalsing van het voorlaatste model van 
Belgische paspoorten, dat nog steeds geldig is. Zo werd er met name in Turnhout 
een hele installatie ontdekt. Er werden Portugese paspoorten aangemaakt door 
Bulgaren om sommige van hun landgenoten de mogelijkheid te bieden naar West-
Europa te komen. In 2002 werden in totaal 15 criminele organisaties geïdentificeerd 
die de aanmaak van en de handel in valse en vervalste documenten als 
hoofdactiviteit hadden. In totaal telden deze organisaties 102 daders die, in 
aanzienlijke mate, gebruik maakten van contrastrategieën. In vergelijking met het 
jaar 2000, tijdens hetwelke 5 criminelen organisaties werden ontdekt, stelt dit een 
aanzienlijke stijging voor. 
 
Naast deze “professionele producten” zijn heel wat feiten amper of helemaal niet 
georganiseerd. Valse of vervalste documenten vormen een wezenlijk bestanddeel om 
talrijke misdrijven te begaan. Daarom bestaat er een groot onderling verband met 
een uitgebreide criminele verscheidenheid. Valse of vervalste documenten worden 

                                               
46 Er werd geen rekening gehouden met het misdrijf “cel frauduleux”, omdat het bij de meeste feiten om 
het verlies van documenten ging die bijgevolg verkeerd werden ingevoerd. 
47 Voorval in Charleroi in een maatschappij verantwoordelijk voor de vernietiging. 
48 De jaren verwijzen naar het invoerjaar van het documentenmodel dat op heden nog steeds geldig is. 
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vaak gebruikt voor de verschillende logistieke activiteiten49 van de criminele 
organisaties. Deze documenten zijn in het bijzonder vereist voor alle fenomenen die 
betrekking hebben op de smokkel van illegale goederen, maar ze zijn des te 
belangrijker voor de illegale immigratie of de mensenhandel of, in mindere mate, 
voor verschillende vormen van economische en financiële criminaliteit (witwassen, 
fraude, oplichting, ... ) en, de laatste jaren, tevens voor het terrorisme.  
 
De illegale winst voor de daders werd berekend op basis van het in 2003 geschatte 
aantal valse, vervalste of wederrechtelijk gebruikte documenten en een schatting van 
hun gemiddelde marktwaarde50. In totaal bedraagt dit 3,4 miljoen euro51. De 
concrete waarde van elk document kan gemakkelijk met 10 worden 
vermenigvuldigd, in functie van de aard en kwaliteit. De marktwaarde is immers 
gelinkt aan de wetten van vraag en aanbod52.  
 
Voor de westerse documenten, komt namaak duidelijk het meeste voor. Het wordt 
waarschijnlijk steeds moeilijker om goed beveiligde documenten te vervalsen. Bij 
vervalsingen worden de foto’s en de gegevens van de overheden meestal gewijzigd. 
Als kopieertechniek worden vaak kleurkopieën gemaakt. In vergelijking met enkele 
jaren geleden, zijn er heel wat minder diefstallen van blanco documenten: 
paspoorten of identiteitskaarten. Het misbruik van authentieke documenten, zoals 
look alikes53 en het verkrijgen van authentieke documenten door middel van valse 
verklaringen, het zogeheten “intellectueel bedrog”’54, komen daarentegen steeds 
vaker voor. Het gebruik van “intellectueel bedrog” om Belgische documenten te 
verkrijgen blijft evenwel beperkt, daar de Belgische overheden de identiteit 
gemakkelijk in het nationaal register kunnen nagaan, alvorens de documenten af te 
leveren. 
 
Europese documenten worden het meeste vervalst. Deze zijn het meeste gegeerd, 
omdat de houders vrij kunnen bewegen in het hele Schengengebied. Tijdens het 
tweede semester van 2003, werd 16% van de in België opgespoorde vervalste 
documenten in de luchthaven van Brussel Nationaal ontdekt. De houders kwamen 
meestal uit Congo, Kenia, Kameroen, Turkije en Albanië. Kameroeners maken ook 
vaak gebruik van valse Zwitserse visums, de Chinezen van Italiaanse of Spaanse 
verblijfsvergunningen of echte Japanse of Gambiaanse paspoorten. Heel wat 
Roemenen vervalsen Roemeense identiteitsdocumenten55. 

                                               
49 Er worden een paar voorbeelden aangehaald, met name door de NCIS in het UK Threat Assessment 
2003 (NCIS, 2003, p.21): aankopen van voertuigen, verhuren van loodsen voor drugs en andere illegale 
goederen, openen van bankrekeningen, aanvragen van leningen of kredietkaarten, uitvoeren van 
geldtransfers, verhuren van brandkasten, aanvragen van post- of emailadressen, aanvragen tot 
aansluiting op het telefoonnet of verbinding op internet, aankopen van een eigendom, registreren van 
vennootschappen, opstellen van transportdocumenten, aanvragen van andere identiteitsdocumenten, 
uitvoeren van allerlei soorten boekingen voor reizen en overnachtingen, … 
50 De gestolen blanco Belgische paspoorten hebben de hoogste marktwaarde: ± €5.000, de andere 
paspoorten (Belgische en buitenlandse) worden verhandeld tegen ± €2.500, visums en 
verblijfsvergunningen worden verkocht tegen gemiddeld €750, een look alike tegen €250 en een 
vervalste Belgische identiteitskaart tegen ongeveer €100. Deze prijzen zijn gemiddelde brutowaarden 
die door de CDBV op basis van recente marktwaarden werden geschat. 
51 Deze toename is voornamelijk te wijten aan een stijging van de marktwaarden van de documenten. 
Deze evaluatie van de prijzen kan misschien worden toegeschreven aan het grote technische karakter 
dat vereist is voor de vervalsingen, als gevolg van de uiterst nauwkeurige beveiliging van de huidige 
identiteitsdocumenten, voornamelijk in de westerse landen. 
52 Ten gevolge van een recente diefstal (begin 2004) van 6.000 blanco verblijfsvergunningen in 
Schaarbeek, is de prijs plots gedaald van €500  naar €100. 
53 Een authentiek document wordt gebruikt door een andere persoon die lijkt op de persoon waarvan 
de foto op het origineel document staat afgebeeld. 
54 Bij het voorleggen van valse documenten, zoals een geboorteakte, of het afleggen van valse 
verklaringen, vraagt de persoon een echt identiteitsdocument. 
55 Het is vanzelfsprekend een minder professionele aanpak, wat op meer individuele initiatieven zou 
wijzen. 
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De belangrijkste wijzigingen in het kader van dit fenomeen zijn de toename van het 
aantal illegaal verkregen documenten (het intellectuele bedrog) of het gebruik van 
authentieke documenten (look alike). Deze evolutie kan voornamelijk worden 
verklaard door het feit dat de aanmaak-, bewaar- en afleveringsprocedures van 
Belgische identiteitsdocumenten veel beter beveiligd zijn. Het is bijzonder moeilijk 
de mogelijke toekomstige evolutie van het fenomeen te gissen, omdat de aanmaak 
en het gebruik van valse documenten bijna altijd gepaard gaat met andere criminele 
activiteiten. Hun gemaakte vorderingen zullen eerder van doorslaggevend belang 
zijn voor de toename of de daling van het fenomeen van valse documenten. 
 
De gespecialiseerde diensten stellen vast dat de invoering van goed beveiligde 
identiteitsdocumenten de vervalsing bemoeilijkt, maar dat het aantal onderschepte 
documenten niet daalt. Er bestaan twee mogelijke verklaringen die deze vaststelling 
kunnen verklaren: 
 

 De beveiligde documenten kunnen gemakkelijker door de politiediensten 
worden gecontroleerd. Bijgevolg neemt het aantal opsporingen van 
vervalsingen toe, maar niet het aantal vervalste documenten; 

 Het aantal opsporingen en de mogelijke valse documenten op de markt 
nemen verhoudingsgewijs toe. 

 
Er kan ook worden vastgesteld dat fraudeurs zich heel snel aanpassen aan 
maatregelen die door de overheden worden getroffen om het fenomeen te 
bestrijden. Naarmate de diefstal van blanco documenten bemoeilijkt werd, nam het 
aantal vervalsingen toe, maar het aantal valse documenten nog meer. Wanneer dit 
door de invoering van meer doeltreffende technieken moeilijker zou worden, dan 
zou het aantal look alikes toenemen.  
 
Het vervalsingstype dat in de toekomst misschien het meeste zal voorkomen is “de 
intellectuele vervalsing”. Deze techniek bestaat in het gebruik van authentieke, maar 
illegaal verkregen documenten. De controle zal moeten worden verschoven naar de 
instanties die deze documenten afleveren. Het succes van de controles bij het 
afleveren en het opsporen van dit illegaal gebruik zal worden bepaald door het 
goede resultaat van de integratie en de biometrische controlemogelijkheden die 
worden aangewend voor de identificatie van personen en hun identiteitsdocumenten. 
Dit is ook het geval voor het afleveren van visums, waarbij het risico steeds vaker 
bestaat dat de voorgeschreven procedures voor het verkrijgen van een visum worden 
omzeild. Door de uitbreiding van de EU tot meerdere Oost-Europese landen, wordt 
gevreesd dat het aantal illegaal verkregen identiteitsdocumenten in deze landen zou 
kunnen toenemen (door onder andere corruptie), waardoor inwoners van de 
voormalige Sovjet-Unie eenvoudiger naar één van de landen van de EU zouden 
kunnen emigreren. Deze landen zullen bovendien nog meer inspanningen moeten 
leveren om grenscontroles op voldoende professionele wijze uit te voeren. 
 

c) Mensenhandel 
 
Centraal bij de mensenhandel staat de uitbuiting van een persoon tegen haar of zijn 
wil om financiële of andere voordelen te bekomen. Vaak blijft het een feitenkwestie 
en bieden vooral de verklaringen van het slachtoffer uitsluitsel. Seksuele uitbuiting, 
arbeidsuitbuiting en andere vormen van uitbuiting worden hierna besproken. 
 

(1) Seksuele uitbuiting 
 
Wat betreft seksuele uitbuiting, is er sprake van georganiseerde netwerken en 
georganiseerde criminaliteit. De ervaring in het binnen- en buitenland leert dat 
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slachtoffers in het zog van de immigratiestroom vanuit andere landen naar de EU-
landen meekomen of -reizen. Zodra deze slachtoffers in de EU zijn, reizen ze eerder 
individueel of in kleinere groepjes (2 tot 3 personen) die doorgaans enkel uit 
slachtoffers van seksuele uitbuiting bestaan. De toegenomen mobiliteit bemoeilijkt 
de politionele controle. De meeste slachtoffers verkeren in een kwetsbare 
administratieve situatie: ofwel zijn ze illegaal op het grondgebied, ofwel beschikken 
ze enkel over tijdelijke verblijfsdocumenten. 
 
We treffen de slachtoffers aan in alle sectoren van de seksuele dienstverlening: van 
de alom zichtbare straat- en raamprostitutie en escorte tot de meer verdoken vorm 
zoals bij sauna’s, massages, privé-clubs en hotels. In België bestaat de tendens van 
seksuele uitbuiting van vrouwen via de prostitutie in de door de pooier verhuurde 
privé-woningen en via escortdiensten. Sinds de politiediensten gevoeliger reageren 
op de problematiek van de mensenhandel, sinds de lokale besturen een beleid 
uittekenen in de zin van een zuivering van bepaalde wijken waar slachtoffers van 
seksuele uitbuiting en de bars niet in orde zijn met hun papieren, verschuilt de 
prostitutie, die zowat 90% van de seksuele uitbuiting uitmaakt, zich steeds meer in 
de private sector.  
 
Het probleem van de seksuele uitbuiting wordt er dus niet minder op. De 
slachtoffers, die verborgen worden gehouden voor de ordediensten, worden vaker 
mishandeld en ondergaan nog meer geweld. De marketing – 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 netwerken van seksuele uitbuiting te ontdekken en 
het verschil te maken tussen een zelfstandige en een geëxploiteerde prostituée. 
 
90% van alle sekswerkers van alle nationaliteiten, ook al stemmen ze in met de 
geleverde arbeid, wordt uitgebuit. Dit betekent dat ze een pooier hebben. Deze 
voorwaarde volstaat voor de wet. Maar ze moeten bovendien zelf instaan voor de 
sociale wetten, de kamer waarin ze werken, het voedsel dat ze krijgen wanneer ze 
armzalig worden onderhouden en de kosten aan de bar.   
 
Opvallend is het gebruik van money transfert-bedrijven voor de financiële 
transacties. Voor de Afrikaanse betalingen is er de alom gekende Western Union 
Money Transfer. Voor andere nationaliteiten voeren de betrokkenen hun transacties 
uit in cash, opteren ze voor betalingen in landen van herkomst of bestemming via 
familieleden, gebruiken internetbanking of de gewone bankoverschrijvingen. 
Sommige uitbuiters herinvesteren de winsten in bepaalde eroscentra of ontwikkelen 
andere activiteiten in de pseudo-legale sfeer.  
 
De onderscheppingen van de federale politie en de sociale inspecties hebben in de 
eerste plaats betrekking op slachtoffers uit Europa en Rusland, vervolgens uit Oost- 
en West-Afrika, Zuidoost-Amerika en Thailand. De vaakst onderschepte 
nationaliteiten komen uit het Oosten (Roemenië, Oekraïne, Bulgarije, …) en Afrika 
(Nigeria, Ghana, …). 
 
De sociale inspecties en de federale politie hebben voornamelijk slachtoffers uit 
Bulgarije op de seksmarkt onderschept. Sinds 1 april 200156, mogen Bulgaren 90 
dagen zonder visum in het Schengengebied verblijven. Het afschaffen van het 
verplichte visum om tot het gebied door te dringen was een doorslaggevend element 
in de verspreiding van de Bulgaarse georganiseerde criminaliteit. Het aantal 
Bulgaarse slachtoffers van seksuele uitbuiting is de laatste jaren in de Europese Unie 
letterlijk uit zijn voegen gebarsten. De meest in aantal getroffen landen zijn 
Oostenrijk, Duitsland en België. Bulgarije57 is een land van herkomst van slachtoffers 

                                               
56 Verslag Europol van 15 september 2003 – file number 2520-61, “Bulgarian organised crime and 
trafficking in women”. 
57 Ibid. 
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van mensenhandel, maar, door zijn geografische ligging, ook een transitland om de 
Europese Unie binnen te geraken.  
 
De Bulgaarse criminele organisaties58 zijn uiterst gewelddadig bij de smokkel en de 
controle van de slachtoffers… Ze zijn sterk hiërarchisch opgebouwd en verdelen de 
gebieden volgens invloedssferen. Slechts uitzonderlijk wordt een Bulgaarse 
prostituee aangetroffen die niet onderworpen is aan  een criminele organisatie. Deze 
organisaties worden uitsluitend door mannen geleid.  
 
Recente informatie59 sterkt de idee dat er nog gesloten plaatsen zijn waar Afrikaanse 
minderjarige meisjes, jonger dan 16 jaar, tot seks worden gedwongen. Gelet op de 
verzadiging van de seksmarkt van jonge meisjes uit de Oostbloklanden, zijn de 
Afrikanen hierin zeker niet de enige. 
 

(2) Arbeidsuitbuiting 

 
Tijdens een controle is het niet vanzelfsprekend uit te maken of het om zwartwerk, 
om illegale tewerkstelling dan wel om een vorm van arbeidsuitbuiting gaat. Indien 
er tijdens de controles van de sociale inspecties aanwijzingen bestaan van 
arbeidsuitbuiting, dan zal de politie het verdere onderzoek opnemen – het wordt dan 
immers een rechtszaak. 
 
De controles worden in de risicosectoren uitgevoerd: 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 binnenvaart60, de horeca met in bijzonder de bars en de 
exotische restaurants61, 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. Zo bestaat er een lastige paradox tussen het illegale en 
bestrafte bestaan van uitgebuite werknemers en de functionaliteit van, of zelfs de 
noodzaak aan arbeidskrachten tegen spotprijzen.  
 
De helft van de activiteit van illegale buitenlandse werknemers in België zou in 
Brussel verankerd zijn62. De textiel- en lompensector treft in de eerste plaats 
nationaliteiten uit Azië en Noord-Afrika. De Europese uitzonderingen (Oekraïne) 
grenzen aan Azië, met uitzondering van Polen. De textielsector ontwikkelt zijn 
activiteit vooral in grote industriezones… en nestelt zich in het Vlaamse Gewest, 
bijvoorbeeld in de buurt van Brussel.  
 
Bij de best vertegenwoordigde illegaal tewerkgestelde buitenlanders in de 
bouwsector horen Polen, Roemenen, Bulgaren en Oekraïners. Wat betreft de door de 
inspecties opgespoorde illegale buitenlandse handenarbeid, staat Polen veruit op 
kop. Door zijn geografische ligging, tussen een lange grens met Duitsland en de 
Baltische Zee, wordt Polen tot land van herkomst en transit voor de Oostbloklanden 

                                               
58 Ibid. 
59 Verhoor van een jong Nigeriaans slachtoffer van seksuele uitbuiting, mei 2004.  
60 Zie onder meer onderzoeken door de Arbeidsauditeur van Gent (vaststelling SPN Gent en de FOD 
Werkgelegenheid en Arbeid Gent (2002)) met betrekking tot tewerkstelling van Tsjechische matrozen. 
Dezelfde vorm van arbeidsuitbuiting wordt ook in Nederland vastgesteld. 
61 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. 
62 Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – bestuur economie en werkgelegenheid – dienst 
sociale inspectie. Activiteitenverslag van de gewestelijke sociale inspectie 1994-1999. Stagemeester: J.C 
BOECKMANS. Stageverslag opgesteld door Laurence MARTAUX met het oog op de benoeming tot de graad 
van attaché. 2000-2001. 
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en Azië. De relaties tussen Polen en België zijn niet nieuw. De Polen behoren meestal 
niet tot een criminele organisatie63. De werknemers komen enkele maanden werken 
en keren vervolgens terug naar hun land om er hun familie te huisvesten.  
 
De land- en tuinbouwsector maken voornamelijk gebruik van Turken, Indiërs en 
Polen. De meest onderschepte illegaal tewerkgestelden komen uit Turkije 
 
De Pakistani zijn gekend door de inspecties voor night-shops, kruidenierswinkels en 
benzinestations. Zodra de situatie van Pakistaanse onderduikers wordt 
geregulariseerd, stelt de S.I. van Brussel vast dat ze zich op de handel toeleggen. Er 
bestaan waarschijnlijk fondsen uit hun gemeenschap die de zaken van nieuwkomers 
in België financieren.    
  
In de horeca is China het best vertegenwoordigde land. Chinese families betalen 
aanzienlijke bedragen om één van hun leden de mogelijkheid te bieden naar Europa 
te emigreren. Deze sommen moeten worden terugbetaald. In de Chinese restaurants 
zijn de slachtoffers niet honkvast. De ene dag werken ze in Luik, de andere in 
Brussel … 
 
De aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit in de arbeidsuitbuiting hangt van 
verschillende factoren af. Is het land van herkomst ver verwijderd? Is België reeds 
gekend – vroegere sociaal-politieke toenaderingen? Enz. Bijvoorbeeld in het geval van 
de Polen, is het vooral het criterium “historische banden, sociaal-politieke 
affiniteiten” dat de boventoon voert. In feite schuilt er geen criminele organisatie 
achter hun activiteit in de bouwsector. Een Pool hoeft inderdaad enkel in zijn auto te 
stappen en Duitsland te doorkruisen … Ze kennen België en het is gemakkelijk 
toegankelijk. 
 

(3) Andere vormen van uitbuiting 
 
Er bestaan ook andere vormen van uitbuiting die minder gelinkt zijn aan 
georganiseerde criminaliteit, zoals: 
 
De straatverkoop van truien, armbandjes en andere prullaria door Zuid-Amerikanen 
is één opvallende vorm van uitbuiting. Sommige onderzoeken wijzen tevens op een 
tewerkstelling die gelijkt op een uitbuitingsvorm van immigranten in het kader 
van georganiseerde diefstallen. Of georganiseerde bedelarij door minderjarige en 
meerderjarige gehandicapten. Deze fenomenen zullen in een nabije toekomst 
diepgaander worden bestudeerd. 
 
De kinderpornografie maakt een belangrijk deel uit van de mensenhandel. De 
problematiek van de kinderpornografie wordt, door de uitbreiding van internet, in 
België en overal ter wereld alsmaar zorgwekkender. Dit criminele fenomeen kan 
verschillende vormen aannemen, met name door afzonderlijke feiten of criminele 
netwerken64. In het eerste geval gaat het om personen die voornamelijk handelen om 
hun afwijkende driften te bevredigen. In het tweede geval zijn het vooral groepen 
van twee of meerdere personen die een economisch profijt halen uit de afwijkende 
driften van de consumenten van kinderpornografie. Enerzijds hebben we te maken 
met geïsoleerde personen met perverse neigingen. Zij maken slechts uitzonderlijk 
kinderpornografie, maar halen ze van het internet. Anderzijds worden visuele 

                                               
63 Sinds de akkoorden met de landen van Centraal- en Oost-Europa tussen België en sommige 
Oostbloklanden, kunnen onder andere Polen als zelfstandige in België komen werken, bijvoorbeeld in 
de bouwsector. Ze worden voortaan vrijgesteld van het verplichte bezit van een beroepskaart, mogen 
tijdelijk verblijven op basis van artikelen 9 en 13 van de wet van  
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied. 
64 Criminele netwerken zijn geen criminele organisaties volgens de gevolgde definitie in de 
rapportering. 
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dragers met kinderpornografie aangemaakt, verspreidt of op de markt gebracht door 
al dan niet gestructureerde criminele groepen die meestal een internationale 
dimensie hebben. In de twee gevallen wordt(worden) altijd één (of meerdere) 
kind(eren) seksueel misbruikt en/of uitgebuit om de bovenvermelde visuele dragers 
te produceren. Zodra er een economisch profijt wordt verwezenlijkt, is er sprake van 
een geval van mensenhandel. 
 
Wat betreft de veroordelingen in België, is er, op het vlak van zowel de handel en de 
verspreiding als het bezit van kinderpornografie, een duidelijke evolutie tussen 1997 
en 2003. Er is een stijging van 9 naar 20 veroordelingen in het eerste geval en van 7 
naar 36 in het tweede. Dit cijfer lijkt evenwel lachwekkend ten aanzien van de ernst 
van de problematiek. Dit kan worden verklaard doordat 99,9% van de websites met 
kinderpornografie die in België wordt vastgesteld in het buitenland is gelokaliseerd. 
In dat geval informeert België Interpol die de informatie doorsluist naar het 
betrokken land. Het land moet dan, volgens het principe van de nationale 
soevereiniteit, de nodig geachte maatregelen treffen. Om deze redenen moet het 
essentiële belang van de politionele en gerechtelijke internationale samenwerking 
worden benadrukt. Dit kan door deze samenwerking te versterken. 
 
Kinderpornografie draagt in sterke mate bij tot de popularisering van het misbruik 
van het kind. 
 
Inzake kinderhandel65 kan men vaststellen dat België zowel een transitland als een 
eindbestemming is. De problematiek van minderjarigen die het slachtoffer zijn van 
mensenhandel hangt immers nauw samen met de problematiek van niet-begeleide 
minderjarige vreemdelingen (NBMV) omdat het net deze slachtoffers zijn die het 
eerste slachtoffer zijn van mensenhandel of smokkel. In meerdere dossiers is 
duidelijk sprake van netwerken van meer dan 3 trafikanten en verschillende 
nationaliteiten, wat wijst op een internationale samenwerking. In dossiers met 
kleinere netwerken hebben de trafikanten meestal dezelfde nationaliteit als hun 
minderjarig slachtoffer. Tegen meerdere minderjarige slachtoffers was er tevens 
sprake van geweld en bedreiging.  
 
In ieder geval blijkt uit de gemeenschappelijke databank dat het Centrum voor 
gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (CGKR) heeft ontwikkeld samen 
met drie gespecialiseerde opvangcentra dat 3% van de slachtoffers van 
mensenhandel minderjarig zijn. De profielen van die minderjarigen wijzen op een 
aantal kenmerken, zonder dat elk minderjarig slachtoffer er volledig aan 
beantwoordt66. 
 
Drie vierden van de minderjarigen die het statuut heeft zijn meisjes. Het hoeft dan 
ook geen verbazing te wekken dat 2/3 van de minderjarigen het slachtoffer is van 
seksuele uitbuiting. Ongeveer 1/7 van de minderjarigen is het slachtoffer van 
economische uitbuiting, een zelfde percentage van smokkel. Een derde van al die 
minderjarige slachtoffers is Roemeen. Meer dan 1/6 van alle Roemeense slachtoffers 
zijn minderjarig. Ook onder de Albanezen zijn heel wat minderjarigen (meer dan 
1/8). Andere landen van herkomst van minderjarige slachtoffers zijn Moldavië, 
China, Nigeria, Equador en Marokko. 
 
De meeste van die slachtoffers leefden in hun land van herkomst bij hun ouders. 
Meestal was het de rekruteur die de eerste stap zette om het slachtoffer te 
rekruteren en dat gebeurt bij een uitstap, via familie of kennissen. Het slachtoffer 
werd meestal een job in het buitenland beloofd.  
 

                                               
65  Jaarrapport “Analyse vanuit het slachtofferperspectief”, Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor 
Racismebestrijding, 2004, p.1-33. 
66 Dit profiel is gerealiseerd op basis van een beperkt aantal minderjarige slachtoffers dat momenteel in 
de databank is opgenomen, wat enkel kan leiden tot voorlopige conclusies. 
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d) Verdovende middelen 
 
In het voor 2004 opgestelde overzicht van de georganiseerde drugshandel wordt er 
bijzondere aandacht geschonken aan enkele opvallende onderzoeken dankzij 
dewelke nieuwe modus operandi werden ontdekt en concreet door de betrokken 
criminele organisaties gevoerde acties werden aangetoond. In 2004 waren er enkele 
opvallende tendensen: de distributie van cocaïne, indrukwekkende XTC-transporten 
naar Australië en de ontwikkeling van de commerciële productie van cannabis in ons 
land. 
 

