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DEEL I: VOORWOORD 
BIJSTANDSMAGISTRAAT 

 
 
De uitdaging aangaan 
 
 
Het is misschien eerder een indruk maar de jaren lijken voorbij te vliegen. Feit is dat trends 
van de voorbije jaren opnieuw worden bevestigd. De verdachte monsternemingen in 
slachthuizen en op landbouwbedrijven leveren luttele niet -conforme resultaten op. Ook de 
resultaten van de gerichte monsternemingen ingevolge het controleplan wijzen in dezelfde 
richting. Het zou geheel ongepast zijn om hierover nu reeds victorie te kraaien, dit vergt een 
grondige evaluatie, maar misschien kan men toch met enige pudeur zeggen dat de intensieve 
multidisciplinaire aanpak van de voorbije jaren stilaan vruchten afwerpt.  
 
Het is nu zaak van de inspanningen uit het verleden aan te houden, blijvend te investeren en 
zeker niet te verslappen omdat bij de minste symptomen van verzwakking bepaalde malafide 
vetmesters weleens geneigd zouden kunnen zijn om in slechte oude gewoontes te vervallen. 
Ook de paardensector vergt bijzondere opvolging nu paardenhandelaars te kwader trouw 
pogingen ondernemen om afgekeurde paarden toch in de voedselketen te brengen. 
 
De dalende trends in de veeteeltsector staan in schril contrast met de aanhoudende stijging 
van inbeslagnames van humane dopingproducten. De verscheidenheid van het aantal merken 
en producten, aanbiedende websites en laboratoria blijft jaar na jaar verbazen en stelt politie 
en justitie voor een uitdaging van formaat. Steekproeven tonen duidelijk aan dat de verboden 
anabolen lang niet altijd van buiten de EU ingevoerd worden. Meer controles zijn derhalve 
noodzakelijk. Een bijkomende vaststelling is dat de verboden dopingproducten ook binnen de 
gevangenismuren circuleren. 
 
Positief te noemen is dat zowel in de Kadernota Integrale Veiligheid (2016-2019) als in het 
Nationaal Veiligheidsplan (2016-2019) aandacht gegeven wordt aan de strijd tegen de invoer, 
aanmaak en handel in groeihormonen en steroïden. Het initiëren van onderzoeken en speuren 
naar deze illegale handel die dikwijls via het Internet verloopt  over  forums, websites op het 
zogenaamde ‘Darknet’ of in de ‘deepweb’ vergt de ontwikkeling van een bijzondere expertise 
en gespecialiseerde ondersteuning voor politie en externe partners. 
 
Ook het aantal inbreuken invoer van niet-conforme geneesmiddelen is opnieuw gestegen net 
zoals dit het geval was de voorbije jaren. Met de handel in niet-conforme geneesmiddelen is 
gemakkelijk geld te verdienen evenals met het afleiden van de handelsroute van medicijnen. 
Dit vraagt eveneens om een verhoogde aandacht voor de aanpak van farmaceutische 
criminaliteit en een verscherpte jacht op de buit die er mee te winnen valt.  
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Een belangrijke realisatie alvast is de toetreding van ons land tot het MEDICRIME-verdrag 
van de Raad van Europa. Een verbeterde internationale en Europese samenwerking betekent 
zeker een meerwaarde. 
 
De hormonencel kan een voortrekkersrol blijven spelen in het steeds afwisselende landschap 
van de ‘food- & pharmacrime‘ en zal samen met de verschillende partners ook de nieuwe 
uitdagingen voor de volgende jaren aangaan.  
 
 
 
 
Francis Clarysse,  
 
Hoofdcoördinator Expertisenetwerk Residuen en Voedselveiligheid.  



6 
 

 

DEEL II: INLEIDING 
 
Dit jaarverslag wordt opgesteld ingevolge de beslissingen van de ministerraad van 17 maart 
1995, 20 juni 1997 en 30 maart 2004. Op 1 oktober 1997 werd de nationale hormonencel 
omgevormd tot een multidisciplinaire hormonencel waarin vertegenwoordigers van alle 
betrokken diensten zetelen onder toezicht van de bijstandsmagistraat. De federale politie 
coördineert dit operationele platform. 
 
Dit jaarverslag geeft een summier overzicht van de activiteiten en resultaten in de fenomenen 
‘hormonen: illegale vetmesting’, ‘doping bij dieren’, ‘humane doping’ en ‘niet-conforme 
geneesmiddelen’ (farmaceutische criminaliteit) voor 2015. 
 
