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 DEEL I: VOORWOORD 
BIJSTANDSMAGISTRAAT 

 
 
 
Wij zullen maar met de deur in huis vallen zoals dat heet.  
 
Het is jammer dat in het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011 geen politionele prioriteit 
wordt gegeven aan het fenomeen van de zwendel in hormonen en dopingproducten.  
 
We durven hopen dat de Kadernota Integrale Veiligheid, die nog in de maak is wel 
voldoende aandacht aan deze problematiek zal besteden zodat politiediensten - zij het 
lokaal of federaal - bereid gevonden worden om te blijven investeren in deze materie en de 
broodnodige informatie aan te leveren.  
 
Elk jaar opnieuw levert de hormonencel ernstige inspanningen om mee te helpen 
vermijden dat illegale groeistimulatoren in de voedselketen belanden. Het is geen 
gemakkelijke strijd maar ook dit jaar blijkt dat men door multidisciplinair samen te 
werken tot gunstige resultaten kan komen.  
 
Het unieke systeem waarbij aanspreekpunten ( ‘single points of contact’ ) van de 
bijzondere inspectiediensten (FAVV en FAGG)1, douane, politie en justitie deze strijd 
aansturen na onderling overleg verdient volgens ons zelfs navolging in andere materies. 
 
Door een betere informatie-uitwisseling en meer specialisatie kan men zich meten met 
vetmesters die met de modernste en moeilijk te detecteren illegale technieken op een 
gemakkelijke manier snel veel geld willen verdienen ten koste van de gezondheid van de 
bevolking. 
 
Uit studies en reportages blijkt dat jongeren die snel en zonder inspanning een beter figuur 
willen te vlot naar producten grijpen die schadelijk zijn voor hun gezondheid. Ook top– en 
breedtesporters gebruiken illegale middelen die de positieve waarden van de sport geheel 
in de schaduw stellen. 
 
Er was een groeiende aandacht voor de criminaliteit met geneesmiddelen in de vele 
betekenissen van het woord. De oprichting van een speciale onderzoekseenheid binnen de 
inspectiepijler van het FAGG lijkt ons zeker een stap in de goede richting. Het is voor de 
mensen op het terrein zeker niet altijd evident om wegwijs te geraken uit de wirwar van 
aangetroffen producten en de toepasselijke wetgeving ter zake. Multidisciplinaire vorming 
en het ontwikkelen van een productcataloog zullen hiervoor een oplossing kunnen bieden. 
 
De tweeling ‘Internet en internat’(-ionalisering) blijft een horde van formaat voor politie-
en bijzondere inspectiediensten waar je niet zomaar over heen kunt huppelen.  
 

                                                
1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) 
   Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) 
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Het is zaak dat het Internet wordt misbruikt voor de handel in hormonale producten, al dan 
niet nagemaakte geneesmiddelen en de zogenaamde lifestyleproducten en dat er op die 
manier een zeer grote afzetmarkt bereikt kan worden zonder dat kopers en verkopers hun 
identiteit hoeven prijs te geven. 
 
De wetenschappelijke ontwikkelingen in eigen land en in de ons omringende landen 
zullen verder gevolgd moeten worden. De gevoerde onderzoeken die in het verslag 
vermeld zijn tonen ook duidelijk aan dat het zeker zin heeft om te blijven  pleiten voor een 
intensievere internationale samenwerking om het terreinvoordeel van de internationaal 
opererende targets te kunnen verminderen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francis Clarysse,  
 
Hoofdcoördinator Expertisenetwerk Residuen en Voedselveiligheid.  
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DEEL II: INLEIDING 
 
Dit jaarverslag wordt opgesteld ingevolge de beslissingen van de ministerraad van 17 
maart 1995, 20 juni 1997 en 30 maart 2004. Vanaf 1 oktober 1997 werd de nationale 
hormonencel omgevormd tot een multidisciplinaire hormonencel waarin 
vertegenwoordigers van alle betrokken diensten zetelen onder het toezicht van de 
bijstandsmagistraat.2  
 
Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten en resultaten in de fenomenen 
‘hormonen: illegale vetmesting’, ‘humane doping’, ‘doping bij dieren’ en ‘farmaceutische 
criminaliteit’ in de brede betekenis voor het jaar 2007. 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. 
 
 
 
 
 
 
Verantwoordelijke uitgever Jan Van den Boeynants 
 Gerechtelijk commissaris 
 Diensthoofd FGP/DJB/Hormonen en Doping 
  
Eindredactie Tina Vandesteene 
 Strategisch analiste 
 
Vertaling Vertaaldienst geïntegreerde politie 
Drukkerij Geïntegreerde politie 
 
 
Juni 2008 
 

                                                
2 Cfr schema bijlage 1 
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 DEEL III: ALGEMENE SITUATIE 
 
1. Bevoegdheden 

De Multidisciplinaire Hormonencel is bevoegd voor alle illegale handelingen met stoffen 
die een hormonale, anti-hormonale, anabole, beta-adrenergische, anti-infectieuze, 
antiparasitaire of anti-inflammatoire werking hebben. Drie fenomenen vallen hierdoor 
volledig binnen de bevoegdheid van de Multidisciplinaire Hormonencel namelijk illegale 
handelingen met dergelijke substanties: 
- in de vetmesting, 
- in het kader van humane doping 
- en in het kader van doping bij dieren. 
 