(1) De voorspoed van cocaïne  

                                              

 
Verschillende indicatoren wijzen op een stijging van zowel de vraag naar als het 
aanbod van cocaïne in België. Cocaïne is een ‘modedrug’. Dit blijkt in het bijzonder 
uit de informatieaanvragen bij de ‘Druglijn’ en ‘infor-drogues’ en uit verschillende 
reportages over cocaïneverslaafden die onlangs in de media werden getoond. Dit 
gevoel overheerst ook bij heel wat politiemensen, voornamelijk in de middelgrote en 
grote steden. Deze tendens wordt  tevens bevestigd door politionele registraties. 
Van 1998 tot 2003 is de registratie voor het gebruik van cocaïne alsmaar 
toegenomen. In vijf jaar is het absolute cijfer van opgestelde processen-verbaal zelfs 
verdubbeld. Kortom, cocaïne is een eigentijds product geworden waarvan de 
prijsdaling op de markt ook bevestigt dat langs de aanbodzijde de 
productiemogelijkheden absoluut niet uitgeput zijn. 
 
Dit aanbod blijkt zelfs, zowel voor België als voor Europa, toe te nemen. Op basis 
van de evolutie van de inbeslagnemingen kan een constante verschuiving van de 
Amerikaanse naar de Europese cocaïnemarkt worden vastgesteld67. Hoewel dit reeds 
10 jaar aan de gang is, is het pas sinds 2001 goed merkbaar. De hogere vraagprijzen 
en een niet-verzadigde markt verklaren de aantrekkingskracht van onze regio’s voor 
de  Zuidamerikaanse handelaars. 
 

(a) Handelsorganisatie: te land, over zee en in 
de lucht 

(i) Import via de havens 

 
De havens van Antwerpen en Zeebrugge blijven de belangrijkste ingangspunten 
voor grote cocaïneleveringen in België. In het verleden werden de ook de havens van 
Gent en Oostende gebruikt voor de import van drugs en precursoren. In Gent vond in 
2004 op een bananenschip een  droge inbeslagneming (zonder arrestatie) plaats van 
107 kg cocaïne die verborgen zat in sportzaken.  Er wordt vastgesteld dat criminele 
organisaties de haven van Rotterdam minder gebruiken en de voorkeur geven aan de 
havens van Vlissingen, Le Havre en Antwerpen. 
 
In 2004  heeft de douane 11 cocaïnetransporten onderschept. In 5 gevallen ging het 
om ladingen van meer dan 100 kilo. Voor 2004 benadert het totaal aantal 
inbeslagnemingen in Antwerpen 3 ton cocaïne (2.889 kg). De grootste 
inbeslagneming, 1,5 ton, vond plaats in een lading ingevroren inktvissen die 
bestemd was voor een bedrijf in Groningen (de container kwam uit Equador). Hoewel 
de haven van Zeebrugge sinds kort opnieuw belangstelling geniet van de 

 
67 UNITED NATIONS, OFFICE ON DRUGS AND CRIME, World Drug Report 2004, Volume 1 Analysis, Vienna, 
2004, p. 105. 
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cocaïnehandelaars68, bleek geen enkele controle op de risicoschepen positief. Er is 
dus een permanente evolutie in de keuze van havens.   
 
Ook op het vlak van de verberging merken we dat de handelaars creatief omspringen 
met nieuwe technieken. Een van de methodes bestaat erin, voor het vertrek, een 
chemisch product in de bananen te spuiten waardoor het rijpingsproces wordt 
versneld. In de haven van Antwerpen worden de rotte bananen stelselmatig uit de 
ladingen weggehaald en in een speciale afvalcontainer opgeslagen, om vervolgens te 
worden vernietigd. De cocaïne kan op die wijze worden gerecupereerd. Een andere 
wijze om cocaïne te verbergen, is het plaatsen van de drugs tussen samengepakte 
kartonvellen die een doos vormen, waarin de bananen worden opgeslagen. Dankzij 
deze techniek kan 2,5 kg cocaïne per doos worden verborgen. 
 
Een Equadoriaanse criminele organisatie had zich gespecialiseerd in het 
transporteren van cocaïnepasta in petroleumvaten. De drug kon pas worden ontdekt 
nadat in de bodem werd geboord. Er werd telkens een maatschappij aangeduid als 
eindbestemming, waardoor de maatschappij de vaten naar de Verenigde 
Staten, Canada, Bosnië-Herzegovina en de havens van Rotterdam en Vlissingen kon 
sturen. Er werden twee gevallen in Antwerpen ontdekt, waarbij gebruik werd 
gemaakt van een fictieve vennootschap en Internet om anoniem, via e-maildiensten 
te communiceren.  
 
De rol van de haven van Antwerpen in de cocaïnehandel krijgt toch enigszins een 
andere inhoud. Er vindt blijkbaar een verschuiving plaats van een transitcentrum 
voor cocaïne (voornamelijk richting Nederland) naar een meer actieve rol in de 
distributie. Zuid-Amerikaanse criminele organisaties komen zich bewust in de buurt 
van Antwerpen vestigen om er, in samenwerking met Belgische en Nederlandse 
criminelen, nieuwe routes uit te stippelen. Er zijn aanwijzingen dat ze tevens legale 
Belgische bedrijven trachten over te nemen, onder meer  in de sector van 
diepvriesproducten.  
 

(ii) Cocaïne door de lucht 

 
De bijzondere aandacht die politiediensten besteden aan mogelijke drugstransfers 
via (nationale en regionale) luchthavens, heeft geleid tot verschillende acties op het 
terrein. De Belgische aanpak vertoont sterke gelijkenissen met het Nederlandse 
beleid dat aandringt op 100% controle van alle vliegtuigen uit Zuid-Amerika. Dit 
veroorzaakt bijgevolg een verplaatsingseffect naar andere luchthavens in de 
nabijheid van Schiphol. In 2004 werden in Zaventem 53 personen aangehouden 
wegens cocaïnehandel (tegen 31 in 2003 en 18 in 2002) als mogelijk gevolg van dit 
gevoerde beleid.  
 
Meermaals werd in 2004 het gebruik van postzendingen vastgesteld. Het was het 
werk van een Poolse criminele organisatie die cocaïne uit Chili, Equador, de 
Dominicaanse Republiek en Argentinië liet leveren en ze in België bij de postdienst in 
ontvangst nam. De verdovende middelen werden vervolgens verdeeld door de Poolse 
leden van de organisatie en gedeeltelijk naar Nederland overgebracht.. 
 
Naar aanleiding van een onderzoek in 2004 kwam een nieuwe en vrij gesofisticeerde 
modus operandi aan het licht. De organisatie verborg cocaïneladingen in 
cilindervormige stalen boeien (‘fenders’) die schepen gebruiken om aan te meren. 
Deze boeien waren gevuld met cocaïne. De omvang van deze internationale handel 
was indrukwekkend. Het oorspronkelijke onderzoek was evenwel gericht op een 
handel in gecarjackte voertuigen, maar bij een huiszoeking in een garage in de buurt 
van Binche werd 457 kg cocaïne aangetroffen. De drugs zaten verborgen in 152 
                                               
68 Sinds januari 2004 is er een rechtstreekse verbinding met de havenstad Santa Martha in Colombia via 
dewelke per maand 4 bananenschepen varen. 
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metalen rollen die met een specifiek systeem konden worden geopend. De 
zendingen door de lucht kwamen uit Mexico en reisden via Houston naar Luxemburg 
waar ze door een koerierbedrijf in vrachtwagens werden geladen om naar Brucargo 
in Zaventem te worden getransporteerd. De uiteindelijke officiële ontvanger was een 
bedrijf in Polen. De vervalste vrachtdocumenten stonden op naam van een legale 
vennootschap in Kinshasa. Kongo was geen lukrake keuze. Op die manier kon de 
vracht 2 dagen in de transitzone van Zaventem blijven en, met behulp van het juiste 
formulier, zo goed als vrij circuleren. De organisatie kon hierdoor de drugs in 
ontvangst nemen. Het metalen afval werd ten slotte naar Kinshasa opgestuurd. Deze 
criminele organisatie was reeds actief sinds 2002 en aan de hand van gelijkaardige 
zendingen, werd aangetoond dat over de periode 2003-2004  reeds 3,8  ton cocaïne 
werd geïmporteerd.  
 
Dankzij het onderzoek werden in België 4 daders opgepakt (waaronder een goed 
geplaatst lid binnen het koerierbedrijf). De Belgische tak van de organisatie had 
contacten met leden in Nederland, Frankrijk, Spanje en Groot-Brittannië. Er was 
tevens een continue exportlijn naar Italië. De Mexicanen verkochten de cocaïne voor 
€20.000 per kg en voor €30.000 op de Italiaanse en Franse markt. Iedere maand 
werd € 1,7 miljoen via België naar Mexico overgemaakt om de goederen te betalen. 
Soms gebeurden de betalingen ook met XTC. 
 

(iii) Verdeling in en via België 

 
Traditiegetrouw zijn het de Zuid-Amerikaanse en Spaanse milieus van Brussel en 
Antwerpen die actief zijn in de cocaïne-import in België. In 2004 interesseerden zich 
er echter ook Belgische en Marokkaanse criminele organisaties voor de 
cocaïnehandel, soms in combinatie met de handel in andere drugs. 
 
De Marokkaanse dadergroepen controleren voornamelijk de bevoorrading van 
cocaïne  (en in mindere mate heroïne) in Bergen en Luik, maar ook de deals in de 
straten. Deze organisaties bevoorraden zich in Antwerpen of in Nederland en 
brengen de goederen op de criminele markt in Henegouwen waar in eerste instantie 
Franse drugstoeristen belangrijke afnemers zijn. Op deze manier wordt een netwerk 
van ‘runners’ en dealers gevormd. De criminelen zijn vaal illegale Berbers die slechts 
enkele maanden op het Belgische grondgebied verblijven. 
  
Het optreden van politie en justitie wordt bemoeilijkt door een gecodeerd 
taalgebruik, het gesloten karakter van het milieu, en de geografische spreiding van 
daders en feiten over verschillende arrondissementen. De organisatie heeft contacten 
in Spanje waarmee ze aanwerft, valse identiteitspapieren bezorgt en de transfert van 
de illegale winsten naar Marokko vergemakkelijkt. Andere gevoerde onderzoeken 
tonen aan dat niet enkel Henegouwen, maar ook Gent, Kortrijk en dus en groot deel 
van het grensgebied met Frankrijk te maken heeft met een drukke cocaïnehandel die 
door Marokkaanse criminele organisaties wordt georganiseerd. Bij een actie tegen 
een dergelijke organisatie werden 19 personen aangehouden. Naast activiteiten van 
cocaïnehandel werden feiten van valsemunterij en wapenhandel ontdekt. Er werden  
4000 kalashnikovs in beslag genomen. 
 

(2) De heroïnehandel 
 
De Turkse criminele organisaties  zijn nog steeds het meest actief  op de 
heroïnemarkt in België. Wij verwijzen voor de vaststellingen ter zake naar de vorige 
jaarrapporten georganiseerde criminaliteit. 
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(3) Synthetische drugs 

(a) De handel in precusoren 
 
Voor de aanmaak van XTC en amfetamines moeten respectievelijk de precursoren 
PMK (methyleendioxy-3, 4-phenylpropanon-2) en BMK (fenylaceton) worden gebruikt. 
België importeert deze stoffen op legale basis slechts in kleine hoeveelheden en voor 
wetenschappelijke doeleinden. Er bestaat dus eigenlijk geen legale markt, noch in 
België, noch in Oost-Europa (in tegenstelling tot China waar PMK en BMK legaal in de 
farmaceutische industrie worden gebruikt).  
 
De in België en Nederland gebruikte precursoren komen meestal uit China. De 
kwaliteit van deze producten zou bovendien 40% beter zijn dan deze uit de 
Oostbloklanden. De verkoopprijs in China voor een liter PMK / BMK bedraagt €5. 
Afhankelijk van de markt bedraagt de prijs op de Belgische of Nederlandse criminele 
markt ongeveer €700 per liter. Uit één liter PMK kan één kilo MDMA-poeder worden 
gemaakt, of met andere woorden tien- tot twaalfduizend XTC-pillen. Op de 
groothandelsmarkt wordt het pak van 1000 pillen verkocht tegen ongeveer €1000. 
Elke liter PMK levert dus een brutowinst op van meer dan tienduizend euro. 
 
De Chinese criminele organisaties spelen een belangrijke, doch geen exclusieve rol 
in de bevoorrading van precursoren in België en Nederland. In enkele recente 
dossiers, waarbij de havens van Rotterdam, Antwerpen of Bremen fungeerden als 
plaats via dewelke de goederen werden geïmporteerd, kon de betrokkenheid van 
Aziatische netwerken door middel van een geheel aan fictieve en legale 
vennootschappen (van uiteenlopende producten zoals sojaolie, chilisaus, 
zonnecrème, detergenten,...) worden aangetoond. Zodra de pillen vervaardigd 
waren, werden ze naar Australië en Canada verzonden. De betaling werd opgesplitst 
in 2,50% cash bij de levering en het overige door middel van  afgewerkte producten. 
 
Vele producten die dienen voor de aanmaak van precursoren hebben andere, 
volledig legale doeleinden en vergen geen enkele speciale toelating. Enkel Nederland 
bestraft het samenvoegen van bepaalde stoffen die nodig zijn voor de aanmaak van 
synthetische drugs (vaak reinigingsmiddelen). Dat geeft uiteraard aanleiding tot 
verplaatsingseffecten, waarbij de vraag naar soortgelijke producten stijgt in de 
Belgische winkels in de grensgebieden.  
 
Het aspect precursoren en andere chemische producten vormt een wezenlijk 
onderdeel in de aanpak van het fenomeen. De actie van de politiediensten heeft in 
eerste instantie tot doel om de chemische industrie te sensibiliseren voor het 
probleem. Dit resulteert in een nauwe samenwerking met de sector. Dit partnership 
wordt gestimuleerd doordat repressief wordt opgetreden tegen bedrijven die deze 
chemische producten ongestoord verder blijven leveren.  
 
Dankzij deze aanpak kon, na een verdachte bestelling van chemische producten door 
een chocoladefabriek, het grootste Europese laboratorium van synthetische drugs 
worden ontdekt. De gebruikte vennootschappen kunnen ofwel fictief (met een vals 
BTW-nummer), ofwel legaal zijn. In dat geval hebben ze meestal de bevoorrading van 
chemische producten als hoofddoel. Een andere manier om zich te bevoorraden, is 
het stelen van de producten. Dit is reeds gebeurd bij een bedrijf die gasflessen 
produceert. 
 
Ook diefstal of verkoop van magnesiumstearaat, een product noodzakelijk voor het 
binden van de magistrale bereidingen, kan een indicator zijn voor de productie van 
XTC. In het algemeen wordt het in kleine hoeveelheden door apothekers gekocht om 
er hun eigen bereidingen mee te maken. De productie van 3.000 XTC-pillen vergt 
slechts 5 gram magnesiumstearaat. Als een bestelling van één kilo 
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magnesiumstearaat al verdacht kan lijken (waarmee 600.000 XTC-pillen kunnen 
worden geproduceerd), hoe staat het dan met een onderzoek waarin een apotheker 
uit de buurt van Laken 660 kg had laten leveren om het aan een Hollandse groep uit 
Maasmechelen te bezorgen. 
 
Ook hier duiken criminelen op die gespecialiseerd zijn in het leveren van 
verschillende aanmaakstoffen. Bij huiszoekingen in drie verschillende productiesites 
(in juli en oktober 2003 in Maasmechelen en Bilzen, alsook in Knokke in april 2004), 
hebben we telkens een bindend product (lactose) uit een zelfde lot uit Duitsland 
ontdekt. De import van dit lot was de enige activiteit van een Duits bedrijf dat als 
maatschappelijk doel de productie en distributie van ‘natuurlijke sportieve 
additieven’ had. 
 

(b) Made in Belgium: de productiesites 
 
Van 1999 tot 2003 werden 22 productiesites van synthetische drugs in België 
ontdekt. Een rapport van het UNDOC meldt dat in de periode 1999 – 2001 veertien 
procent van de productie in Europa plaats vond in België. Voor Nederland lagen die 
cijfers nog een pak hoger. 69.   
 
Door gerechtelijke acties kan worden vastgesteld dat de organisatoren hun strategie 
aanpassen: een splitsing van het productieproces70 en een verdeling van de 
activiteiten. De criminelen hebben een dubbel voordeel. De geografische uitbreiding 
bemoeilijkt de onderzoeken. Bovendien zijn de gescheiden fasen in het 
productieproces niet afhankelijk van elkaar, waardoor de kwetsbaarheid van het hele 
proces vermindert in geval van een politioneel optreden. De meeste sites die in 
België worden ontdekt, staan in voor de productie van XTC-pillen en MDMA-poeder. 
Sommige vermoedens wijzen evenwel op een toename van de productie van 
amfetamines. 
 
In 2004 hebben de politiediensten 8 productiesites van synthetische drugs 
ontmanteld. De hoeveelheden afgewerkt product bereiken soms hallucinante 
volumes. Zo kon worden aangetoond dat in één van de labo’s alleen al tijdens de 
eerste maanden van 2004 2,5 ton MDMA-poeder werd geproduceerd. 
 
Tijdens een andere actie hebben de politiediensten 8 leden van een Brits-
Nederlandse criminele organisatie, die verantwoordelijk was voor de transfer van 
XTC per helikopter naar Groot-Brittannië, opgespoord en aangehouden. Er werden 
2,7 miljoen pillen en 2 ton producten voor het volgende productieproces ontdekt. 
 

(c) De nationale en internationale handel 
 
Nog nooit leken de XTC-pillen zo makkelijk verkrijgbaar. De verkoopprijs blijft maar 
dalen71. Volgens de in Vlaanderen beschikbare gegevens72, stellen we evenwel een 
daling van het aantal gebruikers vast. Dit zou kunnen wijzen op een zekere 
onverschilligheid voor XTC ten voordele van cocaïne. 
 
Het aanbod op de Belgische markt kan nog niet met voldoende zekerheid worden 
geëvalueerd. Aan de hand van de huidige gegevens van de prevalentiestudies kan 
                                               
69 UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, Ecstasy and Amphetamines. Global Survey 2003, United 
Nations, New York, 2003, p. 79. 
70 Geen enkele actie heeft geleid tot de ontmanteling van een laboratorium met al zijn productiestadia, 
in tegenstelling tot de acties uit de jaren ’90. 
71 10 pillen voor € 3 in dancings als basisprijs. 
72 SCIENTIFIC INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH, Unit of Epidemiology. Belgian National Report on Drugs 2004, 
Brussels. 
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immers nog geen beeld worden geschetst van het aantal gebruikers en de gebruikte 
hoeveelheden. Hierdoor kan het zwarte cijfer niet worden ingeschat en bijgevolg ook 
niet de noden in België. Over het hele jaar 2004 werd 2 ton XTC-pillen en 226 kg 
amfetaminepoeder in beslag genomen. Het is evenwel geweten dat de criminele 
organisaties uit België hun productie grotendeels naar het buitenland exporteren. De 
Verenigde Staten, Canada en Groot-Brittannië blijven de geprefereerde markten  voor 
de Belgische XTC en amfetamines.  
. 

( )4  Hasjiesjhandel 
 
Uit de gegevens van de in 2004 gerealiseerde inbeslagnemingen (40 ton), blijkt dat 
99% van de cannabis als hasjiesj en slechts 1% als marihuana wordt onderschept. In 
de voorbije vijf jaar is er nog nooit een dergelijke verdeling georganiseerd. Dankzij  
4 positieve controles van Marokkaanse containers in de haven van Antwerpen 
hebben de douanes 27 ton hasjiesj onderschept. Sommige containers waren 
bestemd voor Nederland.   
 
De Marokkaanse hasjiesj wordt zowel door de lucht als met persoonlijke voertuigen 
of bussen getransporteerd. De invoer via Spanje en Frankrijk is een welgekend 
fenomeen. In 2004 werden 128 personen aangehouden in voertuigen met een 
Belgische nummerplaat. In 7 gevallen ging het om bussen die voor in Brussel 
gevestigde maatschappijen reisden. 
 
De Marokkaanse criminele organisaties werven chauffeurs aan, verbergen de drug in 
de voertuigen en laten enkele testtransporten uitvoeren met kleine hoeveelheden 
drugs om de controlesystemen op de proef te stellen. Een uitzondering op deze 
algemene trend is de interceptie in september 2004 in Frankrijk van een 
vrachtwagen met 3,4 ton hash. De begeleider van het transport behoorde tot de 
Hell’s Angels. 
 

(5) De polydrughandel 
 
Na een grote actie in Antwerpen tegen ‘housedeals’ (meer dan 70 huiszoekingen), 
hebben de politiediensten een netwerk ontdekt dat verantwoordelijk was voor de 
verdeling van grote hoeveelheden cocaïne, XTC en cannabis. Criminele organisaties 
die gespecialiseerd zijn in meerdere drugs blijven uitbreiden.  
 
Nagenoeg geen enkel in 2004 gevoerd onderzoek tegen criminele organisaties 
beperkte zich tot één drugtype. Dit wijst er toch sterk op dat deze criminele 
organisaties in contact moeten komen met verschillende leveranciers of 
tussenpersonen. 
 
Bij de export van (poly)drug naar het buitenland wordt vaak onrechtmatig gebruik 
gemaakt van expeditie- en transportbedrijven.  
 
In 2004 hebben Belgische onderzoeksdiensten een onderzoek gevoerd dat illustarief 
is voor deze problematiek.  De criminele organisatie, geleid door een persoon  die 
gekend was voor zijn expertise in transport naar Australië, was verantwoordelijk 
voor meerdere verzendingen van hasjiesj en heroïne via een legaal transportbedrijf 
in Nederland, alsook voor de verzending van nagenoeg één ton XTC en MDMA-
poeder naar Australië. De synthetische drugs zaten verborgen in een nagemaakte 
bakkerijoven van Poolse makelij. Ze werden door een Duits bedrijf van Nederland 
naar de luchthaven van Frankfurt en ten slotte naar Australië getransporteerd. De 
criminele organisatie had tevens fictieve vennootschappen in Australië en de 
Seychellen opgezet. Deze  werden later doorverkocht aan andere leden van de 
organisatie. 
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e) Witwassen 
 
Uit de analyse van de meldingsformulieren georganiseerde criminaliteit blijkt dat 
witwassen als activiteit hoog scoort bij criminele organisaties, en dit zowel als hoofd- 
of nevenactiviteit. 
 
Het feit dat criminele organisaties als nevenactiviteit witwassen hebben, hoeft ons 
niet te verbazen. De meest voorkomende hoofdactiviteiten  zijn de illegale handel in 
verdovende middelen en accijns- en BTW-fraude, die natuurlijk enorme winsten 
genereren. De handel in verdovende middelen zorgt voor enorme bedragen aan cash 
geld. Zo heeft men berekend dat men, aan de verkoop van 50 kg cocaïne en heroïne 
op straat, 300 kg contant geld overhoudt.73 Om deze vermogensvoordelen op een 
discrete manier in de bovenwereld te kunnen investeren, moeten de criminele 
organisaties op zoek gaan naar de juiste afschermingsmethodes.  
 
Het valt in de dossiers op dat het investeren in vastgoed nog steeds populair is. 
(Vergelijk met Tabel 10 ‘gebruikte sectoren in 2003 en 2004). Deze vaststelling 
wordt bevestigd door het jaarrapport van de Cel voor Financiële 
Informatieverwerking (CFI) over het werkjaar 2004, waaruit  blijkt dat het aandeel 
van de meldingen door de notarissen met 264 meldingen het grootste aandeel van 
de niet-financiële beroepen (in het totaal 293) inneemt.74 Investering van geld van 
criminele oorsprong in onroerende goederen is een techniek die veel wordt gebruik 
door voornamelijk Centraal- en Oost-Europese dadergroeperingen.75  
 
Als gevolg daarvan blijkt dat de criminele organisaties op de stijgende 
meldingsbereidheid van de notarissen reageren, door niet meer als particulier te 
investeren, maar door de gelden eerst in ondernemingen in te brengen en daarna de 
ondernemingen vastgoed te laten aankopen. In dossiers rond georganiseerde 
criminaliteit, vooral uit Centraal- en Oost-Europa, worden vaak 
schermvennootschappen gebruikt die opgericht en gevestigd zijn in offshorecentra.76 
Het zal in de toekomst moeten blijken of deze contrastrategie volstaat om de 
notarissen zand in de ogen te strooien. 
 
In het algemeen blijkt dat witwassers op zoek zijn naar contrastrategieën om de 
wetgeving ter voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het 
witwassen van gelden, te omzeilen. De methodeanalyse die in 2005 afgerond werd, 
leert ons bijvoorbeeld dat de rol van de CFI in de bestrijding van witwassen enigszins 
veranderd is.77 In de jaren 1995 tot 1999 werd 90% van de witwasdossiers opgestart 
op basis van een doormelding van de CFI aan het parket. Uit gegevens van het 
College van Procureurs-generaal, blijkt dat het aandeel van de dossiers dat opgestart 
is naar aanleiding van een doormelding van de CFI aan het parket daalt. In 2003 
bijvoorbeeld had nog slechts 60% van de witwasdossiers hun oorsprong bij de CFI 
(783 van de 1304 dossiers).  
 
Dat zou, op het eerste zicht, tegenstrijdig kunnen zijn met de resultaten van een 
studie van de cijfers uit de jaarrapporten van de CFI. Het aantal meldingsplichtigen 
beroepen werd in de loop der jaren uitgebreid, wat resulteert in een stijgend aantal 
meldingen aan de cel. In 2003 waren er 9.983 meldingen van “verdachte” transacties, 
in 2004 waren dit er 11.234. 
 

                                               

r

t

73 ROBINSON, J., Witte stranden, zwart geld, Rijswijk, Elmar B.V., 2004.  
74 CFI, Jaarrapport 2004.  
CFI, Het witwassen van geld en de niet-financiële beroepen, maart 2004. 
75 CFI, Thematische typologische analyse van investeringen in on oerende goederen, maart 2004, 1. 
76 CFI, o.c., 6. 
77 FIEVET, V., Methodeanalyse inzake de bes rijding van witwassen, Analyse DJF-CDGEFID, 2005. 
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Maar indien we de doormeldingen van nabij bestuderen, dan blijkt dat het aantal 
doormeldingen aan de parketten daalt. In 2003 werd 8% doorgemeld aan het parket 
(783 doormeldingen voor de 9.953 meldingen). In 2004 werd 5% van het totale 
aantal meldingen doorgemeld (600 van de 11.234 meldingen). Kortom, ook al stijgt 
het aantal meldingen door de meldingsplichtigen, het aantal doormeldingen van de 
CFI aan de parketten is gedaald. 
  
Niet alleen het aantal doormeldingen daalde, ook de bedragen die met deze 
doormeldingen gemoeid zijn, zijn bijna gehalveerd. Uit het CFI-rapport blijkt dat dit 
van €1.154 miljoen in 2003 naar € 600 miljoen in 2004 daalde. 
 