“Niet-conforme geneesmiddelen” is een begrip dat een ruime lading dekt. Elke mogelijke 
fraude met geneesmiddelen, grondstoffen voor geneesmiddelen, … valt hieronder. In de 
fenomenen hormonen in de veeteelt, doping bij dieren en humane doping gaat het ofwel om 
misbruik van legale middelen ofwel om niet-conforme geneesmiddelen. Omdat dit veel te 
omvattend is, worden de 3 fenomenen in de praktijk apart gehouden en al wat niet onder de 
eerste 3 kan worden geplaatst valt dan onder niet-conforme geneesmiddelen. Dit is 
bijvoorbeeld het geval voor de illegale verkoop van vermageringsproducten, antibiotica, 
namaak van geneesmiddelen … . Namaak van geneesmiddelen is een speciaal onderdeel van 
“niet-conforme geneesmiddelen” omdat hier niet alleen een inbreuk op de 
geneesmiddelenwetgeving wordt gepleegd maar ook op de wet van 15 mei 2007 betreffende 
de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten. 
 
Bijzondere dank aan de verbindingsofficieren van de inspectiediensten en de 
bijstandsmagistraat voor het leveren van informatie en de ondersteuning bij de opmaak van 
dit jaarrapport. 
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DEEL III: VERWEZENLIJKINGEN 
 

1. Verboden stoffen in de vetmesting, bij paarden en doping bij dieren 

1.1 Gebruik 
 
Alle landen van de Europese Unie controleren dieren en vlees op aanwezigheid van residu’s 
volgens een controleplan voor gerichte monsternemingen1. Deze gerichte monsternemingen 
gebeuren steekproefsgewijs en op onverwachte tijdstippen2. Zij worden uitgevoerd door het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen zonder tussenkomst van een 
politiedienst.  
 
Er worden ook verdachte monsternemingen uitgevoerd maar die kunnen enkel plaatsvinden 
indien er voorafgaande en daadwerkelijke aanwijzingen van toediening zijn3. De verdachte 
monsternemingen worden uitgevoerd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van 
de Voedselketen, alleen (in het slachthuis) of in samenwerking met de politiediensten (op de 
bedrijven). Deze monsternemingen worden gepland door de Multidisciplinaire Hormonencel 
of ook op vraag van de parketten.  
 
Het aantal controles in de paardensector is de laatste jaren sterk opgedreven, met het oog op 
het uitsluiten van paarden die al (il)legale geneesmiddelen toegediend kregen waardoor deze 
paarden niet meer in de voedselketen mogen terecht komen. Deze controles worden gepland 
door de Multidisciplinaire Hormonencel of ook op vraag van de parketten. 
 
Een groot aantal monsternemingen wordt door de Nationale Opsporingseenheid (NOE) van 
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) alleen uitgevoerd. 
Het betreft hier dan controles naar aanleiding van het aantreffen van een substantie waarvan 
nog niet vaststaat of zij al dan niet lichaamsvreemd of lichaamseigen is, of zij daadwerkelijk 
een inbreuk uitmaakt. 
 
 
1.1.1. Verdachte monsternames in slachthuizen: 
 
In 2015 werden er in de zoektocht naar hormonale substanties van 424 runderen monsters 
genomen. Er werden slechts 2 niet conforme resulaten gevonden. 
Bij 1 rund werd in een spuitplaats dexamethasone aangetroffen en bij 1 varken in een 
spuitplaats chlooramfenicol. 
 
In 2015 heeft de NOE in diverse runderslachthuizen (19) en op landbouwbedrijven (96) in 
totaal 115 monsters genomen voor de eventuele detectie van natuurlijke hormonen. Alle 
monsters werden conform bevonden.  
 

                                                                    

1 Richtlijn 96/23/EG 

2 Artikel 6 van de wet van 15 juli 1985 

3 Artikel 8 van de wet van 15 juli 1985 
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1.1.2. Verdachte monsternames op landbouwbedrijven 
 
In 2015 werden er 59 verdachte monsternames in landbouwbedrijven uitgevoerd: 
 
De aanleiding van deze verdachte monsternames en de resultaten hiervan worden 
weergegeven in volgende tabel: 
 

 
Op 1 bedrijf werd dexamethasone aangetroffen. 
 
1.2. Zwendel – acties 
 
Om de zwendel toe te lichten worden enkele dossiers kort besproken.  
 
Veeteelt 
 
In het kader van een gerechtelijk onderzoek kregen enkele personen en landbouwbedrijven 
het bezoek van de politie en het FAVV. Bij één persoon, die geen landbouwbedrijf uitbaat, 
werd een spuit met clobetasolpropionaat aangetroffen. Bij één vetmester werden 2 spuiten 
met dexamethasone gevonden. 
 
Paarden 
 
Bij de controle van de paarden wordt niet alleen nagegaan of het dier behandeld is met 
dopingproducten of andere geneesmiddelen waardoor het paard van de slacht moet worden 
uitgesloten, maar ook wordt er bijzondere aandacht geschonken aan de controle van de 
authenticiteit van de paardenpaspoorten. Enkele malafide paardenhandelaars trachten paarden, 
die oorspronkelijk uitgesloten waren voor de slacht of die bepaalde diergeneesmiddelen 
toegediend kregen, toch nog in de voedselketen te krijgen. 
 
