FUPHEC

FUPHEC
FUPHEC is het resultaat van de fusie van de secties
'Leefmilieu' en 'Hormonen'. Deze fusie komt voort uit
de verzuchting om effectiever en efficiënter te
reageren op de toenemende bezorgdheid van het
publiek over het milieu, de volksgezondheid in het
algemeen en de voedselveiligheid.
Als centrale dienst biedt FUPHEC een toegevoegde
waarde in termen van uniformiteit in de aanpak van
de betrokken verschijnselen en efficiëntie van de in
te zetten middelen. Het is van essentieel belang om
dit aanbod te ontwikkelen om de samenwerking te
optimaliseren en de uitwisseling van informatie te
verbeteren.

FENOMENEN
FUPHEC richt zich op de aanpak van zware en
georganiseerde misdaad in vijf fenomenen:

•

Afvalzwendel:

Elke vorm van illegale aantasting (vastgelegd in
wettelijke bepalingen uitgaande van hetzij het
gewestelijk, het federaal of het Europees niveau) van
het leefmilieu door het niet-ecologisch verwerken,
verwijderen (dumpen, lozen) of vermengen van afval.
•

WILDLIFE - Zwendel in (internationaal)
bedreigde dier- en plantensoorten:

Georganiseerde en/of systematische vorm van
criminaliteit middels beschermde dieren en planten
teneinde financieel gewin te bekomen.
•

Voedselcriminaliteit (Foodcrime):

Het met opzet of georganiseerd misleiden of
bedriegen van consumenten / operatoren /
overheidsdiensten in het geheel van de voedselketen
met als doel er een financieel voordeel uit te halen als
particulier of rechtspersoon.
•

Pharma Crime:

Is een wereldwijde term voor een breed gamma van
overtredingen en misdrijven met betrekking tot
geneesmiddelen en de gevolgen voor de
volksgezondheid. Daarbij gaat het niet alleen om
namaakgeneesmiddelen (IPR) maar ook om het
afleiden uit het legale circuit of het illegaal verwerken
en verhandelen van geneesmiddelen of actieve
farmaceutische stoffen.
•

ECO-fraude:

Vorm van fraude, waarbij door het misbruiken van de
(milieu)wettelijk georganiseerde heffings-, en/of
subsidiesystemen belangrijke illegale voordelen
worden gegenereerd.

FUNCTIONALITEITEN
Onze centrale dienst heeft als functionaliteiten :
❖ Expertise ;
❖ Beeldvorming ;
❖ Gerichte informatiegaring en –beheer;
❖ Coördinatie van onderzoeken;
❖ Ondersteuning van de terreineenheden ;
❖ Internationale betrokkenheid via diverse
projecten (AMBITUS, EMPACT, enz.).

FUPHEC werkt gestructureerd en multidisciplinair
samen met verschillende externe partners (federale
en gewestelijke diensten die bevoegd zijn voor de
materies die ons aanbelangen: FAVV, FAGG, SPW,
LNE, OVAM, Leefmilieu Brussel, ...).

OPDRACHTEN

milieucriminaliteit en van criminaliteit die een
bedreiging vormt voor onze volksgezondheid.

FUPHEC wenst :
o een prioritair aanspreekpunt te zijn voor de
terreineenheden van de lokale en federale politie

o via een actieve informatiegaring en –beheer verder
impulsen te geven om proactieve en reactieve
multidisciplinaire onderzoeken te starten, te
begeleiden en te coördineren ten aanzien van
“zware”FUPHEC-gerelateerde riminaliteitsvormen.

WANNEER KAN IK EEN BEROEP DOEN OP FUPHEC ?
Aan de hand van enkele criteria kan worden bepaald
wanneer onze centrale dienst kan tussenkomen:
➢
➢
➢

o een vraagbaak te vormen voor de politiemensen
m.b.t. problemen die zich op het terrein kunnen
stellen bij vaststellingen en onderzoeken in het
domein van de volksgezondheid en het leefmilieu.
Onze bevoorrechte contacten met de bevoegde
administratieve diensten moeten het mogelijk
maken dat een antwoord binnen een aanvaardbare
tijd kan worden verstrekt.
o via de uitbouw van een netwerk “FUPHEC” met
aanspreekpunten in de terreineenheden, een
fenomeencoördinator op het niveau van het AIK en
een onderzoekscapaciteit bij de FGP’s te komen tot
een (digitaal) informatiekanaal voor “TOP-DOWN”
– “BOTTOM-UP” info-uitwisseling.
o voortgezette opleidingen te voorzien i.s.m. onze
externe partners m.b.t. onze prioritair opgevolgde
fenomenen.
o via de actieve deelname aan internationale fora
(Interpol Europol, EU,…) het Belgisch politioneel
contactpunt te vormen m.b.t. zware vormen van

➢

➢
➢

Wanneer het onderzoek internationaal van
aard is ;
In het geval van georganiseerde
misdaad/organisatiecriminaliteit ;
Als de motor van het illegaal handelen,
manifest het geldgewin is (Asset Recovery);
In het raam van de inschakeling van externe
partners (toezicht, controle, beperkte
strafrechtelijke controle - administratieve
aanpak);
Wanneer een specifieke expertise wordt
gevraagd;
Beheer en gebruik van informatie (politie administratief).

WAAR KAN IK FUPHEC VINDEN ?
FUPHEC maakt deel uit van de directie voor de
bestrijding van de zware en de georganiseerde
misdaad (DJSOC) en is gevestigd in het RAC in 1000
Brussel, Koningsstraat 202 A.
Hoe kan ik contact opnemen met FUPHEC :
➔
➔
➔
➔

Mail : DJSOC.FUPHEC@police.belgium.eu
Tel team Leefmilieu : 02/642 63 07
Tel team Volksgezondheid : 02/642 78 99
YAMMER : FUPHEC (Grp)

DJSOC / FUPHEC
Federal Unit Public Health and
Environmental Crime.