We zien voor deze dalende trend 2 mogelijke verklaringen. De optimisten onder ons 
concluderen wellicht dat we met de bestrijding van het witwassen van gelden op de 
goede weg zijn. De daling van het aantal doormeldingen aan het parket zou te 
danken zijn aan het feit dat het fenomeen witwassen in het algemeen gedaald is. In 
diezelfde optiek zou men kunnen verwijzen naar de resultaten inzake de 
georganiseerde BTW-fraude, type carroussels (47 criminele organisaties) waar de 
overheid door haar adequate aanpak een betere controle krijgt op het fenomeen (een 
vorm die toch enorme bedragen doet circuleren78). 
 
Een veel minder rooskleurige verklaring evenwel is te vinden in het feit dat de 
witwassers hun financiële verrichtingen meer en meer buiten de meldingsplichtigen 
om uitvoeren, in de hoop de detectie te verkleinen. De vraag is dan ook of de 
witwassers erin slagen om de preventieve maatregelen daadwerkelijk te omzeilen. 
 
Een aanwijzing die deze laatste piste ondersteunt, is de bevinding dat het vervoer 
van cash geld en het inschakelen van cash koeriers aan belang wint. Verhoogde 
aandacht van de federale politie aan de buitengrenzen leidde bijvoorbeeld tot de 
interceptie van 94 verdachte geldtransporten in de jaren 2003 en 2004. Ook de GAFI 
erkent de impact van de geldtransporten. Ze hebben hieromtrent trouwens een 
aanbeveling gemaakt79.  
 
Ook de officiële money transmitters (zoals Western Union) zijn meldingsplichtig en 
voldoen blijkbaar aan hun wettelijke verplichtingen (waaronder de identificatieplicht 
van de cliënten,…). Dit blijkt uit het CFI-rapport, dat ons leert dat in 23% van de 
doorgemelde dossiers deze modus aan de basis ligt.  
 
Maar voor de tranfert van gelden hebben niet alle “spelers” hetzelfde statuur (en zijn 
dus bijgevolg ook niet meldingsplichtig). Zo werken sommige criminele organisatie 
viaunderground banking. Dit zijn organisaties die niet officieel erkend of vergund 
zijn om deze activiteiten uit te voeren. Het blijkt dat dit nevencircuit voornamelijk 
werkt voor organisaties die dezelfde etnische afkomst hebben. Hun impact op het 
witwassen van gelden is echter moeilijk in te schatten, omdat er uiteraard geen 
bedragen gekend zijn die in dit zwarte circuit omgaan. De dossiers die 
dienaangaande zijn opgestart, zouden wel eens het topje van de spreekwoordelijke 
ijsberg kunnen zijn. Het omzeilen van de preventieve witwasmaatregelen via 
dergelijke constructies, verdient dus zeker de volle aandacht van de 
opsporingsdiensten.  
 
In tegenstelling tot de zichtbare criminaliteitsfenomenen is witwassen geen misdrijf 
dat door de toename van blauw op straat zal kunnen aangepakt worden. Voor 
sommige misdaadvormen is deze strategie doeltreffend, maar de werkelijke 
financiële en economische criminaliteit alsook andere vormen van georganiseerde 
criminaliteit zal er nauwelijks of geen invloed van ondervinden. De meest efficiënte 
bestrijdingstechniek is dan ook om inzicht trachten te verwerven in de creativiteit 

                                               
78 DE SMAELE, A., Fenomeenanalyse georganiseerde BTW-fraude, Analyse DJF-CDGEFID, 2005. 
79 www.fatf-gafi.org, Aanbeveling 9. 
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van de witwassers.80 Dit onderschrijft aldus het belang van een informatiegestuurde 
politiezorg. 
 
Uit de dossiers georganiseerde criminaliteit blijkt dat criminele organisaties die zich 
aan witwassen bezondigen, niet alleen aan contrastrategieën denken om de 
opsporing van hun activiteiten te voorkomen, maar ook – eens ontdekt – andere 
technieken aanwenden om het overheidsoptreden te bemoeilijken of te verhinderen. 
De enorme vermogensvoordelen die hun activiteiten genereren, laat hun 
bijvoorbeeld toe om de betere advocatenkantoren en/of juridische adviseurs onder 
de arm te nemen. Veelal start dan een procedureslag met de gerechtelijke 
overheden. In verschillende witwasdossiers werd dan ook vastgesteld dat men 
middels procedureslagen het dossier enorm tracht te vertragen, waardoor een snelle 
en efficiënte strafvervolging sterk wordt bemoeilijkt  
 

f) Georganiseerde BTW-fraude 
 
Het CFI heeft in 2004, naast carrousels met informaticamateriaal, auto’s, 
petroleumproducten of textiel, verschillende dossiers doorgemeld inzake BTW 
carrouselfraude in de telefonie- en telecommunicatiesector.  
 
Vooral de markt van de belwinkels blijkt zeer veranderlijk en wordt gekenmerkt door 
talrijke openingen, sluitingen en verkopen van winkels. De diensten die de klanten 
worden aangeboden, geven aanleiding tot talrijke fraudegevallen waarbij eveneens 
banden werden vastgesteld met ernstige georganiseerde criminaliteit.81 
 

g) Namaak 

(1) Namaak van luxegoederen 
 
Voor 2003 stellen we in België 463 feiten van namaak of inbreuk op de 
auteursrechten vast (Algemene Nationale Gegevensbank (ANG)). Dit is een lichte 
daling  (in absolute cijfers) in vergelijking met 2002 (478). Er bestaat vermoedelijk 
een hoog dark number in dit domein, voornamelijk wat betreft audiovisuele namaak. 
De precieze omvang kan echter onmogelijk worden geraamd. Tussen 2001 en 2002 
neemt het aantal door de Belgische douane uitgevoerde vaststellingen toe en stijgt 
van 332 vaststellingen in 2001 naar 396 in 2002. Ook het aantal inbeslaggenomen 
goederen is gestegen van 16.938.752 naar 17.579.272 stukken82. Het gaat hierbij 
zowel om luxegoederen (bv. lederwaren, textiel83) als om gebruiksartikelen (CD’s, 
kantoorartikelen, sigaretten, enz.) (Administratie der Douane, 2004).  
 
In de loop der jaren kan een diversifiëring van de namaakmarkt worden vastgesteld. 
Terwijl deze enkele jaren geleden op luxegoederen gericht was, treft hij op heden 
zowat alle sectoren. De namaak van voedingswaren (groene thee, kaviaar), 
landbouwproducten of geneesmiddelen kan ook bij de lijst van de douane worden 
gevoegd84. 

                                               
80 ROBINSON, J., Witte stranden, zwart geld, Rijswijk, Elmar B.V., 2004.  
81 CFI, Jaarrapport 2004, 64. 
82 Het concept “stukken”  omvat verschillende zaken: een tube (bv. tandpasta), een pak (sigaretten), een 
fles (wijn), een doos (thee), enz.  
83 Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (1998), is de vaakst 
voorkomende werkwijze voor namaak van textielwaren de import van artikelen zonder merkteken. De 
merken, logo’s, enz. worden in één van de landen van de Europese Unie geplaatst. De goederen 
worden vervolgens in een ander land verkocht. 
84 De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vestigt sinds 1985 de aandacht op de omloop van valse 
geneesmiddelen (ongeveer 7% van de verkochte geneesmiddelen in de wereld) die een markt zouden 
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De geregistreerde feiten werden door 275 daders gepleegd. Het profiel van deze 
daders gaat van geïsoleerde namaker85 (bvb. de clandestiene koopman) tot criminele 
organisatie. Het spreekt voor zich dat de belangrijkste motivatie van de daders, maar 
vooral van de criminele organisaties het aanzienlijke profijt en het beperkte risico86 
van deze handel is in vergelijking met bijvoorbeeld drugsmokkel. De 
medeplichtigheid van het publiek87, het feit dat namaak geen nationale prioriteit 
vormt voor de politiediensten, de moeilijkheid van het bewijs in bepaalde gevallen, 
de verschillende wetgevingen tussen de landen, enz. zijn vaak factoren die deze 
illegale activiteit minder riskant maken. Eén kilo piraat-cd’s zou evenveel of zelfs 
meer  opbrengen dan één kilo cannabis (Europa, 2004). 
 
Tot de criminele fenomenen die verband houden met namaak, kunnen volgende 
feiten (in orde van belang) behoren: oplichting, fraude met betrekking tot accijnzen 
en de BTW, witwassen, drugsmokkel, heling, valsheid in geschriften en gebruik van 
valse stukken, voertuigenzwendel, diefstal en, in mindere mate, diefstal in woningen 
en andere criminaliteitsvormen tegen goederen, mensensmokkel, de illegale 
instroom van migranten, seksuele uitbuiting, afpersing en dreigingen, gewapende 
overvallen.  
 
Volgens de ANG is dit namaakfenomeen weinig gewelddadig. Er werden noch doden, 
noch gewonden geteld. 
 
Jaar na jaar kan wordt vastgesteld dat de Aziatische landen hun plaats behouden bij 
de koplopers van landen van herkomst van inbeslaggenomen goederen in België en, 
in het algemeen, in Europa. Voor wat België betreft, behoren hiertoe China, Hong 
Kong, Thailand, Turkije, Dubaï, de Verenigde Staten en Korea (Douane, 2002)88. In 
tegenstelling tot andere inbeslaggenomen goederen, vormen CD’s, DVD’s, cassettes 
een uitzondering, omdat de door de Europese Commissie uitgevoerde verdeling 
aantoont dat 60 % van deze goederen uit België komt. 
 
Naar het voorbeeld van Frankrijk, kan België als een transitland voor 
namaakgoederen worden beschouwd. Dit is vooral te wijten aan de centrale ligging 
van België, maar ook aan zijn talrijke en belangrijke invalswegen, waaronder de 
internationale luchthaven van Zaventem en de haven van Antwerpen, tweede 
Europese en vierde wereldhaven voor wat betreft het internationale goederenvervoer 
over zee89. Er is ook nog de luchthaven van Bierset waar nagemaakte goederen 
zouden zijn ontdekt die per expresscolli zouden zijn ingevoerd (2004). In bredere 
zin, op Europees niveau, blijkt dat 45% (2002) van de onderschepte goederen per 
vliegtuig en steeds vaker per post wordt vervoerd (33% in 2002, tegen 11% in 2001). 
Wanneer geen rekening wordt gehouden met het aantal zaken, maar met het aantal 

                                                                                                                                    
uitmaken van €7,5 miljard euro per jaar. Het voorgaande toont aan dat het bestaan van een gevaar 
voor de volksgezondheid niet mag worden ontkend. Het vormt echter een theoretisch mogelijk gevaar. 
Geen enkel concreet element kan op heden in België wijzen op een aanzienlijk en permanent gevaar 
voor de volksgezondheid. 
85 Namaak wordt doorgaans gebruikt om de handeling te omschrijven die bestaat in het kopiëren van 
een voorwerp of een verpakking, zodat deze zo goed mogelijk op het origineel lijkt met het oog op het 
misleiden van de verbruiker of ten minste een verwarring teweeg te brengen tussen de kopie en het 
origineel. Er is echter sprake van piraterij bij de kopie, zonder toestemming van de auteur, van een 
voorwerp. Gewoonlijk is de verpakking verschillend van het origineel. 
86 Wanneer rekening wordt gehouden met een beperktere interesse vanwege de controle-instanties, de 
procedures om inbeslagnemingen uit te voeren, het feit dat bepaalde ondernemingen slechts klacht 
indienen vanaf een bepaalde inbeslaggenomen hoeveelheid of de minder strenge veroordelingen voor 
inbreuken op de intellectuele rechten. 
87 Een door Market and Opinion Research Internation uitgevoerde peiling omtrent namaak toont aan 
dat 40 % van de ondervraagde personen het voornemen heeft namaakgoederen te kopen. 
88 De vereniging van producenten vermeldt voor België ook volgende landen: Frankrijk, Djibouti, 
Marokko, Tunesië of de Oostbloklanden. 
89 In 2002 werd geschat dat 130 miljoen ton goederen in Antwerpen transiteerden. 
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onderschepte producten, dan gebeurt dit duidelijk het vaakste met de boot waarmee 
grote hoeveelheden kunnen worden vervoerd (Europa, 2004). De havens en 
luchthavens van Antwerpen, Amsterdam, Schiphol en Roissy dienen vaak als transit- 
of middelpunt in Europa (Union des Frabricants, 2003). 
 
Wat betreft de distributie van nagemaakte goederen in België, zou er een 
verplaatsing van Antwerpen naar Brussel plaatsvinden. Terwijl het Falconplein in 
Antwerpen het distributiecentrum van nagemaakte goederen was, zou het fenomeen 
zich nu, door herhaaldelijke acties van de politie, in Brussel concentreren 
(Brabantstraat). 
 
Enkele factoren hebben de ontwikkeling van het fenomeen in de hand gewerkt en 
dragen ertoe bij: het verschijnen van nieuwe markten (bijvoorbeeld de liberalisering 
van de markten van de landen van de ex-USSR, het behoud van enorme markten 
(zoals Afrika of Zuid-Amerika waar er bijna geen controles worden uitgevoerd en de 
koopkracht gering is), het voortdurend verschijnen van nieuwe producten, enz.  
 
Volgens J. VAGG en J. HARRIS (VAGG & HARRIS, 2000) zou outsourcing tevens aan de 
basis liggen van de ontwikkeling van namaakgoederen. De imitatie van modellen kan 
bijvoorbeeld worden verwezenlijkt dankzij stalen die worden opgestuurd door de 
vragende onderneming of via de onderaanneming van een buitenlandse 
onderneming door een andere buitenlandse onderneming om een product x of y aan 
een Europese onderneming te leveren. In een bepaald aantal gevallen zouden 
nagemaakte goederen in dezelfde ateliers worden vervaardigd als de echte 
goederen.   
 
De feiten situeren zich in dalende volgorde in Brussel (13% van de feiten), Antwerpen 
en Luik. Er dient te worden opgemerkt dat Zaventem in de problematiek van de 
namaak vaak in de literatuur een doorslaggevende rol wordt toegewezen, terwijl dat 
niet uit de vastgestelde feiten van de politie blijkt. Dit kan enigszins op de 
activiteiten van de douanediensten van Zaventem wijzen. 
 

(2) Namaak van medicijnen 
 
Jaar na jaar neemt de bezorgdheid in Europa toe met betrekking tot de problematiek 
van namaak van medicijnen. Dit werd vaak aanzien als een problematiek van de 
ontwikkelingslanden. Bij wijze van voorbeeld kan voor België de inbeslagneming van 
ongeveer 1 ton nagemaakte geneesmiddelen (antibiotica en geneesmiddelen tegen 
malaria) uit Azië voor Afrika worden aangehaald, alsook 579 kartonnen met 
verschillende geneesmiddelen in 2001 (Europa, 2004) of de inbeslagneming van 
viagra (300 kilo) op Zaventem in oktober 2003. In Groot-Brittannië kon in 2001 een 
toename van de criminele activiteiten worden vastgesteld rond nagemaakte of 
illegaal geïmporteerde sildenafilcitraat (product dat tot dezelfde familie behoort als 
viagra) (Europol, 2002). Door de toenemende omvang van het fenomeen van de 
illegale handel in (echte of nagemaakte) geneesmiddelen, heeft Nederland zijn 
wettenarsenaal inzake de distributie van geneesmiddelen versterkt90. India en China 
werden aangewezen als illegale producenten van (nagemaakte) geneesmiddelen, net 
als de Oostbloklanden in het algemeen. 
 
De prijsverschillen van de geneesmiddelen in Europa zouden de ontwikkeling van 
parallelle markten op zijn minst deels kunnen verklaren. Een studie van het SNIP 
(Nationaal syndicaat van de farmaceutische industrie)91 met betrekking tot  
130 geneesmiddelen toont bijvoorbeeld aan dat de aan de laboratoria betaalde 
                                               
90 In Nederland is de wet op geneesmiddelen – (WOG, 9 mei 2001) in werking getreden en werd in de 
wet op de economische delicten ingevoegd. Ze versterkt onder meer de bevoegdheden van de 
inspecteurs. 
91 Les Entreprises du Médicament. SNIP werd LEEM. 
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prijzen in Griekenland 60% lager kunnen zijn dan in Groot-Brittannië of Duitsland. J-P 
GAULIS van de Fédération Internationale du Médicament omschrijft de frauduleuze 
markt als volgt: "stel dat een groothandelaar in Portugal, dus tegen lage prijs, een lot 
producten aankoopt dat door een Duitse firma werd vervaardigd. Hij verkoopt het 
door aan een Griek en maakt een kleine winst. Deze Griek koopt een lot nagemaakte 
goederen aan en voegt het toe aan het echte lot dat hij daarna in Duitsland tegen 
Duitse prijs verkoopt … "(Les Entreprises du Médicament, 2002). Postorderverkopen 
en internet zijn tevens geprefereerde kanalen om dit soort goederen in omloop te 
brengen. 
 

h) De illegale betaalmiddelen 
 
Het fenomeen van de illegale betaalmiddelen kan in 2 fenomenen worden 
onderverdeeld: de valsmunterij enerzijds en andere betaalmiddelen anderzijds (zoals 
overschrijvingen per post, cheques en kaarten).  
 
De valsmunterij omvat de aanmaak, de verspreiding en het gebruik van valse 
biljetten van Europese of buitenlandse munten. De criminaliteit die verband houdt 
met andere betaalvormen heeft betrekking op de aanmaak of vervalsing van 
cheques, het gebruik van overschrijvingen en kredietkaarten die vervolgens 
wederrechtelijk worden gebruikt. 
 
Voor 2003 is er sprake van 22.000 feiten van valsmunterij. Valsmunterij wordt zowel 
vastgesteld door de politiediensten als door de banken92, terwijl de andere 
fraudevormen ook door de firma’s worden opgespoord die er het slachtoffer van 
zijn. Het dark number is redelijk beperkt. 
 
De aanmaak en vervalsing gebeuren vaak door meerdere personen, terwijl de 
verspreiding en het gebruik eerder door één enkele persoon plaatsvinden. Er is 
sprake van een nogal relatief georganiseerd karakter, in de mate dat de beschikbare 
technische middelen op de markt (scanner, PC, kopieerapparaten, printers,…) reeds 
erg doeltreffend zijn en geen grote expertise vergen. Dit weerhoudt vermaande 
namakers, die vaak lid zijn van een criminele organisatie, niet om valse biljetten van 
erg goede kwaliteit te maken in vergelijking met de biljetten die met betaalbare 
middelen worden vervaardigd. Het aantal opgespoorde criminele organisaties in 
België dat betrokken is bij valsmunterij is beperkt (3 in 2003), net als bij de andere 
criminele fenomenen die eraan verbonden zijn. Meestal gaat het om drugsmokkel of 
voertuigenzwendel waarbij criminelen de rekeningen betalen met vals geld. De 
invoering van de euro en de uitbreiding van de mogelijkheden van het gebruik van 
betaalkaarten op internationaal vlak hebben het internationale karakter van dit 
fenomeen versterkt. 
 
Op basis van de gegevens van de Algemene Nationale Gegevensbank, kan een lichte 
daling van feiten van namaak van betaalmiddelen worden vastgesteld (-7% tussen 
2002 en 2003). De Bank Card Company maakte dezelfde vaststelling. Dit is 
misschien te danken aan een snellere reactie op deze fraudes. Deze snelle reacties 
worden mogelijk gemaakt door doeltreffendere technische middelen voor de 
informatieoverdracht93 waardoor de gevolgen verminderen. Het kan tevens te danken 
zijn aan een vermindering van de internationale vluchten en het frauduleuze gebruik 
van kaarten, als reactie op de internationale gebeurtenissen (oorlog in Irak, SARS). 
Deze vaststelling werd ook in Duitsland gemaakt. 
 

                                               
92 340.000 opgespoorde biljetten in 2003, waaronder 300.000 in één enkel dossier. 
93 Het systeem spoort ongewone gebruiksprofielen van kaarten op, zoals het herhaaldelijk gebruik op 
dezelfde dag, eventueel op verschillende plaatsen, het afhalen van aanzienlijke sommen, …  
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Bij de invoering van de Euro in 2002, werd 8 miljard biljetten in omloop gebracht in 
de Eurozone. Tijdens het eerste semester van 2003, werden 230.534 valse biljetten 
ontdekt. Op het einde van 2003 werden volgens Europol wereldwijd een twintigtal 
ateliers ontmanteld. Er werden 1.700 verdachten staande gehouden en 
aangehouden. Deze personen hielden zich bezig met de prefinanciering, de 
productie of de verdeling van valse biljetten. Voor België, waar 300 miljoen biljetten 
in omloop werden gebracht, schatten deskundigen de verhouding valse biljetten op 
1 tegen 10.000. 
 
De georganiseerde criminaliteit, voor dewelke de valsmunterij een winstgevende 
sector is, komt voornamelijk uit Zuid-Frankrijk, Italië, Centraal- en Oost-Europa. De 
Italiaanse en Zuid-Franse criminelen zijn voornamelijk gespecialiseerd in stukken van 
1 euro. Deze worden allemaal in het sorteercentrum opgespoord. België ontsnapt 
niet aan dit soort namaak. Ook zijn er waarschijnlijk stukken van 1 of 2 euro van 
Bulgaarse oorsprong in omloop. 
 
In 2001 zijn er in België 22.770 valse biljetten onderschept. Na het positieve jaar 
2002 (zie voorgaande opmerking), werd dit in 2003 herhaald. Er werden 60 
verschillende deviezen ontdekt (28% van het totaal van 2002 bestond uit andere 
deviezen dan de euro). Het totale bedrag van de inbeslaggenomen goederen bedroeg 
1,48 miljoen euro in 2003, gevolgd door Amerikaanse dollars (ter waarde van 
260.000 euro) en Zwitserse franken (ter waarde van 15.000 euro).  
 
De recentste evolutie van de namaak van de euro wijst op een toename van het 
aantal ontdekte biljetten die gepaard gaat met een betere kwaliteit van deze 
biljetten. De mogelijke technische middelen voor valsmunterij evolueren samen met 
de ontwikkelingen in de grafische kunsten, vooral de beelddigitalisering.  
 

(1) De valsmunterij 
 
Wanneer het aantal wordt teruggebracht tot het aantal inwoners van een streek, dan 
kan worden vastgesteld dat valse biljetten niet alleen gewoonlijk in grote steden 
worden aangetroffen waar het handelsnetwerk ontwikkeld is en waar valse biljetten 
bijgevolg eenvoudig in omloop kunnen worden gebracht, maar ook in de 
grensstreken, zoals De Panne, Pecq, Quiévrin, Maaseik, Peruwelz, …    
 
De namakers richten zich vooral op de namaak van biljetten die voldoende 
opbrengen, maar ook redelijk gebruikelijk zijn. Zo worden de biljetten van 50 euro 
(69% van de opsporingen), 100 euro (18%) en 20 euro (7,4% in 2003) het meeste 
nagemaakt. De professionelere namaak concentreert zich op biljetten van 50 en 100 
euro. 
 
Op basis van de vervalsingen en inbeslagnemingen in het buitenland, kunnen de 
vervalsingen van valse biljetten worden opgespoord. Op Europees niveau94 kan op 
die manier het vermoedelijke en gekende land van herkomst van valse biljetten in 
volgende volgorde worden geklasseerd95: Italië (18,4%), Frankrijk (18,3%) en Bulgarije 
(12,2%). Op Belgisch vlak, zijn het de vervalsingen uit Bulgarije (39,6%), Frankrijk 
(13,6%), Litouwen/Polen (10,9%), Italië (4,6%) en België (3,8%) die het vaakste worden 
opgespoord. In het algemeen behoort 80% van de vervalsingen in België tot de 
Europese categorie. 
 
Frankrijk en Italië moeten optreden tegen een sterk ontwikkelde nationale productie 
van vervalsingen die deels in handen zijn van criminele organisaties. Dit was het 
geval voor de invoering van de euro en is nog steeds onveranderd gebleven. België 

                                               
94 Een vervalsing die in meerdere Europese landen optreedt wordt als “Europese categorie” bestempeld. 
95 Situatie eind oktober 2003. 
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blijft getroffen door vervalsingen uit Frankrijk, maar heel wat minder uit Italië. De 
invoering van de euro heeft evenwel een internationalisering van de namaak 
teweeggebracht waarin netwerken van verschillende Europese landen, voornamelijk 
uit Oost-Europa, hebben plaatsgenomen. Uit de operationele gegevens blijkt dat 39% 
van de in België opgespoorde valse euro’s van Bulgaarse herkomst is dat via Polen 
door Litouwse criminele groepen wordt ingevoerd. Deze personen, uit het 
Kaunasgebied, gaan heel professioneel te werk, zowel wat de kwaliteit van de 
namaak als de verspreiding van de biljetten betreft96. Er werden reeds 2 Litouwse 
staatsburgers in 2001 in Neufchâteau aangehouden. Ze bleken tot een bende te 
behoren die actief was over heel Europa en waren gespecialiseerd in valse dollars en 
valse Duitse marken. 
 
Wat betreft opgespoorde valse euro’s, zijn Bulgaarse dadergroepen het beste 
vertegenwoordigd. Zij lijken evenwel minder goed georganiseerd dan de Litouwse 
groepen. Ze aarzelen niet om contact op te nemen met de lokale netwerken, 
waardoor ze vatbaarder zijn voor de politiediensten die hierbij over een betere 
informatiepositie beschikken. 
 
Hoewel ze beperkt is tot een paar dossiers, kan een evolutie van het fenomeen, die 5 
à 6 jaar geleden is opgetreden, problematisch worden voor de toekomst. In bepaalde 
dossiers is opgevallen dat criminelen, onder de dekmantel van valse titels en andere 
valse documenten, in bepaalde (sub)activiteiten van het officiële productieproces van 
bankbiljetten zijn kunnen binnendringen. De protagonisten van dergelijke feiten 
proberen op de ene of de andere manier toegang te krijgen tot nationale Banken of 
tot bedrijven die belast zijn met het uitbrengen van de beveiligde papieren die 
dienen voor de aanmaak van de biljetten. 
 

( )

                                              

2  Andere betaalmiddelen 
 
De keuze in het criminele milieu uit de 3 soorten betaalmiddelen, cheques, 
overschrijvingen of smartcards die vervalst of wederrechtelijk kunnen worden 
gebruikt, gaat resoluut uit naar kredietkaarten. De namaak van cheques verdwijnt, 
naarmate het systeem in onbruik raakt (sinds 1 januari 2002 worden eurocheques 
niet langer door de banken gedekt). De vervalsingen van overschrijvingen gebeuren 
voornamelijk door Afrikaanse burgers die deze fraudevorm voor eigen gebruik 
benutten. De op deze manier gefraudeerde bedragen worden op 1,5 miljoen euro in 
2003, tegen nog 5,7 miljoen in 2000, geraamd.  
 