Controle paardenwedstrijd 
 
Op initiatief van de Oost-Vlaamse politieschool, de bijstandsmagistraat en het parket 
Dendermonde hebben het FAVV, de FOD Dierenwelzijn, het Federaal Agentschap voor de 
Geneesmiddelen en de Gezondheidsproducten (FAGG) en leden van de federale en lokale 
politie in de lente van 2015 een controle-actie uitgevoerd bij een jumpingwedstrijd in Oost-
Vlaanderen. Er werden 16 paarden bemonsterd op de aanwezigheid van hormonale en 
prestatieverbeterende stoffen en controles uitgevoerd in de voertuigen. Alle paarden werden 
conform bevonden. 

Aanleiding Totaal Niet conforme 
vaststellingen op 
bedrijf 

Screening slachthuis 41  
Screening landbouwbedrijf 8  
Monstername label slachthuis 5 1  
Parket 1  
Verdachte monstername slachthuis 1  
Andere : aanvoer zware dieren in slachthuis, 
vaststellingen tijdens wegcontrole, klacht 

3  

Totaal 59  
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In de vervoermiddelen werden spuiten, naalden en diverse diergeneesmiddelen aangetroffen. 
Hierbij werden prostaglandines, Fenylbutazone en Acepromazine aangetroffen. 
4 paarden waren niet conform op gebied van identificatie en registratie in de centrale 
databank. 
 
Controle paardenmarkt 
 
Op initiatief van de West-Vlaamse politieschool, de bijstandsmagistraat en het parket West-
Vlaanderen, afdeling Ieper hebben het FAVV, de FOD Dierenwelzijn, het FAGG en leden 
van de federale en lokale politie in de lente van 2015 1 controle-actie uitgevoerd op een 
paardenmarkt. Er waren 12 paardenhandelaars aanwezig en er werden in totaal 98 paarden 
gecontroleerd waarvan er 12 in beslag werden gesteld. In verschillende voertuigen werden 
paardenpaspoorten en preparaten aangetroffen. Tevens werden er in de koffer van een 
personenauto enkele hondenpups aangetroffen die aangeboden werden voor verkoop. Deze 
vaststelling werd overgemaakt aan de dienst dierenwelzijn van het Vlaamse Gewest die na 
onderzoek PV heeft opgesteld. 
Bij verder onderzoek werden er 4 PV’s opgesteld voor inbreuken tegen de wetgeving voor 
identificatie en registratie. 
 
Vervalsen van paardenpaspoorten 
 
In de maand april 2015 vond een internationale actie plaats gecoördineerd  door EUROJUST 
waarbij simultaan in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië, Ierland en België 
verschillende huiszoekingen werden verricht. België en Frankrijk hadden hiervoor een Joint 
Investigation Team (JIT) opgericht. Dit onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van het 
massaal vervalsen van paardenpaspoorten van slachtpaarden.  
Er werden 26 personen gearresteerd en op diverse plaatsen paarden, paardenpaspoorten, 
geneesmiddelen en chips in beslag genomen. 
 
Aantreffen van KETAMINE 
 
Ketamine, van oorsprong een verdovingsmiddel voor dieren, wordt afgeleid en gebruikt voor 
andere doeleinden, bijvoorbeeld als partydrug. Het wordt in België meestal in 
gebruikshoeveelheden aangetroffen. In Nederland werd er 200 kg KETAMINE ontdekt in een 
bedrijfspand en in Duitsland werd een diefstal van 325 kg gepleegd. 
 
Vonnissen en arresten 
 
Een dierenarts werd veroordeeld tot 3 maanden cel met uitstel en een geldboete van €12.000 
nadat op zijn vetmestingsbedrijf verschillende spuiten werden aangetroffen met prednisolone, 
dexamethasone en dexamethasone-isonicotinoaat. 
 
Een experimenterende duivenliefhebber kreeg een celstraf van zes maanden met uitstel voor 
het bezit van verboden geneesmiddelen en om dat hij zich uitgaf voor dierenarts. 
 
De eigenaar van een gedopeerd paard wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 
maanden met uitstel en een geldboete van €36.000 (waarvan €1.200 effectief). Het paard dat 
niet was uitgesloten voor de slacht had testosteron toegediend gekregen en werd positief 
bevonden bij een wedstrijd. 
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2. Humane doping 

2.1. Evolutie 
 
Zoals andere jaren waren de androgenen het best vertegenwoordigd, goed voor 50% van de 
inbeslagnames, gevolgd door anti-oestrogenen (16%) en beta-agonisten (15%). 
 
De verscheidenheid van het aantal merken en producten blijft jaar na jaar verbazen. Steeds 
weer duiken er zowel nieuwe benamingen van stoffen op als nieuwe laboratoria en nieuwe 
websites, zowel van binnen als van buiten de EU. 
 