Daarnaast bestaat er nog een vierde categorie namelijk farmaceutische criminaliteit. Dit 
omvat eigenlijk alle criminaliteit met geneesmiddelen, grondstoffen met farmacologische 
werking, … maar deze term wordt gebruikt bij inbreuken die niet verder onder te verdelen 
zijn onder de andere drie fenomenen bijvoorbeeld lifestyleproducten. Deze criminaliteit 
kan verschillende vormen aannemen zoals het verkopen zonder vergunning, vervalsing, 
namaak, herlabelen van producten,… 
 
 
 
2. Beleid 

2.1. De taakverdeling binnen de Multidisciplinaire Hormonencel. 
 
Enkele jaren terug ontstond er onduidelijkheid over de taakverdeling binnen de 
Multidisciplinaire Hormonencel aangezien illegale groeistimulatoren niet als prioritaire 
veiligheidsnorm werd weerhouden in het politioneel Nationaal Veiligheidsplan maar wel 
was opgenomen in de Kadernota Integrale Veiligheid.  
 
In mei 2006 vond er een vergadering plaats met alle betrokken kabinetten over de werking 
en de bijdragen van de verschillende diensten binnen de Multidisciplinaire Hormonencel. 
Tijdens deze vergadering is beslist dat de trekkende rol van dit operationele overlegorgaan 
bij de politie blijft. Daartegenover stond wel een versterking van de Multidisciplinaire 
Hormonencel met mensen van de inspectiediensten3 voor de verwerking van de 
informatie. Ondanks het akkoord van de verschillende partners is nog steeds niemand 
aangeworven. De financiële organisatie voor een dergelijke detachering blijkt moeilijk 
waardoor de aanwerving op zich laat wachten. Op 30 maart 2007 werd een 
opvolgingsverslag Ittre II samen met een samenvattende nota en vraag tot herbevestiging 
dat de strijd tegen de illegale groeistimulatoren een prioriteit blijft aan de ministerraad 
voorgelegd. De ministerraad nam er akte van. 

                                                
3 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en het Federaal Agentschap voor 

Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (toen nog FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-Generaal Geneesmiddelen) 
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2.2. Draaiboek Multidisciplinaire Hormonencel 
 
De verschillende partners van de Multidisciplinaire Hormonencel hebben samen een 
draaiboek uitgewerkt. De voornaamste doelstelling is belang te hechten aan concrete en 
zorgvuldige afspraken tussen de verschillende partners en expertise te bestendigen en 
overdraagbaar te maken naar toekomstige nieuwe leden van de Multidisciplinaire 
Hormonencel. 
 
Het "draaiboek multidisciplinaire samenwerking" zal enkel als werkinstrument worden 
gehanteerd door de verschillende actoren van de Multidisciplinaire Hormonencel, en dit in 
het kader van hun werking binnen het door de Ministerraad verleende mandaat van deze 
cel. 

 
2.3. Overlegplatform 
 
In de maand februari 2007 hebben de leden van de Multidisciplinaire Hormonencel hun 
Nederlandse evenknie ontvangen, met name het Overlegplatform Hormonen. Het doel 
hiervan was het uitwisselen van informatie en ervaringen op het operationele vlak tussen 
het platform hormonen en de hormonencel. 

 
2.4. Overleg met de Gemeenschappen betreffende humane doping 
 
De Vlaamse Gemeenschap heeft reeds enkele jaren een protocol met Justitie voor de 
overdacht van informatie. Er is ook voorzien in een periodiek overleg tussen Justitie, en in 
het bijzonder onze bijstandsmagistraat, de hormonencel en het team Medisch Verantwoord 
Sporten. 
In 2007 heeft een overlegvergadering plaats gehad met een vertegenwoordiger van het 
parket-generaal van Luik en die heeft het initiatief genomen om een dergelijk overleg te 
starten met de Franse Gemeenschap. 