De vervalsing van smartcards97, vooral kredietkaarten, is een nieuwe criminele markt 
die tegenwoordig sterk wordt gewaardeerd. In België zijn er 2,6 miljoen 
Visa/Mastercard in omloop die voor 90 miljoen transacties per jaar en een waarde 
van 9 miljard euro worden gebracht.  
 
Skimming – het kopiëren van magnetische banden – kan op een gewone computer, 
uitgerust met de aangepaste software, plaatsvinden. De op deze manier nagemaakte 
kaarten worden op de markt tussen €500 en €750  per stuk verkocht. De plaatsen 
waar magnetische banden worden gekopieerd evolueren van de horecasector en de 
benzinestations naar de ATM-toestellen (Automatic Teller Machine) en de self-

 
96 De Litouwse bendes blijven slechts 3 tot 4 dagen in de lidstaat waar ze de biljetten verspreiden. De 
buit wordt door andere personen naar het thuisland teruggebracht. De personen die belast zijn met het 
uitgeven van geld hebben slechts kleine sommen op zak en hebben geen enkel contact met andere 
criminele milieus die beter gekend zijn bij de politiediensten. Er zou geen enkel contact bestaan tussen 
de maker en het netwerk dat belast is met het verspreiden van de biljetten. De verplaatsingen van het 
ene punt naar het andere gebeuren niet in voertuigen van het land van herkomst, maar in voertuigen 
die ter plaatse worden gehuurd. Het geld zelf wordt eerder omgeruild/gebruikt in winkels dan in 
banken, zoals dat vroeger het geval was. De anonimiteit wordt beter gewaarborgd.   
97 Het gaat hierbij om kredietkaarten, debetkaarten, benzinekaarten en privé-kaarten van winkelketens. 

 
JAARRAPPORT 2005  

GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN BELGIË IN 2003-2004 

54



VERTROUWELIJK    
VOLUME 1: DREIGINGSANALYSE 

bankings. Het gebruikte materiaal voor het lezen, het kopiëren en het achterhalen 
van de code van de kaart wordt voortdurend verbeterd. De daders zelf kunnen de 
gegevens tot op een afstand van 200 meter van de plaats van de skimming 
registreren. De personen die in dit genre dossiers worden onderschept, komen 
voornamelijk uit het voormalige Oostblok (Roemenië, Bulgarije, Hongarije en 
Oekraïne). Uit verschillende operationele informatie blijkt dat Russische 
staatsburgers het geschikte materiaal leverden voor ongeveer 10.000 euro. Het 
onderscheppen van postzendingen met kredietkaarten is geen fictie.  
 
Data streaming is het inwerken door criminelen in gegevensbanken van 
kredietinstellingen (door het hacken van computersystemen of het aanklampen van 
een lid van het personeel) om zich talrijke kaartennummers eigen te maken. 
Sommige nummers bestaan soms uit verschillende stukken. 
 
Het recente fenomeen van wire-tapping dat in het buitenland is ontstaan 
(voornamelijk in Thailand en Maleisië), maar (nog?) niet in België werd ontdekt, 
bestaat er, voor criminelen, in om gekwalificeerd personeel aan te nemen dat belast 
is met het aftappen van telefonische lijnen van ondernemingen en de uitgewisselde 
gegevens bij uitgevoerde transacties met betaalkaarten te registreren. Er valt te 
vrezen dat de evolutie van de transacties via telefoon, post en vooral internet de 
nodige voorwaarden schept voor dit type criminele activiteiten. De vereiste 
technische middelen voor deze activiteiten verbeteren voortdurend.   
 
Bijgevolg lijkt het noodzakelijk de beveiliging van de kaarten zelf op te drijven 
(geïntegreerde chips, code, elektronische handtekening of foto), waarbij ook het 
opdrijven van de computersystemen tegen data streaming noodzakelijk is. 
   

4. Samenvatting – illegale markten 
 

 Op nationaal vlak worden de criminele activiteiten hoofdzakelijk 
ontwikkeld in de grote steden: Antwerpen, Brussel en Charleroi. 

 
 Gemiddeld ontwikkelt een criminele organisatie 3,13 verschillende 

activiteiten. De criminele activiteiten hebben grotendeels betrekking op 
de illegale handel in verdovende middelen, witwassen, accijnzen- en BTW-
fraude en oplichting. 

 
 De vervalsing kan worden aanzien als een strafrechtelijk proces of als 

een gewone modus. Er wordt echter steeds meer vastgesteld dat 
gespecialiseerde actoren zich op dit soort werk toeleggen, als 
zelfstandige activiteit vervalsingen aanmaken en op erg grote schaal 
actief zijn. 

 
 Aangezien de officiële documenten, voornamelijk uit westerse landen, 

steeds beter worden beveiligd, vergt hun aanmaak of vervalsing een 
steeds groter wordende technische knowhow. Aanwijzingen tonen aan dat 
de markt zich bijgevolg alsmaar beter organiseert.  

 
 De gespecialiseerde diensten stellen vast dat de invoering van goed 

beveiligde identiteitsdocumenten de vervalsing bemoeilijkt, maar dat het 
aantal onderschepte documenten niet daalt. 

 
 Er kan ook worden vastgesteld dat fraudeurs zich heel snel aanpassen 

aan maatregelen die door de overheden worden getroffen om het 
fenomeen te bestrijden.  
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 Het vervalsingstype dat in de toekomst misschien het meeste zal 
voorkomen is “de intellectuele vervalsing”. Deze techniek bestaat in het 
gebruik van authentieke, maar illegaal verkregen documenten.  

 
 Mensenhandel: 

 
 De trend waarbij de sexuele uitbuiting van vrouwen via de 

prostitutie verschuift naar prostitutie in door pooiers gehuurde 
privé-woningen en escortebureaus zet zich door. 

 
 De marketing (de mond aan mondreclame, …) blijft de meest 

zwakke plek van de sex-industrie. 
 

 Het gebruik van money transfert-ondernemingen voor financiële 
transacties blijft een frappante vaststelling. Western Union Money 
Transfer staat hiervoor alom bekend. Internetbanking wordt o.a. 
ook aangewend. Sommige exploitanten herinvesteren hun winsten 
in eroscentra of in andere pseudo-legale activiteiten. 

 
 Een wijziging in het visabeleid binnen de EU en kandidaat-

toetredingslanden heeft impact op het profiel van 
(geïntercepteerde) slachtoffers van sexuele uitbuiting. (Vb.: 
Bulgarije) 

 
 Uit recente informatie blijkt dat er nog steeds gesloten milieus 

bestaan waarin (Afrikaanse en Oost-Europese) minderjarigen (-16 
jaar) gedwongen worden zich te prostitueren. 

 
 Diverse risicosectoren blijven gevoelig voor arbeidsuitbuiting: de 

bouw- en verbouwsector, de textielsector, de transportsector, de 
schoonmaakbedrijven, …  

 
 Verdovende middelen: 

 
 Het aanbod op de cocaïnemarkt lijkt onuitputtelijk te zijn. 

 
 De havens van Antwerpen en Zeebrugge zijn zeer belangrijk voor 

de invoer van cocaïne. Er sprake van een verschuiving in het 
gebruik van de zeehaven van Rotterdam naar de havens van 
Vlissingen, Le Havre en Antwerpen. 

 
 Voor het uitstippelen van nieuwe cocaïneroutes breiden Zuid-

Amerikaanse criminele organisaties hun samenwerking met 
Belgische en Nederlandse criminele dadergroepen uit. Hiervoor 
vestigen ze zich in Antwerpen. Er zijn tevens indicaties dat Zuid-
Amerikaanse organisaties legale Belgische ondernemingen 
trachten over te nemen. 

 
 De MO zijn heel divers: deze gaan van ongesofisticeerd naar zeer 

complex. Het belang van een insider in legale bedrijven is van 
onschatbare waarde voor het welslagen van een illegale activiteit. 

 
 De cocaïne-import is vooral het actieterrein van de Zuid-

Amerikaanse en Spaanse criminele milieus (Brussel en Antwerpen). 
De bevoorrading van sommige locale markten, met in het 
bijzonder de Franse grensteek, is hoofdzakelijk in handen van 
Marokkaanse criminele organisaties. 
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 De heroïnemarkt wordt gecontroleerd door Turkse criminele 
organisaties. Opmerkelijk is dat de criminele organisaties zich niet 
meer beperken tot één type drugs. De trend van ‘polydrugs’ wordt 
bevestigd. 

 
 Op logistiek vlak lijken de criminele organisaties zich steeds beter 

(en professioneler) te organiseren. Expeditie- en 
transportbedrijven vormen hier de spil. Fictieve 
vennootschapsconstructies worden vaak gebruikt.  

 
 De Chinese criminele organisaties spelen een belangrijke rol in de 

bevoorrading van precursoren.  
 

 Het belang van de ‘wettelijke omgeving’ voor criminele 
organisaties wordt nogmaals bevestigd. 

 
 Bij de aanmaak van synthetische drugs is er sprake van een 

geografische spreiding van het productieproces, ten einde de 
opsporing te bemoeilijken. 

 
 De Marokkaanse criminele organisaties controleren naast de 

cocaïnebevoorrading ook de handel in hasjiesj. Het transport 
ervan gebeurt ofwel d.m.v. luchtvervoer ofwel d.m.v. 
persoonsvoertuigen of bussen. Brusselse busmaatschappijen 
spelen hierin een dubieuze rol. 

 
 Witwassen is de meest genoteerde hoofd- en nevenactiviteit van de 

georganiseerde criminaliteit. Het betreft vooral criminele gelden 
afkomstig uit de illegale drugshandel en de accijnzen- en BTW-fraude. 
 
 De criminele gelden worden, vooral door Centraal- en Oost-Europese 

criminele organisaties, geïnvesteerd in onroerende goederen. Hieruit 
blijkt het belang van de rol van de notaris in de strijd tegen de 
georganiseerde criminaliteit en meerbepaald het witwassen. 

 
 De gehanteerde MO evolueren in functie van de gewijzigde wetgeving . Zij 

blijken er in te slagen de preventieve maatregelen te omzeilen. Een 
belangrijke aanwijzing hiervoor is dat het vervoer van cash geld en het 
inschakelen van cash koeriers verder aan belang wint. 

 
 Er is een diversificatie van de namaakmarkt opgetreden: de 

namaakactiviteiten blijven niet langer beperkt tot luxegoederen, ook 
voedingswaren, landbouwproducten en o.a. medicijnen worden 
nagemaakt.  

 
 Namaak betreft nog steeds een activiteit waar, i.t.t. de illegale handel in 

verdovende middelen, weinig risico’s aan verbonden zijn (met 
uitzondering van de namaak van medicijnen). 

 
 De zeehaven van Antwerpen en de luchthavens van Schiphol spelen een 

belangrijke rol in de in-, door- en uitvoer van nagemaakte goederen. 
 

 De recentste evolutie van de namaak van de euro wijst op een toename 
van het aantal ontdekte biljetten die gepaard gaat met een betere 
kwaliteit van deze biljetten. De mogelijke technische middelen voor 
valsmunterij evolueren samen met de ontwikkelingen in de grafische 
kunsten, vooral de beelddigitalisering.  
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 De invoering van de euro en de uitbreiding van de mogelijkheden van het 
gebruik van betaalkaarten op internationaal vlak hebben het 
internationale karakter van dit fenomeen versterkt. 

 
 Hoewel ze beperkt is tot een paar dossiers, kan een evolutie van het 

fenomeen, die 5 à 6 jaar geleden is opgetreden, problematisch worden 
voor de toekomst. In bepaalde dossiers is opgevallen dat criminelen, 
onder de dekmantel van valse waardepapieren en andere valse 
documenten, in bepaalde (sub)activiteiten van het officiële 
productieproces van bankbiljetten zijn kunnen binnendringen. De 
protagonisten van dergelijke feiten proberen op de ene of de andere 
manier toegang te krijgen tot nationale Banken of tot bedrijven die belast 
zijn met het uitbrengen van de beveiligde papieren die dienen voor de 
aanmaak van de biljetten. 
 
 De plaatsen waar magnetische banden worden gekopieerd evolueren van 

de horecasector en de benzinestations naar de ATM-toestellen en de self-
bankings. Het gebruikte materiaal voor het lezen, het kopiëren en het 
achterhalen van de code van de kaart wordt voortdurend verbeterd.  

 
 Er valt te vrezen dat de evolutie van de transacties via telefoon, post en 

vooral internet de nodige voorwaarden schept voor dit type criminele 
activiteiten. De vereiste technische middelen voor deze activiteiten 
verbeteren voortdurend. Het recente fenomeen van wire-tapping dat in 
het buitenland is ontstaan (voornamelijk in Thailand en Maleisië), maar 
(nog?) niet in België werd ontdekt, bestaat er, voor criminelen, in om 
gekwalificeerd personeel aan te nemen dat belast is met het aftappen van 
telefonische lijnen van ondernemingen en de uitgewisselde gegevens bij 
uitgevoerde transacties met betaalkaarten te registreren. Bijgevolg lijkt 
het noodzakelijk de beveiliging van de kaarten zelf op te drijven 
(geïntegreerde chips, code, elektronische handtekening of foto), waarbij 
ook het opdrijven van de computersystemen tegen data streaming 
noodzakelijk is. Data streaming is het inwerken door criminelen in 
gegevensbanken van kredietinstellingen (door het hacken van 
computersystemen of het aanklampen van een lid van het personeel) om 
zich talrijke kaartennummers eigen te maken.  

 
 Hoewel de georganiseerde criminaliteit en de zogeheten cybercriminaliteit 

van inhoud verschillen - het misbruik van cyberspace is vaak nog een 
individuele handeling -, bestaan er aanwijzingen dat criminele 
organisaties interesse hebben voor deze nieuwe communicatiemiddelen.  

 
 De nieuwe (tele)communicatiemiddelen bieden ook veel anonimiteit. Met 

betaalkaarten kan volledig anoniem misbruik worden gemaakt van andere 
technologische middelen die ermee verband houden, zoals draadloze 
internetverbindingen via GSM, soms zelfs via een gratis 
internetverbinding of een tijdelijk aangeboden abonnement als 
promotiestunt. 

 
 Er moet bijzondere aandacht uitgaan naar de codering van 

telecommunicatiegegevens die in de toekomst problematisch zou kunnen 
worden wanneer volledige en autonome netwerken, in tegenstelling tot 
officiële operatoren, als dusdanig zullen worden beschermd. De 
wetgeving moet de evolutie van de nieuwe (tele)communicatiemiddelen 
kunnen volgen of er kunnen op vooruitlopen. 
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E. Legale markten 

1. Economische sectoren 
 
De meldingsformulieren geven een eerste kijk op welke economische sectoren door 
de criminele organisaties bij voorkeur werden gebruikt. 
 
Het uitvoeren van studies naar de kwetsbaarheid zou in de allereerste plaats 
betrekking moeten hebben op de economische sectoren die het meeste door de 
georganiseerde criminaliteit worden getroffen. Om deze reden moeten de favoriete 
economische domeinen van de criminele organisaties worden bepaald. Op basis van 
de meldingsformulieren is het reeds mogelijk een overzicht te krijgen van de meest 
misbruikte sectoren. De onderstaande tabel geeft, in dalende volgorde, de meest 
door de georganiseerde criminaliteit getroffen sectoren weer. Dit beschrijvend 
overzicht kan tevens worden aangevuld met vaststellingen die binnen andere 
instellingen werden gedaan. Zo heeft de parlementaire commissie die belast was met 
het onderzoeken van de georganiseerde criminaliteit in België tevens sectoren 
geïdentificeerd die bijzonder gevoelig zijn voor de georganiseerde criminaliteit (met 
name de petroleum-, vlees- en diamantsector)98. De Staatsveiligheid heeft in 2002 
vastgesteld dat de georganiseerde criminaliteit actief was in een bepaald aantal 
sectoren: de petroleum en gas-, de diamant-, de immobiliënsector, alsook de sector 
van farmaceutische producten.  
 
Uit tabel 10 blijkt dat import/exportsector het meest kwetsbaar is voor crimineel 
misbruik (16,2%). 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 en horeca worden 
toegevoegd, bereikt men voor de drie sectoren een resultaat dat overeenstemt met 
een derde van de door de georganiseerde criminaliteit gebruikte handelssectoren. 
Dit geldt voor de beide referentiejaren. 
 
In 2003 had 29,7% van de gebruikte sectoren een buitenlandse 
rechtspersoonlijkheid. Dit gold voornamelijk voor de financiële instellingen en de 
import-/exportbedrijven. De sector van de detailhandel bestond daarentegen 
voornamelijk uit Belgische rechtspersoonlijkheden. 
 
Het is belangrijk te weten welke economische sectoren door de criminele 
organisaties bij voorkeur gebruikt worden. Door middel van een doorgedreven 
assessment inzake de kwetsbaarheid van bepaalde sectoren, kunnen gepaste 
wetgevende en administratieve maatregelen uitgewerkt worden. 
 

                                               
98 Eindrapport door MM. COVELIERS en DESMEDT op naam van de “Parlementaire comissie van onderzoek 
naar de georganiseerde criminaliteit in België”, Senaat, 1998-99, 1-326/9. 
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Tabel 10: gebruikte sectoren in 2003 en 2004 

SECTOR 2003 % 2004 % 
Andere financiële instellingen 17 3,8 16 3,1 

Antiekhandel * * 4 0,8 
Banken 21 4,7 20 3,9 

Bouw 23 5,2 36 7,0 
Chemische en farmaceutische 

industrie
* * 7 1,4 

Diamant 7 1,6 8 1,6 
Diensten 21 4,7 25 4,9 

Elektronica 28 6,3 20 3,9 
Horeca 32 7,2 45 8,8 

Invoer/uitvoer 67 15,1 83 16,2 
Kleinhandel 26 5,8 22 4,3 

Landbouw * * 6 1,2 
Petroleum 13 2,9 6 1,2 

Reisagentschappen 7 1,6 4 0,8 
Staal * * 5 1,0 

Textiel 6 1,3 8 1,6 
Transport 39 8,8 41 8,0 
Vast goed 29 6,5 35 6,8 

Verzekeringswezen * * 5 1,0 
Voeding 11 2,5 18 3,5 
Andere99 98 22,0 98 19,0 

TOTAAL 445 100 513 100 
Opm.: 208 criminele organisaties in 2003 en 231 criminele organisaties in 2004 
hebben commerciële structuren aangewend. Sommige organisaties zijn actief in 
verscheidene sectoren, vandaar het totaal van 445 in 2003 en 513 in 2004. 
 

2. Kwetsbaarheid van legale markten 

a) Inleiding 
 
In 2001-2002 werd in opdracht van de minister van Justitie door een multidisciplinair 
onderzoeksteam100 een wetenschappelijke studie101 (gefinancierd werd door de 
Programmatorische Federale Overheidsdienst) uitgevoerd naar de kwetsbaarheid van 
de legale sectoren voor de georganiseerde criminaliteit. 
 
Het project  trachtte via multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek de relatie 
tussen economie en georganiseerde criminaliteit te analyseren. Dankzij de 
ontwikkeling van een methodologisch concept moet de kwetsbaarheid van 
economische sectoren op een zo objectief mogelijke manier in kaart worden 
gebracht. Het uitgangspunt hierbij is dat georganiseerde criminaliteit als een vorm 
van economische activiteit wordt gezien en dat haar aanwezigheid in een 
economische sector bepaald kan worden a.d.h.v. de analyse van een aantal 
structurele en culturele indicatoren.102 

                                               

t

r
r i

99 De categorie "Overige" is een vrij ruim begrip dat onder meer betrekking heeft op de sectoren 
amusement, casino’s, metaalbouw, wapenhandel, afval, scheepsbouw,  ... 
100 Het Ins itute for International Research on Criminal Policy (Universiteit Gent) en de Dienst 
Internationale Economie (Universiteit Antwerpen – RUCA). 
101 VANDER BEKEN, T., CUYVERS, L., DE RUYVER, B., HANSENS & BLACK, C., Het meten van de kwetsbaa heid van 
de legale economische sectoren voor de georganisee de criminalite t, Gent, Academia Press, 2003, 
185p. 
102 Ibid., p. 19. 
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Het onderzoek heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een diagram en de 
identificatie van indicatoren die een sector in de breedte en in de diepte scannen, 
waarna een kwetsbaarheidprofiel kan worden opgesteld. Dit profiel moet zowel de 
beleidsmakers als de private sector in staat stellen om de gepaste maatregelen te 
nemen om de kwetsbaarheid te verkleinen waardoor de kans op misbruik door 
criminele organisaties afneemt. De ontwikkelde methodologie past bijgevolg in een 
toekomstgerichte benadering.  
 

b) Methodologie103 

( ) 

                                              

 
De methodologie, die moet toelaten de kwetsbaarheid van de economische sectoren 
voor georganiseerde criminaliteit te meten en die op elke sectoranalyse dient te 
worden toegepast, bestaat uit 5 opeenvolgende fasen: 
 

1. Sectorbeschrijving; 
2. Omgevingsanalyse; 
3. Opstellen van referentiemodellen; 
4. Kwetsbaarheidprofiel; 
5. Samenvattend besluit. 

 
Deze 5 fasen kunnen vanuit methodologisch standpunt geclusterd worden in twee 
stappen: 
 

1. Fase 1, 2 en 3: voorbereidende en beschrijvende stappen die betrekking 
hebben op het verzamelen van gegevens op meso- (sector) en macroniveau 
(clusters) en gegevens op microniveau (business processes);  

2. Fase 4 en 5: evaluatie, opstellen van kwetsbaarheidprofiel van een sector en 
formulering van conclusies en aanbevelingen. 

 

1 Fase 1: sectorbeschrijving 
 
De sectorbeschrijving houdt een analyse van alle geïdentificeerde subsectoren in, 
waarbij een precieze beschrijving van alle activiteiten en betrokkenen, inclusief de 
handelsstromen, sociale profielen, trends ed. in rekening worden gebracht. Deze 
eerste fase bestaat enerzijds uit een algemene beschrijving104 op basis van literatuur 
en anderzijds uit een beschrijving op basis van economische data105. 
 

(2) Fase 2: omgevingsanalyse 
 
De omgevingsanalyse106 plaatst de sector in een bredere context. Hier worden 
gegevens verzameld en geanalyseerd omtrent de externe omgeving. Het is de 
bedoeling de belangrijkste trends te identificeren die een entiteit beïnvloeden, zodat 
mogelijke evoluties en toekomstige risico’s vastgesteld kunnen worden en een 
proactieve strategie kan worden ontwikkeld. 
 
Voor een degelijke omgevingsanalyse zijn volgende componenten van belang:107 

 

-

103 Ibid., p. 69-168. 
104 Identificatie en organisatie van de activiteiten, producten, sector, subsectoren, geografische 
spreiding, organisatie, sociale situatie, beroepsprofielen, trends, technologieën, … 
105 import, export, rendabiliteit, aandeel in de Belgische en Vlaamse economie, … 
106 Let op: dit is niet hetzelfde als in volume1, II.A.Omgevingsanalyse. 
107 Zie ook: BLACK, C., DE RUYVER, B. & VANDER BEKEN, T., Measuring Organised Crime in Belgium: A Risk
based Methodology, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2000, p. 41-47. 
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 Voldoende en kwalitatief goede bronnen; 
 Scanning van de geselecteerde bronnen, voorbereiding en samenvatting van 

het gevonden materiaal; 
 Analyse van de bronnen en opstelling van een prioriteitenlijst ervan; 
 Rapportering over de resultaten. 

 
De omgevingsanalyse wordt gevolgd door een clusteranalyse. De clusteranalyse 
maakt een studie van de relevante actoren in de onmiddellijke (economische) 
omgeving van de sector. Op basis van de sectorbeschrijving en de omgevingsanalyse 
wordt een beeld gevormd van alle omgevingsfactoren waarmee entiteiten in de 
sector worden geconfronteerd. Echter, hiermee is nog geen analyse uitgevoerd die 
de sector zélf scant.  
 

(3) Fase 3: referentiemodellen  

                                              

 
Tijdens de derde fase, de studie van de referentiemodellen, wordt informatie 
verzameld over de entiteiten in de sector. Deze methodologische stap situeert zich 
op microniveau, met als analyse-eenheden de entiteit en de business-processen 
(bp’s) van de entiteiten van de sector. 
 
Er wordt een standaard bedrijfsstructuur ontworpen dat als referentiemodel kan 
worden gebruikt voor entiteiten met een zelfde economische activiteit binnen de 
sector. Het model wordt opgebouwd a.d.h.v. het identificeren van een keten van bp’s 
die de relevante bedrijfsprocessen van de entiteit dienen te visualiseren. 
 
Met het onderzoek naar de bp wordt immers een totaal andere analyse uitgevoerd 
dan in de vorige twee fases. Hier wordt niet gefocust op de breedte van de sector en 
diens cluster, maar op de diepte van de entiteiten die in de sector zélf aanwezig zijn. 
 

(4) Fase 4: kwetsbaarheidprofiel en de diepte- en 
breedtescan 

 
In de vierde fase wordt de informatie uit de drie voorafgaande stappen 
samengebracht in een diagram van indicatoren dat na analyse tot een 
kwetsbaarheidprofiel leidt. 
 
Hoewel de methodologie past in het kader van een toekomstgerichte benadering, is 
ze geen methodologie voor een echte dreigings- of risicoanalyse voor economische 
sectoren, maar een methodologie voor het opstellen van een 
kwetsbaarheidanalyse.108 Een kwetsbaarheidanalyse is dan ook niet in se gericht op 
de georganiseerde criminaliteit, maar op de omgeving en de 
opportuniteitsstructuren ervan. 
 