Al te vaak wordt gesteld dat anabolen vooral van buiten de EU, en dan vooral uit China en 
Hong Kong, worden ingevoerd. Telkens er via een steekproef sommige EU landen worden 
gecontroleerd blijkt dat ook hieruit heel wat postpakketten met anabolen verzonden worden. 
Zo kwamen er begin vorig jaar in een tijdspanne van 2 maanden al 36 zendingen (met 
hormonale stoffen) van een zelfde Bulgaarse expediteur toe in Bierset. 
 
 
2.2. Gebruik 
 
Het gebruik van doping bij sporters wordt geregeld door decreten uitgevaardigd door de 
Gemeenschappen. Hierin worden aan de controleartsen specifieke bevoegdheden gegeven. De 
lokale en federale politie hebben slechts een algemene en geen bijzondere bevoegdheid in het 
kader van deze decreten. 
 
Bij controles in 11 fitnesscentra in Vlaanderen werden 136 sporters gecontroleerd met 27 
overtredingen (19,85 %) als resultaat. 24 sporters testten positief op verboden stoffen en 3 
sporters weigerden de dopingcontrole te ondergaan wat gelijkgesteld wordt met een positieve 
controle. 
 
Op initiatief van de Oost-Vlaamse politieschool, de bijstandsmagistraat en het parket van 
Oost-Vlaanderen – afdeling Dendermonde hebben het Vlaamse Dopingagentschap en leden 
van de federale en lokale politie in de lente van 2015 5 fitnesscentra in Oost-Vlaanderen 
bezocht. Bij deze grootschalige dopingcontrole werden 60 sporters getest. 15 % testte positief. 
 
Op initiatief van de West-Vlaamse politieschool, de bijstandsmagistraat en het parket van 
West-Vlaanderen – afdeling Ieper hebben het Vlaamse Dopingagentschap en leden van de 
federale en lokale politie in de lente van 2015 4 fitnesscentra in West-Vlaanderen bezocht. Bij 
deze grootschalige dopingcontrole werden 48 sporters getest. 12,5 % testte positief. 
 
Bij een dopingcontrole in een fitnesscentrum in Antwerpen testten er 4 van de 12 
gecontroleerde personen positief op steroïden. 
 
In 2015 werd voor de eerste keer een fitnesscentrum in een gevangenis door het Vlaamse 
Dopingagentschap gecontroleerd. Van de 12 aanwezige sporters testten er 5 positief op 
anabolen, 4 op drugs en 1 gedetineerde weigerde een urinetest te ondergaan. 
 
Het dopingagentschap van de Franse Gemeenschap heeft samen met leden van de 
geïntegreerde politie enkele bodybuildingwedstrijden gecontroleerd met positieve resultaten 
tot gevolg. 
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2.3. Zwendel 
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Humane doping 270 295 331 381 432 
 
 
De aanpak van de zwendel in hormonale producten is een federale materie. Hierna worden 
enkele dossiers besproken. De acties hebben betrekking op huiszoekingen en inbeslagnames. 
Deze gebeurtenissen worden ons gemeld door één van de partners van de cel. Zo wordt steeds 
proces-verbaal opgesteld door de douane, de politie, het FAVV en het FAGG wanneer er, bij 
controle van postzendingen, wordt vastgesteld dat het om een inbreuk gaat op de 
hormonenwetgeving en met name het KB van 12 april 19744. 
 
De stijgende trend van het aantal vastgestelde inbreuken in het kader van humane doping zet 
zich ook in 2015 verder (zie grafiek supra).  
 
De dopingproblematiek treft niet alleen ons land. Op de luchthaven van Bierset komen veel 
goederen in transit toe. De douanediensten treffen vooral androgenen (50%) en 
groeihormonen (25%) aan. Deze goederen in transit zijn vooral bestemd voor Nederland, 
Groot-Brittannië en Spanje. In 52% van de gevallen betreft het land van herkomst China. 
Andere belangrijke landen van herkomst zijn Hong Kong, Griekenland en Bulgarije. 
 

                                                                    

4 Bij de vaststellingen hebben we 3 hormonale producten nl. DHEA, melatonine en 
blekingsmiddelen uit de tellingen gehaald. DHEA wordt vaak gepromoot als middel tegen 
veroudering, Melatonine wordt gebruikt om de slaap te bevorderen en blekingsmiddelen 
worden massaal misbruikt om de huidskleur lichter te maken. 
Indien tijdens een inbeslagname enkel DHEA/melatonine/blekingsmiddelen voorkomen, 
worden deze bij niet conforme geneesmiddelen geteld ondanks het feit dat dit hormonale 
substanties zijn.  