 
108 In de klassieke dreigingsanalyse kan de dreiging (threat) en de graad ervan slechts vastgesteld 
worden wanneer een inschatting kan worden gemaakt van het vermogen dat aan de oorsprong ligt 
van de dreiging (capability) en de intentie van de betrokkenen die gestalte geven aan de dreiging 
(intent). Om de uiteindelijke dreiging van de georganiseerde criminaliteit voor economische sectoren te 
kunnen becijferen, is het noodzakelijk een volledig zicht te krijgen op het vermogen van de 
georganiseerde criminaliteit in haar totaliteit. Echter, een absolute kennis van alle misdaadgroepen en 
hun activiteiten is onmogelijk. Het is wel mogelijk om indicatoren uit te werken die een zicht geven op 
het vermogen (kennis en middelen) dat vereist is om tot een markt toe te treden. Dit heeft tot gevolg dat 
de dreiging in een sectoranalyse nooit in absolute termen kan worden gedefinieerd en dat beter 
gesproken wordt van een kwetsbaarheidanalyse i.p.v. een dreigingsanalyse. (VANDER BEKEN, T., CUYVERS, 
L., DE RUYVER, B., HANSENS & BLACK, C.., o.c., p. 91-94) 
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Het uitgangspunt in deze fase is dat indicatoren gezocht worden die toelaten om 
zicht te krijgen op de toetredingsbarrières die een sector opwerpt tegen 
georganiseerde criminaliteit en op de kwetsbaarheid van de sector zelf waarin de 
georganiseerde criminaliteit wil infiltreren. Dit diagram van indicatoren is dan ook 
het reflectiekader waartegen de gegevens uit de eerdere fasen van de methodologie 
kunnen worden gelegd om de echte kwetsbaarheidanalyse vorm te geven.  
 
De indicatoren worden a.d.h.v. de ingewonnen informatie ingevuld en per indicator 
wordt vervolgens een kwetsbaarheid toegekend. Daarvoor wordt een beroep gedaan 
op een schaaltechniek gaande van ‘zeer grote’, ‘grote’, ‘kleine’ tot ‘zeer kleine 
kwetsbaarheid’. 
 
Gezien de informatieverzameling gebeurt op verschillende niveaus (meso, macro, 
micro), wordt deze analytische oefening twee keer uitgevoerd: in de breedte en 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. 
 

(5) Fase 5: conclusies en aanbevelingen 
 
De vijfde fase tenslotte, bestaat uit de conclusies en aanbevelingen. Op basis van het 
kwetsbaarheidprofiel worden in de eerste plaats algemene conclusies geformuleerd. 
Deze dienen vervolgens om aanbevelingen te formuleren die het volledige of 
gedeeltelijke kwetsbaarheidprofiel in positieve zin dienen te verbeteren. 
 
Deze methodologie werd reeds toegepast op de diamantsector, de transport- en 
muzieksector. 
 

c) Kwetsbaarheid van de diamantsector109 
 
De kwetsbaarheid van de diamantsector kan samengevat worden als volgt: 
 

1. Een eerste vaststelling: een complexe en weinig transparante sector 
 
De (Belgische) diamantsector is een onderdeel van een groter geheel en staat 
bijgevolg niet op zich. Wijzigingen in de sociaal-economische realiteit en een 
veelheid aan binnenlandse en buitenlandse actoren beïnvloeden de omgeving waarin 
deze sector functioneert. Een evaluatie van de kwetsbaarheid van de sector is dan 
ook niet mogelijk zonder deze context mee in rekening te brengen. 
 
De sector kampt met een groot definitie- en registratieprobleem. De term 
‘diamantair’ heeft geen eenduidige invulling gekregen zodat een adequate en 
eenvormige registratie van de activiteiten binnen de sector nagenoeg onmogelijk 
wordt. 
 
Dit gebrek aan registratie en overzicht zorgt ervoor dat de overheid en de sector 
onvoldoende betrouwbare informatie hebben voor een goede uitoefening van hun 
controle- en toezichtstaken. 
 

                                               
109 VANDER BEKEN, T., CUYVERS, L., DE RUYVER, B., DEFRUYTIER, HANSENS, J., Kwetsbaarheid voor 
georganiseerde criminaliteit – Een gevalsstudie van de diamantsector, Gent, Academia Press, 2004, 
488p. 
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Het transparantieprobleem zorgt ook voor een enorme versnippering op het vlak 
van controle en toezicht, waardoor de verschillende betrokken diensten nog zeer 
veel naast elkaar werken en de aanwezige informatie onvoldoende wordt gekoppeld 
en begrepen. Bovendien kampen deze diensten vaak met een gebrek aan 
infrastructuur, mensen en middelen om eigen expertise inzake diamant uit te 
bouwen. 
 
De stroom, oorsprong en eindbestemming van de financiële transacties blijven 
vaak onbekend en het is nagenoeg onmogelijk om de activiteiten van Belgische 
diamantairs in een internationale context te traceren. 
 

2. Een tweede vaststelling: meer dan fiscale en economische criminaliteit 
alleen 

 
De criminele activiteiten in de diamantsector hebben hoofdzakelijk betrekking op 
fiscale en economische misdrijven, witwassen en de handel in illegale 
(conflict)diamant. 
 
Niettemin creëren de aard van het verhandelde product, de (infra)structuur en de 
reputatie van de sector bijkomende mogelijkheden voor misbruik door personen van 
in en buiten de sector voor het plegen van andere criminele activiteiten (drughandel, 
wapenhandel,…). 
 

3. Een derde vaststelling: grote tot zeer grote kwetsbaarheid 
 
Een zeer grote kwetsbaarheid werd vastgesteld op de volgende punten: 
 

i. De aard van het economisch product diamant: Bepaalde 
producteigenschappen zoals de mate van mobiliteit, de compatibiliteit en 
flexibiliteit zorgen ervoor dat diamanten handig in de illegale strategieën van 
criminele groeperingen kunnen worden ingepast, zonder dat een structurele 
link met de diamantsector noodzakelijk is; 

 
ii. Het internationaal karakter van de diamanthandel: Terwijl een belangrijk 

gedeelte van de diamanthandel zich in België bevindt, is de economische 
sector en de besluitvorming in dat verband sterk geïnternationaliseerd. 
Zolang op internationaal niveau enkel actie wordt ondernomen m.b.t. 
deelaspecten van de problematiek (b.v. conflictdiamanten), blijft het 
internationaal karakter van de sector zeer belangrijke mogelijkheden creëren 
voor allerhande illegale praktijken en blijft elk puur nationaal optreden in 
ruime mate gehypothekeerd; 

 
iii. De beperkte levensvatbaarheid van diamantbedrijven: De sector is zeer 

kapitaalintensief en conjunctuurgevoelig en wordt gekenmerkt door de 
aanwezigheid van een groot aantal economische entiteiten met een lage 
solvabiliteit. Deze financiële druk maakt de sector zeer kwetsbaar voor 
ongeoorloofde activiteiten en het aanbod van illegaal kapitaal door criminele 
groeperingen. 

 
iv. De aanwezigheid, maar vooral de aard, van een omvangrijke zwarte markt. 

 
Een kleinere, doch nog steeds grote, kwetsbaarheid werd vastgesteld op het vlak 
van de toetredingsbarrière. Deze score is het gevolg van de vastgestelde 
kwetsbaarheden inzake: 
 

i. ‘Bedrijfsethiek’, en dan vooral ‘transparantie’: Niettegenstaande een 
groeiende openheid van de diamantsector naar (vooral de Belgische) 
overheden toe, blijkt het wederzijds vertrouwen nog fragiel waardoor de 
gehele bedrijfsvoering in de sector nog steeds weinig transparant is. 
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ii. ‘Mate van regulering’, en dan vooral de indicatoren ‘pakkans’ en ‘sluitende 

toepassing van de wetgeving’: hoewel de Belgische overheid sinds kort 
bijzondere inspanningen levert op wetgevend en organisatorisch vlak110, blijft 
er nog veel werk aan de winkel voor alle betrokken actoren. De uitdaging 
bevindt zich daarbij meer op het niveau van de toepassing dan op dat van de 
regulering zelf. De oorzaak daarvan is eerder het gebrek aan systematische 
coördinatie tussen en in de betrokken instanties, dan dat er sprake zou zijn 
van enig gedoogbeleid door de overheden. 

 
iii. Tenslotte werd vastgesteld dat niet elke kwetsbaarheid even veel 

mogelijkheden biedt voor directe remediëring. Zo is het b.v. eenvoudiger 
om concrete actie te ondernemen op het vlak van de levensvatbaarheid of de 
toetredingsbarrière dan wat betreft de aard van het product. 

 
Deze kwetsbaarheid blijkt ook uit de onderzoeken van de Veiligheid van de Staat. 
Hierbij werd een permanente interactie aangetoond tussen transnationale groepen 
die actief zijn in deze sector, politieke elites van de betrokken landen en de 
internationale georganiseerde misdaad.  
 
Sinds meerdere jaren is de diamantsector onderwerp van een genadeloze strijd 
tussen de verschillende internationale bedrijven die hun positie in deze willen 
vrijwaren. 
Antwerpen staat momenteel centraal in deze strijd en dreigt er zelfs het slachtoffer 
van te worden. Meerdere onderzoeken en analyses hebben rechtstreekse connecties 
aan het licht gebracht tussen de Antwerpse en mondiale diamantsector en 
internationale netwerken die soms nauw aanleunen bij georganiseerde misdaad. 
 
Deze netwerken lijken reeds een zodanig niveau van complexiteit en effectiviteit te 
hebben bereikt dat men zich kan afvragen of ze nog niet beginnen investeren zijn in 
de ‘klassieke’ sectoren van de wereldeconomie. Deze vraag gaat evenzeer op voor 
onze partnerlanden als voor België zelf. 
 
Ondanks wat de positieve statistieken lijken uit te wijzen zou Antwerpen het 
slachtoffer kunnen worden van de ambities van andere internationale diamantcentra. 
Deze concurrerende centra lijken de actieve ondersteuning te genieten van de 
politieke elites van hun gastlanden. 
 

d) Kwetsbaarheid van de transportsector111 
 
Voor wat betreft de onderzoeksresultaten van de gevalstudie Europese 
vrachtvervoer over de weg (NACE code 60.24) kan worden gesteld dat de deze 
sector algemeen een hoge kwetsbaarheid voor (georganiseerde) misdaad kent.  
 
Factoren die het meest bijdragen tot deze hoge kwetsbaarheid zijn de lage 
‘toetredingsbarrière’ tot de sector en het in hoge mate voor handen zijn van 
‘alternatieve markten’. De lage ‘toetredingsbarrière’ wordt gecreëerd door de 
economische realiteit van de sector enerzijds en de regelgeving en handhaving 
anderzijds.  
 
Voor wat betreft de economische aspecten zijn het voornamelijk de open markt 
structuur (de Europese transportsector wordt gekenmerkt door vele kleine bedrijven 
die een homogene dienst verlenen) en de hoge mate van concurrentie (op een hoge 

                                               
110 Zie volume II, hoofdstuk Overheidsmaatregelen. 
111 VANDER BEKEN, T. (ED.), Organised Crime and vulnerability of economic sectors. - The European 
transport and music sector, Antwerp-Apeldoorn, Maklu, 2005, 322 p. 
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competitieve markt met veel kleine spelers is er een verhoogd risico op criminaliteit, 
ook het outsourcen van de minst winstgevende aspecten van het vervoer aan 
doorgaans kleine zelfstandige ondernemers houdt grote risico’s in op 
wurgconstructies) die bijdragen tot een verhoogde kwetsbaarheid. Bij de regelgeving 
en handhaving zijn het gebrek aan harmonisatie van Europese regelgeving en 
systematische controle determinerend voor de kwetsbaarheidscore.  
 
De hoge kwetsbaarheid bij ‘alternatieve markten’ wordt geargumenteerd aan de 
hand van de hoge mate waarin ‘grijze economische activiteiten’, zoals zwartwerk en 
schijnzelfstandigheid, worden gehanteerd.  
 
Bovendien wordt de kwetsbaarheid versterkt door de ‘aard van het product’. Veel 
meer dan de meeste andere producten blijkt de transportactiviteit immers 
‘compatibel’ met criminele activiteiten, denken we hierbij maar aan smokkel 
(mensen, legale en illegale goederen) als aan verschillende vormen van (EU-)fraude. 
 
Daarnaast zijn er ook kenmerken op microniveau die bijdragen tot de kwetsbaarheid 
voor (georganiseerde) criminaliteit. Het zijn voornamelijk de business processen 
‘service operaties’ en ‘personeelsmanagement’ die hiervoor verantwoordelijk zijn.  
 
Bij de ‘service operaties’ is dit te wijten aan het feit dat een groot deel van de 
dienstverlening van een transportbedrijf zich op de weg en dus buiten de eigenlijke 
site van het bedrijf bevindt. Het is dan ook niet steeds mogelijk het gehele 
productieproces te volgen en te beheersen. Hoewel op dit vlak steeds meer, maar 
voor kleine bedrijven vaak te dure, technologische hulpmiddelen bestaan, blijven de 
risico’s m.b.t. deze externe aspecten van de productie groot. Op het vlak van het 
‘personeelsmanagement’ dient opgemerkt dat er zich specifieke kwetsbaarheden 
stellen op het niveau van menselijke betrokkenheid bij het vervoer. In de eerste 
plaats blijkt de bedrijfscultuur weinig gezag- en wetsgetrouw van aard te zijn. In 
deze zeer competitieve sector met veel kleine bedrijven kunnen wetsovertredingen 
en (kleine) fraudes door het management van het bedrijf gedijen. Ook de chauffeurs, 
die wegens de schaarste steeds moeilijker met de vereiste kwalificatie kunnen 
worden aangeworven en van wie daarom zelfs geen eenvoudige navraag van 
antecedenten kan worden gedaan, vormen een steeds kwetsbaarder schakel. 
 

e) Kwetsbaarheid van de muzieksector112 
 
In de gevalsstudie over de Europese muzieksector werden de volgende 
kwetsbaarheden vastgesteld.  
 
Voor de ‘aard van het product’ zijn het voornamelijk zaken als de gemakkelijke 
manipuleerbaarheid van het product, de mogelijkheid om het product overal te 
verhandelen en de moeilijkheidsgraad om een onderscheid te maken tussen 
legale en namaakproducten, die bijdragen tot een hoge kwetsbaarheid. Bij de 
‘toetredingsbarrière’ zorgen een ambigue regelgeving enerzijds en een oligopolie 
met een hoge concurrentie anderzijds voor een verhoogde kwetsbaarheid. De hoge 
kwetsbaarheid voor ‘alternatieve markten’ is te verklaren door de afwezigheid van 
een legale alternatieve markt, wat enorme kansen creëert voor de zwarte markt. De 
internationale context die zo kenmerkend is voor de muzieksector gezien de 
mondiale dimensie van de markt en de navenant ontwikkelde piraterij, verscherpt de 
kwetsbaarheid van de sector alleen maar. 
 
Voor het microniveau zijn het de business processen ‘verkoop’, 
‘personeelsmanagement’ en ‘productie’ die hun duit in het zakje doen. Binnen het 
business proces ‘verkoop’ is de kwetsbaarheid te wijten aan de lage transparantie 

                                               
112 Ibid. 
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van verkoopstransacties. Immers, het verkoopsbeleid binnen de muzieksector, dat 
onderworpen is aan de oligopolische wetmatigheden van de markt, wordt niet 
beïnvloed door de consumenten maar wel door overeenkomsten tussen de grote 
marktspelers. Daarnaast kent het ‘personeelsbeleid’ een kwetsbaarheid omwille van 
een weinig omvattende en vrijblijvende bedrijfscultuur. Tenslotte zorgt het business 
proces ‘productie’ voor een toename van de kwetsbaarheid. Hoewel de initiële 
productiekosten hoog zijn, omwille van de aankoopkosten van opnameapparatuur 
voor het vervaardigen van een master CD, zijn de productiekosten voor een CD erg 
laag, wat bijzonder aantrekkelijk is voor criminelen. 
 

3. Samenvatting – kwetsbaarheid van de legale 
markten 

 
 208 en 231 criminele organisaties hebben respectievelijk in 2003 en 2004 

gebruik gemaakt van één of meerdere commerciële structuren. Deze 
commerciële structuren hadden vooral betrekking op de importexportsector, 
de transportsector en horeca. 

 
 De kwetsbaarheid van de bestudeerde sectoren wordt vooral bepaald door 

een lage toetredingsbarrière, het bestaan van alternatieve markten en zwarte 
markten, de mate van concurrentie, gebrekkige regelgeving, de organisatie 
van controle en toezicht, de aard van het product, … 
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F. Impact. Enkele concrete voorbeelden  

1. Inleiding 
 
Door het op grote schaal investeren van fondsen van illegale oorsprong in de legale 
economie kunnen criminele organisaties de marktwerking ernstig schaden en de 
concurrentiepositie van legitieme ondernemingen volledig ondergraven. Hierdoor 
kan een soort besmettingseffect ontstaan van de illegale op de legale economie, 
waarbij bedrijven in een bepaalde sector gedwongen worden buiten de grenzen van 
de wet te opereren om te kunnen overleven. Het is dan ook uitermate belangrijk om 
deze effecten van georganiseerde criminaliteit in kaart te brengen. In de huidige 
stand van zaken zijn daartoe evenwel nog geen initiatieven genomen. Het verdient 
aanbeveling dat bijkomend onderzoek wordt verricht naar de wijze waarop dit aspect 
van de georganiseerde criminaliteit in de rapportering wordt verwerkt.  
 
De (weliswaar beperkt) beschikbare informatie met ebtrekking tot deze problematiek 
geeft reeds een eerste indicatie van de mogelijke impact  van georganiseerde 
criminaliteit op het maatschappelijk leven. 
 

2. Hormonen 
 
Het is wetenschappelijk bewezen dat het toevoegen van groeistimulatoren zeer 
schadelijk is voor de gezondheid. De schade evolueert echter op verborgen wijze en 
duikt pas na geruime tijd op. Zo zijn er bij het DES-hormoon dertig jaar verstreken 
tussen de tijd dat het op de markt verscheen en het opduiken van de schadelijke 
gevolgen. Het brengt een aantasting van de organen en de ontwikkeling van kanker 
met zich mee. Sportmensen die overvloedig gebruik maken van prestatieverhogende 
middelen kennen reeds problemen op korte termijn, zoals bloedsomloop- en 
hartritmestoornissen, geestelijke onevenwichtigheid, … 
 
In de vetmestsector spreekt het voor zich dat residu’s van illegale groeibevorderaars 
een invloed hebben op de gezondheid. Zelfs het gebruik van antibiotica, die op zich 
niet schadelijk zijn, is nefast. De bacteriën passen zich namelijk aan met als gevolg 
dat de antibiotica hun doeltreffendheid verliezen. Doping veroorzaakt 
ontegensprekelijk problemen voor de gezondheid. Er mag dus worden gevreesd dat 
het gebruik van doping voor esthetische doeleinden, vooral in de jongere 
bevolkingslagen, een belangrijk probleem op middellange termijn wordt en dit niet 
alleen op sportief vlak. 
 
De economische gevolgen van het hormonengebruik valt ook niet te onderschatten. 
De gebruiker verliest vertrouwen in de sector waardoor deze financieel onstabiel 
wordt. Dit leidt tot faillissementen of vrijwillige stopzettingen van de activiteiten van 
landbouwbedrijven. Bovendien is er ook een averechts effect van de verhoogde en 
doeltreffendere controles in België. België verzwakt namelijk ten opzichte van landen 
waar de controles minder uitgesproken zijn in die mate dat het ontdekken van 
kleinere hoeveelheden van een breder gamma aan illegale producten de indruk wekt 
van een toegenomen gebruik van verboden producten en bijgevolg een nefast beeld 
schept voor de export van onze landbouwproducten. 
 

3. De productie van synthetische drugs 
 
De productie van 1 kg MDMA-poeder veroorzaakt 10 tot 13 kg afval, waardoor de 
organisaties problemen hebben om er zich van te ontdoen. De klassieke middelen 
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hiervoor zijn het ter plaatse achterlaten, in een bos of in het kanaal, of een verlaten 
voertuig in brand te steken. In 2003 hebben we zelfs in een dossier een speciaal 
ontworpen voertuig ontdekt dat de afval tijdens het rijden op de openbare weg 
loosde. De lozing van afval blijft een gevoelig punt van de criminele organisaties. 
Vooral het grensgebied met Nederland heeft te kampen met lozingsites (meer 
bepaald de Noorderkempen). Twee keer ging het om ongeveer 200 achtergelaten 
vaten chemisch afval. De risico’s voor de personen die met dit afval worden 
geconfronteerd zijn legio, zowel voor het publiek dat bijvoorbeeld in het bos wandelt 
als voor personen die belast zijn met de opruiming ervan (politiemensen, technici, 
brandweerlieden, civiele bescherming en afvalverwerkende firma’s). 
 

4. Namaak en valsmunterij 
 
Er zijn talrijke gevolgen van namaak die de titularissen van intellectuele rechten, de 
Staat en bepaalde consumenten treffen. Het is echter onmogelijk deze gevolgen 
precies in te schatten. Daarom dient de schatting van de Wereldhandelsorganisaite 
(WHO) als gebruikelijke basis. Deze staaft zich op een berekening uit 1997 door de 
Internationale Kamer van Koophandel, aangepast volgens de wereldhandel. Zo 
werden de illegale inkomens van namaak voor 1995 op 5% van de wereldhandel 
geëvalueerd. Op heden varieert deze evaluatie tussen 5 en 7%113.  
 
Teneinde de criteria te bepalen met betrekking tot de materiële schade voor de 
slachtoffers en de maatschappij, alsook de illegale winsten voor de daders, werd een 
extrapolatie114 uitgevoerd op basis van de in de studie115 van het Centre for Economic 
and Business Research geleverde cijfers, die werd uitgevoerd voor de Anti-
counterfeiting group. In België bedroeg dit cijfer €2,479 miljard.  
 
De gevolgen op de maatschappij die te wijten zijn aan valsmunterij voor de 
rechtstreekse slachtoffers bedroeg €13 miljoen in 2003 (waarvan 2 miljoen aan valse 
munten). De gerealiseerde winsten voor criminelen zijn iets lager, omwille van de 
vereiste investeringskosten. Deskundigen ramen deze kosten voor valsmunterij op 
15%. Voor de andere betaalmiddelen, is de winst het door het slachtoffer geleden 
verlies. Het gebruik van valse betaalmiddelen heeft ook gevolgen op de solvabiliteit 
van de nationale financiële diensten waar de feiten worden begaan. 
 
Wat betreft de materiële schade ten gevolge van de vervalsingen voor de 
rechtstreekse slachtoffers en de maatschappij, zijn er op heden nog geen 
betrouwbare gegevens beschikbaar. De publieke of private overheden of de 
particulieren worden rechtstreeks benadeeld door valse documenten die worden 
gebruikt om allerlei soorten frauduleuze handelingen te stellen of dienen om op te 
lichten of commerciële transacties uit te voeren. Het fenomeen kan in bepaalde mate 
                                               
113 De Wereld Douane Organisatie evalueert de inkomstenderving op wereldniveau op  
€ 450 miljard.  
114 Deze extrapolatie werd berekend op basis van de verliezen in het Verenigd Koninkrijk die op £9 
miljard werden geëvalueerd, die dan werden teruggebracht naar de verhoudingen van  de Belgische 
bevolking. 
115 Deze studie evalueert de verliezen die werden geleden in deze sectoren die sterk door namaak 
worden getroffen, met name de textiel/schoenensector, de speelgoed/sportsector, de parfumerie- en 
cosmeticasector, de farmaceutische sector. 
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corruptie, beïnvloeding en waardeverlies veroorzaken (zowel in België als in het 
buitenland). 
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G. Samenvatting – criminaliteitsbeeld 
 

 Het aantal actieve criminele organisaties dat in 2003 (292) en 2004 (288) 
werden gerapporteerd, lijkt zich te stabiliseren. Ook het profiel van de 
criminele organisaties (qua samenstelling, structuur, …) die actief zijn in 
België blijft quasi onveranderd.  

 
 Echter, de professionalisering van sommige criminele organisaties 

(hormonenmilieu, criminele motorbendes,…) op diverse vlakken (juridisch, 
technologisch, boekhoudkundig vlak, …) gaat onverminderd voort, als ook 
lijken de criminele organisaties hun actieterreinen ofwel uit te breiden of 
wel te heroriënteren. Het gebruik of misbruik van commerciële en juridische 
structuren en allerlei experten wijst op het belang van de wettelijke 
omgeving voor het bestaan en overleven van criminele organisaties in de 
samenleving.  

 
 Uit het voorgaande blijkt dat het beeld van de georganiseerde criminaliteit in 

België eerder zeer divers van aard is qua samenstelling, structuur, financieel 
en ‘technologisch’ vermogen. Naast het gesofisticeerde vermogen van de 
criminele organisaties trekt eveneens het gewelddadige en/of intimiderende 
capaciteiten van de criminele organisaties de aandacht.  

 
 
 
Vervolg: volume 2 
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III. VERLOOP VAN DE POLITIONELE ONDERZOEKEN 

A. Aard, type en draagwijdte van de dossiers 

1. Nieuw geopende dossiers 
 
In 2003 en 2004 werden respectievelijk 128 (43,8% van de dossiers waarmee dit jaar 
rekening wordt gehouden) en 113 (39,5%) nieuwe dossiers geopend. Dezelfde 
variatiemarge als in het begin van de stelselmatige inzameling van informatie 
betreffende de georganiseerde criminaliteit blijft dus bestaan. Deze marge 
schommelt sinds 1997 rond 120 nieuw geopende onderzoeken per jaar. Naarmate 
de onderzoeken vorderen, wordt het steeds moeilijker rekening te houden met het 
dossier en nieuwe elementen aan te brengen om aan één van de methodologische 
criteria te beantwoorden. 
 
Op alle gevoerde en geïnventariseerde dossiers in dit rapport zijn er op 31 december 
2004 nog steeds 172 (61,0%) geopend. In 2003 waren er dat nog 198. Op 31 
december 2004 werden 110 dossiers uit 2004 afgesloten.  
 

2. Type dossiers 
 
In 2003 werden 92 (71,9%) dossiers op reactieve basis en 36 (28,1%) op proactieve 
basis ingeleid. In 2004 waren er 82 (72,6%) reactieve en 31 (27,4%) proactieve 
onderzoeken. Er zijn dus duidelijk meer reactieve dan proactieve onderzoeken1. Het 
relatieve aandeel proactieve onderzoeken blijft evenwel toenemen en stabiliseert zich 
in absolute cijfers boven de 30 (wat vroeger niet het geval was, met uitzondering van 
2001 dat een eerder ongewoon jaar was). 
 

Tabel 1: aard van de dossiers 

 Reactie
f 

% Proactie
f 

% 

2003 92 71,9 36 28,1
2004 82 72,6 31 27,4

 

3. Duur van de onderzoeken 
 
De duur van de onderzoeken blijft beperkt. Gemiddeld is er in 2003 sprake van 3 
jaar en 3 maanden en in 2004 een beetje meer dan 2 jaar. Het aanzienlijke deel 
nieuwe dossiers waarvan de duur per definitie minder dan één jaar bedraagt, 
verklaart dit beperkte cijfer. Het jaar 2004 is evenwel vrij uitzonderlijk en kan 
misschien wijzen op een vermindering van de onderzoeksduur. Deze tendens zal 
evenwel op langere termijn moeten worden onderzocht. 
 

4. Personeel betrokken bij het onderzoek 
 
De georganiseerde criminaliteit is een complex fenomeen dat uiteenlopende 
aspecten omvat. De multidisciplinaire aanpak van dit soort criminaliteit, die tevens 
door de parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde 

                                               
1 Overeenkomstig de “wet Franchimont“.  
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criminaliteit in België2 wordt aanbevolen, blijkt dus van essentieel belang. In 
onderstaande tabel worden de betrokken diensten bij de onderzoeken tegen de 
georganiseerde criminaliteit, de aangeworven beroepscategorieën en de duur, in 
werkdagen, van de aanwerving weergegeven.  
 
De berekening van de al dan niet politionele personeelsaanwervingen om deze 
criminele fenomenen te bestrijden is niet eenvoudig. Het meldingsformulier voorzag, 
in bijlage, in een berekeningsmethode waarmee de aanwervingsduur kon worden 
benaderd. Het nadeel van deze methode is evenwel dat de geïnvesteerde tijd per dag 
wordt getotaliseerd, waardoor bijvoorbeeld geen inzicht op de gepresteerde 
overuren kan worden verkregen. De toepassing van het nieuwe invoersysteem van de 
individuele prestaties (PPP), dat gekoppeld is aan een referentie naar de dossiers van 
georganiseerde criminaliteit, zou het verzamelen van informatie moeten 
vergemakkelijken. 
 
De verdeling per aangeworven personeelstype en de evaluatie van hun 
aanwervingsduur tonen evenwel de inspanningen aan die de facto worden geleverd 
om onderzoeken te voeren tegen de georganiseerde criminaliteit. Dit geeft evenwel 
geen aanwijzing over de personeelscapaciteit waarover de gerechtelijke overheden 
menen te moeten beschikken om dit fenomeen te bestrijden. 
 
We kunnen reeds vaststellen dat het invoeren van nieuwe meetinstrumenten van de 
politiecapaciteit tot heel wat verduidelijkingen heeft geleid in de overgedragen 
informatie. In 2003 en 2004 valt het steeds vaker op dat meer en meer op 
operationele misdrijfanalisten beroep wordt gedaan (73 in 2003 en 80 in 2004).  
 

Tabel 2: betrokken personeelscategorieën 

CATEGORIE ONDERZOEKERS 2003 2004 
 BASIS VERSTERKING TOTAAL BASIS VERSTERKING TOTAAL

Gerechtelijke onderzoekers 1.518 355 1.873 1.379 232 1.611
Eerstelijnspolitie 83 132 215 113 149 262

Financiële onderzoekers 145 * 145 165 * 165
Wetenschappelijk laboratorium 53 18 71 82 17 99
Operationele misdrijfanalisten 67 6 73 71 9 80

Andere onderzoekers v/h 
gedeconcentreerde niveau3 

104 6 110 176 2 178

Bijzondere observatie en 
interventie-eenheden 

* 669 669 * 770 770

Buitenlandse politiediensten * 167 167 * 157 157
Andere federale diensten4 25 161 186 57 145 202

Douane * 34 34 * 196 196
Vertalers en tolken * 119 119 * 7 7

Andere onderzoekers 63 * 63 142 * 142
Andere versterking5 * 64 64 * 46 46

TOTAAL 2.058 1.731 3.789 2.185 1.730 3.915
 

                                               
2 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. 
3 Deze categorie omvat met name leden van de arrondissementele informatiekruispunten, officieren en 
andere deskundigen.. 
4 De Algemene Directie van de gerechtelijke politie, de algemene reserve, het luchtdetachement, de 
diensten voor geautomatiseerde milieubijstand en -onderzoek.. 
5 De categorie “Andere versterking” omvat de geniekorpsen van het Belgische leger, NICC – afdeling 
balistiek, of andere deskundigen of diensten. 
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Tabel 3: aantal werkdagen 

CATEGORIE ONDERZOEKERS 2003 2004 
 BASIS VERSTERKING TOTAAL BASIS VERSTERKING TOTAAL

Gerechtelijke onderzoekers 58.019 746 58.765 53.579 2090 55.669
Eerstelijnspolitie 407 372 779 2.729 1.689 4.418

Financiële onderzoekers 9.217 - 9217 9.877 - 9.877
Wetenschappelijk laboratorium 255 124 379 356 39 395
Operationele misdrijfanalisten 4.077 31 4.108 2.620 391 3.011

Andere onderzoekers v/h 
gedeconcentreerde niveau 

2.172 9 2.181 1.761 41 1.802

Bijzondere observatie en 
interventie-eenheden 

* 4.780 4.780 * 3.512 3.512

Buitenlandse politiediensten * 2.587 2.587 * 2.874 2.874
Andere federale diensten 1.654 440 2.094 29 439 468

Douane * 90 90 * 261 261
Vertalers en tolken * 2.854 2.854 * 80 80

Andere onderzoekers 612 * 612 647 134 781
Andere versterking * 410 410 * 77 77

TOTAAL 76.413 12.443 88.856 71.598 11.627 83.225
 

5. Gebruikte technieken 
 
Bijzondere opsporingsmethoden6 werden respectievelijk in 232 dossiers (2003; 
73,8%) en 235 (2004; 81,3%) gebruikt.  
 
Hoewel ze in overeenstemming is gebracht met de nieuwe wet op de bijzondere 
opsporingsmethoden, is de lijst met voorgestelde methoden in het 
meldingsformulier, die hieronder wordt weergegeven, vollediger. Er wordt 
bijvoorbeeld gedetailleerdere informatie gevraagd voor de gebruikte 
telecommunicatiemiddelen.  Bovendien worden andere middelen geïnventariseerd 
die nuttig zijn in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit (met name de 
bescherming van getuigen). Op 232/235 dossiers, werd in 2003 en 2004 
respectievelijk tot 601 en 692 keer gebruik gemaakt van bijzondere 
opsporingsmethoden. Dit bevestigt de reeds bestaande vaststellingen die wezen op 
een geregelde stijging van de toegepaste technieken in de dossiers van 
georganiseerde criminaliteit. Dit is een duidelijke stijging, in absolute en relatieve 
cijfers, in vergelijking met de voorbije jaren  (+20% in 2002, +6% in 2003 en +13% in 
2004). 
 
Aangezien de berekeningswijze voor het toepassen van een methode soms kan 
variëren (bvb. 1 pseudo-koop per dossier of meerdere pseudo-kopen voor drie 
verdachten), is het zinvoller rekening te houden met het aantal onderzoeken en het 
soort toegepaste techniek dan het aantal keer dat een techniek werd toegepast. 
 

                                               
6 In de wet van 6 januari 2003 (B.S. 12 mei 2003) worden drie bijzondere opsporingsmethoden 
gedefinieerd: de observatie, de infiltratie en de informantenwerking. Ook andere onderzoeksmethoden 
zijn in de wet opgenomen. Het betreft het onderscheppen van post, de inkijkoperatie, de uitgestelde 
tussenkomst, en het inwinnen van bankgegevens. 
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Tabel 4: gebruik van bijzondere opsporingstechnieken per onderzoek in 2003 en 2004 

AARD VAN DE TECHNIEKEN 2003 % 2004 % 
Zoller/malicieux 174 28.9 148 21.4

Observatie 103 21.6 122 17.3
Interceptie GSM 95 15.9 115 16.6

Informant 68 11.3 69 10.0
Opvraging bancaire 

gegevens
36 6.0 57 8.2

Direct afluisteren 37 6.1 47 6.8
Interceptie vaste telefoon 29 4.8 44 6.3
Discrete visuele controle 16 2.7 19 2.8

Interceptie fax 8 1.3 18 2.7
Pseudo-koop 7 1.2 9 1.3

Interceptie Internet 5 0.8 8 1.1
Infiltratie op korte termijn 4 0.6 8 1.1

Interceptie post 7 1.2 7 1.0
Uitgestelde tussenkomst 5 0.8 5 0.7
Gecontroleerde levering 3 0.4 4 0.6

Bescherming getuigen 2 0.3 4 0.6
Bewaakte doorlevering 2 0.3 3 0.4

Andere7 * - 3 0.4
TOTAAL 601 100 692 100

Opm.: Er werden bijzondere technieken toegepast in 235 en 232 onderzoeken. Er 
kunnen meerdere technieken per onderzoek worden toegepast. Dit verklaart het 
totaal 601 en 692. 
 
Deze gegevens bevestigen de nieuwe trend die de laatste drie jaar is vastgesteld.  
 
De zoller (identificatie van de telefoonnummers) werd vaker gebruikt, hoewel het 
relatieve aandeel sinds 2002 blijft dalen. De volgende stap is de interceptie van 
telefoonberichten. Vooral de interceptie van GSM-berichten stijgt. Het aantal 
intercepties bij mobiele telefoons blijft ook toenemen in vergelijking met het aantal 
intercepties bij vaste telefoonlijnen (3 tegen 1 in 2003 en 2004 in de dossiers van 
georganiseerde criminaliteit, in tegenstelling tot een verhouding van bijvoorbeeld 
1,6 in 2001 en 1,2 in 2000).   
 
De observatie is tevens een graag toegepast middel om bewijzen te vergaren. Dit 
middel geeft immers rechtstreeks informatie over de begane feiten of contacten 
tussen verschillende verdachten. Een ander middel om informatie over het bestaan 
van criminele organisaties op te sporen, dat vaak samen met andere technieken 
wordt gebruikt, is het werk met de informanten. Het beroep op informanten is er in 
2002 (77 dossiers) enigszins op achteruitgegaan.  
 
Uit de cijfers blijkt dat, met name met het opduiken van talrijke technieken die door 
de wet van 6 januari 2003 worden geregeld, de instrumenten in de strijd tegen 
criminele organisaties gevarieerder worden en zich aanpassen aan de vastgestelde 
modus operandi. 
 
Sinds 2001 blijft het aantal directe afluistermaatregelen elk jaar stijgen. Hoewel het 
expliciet sinds de nieuwe wet voorzien is, blijft het gebruik van frontstore 
daarentegen een randverschijnsel (2 keer in 2004), terwijl de geïnventariseerde 
georganiseerde criminaliteit een uitgesproken commercieel/financieel karakter 
vertoont. 
 

                                               
7  Frontstore en testkoop. 
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Er dient evenwel niet altijd gebruik te worden gemaakt van spectaculaire middelen 
om criminele organisaties op te sporen (en te treffen) (bvb. het inwinnen van 
bancaire gegevens waardoor niet alleen het illegaal verworven vermogensvoordeel 
kan worden geëvalueerd, maar tevens een deel van de financiële stromen en de rol 
van de leden van de organisatie kan worden ontdekt). Hoewel er technische 
beperkingen bestaan, is het niet verwonderlijk dat intercepties op het internet tot de 
middelen behoren die de politiediensten gebruiken.   
 
Hierna volgen een aantal beschouwingen met betrekking tot de telefoontap. 
 
Zoals reeds vermeld, blijft het telefoonverkeer een favoriet middel in de strijd tegen 
criminele organisaties. Dankzij het opzetten van het nieuwe interceptiesysteem, het 
“Central Technical Interception Facility”, kan een gedetailleerd zicht verkregen 
worden over het toepassen van dit middel bij alle gerechtelijke onderzoeken die 
binnen de Belgische politiediensten worden gevoerd.  
 
In de volgende, evenwel gedetailleerde uiteenzetting, zullen (bewust) alle technische 
aspecten met betrekking tot het afluisteren van telefoongesprekken niet worden 
aangehaald. Er is immers reeds vastgesteld dat de mediadrukte rond bepaalde 
mogelijkheden van de politiediensten zich snel binnen het criminele milieu 
verspreidt. 
 
In 2004 vonden in België in 440 gerechtelijke dossiers 2.070 afluistermaatregelen 
plaats8 (met andere woorden 4,7 afluistermaatregel per dossier). Dit is niets in 
vergelijking met bepaalde situaties in andere landen van de Europese Unie waar 
dossiers tot 90 gelijktijdige taps telt). Uit de verdeling van verschillende 
afgeluisterde telecommunicatiemiddelen, kan worden vastgesteld dat 84,4% van de 
taps op GSM’s en 7,1% op vaste telefoonlijnen gebeurde. De verhouding is 12 
afluistermaatregelen van GSM’s tegen één per vaste lijn. Dit cijfer, hoewel het veruit 
boven de bekendgemaakte verhouding ligt van georganiseerde criminaliteit, hoeft 
niet te verbazen. Het aantal gebruikte GSM’s blijft immers (ook en vooral binnen de 
criminaliteit) toenemen, de gegevens van georganiseerde criminaliteit hebben ook 
betrekking op dossiers die sinds enkele jaren geopend zijn en de cijfers die er 
worden genoteerd houden geen rekening met het aantal keer dat een GSM (of vaste 
lijn) wordt afgeluisterd, maar wel met de getroffen maatregel9. 77,8% van de 
afluistermaatregelen had betrekking op de verdachte (zie art. 90ter, §1, lid.2°,1° van 
het Wetboek van Strafvordering) en 13,3% op een derde (zie art. 90ter, §1, lid.2°,2° 
Sv)10. 
 
De veroorzaakte werklast door het afluisteren van telefoongesprekken blijft 
aanzienlijk, ook al heeft de wijziging van de wet dit probleem gedeeltelijk opgelost. 
Het is immers niet langer nodig de volledig afgeluisterde gesprekken uit te schrijven, 
maar enkel de volledige delen die bewijsstukken leveren. In 2004 werden 34.935 
uren afgeluisterd (23 voltijdse personen), heel wat minder dan in 2003 (-22%), maar 
gelijklopend met de stijgende tendens die in 2001 en 2002 werd vastgesteld. Dit 
betekent 80 afluisteruren per dossier (en 16 gespreksuren per afluistering). Hiervan 
werden 13.975 relevante gespreksuren uitgeschreven (40% van de afgeluisterde uren 

                                               
8 Er werden 2.562 afluistermaatregelen door de operatoren gefactureerd. Er dient evenwel te worden 
verduidelijkt dat meerdere operatoren ingrijpen voor eenzelfde afluistering. De gegevens die in dit 
hoofdstuk werden vermeld, konden worden verkregen op basis van een individueel onderzoek dat 
binnen de Gerechtelijke Dienst Arrondissement werd gevoerd. Dit onderzoek kaderde in de jaarlijkse 
evaluatie van de nieuwe telefoontapwet. 
9 Zo wordt in een dossier waarin 12 taps van GSM’s en 1 afluistermaatregel van een vaste lijn werd 
bevolen, in de algemene cijfers opgenomen als een dossier waarin zowel de GSM als de vaste lijn 
werden afgeluisterd. De evolutie in de tijd houdt ook in dat het afluisteren van GSM’s steeds 
noodzakelijker wordt in de dossiers van georganiseerde criminaliteit  
(115 dossiers in 2004). 
10 De andere niet verduidelijkte gevallen in de antwoorden die verkregen werden door het interne 
onderzoek. 
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en, in het algemeen, 64 voltijdse personen voor het uitschrijven van de gesprekken, 
bovenop de personen voor de afluistermaatregel zelf)11. Op langere termijn stellen 
we een constante toename vast van het aantal uitgeschreven uren (12% in 2001, 
16,5% in 2002 en 32% in 2003), waardoor de geregistreerde daling van het aantal 
afgeluisterde uren in 2004 in vergelijking met 2003 misschien kan worden verklaard. 
Deze daling (en deels de stijging van de uitschrijving) kan mogelijk ook worden 
verklaard door een bewuste keuze om de duur van de taps te beperken met het oog 
op enerzijds een beperking van de kosten en anderzijds de doeltreffendheid van de 
maatregel of als gevolg van een betere bepaling van de mogelijk interessante 
gesprekken voor het onderzoek. Er dienden 36 vreemde talen te worden vertaald 
en/of getolkt, voornamelijk het Arabisch, het Berbers, het Turks, het Frans en het 
Nederlands. 
 
Wanneer het verkregen resultaat wordt bekeken dat door de maatregel werd 
behaald, kan worden vastgesteld dat één derde van de maatregelen geen belangrijke 
elementen heeft aangebracht, tegen 29% met een doorslaggevend belang (en 26,1% 
met belangrijke elementen). Ondanks de aanmoedigende resultaten, blijven bepaalde 
categorieën van feiten en personen gevrijwaard van dit doeltreffende middel in de 
strijd tegen de zware en/of georganiseerde criminaliteit. Dit is met name het geval 
bij valsmunterij en de gezochte voortvluchtigen (die schuldig werden bevonden door 
een rechtbank, maar die niet onder de wet vallen met betrekking tot bijzondere 
opsporingsmethoden of het afluisteren van telefoongesprekken, omdat ze reeds 
werden veroordeeld). 
 
De inhoud van bepaalde gesprekken toont ook duidelijk aan dat criminelen steeds 
vaker gebruik maken van internet. Ze spreken er bijvoorbeeld af op chatboxen om 
de interceptie van gesprekken door de politie te vermijden12. Er zouden bijgevolg ook 
maatregelen moeten worden getroffen om deze evolutie tegen te werken. 
 

6. Informatiebronnen 
 
Alle onderzoeken worden hoofdzakelijk ingesteld op het niveau van de GDA. De rol 
van de Lokale Politie en de informant zijn eveneens belangrijk bij het instellen van 
onderzoek naar georganiseerde criminaliteit. 
 
Bijna de helft van de oorspronkelijke gegevens is afkomstig van de Belgische 
politiediensten (49,4%). De terugloop van de rol van de informant lijkt bevestigd te 
worden. 

                                               
11 Een interne studie bij de Federale Politie (er wordt ook contact opgenomen met het buitenland) heeft 
aangetoond dat, indien de wet het uitschrijven herleidde tot de relevante delen van de gesprekken en 
de afluistermaatregelen zelf ter griffie werden neergelegd, er op 40 voltijdse personen zou kunnen 
worden uitgespaard. Het uitschrijven van de gesprekken gebeurt tevens in de afluisterkamers. 
12 In tegenstelling tot de sector van de telefonie, staat er voor de leveranciers van internetdiensten, die 
verplicht worden samen te werken met de overheden op basis van het K.B. 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 overheidsbedrijven, bijvoorbeeld geen enkele 
modaliteit over de gegevens die moeten worden doorgegeven of de na te leven termijnen. 
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Tabel 5: Bronnen van onderzoek 

Bronnen 2003 % 2004 % 
Federale Politie  55 28,9 59 35,1 
Lokale Politie 28 14,7 24 14,3 
Informant 38 20,0 24 14,3 
Buitenlandse politiedienst 14 7,4 14 8,3 
Particulier 6 3,2 10 6,0 
Douane 8 4,2 10 6,0 
Privé onderneming 7 3,7 8 4,8 
CFI 8 4,2 8 4,8 
Andere13 6 3,2 3 1,8 
Andere administratie 4 2,1 2 1,2 
Inspectiedienst 6 3,2 2 1,2 
Anonieme info 5 2,6 2 1,2 
Journalist * 0,0 1 0,6 
Staatsveiligheid * 0,0 1 0,6 

TOTAAL 190 100 168 100 
 

7. Activiteiten eerste confrontatie 
 
Het informantenbeheer, de eigen analyses en de toepassing van de bijzondere 
opsporingsmethoden leiden het vaakst tot de eerste informatie over criminele 
organisaties. De eerste lijnspolitie en de douane- en belastingsinstanties leveren 
eveneens belangrijke informatie m.b.t. de detectie van de georganiseerde 
criminaliteit. 
 

Tabel 6: activiteiten tijdens eerste confrontatie met de criminele organisatie 

ACTIVITEITEN 2003 % 2004 % 
Informantenbeheer 41 22,3 35 21,6 

Eigen analyse 31 16,8 25 15,4 
BOM 7 3,8 15 9,3 

Andere14 26 14,1 15 9,3 
Klachten 24 13,0 14 8,6 

Douanecontrole 13 7,1 11 6,8 
Belasting- en financiële controle 9 4,9 8 4,9 

Patrouille/interventie 12 6,5 8 4,9 
Onbekend 5 2,7 8 4,9 

Controle voertuig 3 1,6 5 3,1 
Ontdekking slachtoffer 3 1,6 4 2,5 

Anonieme tip 3 1,6 4 2,5 
Buurtonderzoek 1 0,5 4 2,5 

Wegcontrole 3 1,6 3 1,9 
Paspoortcontrole 3 1,6 3 1,9 

TOTAAL 184 100 162 100 
 

                                               
13 Dit betreft informatie van curatoren, open bronnen, … 
14 Andere: melding van financiële instelling, media, internet, informatie van spijtoptanten, verslagen van 
curatoren, niet-politionele gegevensbanken, … 
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B. Samenvatting – verloop van de onderzoeken 
 

 In 2003 en 2004 werden er respectievelijk 128 en 113 nieuwe dossiers 
geopend. Dit ligt in de lijn van de vorige rapporteringsjaren. 

 
 Bijzondere opsporingsmethoden en andere onderzoekenmethoden werden 

toegepast in respectievelijk 232 en 235 dossiers, wat een geleidelijke 
toename betekent. De toepassing van deze bijzondere technieken lijkt 
doorslaggevend te zijn in de opsporing van criminele organisaties. 

 
 De rol van de Lokale Politie en van de douane- en belastingsadministraties is 

eveneens belangrijk in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit.  
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IV. OVERHEIDSMAATREGELEN 

A. Algemeen 
 
De Ministerraad van 30 en 31 maart 2004 stond in het teken van veiligheid, politie 
en justitie. Op deze Ministerraad werden twee beleidsdocumenten goedgekeurd: de 
kadernota integrale veiligheid en het nationaal veiligheidsplan.  
 
De kadernota spits zich essentieel op de aanpak van onveiligheid gerelateerd aan 
criminaliteit, overlast en verkeersveiligheid, zoals aangereikt in het regeerakkoord 
van 12 juli 2003. Hierbij wordt de aanpak van deze onveiligheidsfenomenen, 
waaronder georganiseerde criminaliteit15, gekaderd binnen een integraal beleid 
waarbij de organisatorische en beheersmatige componenten worden belicht.  
 
Het is de bedoeling om de veiligheidsprioriteiten op een coherente en 
gestructureerde wijze naar voren te brengen als raamkader voor een integraal en 
geïntegreerd veiligheidsbeleid van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. 
De wil bestaat er dan ook in om de coherentie van de gerechtelijke en politionele 
benaderingen van de criminele fenomenen te bevorderen. Het nationaal 
veiligheidsplan vormt in deze optiek dan ook het verlengstuk van de kadernota. 
Opvolging van de kadernota gebeurt onder coördinatie van de Dienst voor het 
Strafrechtelijk Beleid. 
 
Ook de Europese agenda heeft invloed op de overheidsmaatregelen inzake de 
georganiseerde criminaliteit. Met name, op 4 november 2004 werd door de Europese 
Raad het Haags Programma16 ter versterking van vrijheid, veiligheid en recht in de 
Europese Unie aangenomen. 
 
Het Haags Programma heeft tot doel17: 
 

 Het gemeenschappelijke vermogen van de Unie en de lidstaten te versterken 
om de fundamentele rechten, minimale procedurele rechtswaarborgen en 
toegang tot de rechter te garanderen; 

 Personen in nood bescherming te bieden overeenkomstig het 
Vluchtelingenverdrag van Genève en andere internationale verdragen; 

 Migratiestromen te beheersen en buitengrenzen van de Unie te controleren; 
 Georganiseerde grensoverschrijdende criminaliteit en de dreiging van het 

terrorisme te bestrijden; 
 Europol en Eurojust te versterken; 
 Wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen en gerechtelijke stukken 

in burgerlijke en in strafzaken te realiseren en; 
 Juridische en gerechtelijke hindernissen voor geschillenbeslechting in 

burgerlijke en familiezaken met grensoverschrijdende gevolgen weg te 
nemen. 

  
De vooruitgang van dit meerjarenprogramma zal door de Commissie a.d.h.v. een 
scorebord opgevolgd worden. 
 

                                               
15 Kadernota Integrale Veiligheid, 30-31 maart 2004, p. 13-21. (http://www.dsb-spc.be)  
16 Council Secretariat documentation reference file n° 16054/04 JAI 559, 33 p. 
17 Ibid., p. 3. 
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B. Wetgeving 
 
De huidige wetgeving in het kader van de bestrijding van georganiseerde 
criminaliteit betreft hoofdzakelijk een omzetting van Europese regelgeving in het 
Belgisch recht. Hieronder volgt een niet-exhaustieve lijst. 
 

 
JAARRAPPORT 2005 

GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN BELGIË IN 2003-2004 

11



VERTROUWELIJK   
VOLUME 2: AANPAK 

1. Overzicht 
 

EUROPESE / INTERNATIONALE REGELGEVING  OMZETTING IN BELGISCHE WETGEVING 
Overeenkomst opgesteld op grond van art. K.3 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en 
samenwerking tussen de douaneadministraties, en met de Bijlage, 
gedaan te Brussel op 18 december 1997 (PB C24 van 23 januari 1998 
blz. 2-22) 
 
 
Actieplan ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit (door de 
Raad aangenomen op 28 april 1997) (PB C251 van 15 augustus 1997, 
1-16) 
 

Wet van 13 september 2004 houdende instemming met de Overeenkomst opgesteld 
op grond van art. K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake 
wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties, en met de 
Bijlage, gedaan te Brussel op 18 december 1997. (B.S. 4 november 2004) 
 

 Deze wet bekrachtigt de Overeenkomst van 18 december 1997 en heeft tot doel de 
samenwerking tussen de douaneadministraties van de Eu-lidstaten op het vlak van 
het voorkomen, opsporen en vervolgen van inbreuken op douanevoorschriften te 
verbeteren. 

 Hiermee wordt de rol van de douaneadministraties in de bestrijding van 
georganiseerde criminaliteit door de betrokken partijen erkent. De Overeenkomst 
bevat o.a; bepalingen inzake bijzondere vormen van samenwerking: 
grensoverschrijdende observatie, gecontroleerde aflevering, infiltratie, … 
 

Besluit van de Raad 2002/187/JBZ van 28 februari 2002 betreffende de 
oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van 
criminaliteit te versterken (PB L63 van 6 maart 2002, p. 1-13) 
 

Wet tot omzetting van het besluit van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de 
oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te 
versterken. (B.S. 2 augustus 2004) 
 

 De omzetting van het ‘Eurojust-besluit’ in het Belgische recht vloeit voort uit twee 
verplichtingen: 

1. de aanwijzing van een Belgisch lid van Eurojust, zijn evt. correspondent en 
een lid van het gemeenschappelijk controleorgaan inzake bescherming van 
persoonsgegevens; 

2. de relatie die Eurojust moet onderhouden met de bevoegde nationale 
autoriteiten. 