12 
 

De douane onderschept een zending uit China. Op het eerste zicht gaat het enkel om een grote 
plastiek zak met enkele verpakkingen gedroogd fruit. In die verpakkingen worden 25 kleine 
pakjes van 25g en 5 zakken van 250g aangetroffen met vermelding gedroogd fruit. 
Na analyse blijkt dat deze poeders anabole steroïden bevatten waaronder verschillende esters 
van testosterone, oxymetholone en metenolone enanthaat. Verder onderzoek leert ons dat de 
verdachte al jaren rechtstreeks contact had met Chinese leveranciers en via sociale media 
communiceerde over de wijze van verpakking, vervoer, verschillende leveringsadressen en 
betaling.  
 

–––– 
 
 

 

De douane onderschept een 
postzending uit Litouwen met een 
4000-tal tabletten en een 400-tal 
ampullen met anabolen, 
groeihormonen en kamagra. De totale 
verkoopswaarde bedraagt meer dan 
€32.000. 
 

 
 
Vervalsing – het is niet wat het lijkt 
 
Geen vitaminen maar peptide hormonen 
 

De leveranciers van anabolen proberen de 
opsporingsdiensten te slim af te zijn en 
gebruiken verschillende 
verpakkingsvormen met een onjuiste 
benaming. Zo werden bijvoorbeeld flacons 
met vitaminen uit de Verenigde Staten 
onderschept. 
Het etiket sprak over vitamine B en D 
maar in werkelijkheid ging het om de 
petidehormonen CJC-1295, GHRP-6 
acetaat en AOD9604. 
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Olie uit Roemenië. 
Een gekende anabolenwebsite verpakt 
haar anabolen op een vrij originele 
wijze.  
De broccoli olie bevat testosterone 
phenylpropionaat en de arganolie bevat 
nandrolone decanoaat en nandrolone 
phenylpropionaat. 

 
 
Bij een dopingcontrole in een fitnesscentrum werden een aantal aanwezige personen positief 
bevonden op het gebruik van dopingproducten. Bij hun eerste verhoor verklaarden deze allen 
dat ze inderdaad een aantal prestatiebevorderende producten hadden gebruikt. Ze verklaarden 
allemaal dat ze deze via een website hadden besteld in Nederland.  
Nadien bleek dat twee personen dachten dat ze Anavar hadden besteld. Volgens de analyse 
van de urine blijkt het echter niet om Anavar te gaan doch om het product Stanozolol. 
 
Namaak 
 
In een aantal van de ons omringende landen werden namaak groeihormonen aangetroffen. 
Verder onderzoek in België van enkele inbeslagnames toonde aan dat ook in ons land deze 
nagemaakte groeihormonen via het internet werden gekocht. De namaak werd bevestigd na 
analyse door de officiële producent. 
Op enkele discussiefora was deze namaak al vroeger ontdekt. 
 
Vaststellingen in het kader van andere fenomenen. 
 
Anabolen worden regelmatig aangetroffen bij het uitvoeren van huiszoekingen in andere 
fenomenen. Bij huiszoekingen in het kader van diefstallen worden op 2 plaatsen anabolen 
aangetroffen. Op één plaats wijst het grote aantal anabolen op handel. De verdachte is een 
bekende bodybuilder en had anabolen, groeihormonen en pijnstillers in zijn bezit voor een 
waarde van meer dan €12.000. Hij verklaart doodleuk dat de 9000 eenheden (pillen en 
ampullen) voor eigen gebruik zijn. 
 
Bij de controle van een voertuig worden 1500 tabletten clenbuterol en 1250 ampullen 
anabolen en groeihormonen aangetroffen voor een waarde van €12.500.De verdachte was al 
deze producten gaan afhalen in Nederland. 
 
Tijdens een huiszoeking in het kader van drugs worden potjes en doppen aangetroffen die 
bestemd waren om anabolen te verpakken.  
 
 
Vonnissen en arresten 
 
Voor de invoer van de grondstoffen stanozolol en methandrostenolone uit China en de 
verwerking van deze stoffen in voedingssupplementen werd een persoon veroordeeld tot 6 
maanden cel en een geldboete van €30.000. 
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Een dokter werd veroordeeld door de correctionele rechtbank voor het behandelen van drie 
wielrenners met ozontherapie. Hij kreeg een effectieve boete van €8.250 en zijn ozontoestel 
werd verbeurd verklaard. 
 
Een fitnesser die anabolen verkoopt via facebook wordt veroordeeld tot een werkstraf van 60 
uur. 
 
Een anabolendealer wordt veroordeeld tot 200 uren werkstraf, een effectieve geldboete van 
€15.000 en een verbeurdverklaring van €50.000 (waarvan de helft effectief) en zijn voertuig 
(Audi Q7). 
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3. Niet-conforme geneesmiddelen 
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Naast diergeneesmiddelen en humane dopingproducten worden jaarlijks nog heel wat andere 
niet-conforme geneesmiddelen in beslag genomen. 
 