 
Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde 
misdaad, gedaan te New York op 15 november 2000; 
 
Aanvullend Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over 

Wet van 24 juni 2004 houdende instemming met de volgende Internationale akten: 1° 
het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, 
2° het Aanvullend Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en 
in de lucht, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale 
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de zee en in de lucht, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen 
transnationale georganiseerde misdaad gedaan te New York op 15 
november 2000; 
 
Aanvullend Protocol inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van 
mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, bij 
het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale 
georganiseerde misdaad, gedaan te New York op 15 november 2000; 
 
Aanvullend Protocol tegen de ongeoorloofde vervaardiging van en 
handel in vuurwapens, de onderdelen, componenten en munitie ervan, 
bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale 
georganiseerde misdaad, gedaan te New York op 31 mei 2001. 
 

georganiseerde misdaad, 3° het Aanvullend Protocol inzake de preventie, bestrijding 
en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, 
bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde 
misdaad, gedaan te New York op 15 november 2000, 4° het Aanvullend Protocol 
tegen de ongeoorloofde vervaardiging van en handel in vuurwapens, de onderdelen, 
componenten en munitie ervan, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen 
transnationale georganiseerde misdaad, gedaan te New York op 31 mei 2001 (B.S. 13 
oktober 2004) 
 

 Het UNTOC-verdrag is van kracht gegaan op 29 september 2003 overeenkomstig 
art. 38 van het verdrag, het eerste aanvullende protocol op 25 december 2003 (art. 
17), het tweede protocol op 28 januari 2004 (art. 22) en het derde aanvullende 
protocol op 3 juli 2005.  
 

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering 
van de Republiek Slovenië inzake politiesamenwerking, ondertekend te 
Brussel op 22 januari 2001. 

Wet van 12 april 2004 houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering 
van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Slovenië inzake 
politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 22 januari 2001 (B.S. 17 juni 2004) 
 

 Deze wet bekrachtigt het Verdrag van 22 januari 2001 en institutionaliseert van 
de samenwerking met politieoverheden in Slovenië; 

 De bedoeling is de politiesamenwerking tussen de beide landen te bevorderen en 
het optreden tegen de georganiseerde criminaliteit18 te coördineren. 
 

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering 
van de Republiek Letland betreffende de politiesamenwerking, 
ondertekend te Brussel op 16 oktober 2001. 

Wet van 13 januari 2005 houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering 
van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Letland betreffende de 
politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 16 oktober 2001 (B.S. 18 maart 
2005) 
 

 Deze wet bekrachtigt het Verdrag van 22 januari 2001 en institutionaliseert van 
de samenwerking met politieoverheden in Letland; 

De bedoeling is de politiesamenwerking tussen de beide landen te bevorderen en 

                                               
18 De georganiseerde criminaliteit in Slovenië wordt steeds meer gekarakteriseerd door een verhoogd professionalisme van zowel nationale als internationale (Yoegoslavische 
en ex-Sovjet) organisaties. De criminele organisaties zijn actief in drugshandel, wapentrafiek, voertuigentrafiek, mensenhandel en witwaspraktijken. (Bron: Parl. Stuk Senaat 
2003-04, 3-295/1, p. 4) 
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het optreden tegen de georganiseerde criminaliteit19 te coördineren. 
 

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering 
van de Republiek Estland betreffende de politiesamenwerking, 
ondertekend te Tallinn op 11 juni 2001. 

Wetsontwerp van 22 april 2004 houdende instemming met het Verdrag tussen de 
Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Estland 
betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Tallinn op 11 juni 2001, Parl. 
St. Senaat 2004-05, 3-645.  
 

 De bekrachtiging van het Verdrag van 11 juni 2001 wordt beoogd, ter 
institutionalisering van de samenwerking met politieoverheden in Estland; 

 De bedoeling is de politiesamenwerking tussen de beide landen te bevorderen en 
het optreden tegen de georganiseerde criminaliteit20 te coördineren 
 

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering 
van de Republiek Litouwen betreffende de politiesamenwerking, 
ondertekend te Vilnius op 19 november 2003. 

Wet van 2 mei 2005 houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van 
het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Litouwen betreffende de 
politiesamenwerking, ondertekend te Vilnius op 19 november 2003 (B.S. 15 juni 
2005) 
 

 Deze wet bekrachtigt het Verdrag van 19 november 2003 en institutionaliseert 
van de samenwerking met politieoverheden in Litouwen; 

 De bedoeling is de politiesamenwerking tussen de beide landen te bevorderen en 
het optreden tegen de georganiseerde criminaliteit21 te coördineren. 
 

Verordening nr. 2368/2002 van de Raad van 20 december 2002 tot uitvoering 
van de Kimberly procescertificering voor de internationale handel in diamant. 
(PB L358 van 31 december 2002, p. 28-48) 

Koninklijk Besluit van 30 april 2004 houdende maatregelen betreffende het toezicht 
op de diamantsector (B.S. 13 mei 2004) 
 

                                                                                                                                                                                                                             
19 De georganiseerde criminaliteit in Letland wordt gekenmerkt door mensenhandel, drugshandel en voertuigentrafiek. De criminaliteitsgraad ligt vrij laag voor wat de klassieke 
misdrijven betreft. Druggerelateerde misdaad en voertuigenzwendel zitten in de lift en de digitalisering van de Letlandse maatschappij heeft geleid tot een snelle verspreiding 
van kinderpornografie en cybercrime. Het gebruik van soft drugs is weid verspreid en er is een bloeiende handel in amfetamines afkomstig uit Polen. (Parl. Stuk Senaat 2003-04, 
3/643/1, p.4.) 
20 De georganiseerde criminaliteit in Estland bestaat uit een hoog ontwikkelde drugsindustrie, mensenhandel en voertuigentrafiek. Estland is één van de grootste producenten 
van amfetamines en XTC voor de Noord-Europese landen en is de draaischijf voor drugs komende uit Rusland en bestemd voor West-Europa.  
21 De georganiseerde criminaliteit in Litouwen wordt gekenmerkt dor mensenhandel, drugshandel en voertuigentrafiek. De ontwikkeling naar de markteconomie heeft ook de 
weg naar nieuwe criminaliteitsvormen geopend. De mensenhandel heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld en is in handen van internationale groepen. In 2002 werd in 
Litouwen een programma ontwikkeld inzake de controle en preventie van prostitutie en handel in vrouwen en kinderen. Dit gebeurde in samenwerking met de buurlanden en 
de Scandinavische landen. De drugsproblematiek is geëvolueerd van loutere handel naar productie van synthetische drugs. (Bron: Parl. Stuk Senaat 2004-05, 3-983/1, p. 4) 
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 Dit K.B. kadert in een verhoogde aandacht voor de inperking van fraude en 
misbruiken, en meer nog de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. 

 Het K.B. voert o.a. een registratieplicht in voor handelaars in diamant en een 
aangifte- en informatieplicht m.b.t. de in/of uitvoer vanuit of naar landen buiten de 
EG.  
 

Aanvullende protocollen bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen 
transnationale georganiseerde misdaad. 
 
Kaderbesluit 2002/629/JBZ van 19 juli 2002 van de Raad van de 
Europese Unie inzake bestrijding van mensenhandel (PB L203 van 1 
augustus 2002, p. 1-4) 
 
Richtlijn 2002/90/EG van 28 november 2002 van de Raad van de 
Europese Unie tot omschrijving van hulpverlening bij illegale 
binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf (PB L328 van 5 
december 2002, p. 17-18) 
 
Kaderbesluit van 28 november 2002 van de Raad van de Europese Unie 
tot versterking van het strafrechtelijk kader voor de bestrijding van 
hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal 
verblijf  (PB L328 van 5 december 2002, p. 1-2) 
 
 

 Wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de 
versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel (B.S. 2 februari 
2005) 
 

 Deze wet ligt in het verlengde van de hiernaast vermelde protocollen, richtlijn en 
kaderbesluiten.  

 De strafbaarstelling is niet langer beperkt tot vreemdelingen en heeft voortaan 
uitdrukkelijk betrekking op een aantal vormen van zowel sexuele als economische 
uitbuiting. Er is voorzien in nieuwe verzwarende omstandigheden. Mensensmokkel is 
vervat in het gewijzigde art; 77bis. De straffen zijn aangepast in overstemming met 
de strafdrempel uit de voornoemde instrumenten. O.a. wordt ook de bescherming 
tegen huisjesmelkerij uitgebreid. 

 De wet wijzigt de artikelen 324bis en. 324ter Sw. Hierdoor wordt een ruimere definitie 
naar het voorbeeld van het Verdrag van Palermo gecreëerd.22 (Zie IV.B.2) 
 

Regeerakkoord van 12 juli 2003 “Een creatief en solidair België, 
Zuurstof voor het land”. 
 

Koninklijk Besluit van 16 mei 2004 betreffende de bestrijding van de mensensmokkel 
en mensenhandel (B.S. 28 mei 2004) 
 

                                               
22 Deze aanpassing kadert in de omzetting van het Verdrag van Palermo in het Belgische recht.  
23 Deze coördinatiecel werd opgericht bij K.B. van 16 juni 1995. De Interdepartementale Coördinatiecel heeft reeds meerdere initiatieven genomen, maar haar activiteiten 
waren op de achtergrond geraakt. 
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Algemene beleidsnota van de Minister van Justitie (Doc. Kamer, 51-
3251/016) 
 
Kadernota Integrale Veiligheid, 30-31 maart 2004. 
 

 Dit K.B. heeft tot doel een hernieuwde basisstructuur te bieden voor de 
ontwikkeling van een geïntegreerd beleid inzake de bestrijding van mensensmokkel 
en mensenhandel. Hierbij wordt de Interdepartementale Coördinatiecel23 (opnieuw) 
geoperationaliseerd.  

 De Interdepartementale Coördinatiecel zal optreden als overlegorgaan voor alle 
betrokken actoren, zal het beleid van het IAMM24 bepalen en zal als kritisch evaluator 
optreden. 
 

Regeerakkoord van 12 juli 2003 “Een creatief en solidair België, 
Zuurstof voor het land”. 
 
Richtlijn 2001/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 
december 2001 tot wijziging van Richtlijn 91/308/EEG tot voorkoming 
van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld. 
 
Herziening van de Veertig Aanbevelingen van Financiële Actiegroep 
(juni 2003) 
 
Acht Bijzondere Aanbevelingen over de financiering van terrorisme van 
de FAG. 
 

Wet van 12 januari 2004 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot 
voorkoming van gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, de 
wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, 
en de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de 
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs. (B.S. 
23.01.2004) 
 

 Deze wet breidt de toepassing van de wet van11 januari 1993 uit tot de beoogde 
misdaadvormen en beroepen25, versterkt de verplichtingen tot identificatie, 
mededeling en waakzaamheid alsmede de bevoegdheden en juridische middelen van 
de CFI.  
 

 Wet van 3 mei 2003 houdende oprichting van de Federale Raad voor de strijd tegen 
de illegale arbeid en de sociale fraude, het Federale Coördinatiecomité en de 
Arrondissementscellen (B.S. 10 juni 2003) 
 

Deze wet strekt tot oprichting van een permanente coördinatiestructuur van de 
                                                                                                                                                                                                                             
24 Het Informatie- en Analysecentrum Mensensmokkel en Mensenhandel is een geïnformatiseerde site waarop elke betrokken actor aangesloten is via een beveiligd extranet. 
Dit systeem moet niet alleen een optimale informatieflux toelaten, maar dient ook voor de uitvoering van relevante strategische analyses, teneinde de nodige beleidsmatige, 
strategische en/of operationele acties te ondernemen. 
25 Het betreft een uitbreiding naar handelaren in goederen van grote waarde (i.c. handelaren in diamant) en de advocaten.  
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diverse acties van de diensten van de sociale inspectie en van de arbeidsinspectie bij 
het bestrijden van zwartwerk en sociale fraude. 
 

 

 
JAARRAPPORT 2005 

GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN BELGIË IN 2003-2004 

17 



VERTROUWELIJK   
VOLUME 2: AANPAK 

2. Art. 324bis en 324ter Sw 
 
De artikelen 324bis en 324ter van het Strafwetboek werden gewijzigd door de Wet 
van 10 augustus 2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de 
versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen 
praktijken van huisjesmelkers (B.S. 2 september 2005).  
 
Namelijk, in art. 324bis Sw vervallen de woorden “en waarbij gebruik gemaakt wordt 
van intimidatie, bedreiging, geweld, listige kunstgrepen of corruptie, of waarbij 
commerciële of andere structuren worden aangewend om het plegen van misdrijven 
te verbergen of te vergemakkelijken”.  
 
Concreet betekent dit dat de criminele organisatie voor het bereiken van haar 
doelstellingen niet meer noodzakelijk één van de voorheen in de wet limitatief 
opgesomde middelen dient te hanteren. Deze wijziging past in het kader van de 
omzetting van het ‘UNTOC”-verdrag naar het Belgische recht. De verwijzing naar de 
MO komt immers niet voor in het Verdrag opdat een criminele groep als een 
criminele organisatie kan worden beschouwd: 
 

“Article 2 
Use of terms 
 
For the purposes of this Convention: 
 
(a) “Organized criminal group” shall mean a structured group of three or more persons, 
existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more 
serious crimes or offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, 
directly or indirectly, a financial or other material benefit; 
(b) “Serious crime” shall mean conduct constituting an offence punishable by a maximum 
deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty;  
(c) “Structured group” shall mean a group that is not randomly formed for the immediate 
commission of an offence and that does not need to have formally defined roles for its 
members, continuity of its membership or a developed structure; 
 
…” 

 
Om de zgn. ‘passieve deelneming’ aan een criminele organisatie te kunnen strafbaar 
te stellen onder dezelfde voorwaarden als dit het geval was vóór de wijziging van art. 
324bis Sw, wordt art. 324ter § 1 Sw aangepast en wordt daarin dan wel verwezen 
naar deze MO: 
 

“Wanneer de criminele organisatie gebruik maakt van intimidatie, bedreiging, 
geweld, listige kunstgrepen of corruptie, of commerciële of andere structuren 
aanwendt om het plegen van de misdrijven  te verbergen of te 
vergemakkelijken,  wordt iedere persoon die wetens en willens daarbij 
betrokken is, gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot drie jaar en met 
een geldboete van honderd euro tot vijfduizend euro of met een van die 
straffen alleen, ook al heeft hij niet de bedoeling een misdrijf in het raam van 
die organisatie te plegen of daaraan deel te nemen op één van de in de 
artikelen 66 tot 69 bedoelde wijzen”. 

 
Om strafbaar te zijn volstaat het dus dat een persoon “willens” betrokken is (in de 
Franse versie: “fait partie”) bij een criminele organisatie waarvan hij weet dat ze één 
van de opgegeven modi operandi gebruikt om het plegen van misdrijven te 
verbergen of te vergemakkelijken. 
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C. Vonnissen en arresten 
 
In de col 12/2000 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep 
wordt de doorzending van de rechterlijke uitspraken, waarop de 
meldingsformulieren betrekking hebben, bepaald. Deze doorzending is in de praktijk 
gebrekkig, waardoor de analyse van de rechterlijke uitspraken beperkt werd tot twee 
belangrijke arresten van het arbitragehof. 
 

1. Arrest van het Arbitragehof m.b.t. de wet van 6 
januari 2003 betreffende de bijzondere 
opsporingsmethoden en enige andere 
onderzoeksmethoden26 

 
De belangrijkste gerechtelijke uitspraak omtrent de wet van 6 januari 2003 
betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere 
onderzoeksmethoden, is het arrest van het Arbitragehof tot gedeeltelijke 
vernietiging van deze wet. Het arbitragehof deed deze uitspraak op 21 december 
2004 over het verzoek tot vernietiging van deze wet dat werd ingesteld door de Liga 
voor de Mensenrechten27. 
 
Het klinkt paradoxaal dat het verzoek onder meer werd ingesteld op basis van de 
schending van het legaliteitsbeginsel (artikel 12, tweede lid van het E.V.R.M.) terwijl 
de wet precies werd ingevoerd met het oogmerk zowel de burgers als de uitvoerende 
politiebeambten meer rechtszekerheid, en bij afgeleide bescherming van hun 
fundamentele rechten en vrijheden te bieden. 
 
De verdienste van een strikt en sluitend wetgevend kader voor de toepassing van een 
aantal opsporingsmethoden, die ingevolge hun heimelijk karakter en de mogelijke 
inbreuk op fundamentele rechten als bijzonder worden aangemerkt, wordt evenwel 
door niemand in twijfel getrokken.  
 
Het Arbitragehof sprak in haar arrest de vernietiging uit van een beperkt aantal 
artikelen en bepaalde dat de gevolgen van de vernietigde bepalingen dienden te 
worden gehandhaafd omdat de terugwerkende kracht van de vernietiging 
onevenredige gevolgen zou hebben. Ook legde het Arbitragehof de wetgever een 
termijn op om de wetgeving aan te passen aan de vereisten van het arrest. 
 
Het is belangrijk dat het Arbitragehof de gerechtelijke finaliteit beklemtoont van het 
opsporings- en gerechtelijk onderzoek, waarin deze methoden worden uitgevoerd, 
en expliciet aanvaardt dat een aantal van deze onderzoeksmethodes niet strijdig zijn 
met de grondwettelijk en verdragsrechtelijk gewaarborgde rechten, maar nodig in 
het kader van de strijd tegen de zware en georganiseerde criminaliteit. Daarenboven 
sluit de gerechtelijke finaliteit niet uit dat bepaalde methoden ook binnen het 
proactief onderzoek worden toegepast. 
 
Zo worden de observatie, de infiltratie en de informantenwerking in dit arrest als 
middelen aanvaard die in het kader van een opsporings- en gerechtelijk onderzoek 
kunnen worden toegepast.  
 
Kort samengevat kan de vernietiging van het Hof worden herleid tot drie belangrijke 
elementen. 
 

                                               
26 Arbitragehof n° 202/2004, 21 december 2004, B.S. 6 januari 2005. 
27 Arbitragehof, 21 december 2004, B.S., 06 januari 2005, p. 378-389. 
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1. Het Arbitragehof stelde vast dat de definitie van “provocatie”, opgenomen in 
artikel 47quater Sv., restrictiever was dan de interpretatie van het begrip die 
eerder door het Hof van Cassatie, conform de rechtspraak van het E.H.R.M., 
werd gegeven. Uitlokking zou derhalve minder streng geïnterpreteerd worden 
in een onderzoek waarin bijzondere opsporingsmethoden worden aangewend 
dan in een ander onderzoek. Daarom wordt artikel 47quater vernietigd. 

 
2. Het Hof oordeelt de technieken van de observatie met technische 

hulpmiddelen om zicht te verwerven in een woning en de inkijkoperatie 
vergelijkbaar met de huiszoeking en de telefoontap wat betreft de inmenging 
in grondrechten als de eerbiediging van het privé-leven. Om deze reden 
oordeelt het Arbitragehof dat deze uit de toepassingssfeer van de mini-
instructie moeten worden gesloten. 

 
3. Het Arbitragehof oordeelt tenslotte de regeling waarbij bewijsstukken, 

verworven door middel van observatie en infiltratie, worden opgenomen in 
een vertrouwelijk dossier waartoe de rechter ten gronde geen toegang heeft, 
als een onaanvaardbaar.  

 
Ofschoon het Arbitragehof erkent dat in het kader van een eerlijke 
procesvoering de verplichting voor de vervolgende partij om aan de 
verdediging alle bewijselementen mee te delen niet absoluut is, stelt het hof 
evenzeer dat de inmenging in de rechten van de verdediging moet kunnen 
worden verantwoord. Een compensatie voor de rechten van de verdediging 
kan bestaan uit een procedure die een onafhankelijke en onpartijdige rechter 
in staat stelt de wettigheid van de aangewende opsporingsmethoden 
daadwerkelijk te controleren. 
 
Het is voor het aanduiden van een onafhankelijke rechterlijke instantie aan 
wie de wettigheidtoetsing van de uitgevoerde bijzondere 
opsporingsmethoden wordt toevertrouwd, dat het Arbitragehof de wetgever 
een termijn heeft opgelegd om hieraan (via een herstelwet) tegemoet te 
komen. 

 
Daarbij onderscheidt het Arbitragehof de observatie en infiltratie duidelijk 
van de informantenwerking, waarbij het dossier in principe geen 
bewijsstukken bevat maar informatie die de anonimiteit en veiligheid van de 
informant ernstig in gevaar zouden kunnen brengen. 

 
Bij vertrouwelijke circulaire van 1 februari 2005, COL 3/2005 die als addendum bij 
de COL 6/2003 betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere 
onderzoeksmethoden fungeert, worden de gevolgen van het arrest duidelijk gesteld. 
 
Het arrest van het Arbitragehof is vanuit rechtstatelijk oogpunt en de lege ferenda 
van groot belang. In dit arrest stelt het Arbitragehof immers een aantal belangrijke 
principes en grenzen aan de strafprocedure, die de laatste jaren in een permanente 
evolutie verkeert en het voorwerp uitmaakt van belangwekkende 
hervormingswerkzaamheden. 
 
Reeds geruime tijd werd het beginsel verlaten dat in de strafprocedure alle 
handelingen die niet uitdrukkelijk worden verboden toegelaten zijn. Het andere 
uiterste is evenmin het geval. Dit vloeit voort uit het kader dat door het E.V.R.M. en 
de rechtspraak van het E.H.R.M. geschapen werd. 
 
In het licht van de werkzaamheden van de commissie FRANCHIMONT en het in het 
parlement hangende wetsontwerp voor de hervorming van het strafprocesrecht, is 
dit arrest van het Arbitragehof richtinggevend voor het te waarborgen evenwicht 
tussen de bevoegdheden van de opsporings- en vervolgingsdiensten enerzijds en de 
rechterlijke autoriteiten, die het aangeleverde bewijsmateriaal en de wijze waarop 

 
JAARRAPPORT 2005 

GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN BELGIË IN 2003-2004 

20



VERTROUWELIJK   
VOLUME 2: AANPAK 

het verkregen werd op hun rechtmatigheid maar ook proportionaliteit moeten 
beoordelen. 
 
Dit arrest heeft ondertussen geleid tot het wetsontwerp van 28 oktober 2005 
houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering en van het 
Gerechtelijk Wetboek met het oog op de verbetering van onderzoeksmethoden naar 
het terrorisme en de zware en georganiseerde criminaliteit.28 
 

2. Arrest van het Arbitragehof m.b.t. art. 77bis, § 1bis 
van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 
en de verwijdering van vreemdelingen, en de art. 
324ter en 380, § 1, 3° van het Strafwetboek 

 
Het Arbitragehof diende o.m. te oordelen of art. 324ter Sw het door art. 14 GW 
gewaarborgd legaliteitsbeginsel schendt doordat het niet preciseert wat dient te 
worden verstaan onder het begrip “deel uitmaken van” een criminele organisatie. 
 
Het Hof geeft in haar arrest29 aan dat het legaliteitsbeginsel weliswaar vereist dat de 
strafwet voldoende duidelijk moet zijn, zodat eenieder kan uitmaken of zijn gedrag 
al dan niet strafbaar is, doch dat dit niet eraan in weg staat dat de wet aan de rechter 
een beoordelingsbevoegdheid toekent.30  
 
T.a.v. het begrip “deel uitmaken” van een criminele organisatie stelt het Hof dat dit 
misdrijf voldoende precies is om eenieder in staat te stellen het materiële en het 
morele bestanddeel ervan te kennen.31  
 
Met verwijzing naar de tekst van de Wet van 10 januari 1999 betreffende de 
criminele organisaties laat het Hof gelden: 
 

 het deel uitmaken van een criminele organisatie moet worden 
onderscheiden van de andere strafbaar gestelde vormen van 
“deelneming”, vermits het niet het plegen van misdrijven of het daaraan 
deelnemen impliceert; 

 
 de wetgever heeft gewild dat ook de leden van een criminele organisatie 

kunnen worden vervolgd zoals de chauffeur, het huispersoneel, het 
veiligheidspersoneel, …; 

 
 er zijn voorbeelden gegeven van omstandigheden waaruit de rechter in 

een concreet geval de aansluiting bij de criminele organisatie zou kunnen 
afleiden: het geregeld aanwezig zijn op vergaderingen van de criminele 
organisatie of het aandeelhoudersschap van een vennootschapsrechtelijke 
structuur die door een criminele organisatie als dekmantel wordt 
gebruikt. 

 
 de woorden “wetens en willens” impliceren dat de vervolgende partij moet 

aantonen dat de vervolgde persoon “een positieve instelling met kennis 
van zaken” moet hebben – de wetgever heeft echter gepreciseerd dat de 
bedoeling om misdrijven te plegen binnen de organisatie of eraan deel te 

                                               
28 Parl. St. Kamer 2005-06, 51-2055/001. 
29 Arbitragehof n° 92/2005, 11 mei 2005, B.S. 24 juni 2005.  
30 Arrest n° 92/2005, p. 7. 
31 Arrest n° 92/2005, p. 11. 

 
JAARRAPPORT 2005 

GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN BELGIË IN 2003-2004 

21



VERTROUWELIJK   
VOLUME 2: AANPAK 

nemen, niet vereist is, noch de wil om bij te dragen tot de doelstellingen 
van de criminele organisatie. 

 

D. Preventieve maatregelen, actieplannen, … 
 
Op preventief vlak werden eveneens maatregelen en initiatieven genomen ten einde 
georganiseerde criminaliteit in haar diverse vormen te trachten te voorkomen. 
Hieronder volgt bij wijze van voorbeeld de aanpak van rondtrekkende 
dadergroeperingen, het NOA en het POB. 
 

1. Aanpak van rondtrekkende dadergroepen 
 
De acties die worden ondernomen met betrekking tot de aanpak van rondtrekkende 
dadergroepen hebben met name betrekking op het terugdringen van seriematig 
gepleegde inbraken in woningen en handelszaken, ramkraken, ladingdiefstal en 
diefstal van waardevolle documenten. Deze problematiek werd als prioriteit 
opgenomen in de Kadernota Integrale Veiligheid, goedgekeurd door de Ministerraad 
op 30 maart 2004. Via gestructureerd overleg tussen de diverse betrokken actoren 
wordt werk gemaakt van een integrale en geïntegreerde aanpak met permanente 
aandacht voor zowel preventie, repressie als voor de opvolging van daders en 
slachtoffers. 
 

1. Preventie 
 
Een doeltreffend preventiebeleid wordt uitgewerkt in de schoot van de ‘Taskforce 
Inbraakpreventie’ (TIP) die wordt gepiloteerd door de FOD Binnenlandse Zaken. In 2 
werkgroepen, met betrekking tot certificering van technopreventief materiaal en met 
betrekking tot heling en opspoorbaarheid, worden concrete acties uitgewerkt. 
 

 Technopreventief adviseurs werden opgeleid, politiescholen organiseren de 
opleidingen, een overlegstructuur werd opgericht. Tegelijk werd het aantal 
technopreventieve adviseurs verhoogd en werden lokale autoriteiten en 
korpschefs gesensibiliseerd. 

 Het nemen van preventieve maatregelen wordt aangemoedigd via financiële 
stimuli (inbraakpremies, overleg met de verzekeringssector inzake de 
vermindering van verzekeringspremies, bijkomende fiscale aftrek voor 
zelfstandige ondernemers en KMO’s voor investeringen in beveiliging). 

 Gestructureerd overleg in het kader van het Overlegplatform Veiligheid bij 
Zelfstandige Ondernemers. Het overlegplatform krijgt onder meer een 
concrete invulling door middel van een afsprakennota die werd uitgewerkt in 
een duidelijk actieplan. 

 Met betrekking tot het project inzake de beveiliging van gemeentehuizen 
werd een audit verricht in een aantal pilootsteden. Op basis hiervan zal een 
actieplan worden uitgewerkt. 

 Een doeltreffend beleid inzake heling wordt uitgewerkt om te voorkomen dat 
gestolen goederen terug in het legale circuit terechtkomen. Er wordt werk 
gemaakt van een partnerschap op nationaal niveau (campagne in verband 
met markeren en registreren van goederen, sensibilisering, voorzien van 
markeringskits, …). 

 Certificering van technopreventief materiaal en slotenmakers. 
 Verbeteren van de informatie-uitwisseling. 

 
2. Repressie 

 
 Gemeenschappelijke omzendbrief van het College van Procureurs-generaal 

betreffende de politionele en gerechtelijke aanpak van het fenomeen 
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ramkraken (COL 12/2003 van 1 oktober 2003). Deze omzendbrief omvat een 
definitie van wat onder een ramraak dient te worden verstaan, evenals 
krachtlijnen voor de politionele en gerechtelijke aanpak en internationale 
aspecten. De gerechtelijke informatie-uitwisseling inzake deze materie werd 
geoptimaliseerd. 

 Gemeenschappelijke omzendbrief van het College van Procureurs-generaal 
betreffende de Oost-Europese misdaadbendes (COL 13/2003 van 1 oktober 
2003). Omvat een gerichte aanpak inzake de overdracht van de 
strafuitvoering en een beleid inzake informatie-uitwisseling. 

 Geïntegreerde aanpak van het fenomeen door de Minister van Justitie en het 
Federaal Parket (aanpak van rondtrekkende dadergroepen, internationale 
aspecten, responsabilisering van de landen van herkomst, …). 

 
3. Nazorg 

 
 Hercontactname van slachtoffers (opdracht voor elke politiezone, voorzien in 

omzendbrief OOP15ter, opgenomen in de basisvorming aan de 
politiescholen). 

 

2. Aanpak van voertuigencriminaliteit 
 
Het fenomeen voertuigcriminaliteit werd in de Kadernota Integrale Veiligheid, 
goedgekeurd door de Ministerraad op 30 maart 2004, opgenomen als prioriteit. Het 
voortzetten van de integrale en geïntegreerde aanpak ervan, met name in de schoot 
van het NOA, werd bepaald als strategische doelstelling. In het derde deel van de 
Kadernota, dat betrekking heeft op kritieke succesfactoren en beheersmatige 
implicaties, wordt publiek – private samenwerking genoemd als één van de 
modaliteiten om te komen tot de beoogde geïntegreerde aanpak. Het NOA wordt er 
expliciet genoemd als een goed voorbeeld van een vruchtbare samenwerking tussen 
alle betrokken publieke en private actoren. 
 
Het Nationaal Actieplan Car- en Home-jacking en Garagediefstal, gepiloteerd door de 
Federale Politie, werd reeds in 2002 goedgekeurd binnen het NOA. Alle acties die 
binnen het NOA werden uitgewerkt kaderen in dit plan dat het fenomeen 
autocriminaliteit in het algemeen op een dynamische en coherente manier poogt aan 
te pakken. 
 
In het kader van de vooropgestelde integrale aanpak is er aandacht voor zowel 
beeldvorming, preventie, repressie als voor de opvolging van daders en slachtoffers.  
 

1. Beeldvorming 
 

 Binnen het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid (VSP) werd, met het oog 
op het uitwerken van een preventiecampagne ter zake, gestart met een 
fenomeenanalyse met betrekking tot diefstal uit voertuigen. 

 Een kwantitatieve en kwalitatieve fenomeenanalyse wordt jaarlijks opgesteld 
door de Federale Politie en gecommuniceerd naar aanleiding van de jaarlijkse 
‘Autocrimdag’. De samenstelling van een expertendatabank bij de Federale 
Politie (DGJ/DJB/Autocrim werd gerealiseerd). 

 Een beperkte daderondervraging (kwalitatieve analyse) wordt voorbereid: de 
toestemming om daders te interviewen in gevangenissen werd verkregen, het 
conceptueel kader werd opgesteld. 

 
2. Preventie 

 
 Een leaflet met betrekking tot diefstal van en zwendel in gemotoriseerde 

tweewielers werd opgesteld en verspreid binnen diverse belangengroepen. 
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 De opleiding ‘Car-jacking’ (fenomeenanalyse, onderzoeksmatige aanpak, 
preventie, slachtofferbejegening, …) ten behoeve van politieambtenaren 
wordt jaarlijks georganiseerd. 

 Sensibilisering door gebruik van de media (leaflets ‘Car-jacking’ en ‘Beveilig 
uw wagen tegen diefstal’, videospot ter promotie van de meaflet ‘car-jacking’ 
via Kijk Uit / Contacts, project beveiliging boorddocumenten, leaflet ‘Een 
goed slot?’, …). 

 Ontwerp ter herziening van het huidige inschrijvingssysteem zodat de 
mogelijkheid wordt geschapen voor DIV om tijdens de eigendomsoverdracht 
de gegevens van het voertuig te toetsen aan de SIS en EUCARIS databanken. 

 Zichtbare aanwezigheid van politieploegen op kritieke plaatsen in de meest 
getroffen regio’s, onder meer via Full Integrated Police Actions (FIPA). 

 
3. Repressie 

 
 In de schoot van de gemeenschappelijke omzendbrief betreffende de 

gerechtelijke aanpak van feiten van home- en carjacking en garagediefstal 
werd een intensieve samenwerking gerealiseerd tussen het College van 
Procureurs-generaal en de Federale Politie. 

 Opleiding met het oog op het verbeteren van de eerste vaststellingen door de 
Lokale Politie, project inzake de aanpak van verzekeringsfraude op basis van 
analyses,  

 De reglementering inzake volgsystemen werd gerealiseerd. 
 

4. Nazorg 
 

 De mogelijkheden tot optimalisering van de teruggaveprocedure van gestolen 
voertuigen wordt bestudeerd in samenwerking met het COIV. 

 Benadrukken van de toepassing van de bestaande richtlijnen inzake 
slachtofferbejegening (OOP15ter) in elke politiezone. 

 Geregeld verstrekken van informatie over de uitgevoerde acties en de 
resultaten ervan. 

 

3. Publiek-private samenwerking 
 
In februari 2003 werd het protocolakkoord tussen de Minister van Justitie en het VBO 
met betrekking tot de oprichting van het Permanent Overlegplatform 
Bedrijfsbeveiliging ondertekend. In dit protocol worden de structuur, de praktische 
invulling en de organisatie van het POB vastgelegd. 
 
In de Kadernota Integrale Veiligheid, goedgekeurd door de Ministerraad op 30 maart 
2004, is het POB op twee plaatsen te situeren. Bij de criminele aandachtspunten en 
fenomenen wordt in het hoofdstuk terrorisme de noodzaak van nieuwe 
samenwerkingsverbanden tussen de publieke en de private sector met het oog op 
een betere beeldvorming van het fenomeen, maatregelen inzake preventie en 
publieke bewustmaking enz. specifiek benadrukt. De nood aan samenwerking tussen 
de publieke en de private sector wordt ook beklemtoond in de verklaring van de 
conferentie ‘Tackling organised crime in partnership’ te Dublin van 20 en 21 
november 2003. Er wordt in dit deel van de Kadernota ook expliciet verwezen naar 
het Early Warning System inzake terrorisme dat werd uitgewerkt in het kader van de 
werkgroep terrorisme van het POB. In het derde deel van de Kadernota dat handelt 
over de kritieke succesfactoren en beheersmatige implicaties wordt overleg en 
partnerschap, en met name publiek - private samenwerking, genoemd als één van de 
modaliteiten om te komen tot de voorgestelde geïntegreerde aanpak. 
 
Zoals voorzien in het protocolakkoord is er binnen het POB sprake van een federale 
stuurgroep en van gemengde werkgroepen. 
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De federale stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid en het 
bedrijfsleven. Van overheidswege zitten de volgende partners rond de tafel: de 
verschillende betrokken directies van de Federale Politie, de Veiligheid van de Staat, 
het College van Procureurs-generaal, het Federaal Parket, de Cel 
beleidsvoorbereiding van de Minister van Justitie en de Algemene Directie 
Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken. Het bedrijfsleven wordt in de 
federale stuurgroep vertegenwoordigd door de voorzitter en de gedelegeerd 
bestuurder van het VBO, bijgestaan door de adviseurs en experten ter zake van het 
VBO. De vergaderingen vinden plaats onder voorzitterschap van de Dienst voor het 
Strafrechtelijk beleid, die fungeert als centraal aanspreekpunt en die ook het 
secretariaat verzorgt. De taakstelling van de federale stuurgroep zoals ze in het 
protocolakkoord wordt gesteld is tweeledig. De federale stuurgroep moet met name 
een raam creëren dat toelaat om (1) periodiek overleg te plegen over relevante 
bedreigingen (nieuwe fenomenen, trends enz.) en (2) via de oprichting van 
gemengde werkgroepen projecten van publiek – private samenwerking en/of overleg 
te begeleiden en te evalueren. In de praktijk vindt het overleg over relevante 
fenomenen en dreigingen binnen de stuurgroep plaats naar aanleiding van de 
periodieke briefings die om de drie maanden afwisselend worden verzorgd door de 
Federale Politie en de Veiligheid van de Staat. Deze briefings hebben steeds 
betrekking op de ontwikkelingen van de voorbije 6 maanden en de verwachte 
evolutie, evenals een evaluatie van de dreiging voor de komende 6 maanden met 
betrekking tot materies die het bedrijfsleven aanbelangen. Geregeld worden ook 
briefings georganiseerd door een vertegenwoordiger uit de private sector (onder 
meer over telecommunicatiefraude, fraude met bankkaarten en identiteitsfraude). 
 
Onder de federale stuurgroep werden 4 gemengde werkgroepen opgericht die, in 
functie van de gestelde prioriteiten, initiatieven hebben uitgewerkt in de domeinen 
terrorisme, georganiseerde criminaliteit, informaticacriminaliteit en bescherming van 
het wetenschappelijk potentieel. De werkgroepen hebben als doel het inventariseren 
van wederzijdse behoeften, het plannen en organiseren van opleiding en vorming en 
het opstellen en uitvoeren van een actieplan teneinde bij te dragen tot de genoemde 
initiatieven. Nog volgens het protocolakkoord dient een informatiekanaal te worden 
uitgewerkt met als finaliteit het wederzijds uitwisselen tussen de overheid en de 
private actoren van dringende informatie inzake dreigingen. 
 
In de werkgroep terrorisme werden 2 realistische doelstellingen gesteld, met name 
met betrekking tot een preventieve aanpak van terrorisme en met betrekking tot de 
communicatie tussen de private partners en de overheid. De brochure ‘Mogelijke 
maatregelen door de private sector ter beveiliging tegen terrorisme en extremisme’  
en het Early Warning System inzake terrorisme werden gefinaliseerd. 
 
In de werkgroep georganiseerde criminaliteit werd in eerste instantie gedebatteerd 
over de definitie van georganiseerde criminaliteit. Mogelijke actiepunten die naar 
voor werden geschoven hebben betrekking op een punctuele informatie-uitwisseling 
inzake specifieke modi operandi, de inbreng van de privé sector in het jaarrapport 
georganiseerde criminaliteit, onderzoek naar de kwetsbaarheid van bepaalde 
economische sectoren enz. Vermeldenswaard is de brochure ‘Ondernemingen en 
veiligheid’ die in de schoot van de werkgroep wordt uitgewerkt. Het betreft een 
pragmatische brochure met concrete informatie ten behoeve van ondernemingen 
(zoals de identificatie van veiligheidsproblemen, mogelijke voorzorgsmaatregelen en 
een stappenplan in geval van incidenten). Een aparte ad hoc werkgroep werd 
opgericht met het oog op de opstelling van een beperkte fenomeenanalyse en een 
eenvormig standpunt inzake de aanpak van de zogenaamde problematiek van de 
Nigeriaanse brieven en e-mails. 
 
De werkgroep die werkt rond de bescherming van het wetenschappelijk en het 
economisch potentieel (WEP) heeft een niet aflatende aandacht voor sensibilisering 
en een awareness-politiek in het bedrijfsleven bewerkstelligd. Verder werd in deze 
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werkgroep aandacht besteed aan het in kaart brengen van de kritieke, gevoelige en 
vitale infrastructuur en de uitwerking van een WEP-checklist ten behoeve van de 
politiediensten en werd een studiedag met betrekking tot industriële spionage 
georganiseerd. 
 
De werkgroep informaticacriminaliteit heeft in de eerste plaats activiteiten 
ontwikkeld die kaderen in het verhogen van de awareness voor deze problematiek in 
het bedrijfsleven, onder meer via gerichte informatiesessies. Verder kan worden 
verwezen naar de werkzaamheden die kaderen in de Belcliv enquête en naar de 
aandacht die werd besteed aan industriële spionage waarbij gebruik wordt gemaakt 
van de ICT-infrastructuur, virusaanvallen, spamming, Bot Nets, de uitwerking van een 
eenvoudige checklist voor bedrijven die het slachtoffer zijn van ICT crime enz. 
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III. CONCLUSIES 

A. Dreiging van georganiseerde criminaliteit in België 
 
Hoewel de huidige situatie zoals voorheen geschetst wordt en bijgevolg het 
overheidsoptreden (politie, magistratuur, …) in deze materie gemeten wordt, krijgt 
de dreigingsanalyse inzake de georganiseerde criminaliteit stilaan vorm. Het 
anticiperend aspect van dit huidig jaarrapport situeert zich in de contextualisering 
van het fenomeen. Deze omgevingsanalyse laat via een (periodieke) procedure van 
scenario planning voldoende ruimte om mogelijke toekomstige dreigingen en 
opportuniteiten voor zowel criminele organisaties als voor de overheidsinstanties te 
verkennen.  
 
Technologische ontwikkelingen die de anonimiteit en (digitale) pseudonimiteit 
bevorderen (cfr. cryptografie), spelen een determinerende rol in de mate van 
visibiliteit van criminele organisaties, wat een impact heeft op de opsporing en 
vervolging van deze organisaties (Zie de contrastrategieën van o.a. de criminele 
motorbendes). Deze technologische ontwikkelingen hebben bovendien een 
vergaande impact op juridisch vlak (het al dan niet ontstaan van een juridisch 
vacuüm) en de mate van bescherming van de privacy.  
 
In een sterk gedigitaliseerde maatschappij waar informatie en identiteit in waarde 
toenemen, scheppen de voortschrijdende globalisering, digitalisering en de snelheid 
waarmee deze technologieën zich ontwikkelen een uitgelezen voedingsbodem voor 
identiteitsfraude (en –diefstal). Wederom blijkt uit het jaarrapport dat georganiseerde 
criminaliteit zich bedient met deze vorm van fraude. Echter, exacte cijfers over de 
ernst en de omvang en zelfs en éénduidige (juridische) definitie bestaan niet.  
 
Over het algemeen kan verwacht worden dat criminele organisaties steeds meer 
gebruik zullen maken van allerlei deskundigen en allerlei ICT-toepassingen. 
Naarmate afscherming met (meer gebruiksvriendelijke) technologische applicaties 
door de criminelen meer gemeengoed wordt, zullen opsporingsmethoden zoals 
telefoontap, niet langer voldoen. Het gebruik van technische snufjes voor 
afscherming van communicatie lijkt op heden nog enigszins beperkt, maar er zit wel 
groeipotentieel in, wat ongetwijfeld een impact zal hebben op de 
opsporingsmethoden en onderzoekstechnieken. 
 
Het inschakelen van facilitators is voor de criminele ondernemer (cfr. ‘criminele 
outsourcing’) aan belang toegenomen. Zonder een grondige kennis van de financiële, 
fiscale en juridische wereld zijn transferten van grote sommen geld niet meer 
eenvoudig te verantwoorden. De georganiseerde criminaliteit zal daarom steeds 
meer een beroep doen op o.a. financiële experten (cfr. kwetsbaarheid van financiële 
sector, …). Bovendien blijven zij vaak buiten het aandachtsveld van politie en jusitie. 
Het misbruik van rechtspersonen en allerlei commerciële structuren is evenmin een 
nieuw fenomeen: het lijkt trouwens, ondanks de complexe boekhoudkundige en 
andere verplichtingen, eenvoudig illegale activiteiten een schijn van legaliteit te 
geven.  
 
De georganiseerde criminaliteit vormt ook een dreiging op vlak van handels- en 
logistieke infrastructuur, daar België grotendeels afhangt van de handel. De 
geografische ligging en het economisch karakter maken dat België aantrekkelijk is 
voor zowel legale als criminele ondernemers. Opnieuw blijkt uit onderhavig rapport 
de kwetsbaarheid, maar ook het belang van zee- en luchthavens voor criminele 
organisaties. Door grootschalige investeringen van fondsen van illegale oorsprong in 
de legale economie kunnen criminele organisaties de marktwerking ernstig schade 
toebrengen en de concurrentiepositie van legitieme ondernemingen volledig 
ondergraven. Hierdoor ontstaat een zgn. besmettingseffect van de illegale op de 
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legale economie, waarbij bedrijven in bepaalde sectoren gedwongen te worden 
buiten de grenzen van de wet te opereren om te kunnen overleven.  
 
Het is essentieel voor de criminele ondernemers om hun illegale gelden op een 
legale wijze in het maatschappelijk verkeer te brengen, door economische 
activiteiten te ontplooien. En hiervoor rekenen ze op de medewerking van het 
openbaar bestuur, dat instaat voor allerhande vergunningen (bouw- en 
uitbatingsvergunningen) en het gunnen van overheidsopdrachten. Het bestuur wordt 
m.a.w. op diverse wijzen met criminele organisaties geconfronteerd en  
vergemakkelijkt (onbewust) de inmenging van de criminele organisaties in het 
maatschappelijke leven. 
 
Gezien de bestendiging van de terrorismedreiging, legde de Veiligheid van de Staat 
een grote waakzaamheid aan de dag, vooral wat een mogelijke samenwerking tussen 
criminele groepen en terroristische groepen betreft. Voorlopig werden er geen 
indicaties gevonden dat in België dergelijke samenwerking zich voordoet. Echter, 
theoretische kan aangenomen worden dat contacten tussen criminele en 
terroristische organisaties zich waarschijnlijk zullen afspelen op het vlak van 
mensensmokkel en wapenhandel. Daar terroristische cellen nood hebben aan 
financiële en logistieke middelen, kunnen zij, al dan niet op georganiseerde wijze, 
criminele activiteiten ontplooien.  
 

B. Overheidsoptreden 
 
In het kader van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit (en terrorisme) 
krijgt het onderzoek naar het financieel vermogen van de criminele organisaties 
op de politieke agenda steeds meer aandacht. Echter, hoewel de analyse van het 
financiële vermogen tot nu toe weinig representatief is om verregaande conclusies te 
trekken, wordt vanuit de praktijk de opmerking gemaakt dat tot op heden te weinig 
gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot inbeslagneming en 
verbeurdverklaring die de wet sinds 2002 biedt.  
 
Het gebruik van de interceptie van (tele)communicatie, daarentegen, neemt in de 
strijd tegen georganiseerde criminaliteit gestaag toe, terwijl de informantenwerking 
terugloopt. De cijfers in onderhavig rapport bevestigen dan ook deze trend die zich 
drie jaar geleden heeft ingezet. 
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IV. AANBEVELINGEN 

A. Aanbevelingen op methodologisch vlak 

1. Omgevingsanalyse 
 
De daadwerkelijke implementatie van het concept ‘threat assessment’ in het kader 
van de omgevingsanalyse veronderstelt het verder uitwerken van een systeem met 
het oog op monitoring en reflectie over de eventuele aanpak. 
 
Concreet te ondernemen acties: 

1. Het verder uitwerken en verfijnen van de diverse scenario’s; 
2. Het operationaliseren d.m.v. de link tussen scenario’s en de opportuniteiten 

voor georganiseerde criminaliteit; 
3. Het ontwikkelen van een detectiemechanisme gebaseerd op de detectie van 

indicatoren, die duiden op mogelijke aanwezigheid van georganiseerde 
criminaliteit; 

4. De opvolging van de relevante maatschappelijke evoluties; 
5. Aanzetten tot actieplannen. 

 

2. Organisatiestructuur 
 
Te ondernemen acties: 

1. Evaluatie en validatie van de voorgestelde methodologie; 
2. Testfase in 2006 voor de Belgische bijdrage in de Europese rapportering; 
3. Implementatie van de methodologie in het Belgisch jaarrapport 2007. 

 

3. Illegale markten 
 
Om de inzameling van de kwalitatieve bijdragen te stroomlijnen, conform het 
conceptueel model, dient een methodologie ontwikkeld te worden,: 

1. die de betrokkenheid van de georganiseerde criminaliteit in de diverse 
criminele markten volgens een economisch concept in kaart brengt; 

2. die een geüniformeerde rapportering inzake de diverse criminele markten 
(fenomenen) toelaat. 
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B. Aanbevelingen op operationeel vlak 

1. Rol van facilitatoren/brokers 
 
Niettegenstaande de cruciale rol van de facilitatoren in de werking van de criminele 
organisaties, blijven deze personen zowel bij de opsporing als de berechting vaak 
buiten het aandachtsveld van politie en justitie. 
 
Deze vaststelling noodzaakt: 

1. meer aandacht voor dit aspect in het kader van de operationele 
beeldvorming; 

2. een maximale exploitatie van de informatiepositie waarover deze personen 
beschikken; 

3. een verder ontwikkelen van een dienstenaanbod in het raam van de 
toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden, om aan de vraag vanuit 
het crimineel milieu te voldoen. 

2. Financieel vermogen van criminele organisaties 
 
Ondanks het feit dat de wetgeving inzake het financieel rechercheren in eerste 
instantie ontwikkeld werd in het kader van een meer effectieve bestrijding van de 
georganiseerde criminaliteit, vindt de toepassing ervan eerder plaatst in andere 
dossiers. 

 
Bijkomende initiatieven die genomen werden in 2002 om de mogelijkheden inzake 
inbeslagname en verbeurdverklaring te verruimen, hebben aan deze trend weinig of 
niets gewijzigd. 
 
Om aan dit euvel te verhelpen, dient: 

1. gewerkt te worden aan nieuwe wetgevende initiatieven met het oog op 
globale coördinatie en vereenvoudiging van de huidige wetgeving; 

2. zowel politie als magistratuur in navolging van het Nationaal Veiligheidsplan 
(NVP) systematisch het opstarten van een financieel luik in alle onderzoeken 
naar georganiseerde criminaliteit in overweging te nemen, en dit bij voorkeur 
bij aanvang van het dossier. 

 

3. Link tussen georganiseerde criminaliteit en 
terrorisme 

 
Gelet op het vrij speculatief karakter van de mogelijke verbanden tussen 
georganiseerde criminaliteit en terrorisme, verdient het aanbeveling om deze 
problematiek verder uit te diepen.  
 
Naast de specifieke taak die de Veiligheid van de Staat vervult met het oog op de 
aanpak van de georganiseerde criminaliteit, met in het bijzonder het in kaart 
brengen van de kwetsbaarheid van de economische sectoren, kan de zaakgebonden 
informatie m.b.t. georganiseerde criminaliteit, die via inlichtingenwerk wordt 
verzameld, een indicatie verschaffen omtrent een mogelijk verband. 
 

4. Contrastrategieën 
 

1. De studie inzake aanwending van geweld/intimidatie tegen medewerkers van 
het gerecht dient uitgebreid naar de magistratuur; 
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2. In afwachting van de volledige studie kunnen alleszins de resultaten van het 
reeds gevoerde onderzoek via vertrouwelijke nota aan de minister van Justitie 
worden toegestuurd met het oog op het nemen van gepaste maatregelen. 

 

5. Kwetsbaarheid van legale sectoren 
 
In de lijn van de vorige jaarrapporten bekleden de import/export en transportsector 
een prominente plaats in de beeldvorming. Ook de rol van de Antwerpse zeehaven in 
het raam van illegale trafieken komt regelmatig in beeld. 
 
Hier moet worden nagegaan of de resultaten van de kwetsbaarheidstudies die op 
Europees niveau werden uitgevoerd, kunnen vertaald worden naar de nationale 
situatie of dat zich nieuw wetenschappelijk onderzoek aandient. 
 

6. Aanpak van georganiseerde criminaliteit 
 

1. Verwijzend naar de eerste aanbeveling inzake de omgevingsanalyse vormt in 
het bijzonder een potentieel verhoogd gebruik en/of misbruik van ICT door 
criminele organisaties een nieuwe uitdaging voor politie en justitie. 

 
Naast het debat van de vereiste kennis en middelen voor de aanpak van dit 
probleem, moet er eveneens nagedacht worden over aangepaste 
opsporingsinstrumenten. 

 
2. Niettegenstaande dat de aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden 

blijft toenemen, kan worden vastgesteld dat het gebruik van frontstores zeer 
laag scoort. Deze vaststelling staat in schril contrast met een zeer hoog 
gebruik van commerciële structuren door de criminele organisaties. Een 
verder ontwikkelen van een dienstenaanbod in het raam van de toepassing 
van de bijzondere opsporingsmethoden, om aan de vraag vanuit het 
crimineel milieu te voldoen, dient hier eveneens in overweging genomen te 
worden. 
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