Het aantal inbreuken ‘invoer van niet-conforme geneesmiddelen’ is met 13% gestegen ten 
opzichte van 20145 (zie grafiek hierboven). 
 
Het gaat hier over inbeslagnames van postzendingen door de douane in samenwerking met 
het FAGG. Het FAGG staat in voor de opvolging en afhandeling van het merendeel van deze 
inbreuken. 
 
65% van de onderscheppingen betreft geneesmiddelen tegen erectiestoornissen. Deze 
producten werden aangetroffen in allerlei vormen en kleuren. Deze geneesmiddelen bevatten 
sildenafil, tadalafil, vardenafil of één van hun derivaten. De geanalyseerde producten 
varieerden van een dosis van 0% tot 200%. 
 
Naast deze gekende pillen was er een groot gamma onder de naam kamagra, cenforce, 
vidalista, erectafil en tevens een groot aantal voedingssupplementen. Deze supplementen 
beweren natuurlijke stoffen en eigenschappen te bezitten die potentiestimulerend zijn. Na 
analyse bleek dan echter dat er wel degelijk een actieve farmaceutische substantie aanwezig 
was. 
 
 

                                                                    

5 In 2014 hadden we reeds een toename van 78% vastgesteld. 

  2011 2012 2013 2014 2015 
Niet confome 

geneesmiddelen 911 1072 1989 3781 4277 
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Deze middelen worden nagemaakt, vervalst of het actieve bestanddeel wordt toegevoegd aan 
een voedingssupplement. 
 

 
Honderden van deze pillen werden door een Nederlander vanuit een Belgisch verdeelbedrijf 
naar klanten over heel Europa verstuurd. 
 

 
Voedingssupplementen met potentieverhogende middelen. 
 
Andere lifestyle producten zoals vermageringsmiddelen met verboden substanties die 
sibutramine en rimonabant bevatten, bleven de kop opsteken. 
 
Andere geneesmiddelen die werden aangetroffen zijn: antibiotica, ontstekingsremmers, 
pijnstillers (o.a. Tramadol, een derivaat van morfine), diuretica, concentratieverhogende 
middelen (Rilatine, atomexitine, modafinil). 
Deze middelen kunnen nochtans via een doktersvoorschrift in de reguliere apotheek 
aangekocht worden. 
 
Huidbleekmiddelen worden niet alleen via het Internet gekocht, ze worden onderschept in de 
bagage of ze kunnen ook gekocht worden in Afrikaanse of Aziatische winkels. Veel van deze 
blekingszalven bevatten corticosteroïden. 
 
Alternatieve middelen vallen ook bij velen in de smaak. Vorig jaar werd echter de 
aanwezigheid vastgesteld van zware metalen in ayurvedische geneesmiddelen. De 
aanwezigheid van zware metalen (cadmium, lood, kwik, arsenicum) komt er niet door 
contaminatie maar door het geloof dat zij helend werken. 
 
Buiten deze dossiers betreffende onderschepte postzendingen waarvan het merendeel 
administratief wordt afgehandeld, zijn er nog andere gerechtelijke dossiers. Deze dossiers 
worden door de politie al dan niet in samenwerking met het FAGG afgehandeld. 
 
 
Vaststellingen in het kader van andere fenomenen. 
 
Zo werd bij een witwasonderzoek een huiszoeking uitgevoerd waarbij ongeveer 230.000 
erectiestimulerende pillen in beslag genomen. De straatwaarde bedraagt meer dan €590.000. 
De verdachte verkocht deze pillen via een aantal websites. 
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De winst die met deze pillen kan gemaakt worden is gigantisch. De aankoopprijs van deze 
middelen in India is belachelijk laag. Zo kan je online pillen bestellen in India aan een prijs 
van €0.026 per tablet op voorwaarde dat je 700 verpakkingen van 10 tabletten koopt. 
De verkoopprijs is gemiddeld 1,795 per tablet. 
Het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs is fenomenaal (gemiddeld €1,769 
winst per tablet). De winst voor deze 230.000 pillen kan € 406.870 bedragen. 
De verkoper was niet aan zijn proefstuk toe. Hij wist ook dat de bestraffing van inbreuken op 
geneesmiddelen niet opweegt tegen het mogelijk geldgewin. 
 
Bij een andere huiszoeking treft de lokale politie 7000 pillen kamagra en poppers aan. 
Volgens de verklaringen van de verdachten zijn de pillen afkomstig uit Nederland. 
 
Niet alleen met potentieverhogende geneesmiddelen wordt gesjoemeld. 
 
Een Belgische onderdaan werkt samen met een Amerikaan die de geneesmiddelen bezorgt. 
De Amerikaan kocht ze meestal in India en liet ze leveren op een adres in het Verenigd 
Koninkrijk van waaruit het werd doorgestuurd naar België. Hij liet ook het 
verpakkingsmateriaal toekomen bij de Belgische mededader. 
Na herverpakking gingen de geneesmiddelen terug naar het Verenigd Koninkrijk. Ook onze 
Belg was niet aan zijn proefstuk toe. Hij werd vorig jaar al veroordeeld voor het herverpakken 
van aids-remmers om deze nadien met grote winst door te verkopen. 
 
Er werd gewerkt met 2 modi operandi: 
1. het kopen van goedkope generische geneesmiddelen in voornamelijk India. De 
geneesmiddelen werden in België herverpakt en het werden zo geneesmiddelen gemaakt door 
een gerenommeerd farmaceutisch bedrijf in de VSA. De geneesmiddelen worden aan een veel 
hogere prijs doorverkocht.  
 
2. het afleiden van de handelsroute van medicijnen: de geneesmiddelen worden daar 
aangekocht waar ze het goedkoopst zijn, zij worden in België herverpakt om de oorsprong te 
verdoezelen. Er wordt bij het herverpakken helemaal niet gekeken naar hygiëne of het 
koelhouden. In sommige gevallen duwen zij met hun blote handen de pillen uit de blisters, en 
herverpakken ze de pillen in een potje. Geneesmiddelen voor derde wereldlanden zijn 
goedkoper, deze producten worden afgeleid en doorverkocht naar een niet ontwikkelingsland 
aan een veel hogere prijs. 
 
Vervalsing – het is niet wat het lijkt 
 
Nadat we in vorige verslagen al vermeldden dat sildenafil werd aangetroffen in 
confituurpotten en in chocolade was het nu aan de beurt aan honing ……. 
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Operatie Pangea VIII 
 
Naar jaarlijkse gewoonte hebben de douane, het federaal agentschap voor de geneesmiddelen 
en de gezondheidsproducten (FAGG) deelgenomen aan de actie Pangea. 
De douane en FAGG hebben vooral producten uit India, Singapore en Turkije in beslag 
genomen. De top 3 waren erectiestimulerende middelen, antidepressiva en 
vermageringsmiddelen maar ook huidbleekmiddelen, ontsmettingsmiddelen en pijnstillers 
werden onderschept. 
 
De politie focuste op het sluiten van websites en advertenties op het internet. 
 
Actie In Our Sites 
 
De cybersquad van de douane en de federale overheidsdienst economische zaken namen deel 
aan de door Europol gecoördineerde actie “In Our Sites” gericht tegen de websites die 
namaak aanbieden. Zij hebben 151 domeinnamen gesloten. Op sommige van deze websites 
werd er Cialis, Viagra en Kamagra aangeboden. 
 
Medicrime 
 
De Raad van Europa heeft een verdrag tot stand gebracht waarbij meer aandacht wordt 
geschonken aan preventie en beschermingsmaatregelen voor de slachtoffers, maar ook aan de 
sancties voor de daders of mededaders. 
De ministerraad heeft in 2015 een voorontwerp van wet goedgekeurd waarmee de strijd tegen 
de namaak van geneesmiddelen en andere medische producten zoals implantaten wordt 
opgevoerd in België en in het buitenland. De wet bevestigt de toetreding tot het Medicrime-
verdrag van de Raad van Europa. 
 
Vonnissen en arresten 
 
Voor de verkoop van geneesmiddelen die via het witwasonderzoek werden ontdekt (zie supra) 
werd een persoon veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf en een geldboete van €3.000. 
Zijn vennootschap moest €75.000 ophoesten. 
De rechter sprak tevens een verbeurdverklaring uit van €259.929, een voertuig (LAND 
ROVER) en 2 luxe uurwerken. 
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DEEL IV: GERECHTELIJKE BESLISSINGEN6 

 HORMONEN VOEDSELVEILIGHEID 

 
1. AANTAL VONNISSEN EN ARRESTEN 

 
Parket Oost-Vlaanderen,  
Afdeling Gent 

4 2 

Parket Oost-Vlaanderen, 
Afdeling Dendermonde 

6 8 

Parket West-Vlaanderen, 
Afdeling Kortrijk 

2  

Parket West-Vlaanderen, 
Afdeling Ieper 

1  

Parket West-Vlaanderen, 
Afdeling Veurne 

1  

Parket Antwerpen, 
Afdeling Antwerpen 

5  

Parket Antwerpen, 
Afdeling Mechelen 

4 1 

Parket Antwerpen, 
Afdeling Turnhout 

6 8 

Hof van Beroep Gent   

Parket Oost-Vlaanderen, 
Afdeling Gent 

1 1 

Parket West-Vlaanderen, 
Afdeling Kortrijk 

2 2 

Parket Oost-Vlaanderen, 
Afdeling Dendermonde 

 1 

Parket West-Vlaanderen, 
Afdeling Brugge  

 1 

Hof van Beroep Antwerpen   

Parket Antwerpen, 
Afdeling Antwerpen 

1  

Parket Limburg,  
Afdeling Hasselt 

1  

 
TOTAAL 

 
34 

24 
 

 
 
 
 

                                                                    

6 Deze statistische gegevens werden afgeleid uit de rechterlijke beslissingen die aan de 
Hoofdcoördinator werden overgemaakt. Er wordt geenszins gepretendeerd dat alle in 2015 in 
kracht van gewijsde getreden vonnissen en arresten verwerkt zouden zijn in deze statistieken. 
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2. AANTAL BEKLAAGDEN & STRAFMAAT 

 
 
 

TOTAAL  54 26 

   

▪ hoofdgevangenisstraffen 23 6 

  totaal effectief 5 jaar  5 maanden 7,5 maanden 

  totaal met uitstel 22 jaar  4 maanden 2 jaar  6,5 maanden 

   

▪ geldboeten 61 37 

  totaal effectief €189.100 
 

€117.725 

  totaal uitstel €258.675 
 

€42.425 

   

▪ opschorting uitspraak veroordeling    7  

▪ vrijspraak 4 2 

▪ werkstraf 650 uren  

▪ bijzondere verbeurdverklaring  
   (totaal) 

€243.148,30 
(waarvan €160.000 
 met uitstel) 

 

▪ verbeurdverklaring 
 
 

€94.394 
(waarvan €65.194 
 met uitstel) 
 
4 voertuigen 

 

▪ ontslag rechtsvervolging 1 2 
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DEEL V: BEDREIGINGEN 
 
De rol van de multidisciplinaire hormonencel bij de behandeling van de bedreigingen is door 
de politiehervorming in 2001 veranderd. 
 
In navolging van de MFO-57 is het de Algemene Directie Crisiscentrum (ADCC) van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken die de beschermingsmaatregelen oplegt aan de lokale 
politie. In afwachting van deze opgelegde maatregelen neemt de lokale politie op eigen 
initiatief de nodige beschermingsmaatregelen. 
 
De hormonencel zelf evalueert de bedreiging en brengt daarna het crisiscentrum op de hoogte. 
 
Controlerende ambtenaren stellen zich bij het uitoefenen van hun functie vooral bloot aan 
mogelijke vormen van corruptie en aan bedreigingen vanuit het criminele milieu. Momenteel 
bestaan deze bedreigingen vooral uit verbaal geweld. 
 
In 2015 werden 15 dossiers waarbij 23 agenten van het FAVV in de uitvoering van hun taak 
werden bedreigd voor verder gevolg overgemaakt aan de Multidisciplinaire Hormonen Cel. 
De meeste bedreigingen doen zich voor in de Distributiesector (6) en in de Primaire sector (4). 
 
Door de Juridische Dienst wordt er bij de parketten aangedrongen op een behandeling van deze 
bedreigingen. Deze aanpak resulteerde in volgende veroordelingen: 
3 maand met uitstel en €250 effectief. 
 
Voor één politieman werden beschermingsmaatregelen uitgevaardigd. 
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7 Ministeriële richtlijn MFO-5 van 23 december 2002 houdende de opdrachten van federale 
aard uit te oefenen door de lokale politie, wat betreft de opdrachten van bijzondere 
bescherming van personen en onroerende goederen. 
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DEEL VI: BESLUIT 
 
De vaststellingen van inbreuken illegale vetmesting zijn ook in 2015 bijna nihil. De 
geleverde inspanningen van de afgelopen jaren hebben wellicht hun vruchten afgeworpen. 
 
De paardensector, en meer bepaald de poging tot het in de voedselketen brengen van vlees 
van paarden die niet voor consumptie geschikt zijn, vergt verder onderzoek en opvolging.  
 
De illegale handel in humane geneesmiddelen baart ons meer en meer zorgen. Het aantal 
inbeslagnames van geneesmiddelen (inclusief dopingproducten) stijgt jaar na jaar. 
 
Prestatiebevorderende producten vind je in alle soorten en vormen. Steeds steken nieuwe 
producten en merken de kop op. 
 
Niet alleen lifestyle producten zoals potentieverhogende geneesmiddelen en 
vermageringspillen worden nagemaakt en vervalst maar ook antibiotica, pijnstillers, ... 
Deze voorschriftplichtige geneesmiddelen kunnen nochtans met een doktersvoorschrift bij de 
apotheker gekocht worden. 
 
Een crimineel wil geld verdienen en met deze handel heb je wel vrij gemakkelijk een zeer 
hoge winstmarge. 
 
De internethandel tiert welig. De nationale en internationale initiatieven zijn slechts een 
druppel op een hete plaat. 
 
Bovendien blijken de uitgesproken effectieve straffen en bijzondere verbeurdverklaringen de 
daders onvoldoende af te schrikken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Titel van het document 
Eventuele ondertitel 