 
2.5. Internet 
 
Zoals in de vorige jaarverslagen is aangehaald biedt Internet  een ideaal medium voor 
criminelen om een handel op te zetten in illegale groeistimulatoren maar ook in al dan niet 
authentieke geneesmiddelen. De criminaliteit via Internet neemt toe, het aanbod is steeds 
gevarieerder en onder andere door het aantal vervalsingen vormt de handel in dergelijke 
producten via Internet steeds meer een bedreiging voor de volksgezondheid. In de 
Verenigde Staten is farmaceutische criminaliteit intussen een prioriteit en dit vooral door 
de internetproblematiek.4 De druk van internationale organisaties zoals Interpol, Raad van 
Europa, Work Group Enforcement Officers, Permanent Forum on International 
Pharmaceutical Crime (PFIPC),… om deze problematiek aan te pakken neemt toe. Tijdens 
het seminarie van het PFIPC dat van 21 mei tot en met 25 mei 2007 in Brussel werd 
gehouden kwam de internetproblematiek dan ook ruimschoots aan bod. Er zijn op 
internationaal vlak verschillende initiatieven genomen zoals trainingsessies, 
informatiecampagnes en een aantal internationale acties waarover de pers goed werd 
geïnformeerd zodat de bevolking zou gesensibiliseerd worden. Deze acties vormen echter 

                                                
4 Supervisory Special Agent L. HOPPEY – FBI. (Conferentie Internetfraude 18/10/2007 Brussel) 



Multidisciplinaire Hormonencel – Jaarverslag 2007 

 

 
FGP/DJB/Hormonen en doping   Pagina 7  
 

slechts een eerste stap in de strijd tegen internetcriminaliteit in het kader van fraude met 
geneesmiddelen en illegale handel in hormonale producten. 
 
Op nationaal vlak wordt momenteel gewerkt aan een beleid betreffende 
internetcriminaliteit. De aanpak bestaat uit 2 fasen namelijk internetbewaking en 
internetrecherche. Internetbewaking wordt beschouwd als de algemene brede screening 
van Internet met als finaliteit na te gaan welke misdrijven plaats vinden op Internet. Dit 
komt neer op proactief onderzoek dat als doel heeft informatie te verzamelen en te 
verwerken over criminele samenwerkingsverbanden, criminele organisaties of criminele 
dadergroeperingen waarvan “redelijk vermoed” kan worden dat zij potentiële daders zijn 
van “nog te plegen of reeds gepleegde maar nog niet gekende strafbare feiten”. 
 
Internetrecherche daarentegen behoort tot het reactief onderzoek. Enkel wanneer er sprake 
is van een formele tenlastelegging of met andere woorden “een in tijd en ruimte 
bepaalbaar misdrijf” kan worden opgetreden. Dergelijke inbreuken vaststellen kan in 
bepaalde gevallen gemakkelijk omdat ze openlijk zichtbaar zijn zoals bijvoorbeeld het te 
koop aanbieden van illegale producten via koop en biedsites zoals onder meer E-bay, 
kapaza e.a. Meestal zijn echter speciale opsporingstechnieken vereist om inbreuken vast te 
stellen en om de identiteit van de verdachte te kunnen achterhalen, bijvoorbeeld wanneer 
er illegale producten verkocht worden via discussiefora en dus interactie noodzakelijk is. 

 
2.6. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 
 
Op 1 januari 2007 is een nieuw agentschap opgericht namelijk het Federaal Agentschap 
voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Dit agentschap neemt de 
taken van het oude Directoraat-Generaal Geneesmiddelen van de FOD Volksgezondheid 
over. Binnen dit agentschap is intussen een Speciale Opsporingseenheid opgericht die zich 
zal bezighouden met fraudedossiers. Op die manier komt het FAGG tegemoet aan de 
jarenlange vraag voor versterking van de capaciteit voor het opvolgen van fraudedossiers. 
 
In dit kader is het van belang de inbreng van de Belgische Geneesmiddelenautoriteit 
(FAGG) toe te lichten5: 
 
Met de oprichting van het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsprodukten) begin 2007 werd in een drieledige structuur voorzien zijnde pre-
marketing, post marketing en Inspectie. 
Binnen de Inspectiepijler werd de SOE (Speciale Onderzoekseenheid) opgericht. Deze is 
transversaal georiënteerd doorheen de inspectie eenheden en zal worden verankerd in het 
nog op te richten Controlebeleid. Dit belet niet dat de bestrijding van criminaliteit met 
geneesmiddelen reeds meer dan 10 jaar een belangrijke positie innam voorheen bij de 
farmaceutische inspectie, nu bij het FAGG. Eindelijk werd door de 
beleidsverantwoordelijken ingezien dat sommige onderzoeken een gespecialiseerde 
aanpak vereisen en daar waar vroeger slechts één ambtenaar hiervoor verantwoordelijk 
was zijn nu effectief 5 ambtenaren aanwezig in deze gespecialiseerde onderzoekseenheid. 
De SOE kan slechts functioneren binnen een breed netwerk zowel naar binnen als naar 
buiten toe. Enerzijds is er naast de samenwerking met de andere FAGG inspecteurs ook 
binnen de Multidisciplinaire Hormonencel een netwerk gerealiseerd met zowel douane, 

                                                
5 Bijdrage van de vertegenwoordiger van het FAGG bij de Multidisciplinaire Hormonencel 
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politie als andere inspectie-eenheden zoals het directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding 
van de FOD Volksgezondheid en het Voedselagentschap.  
 
De jarenlange terreinervaring van het FAGG op het vlak van farmaceutische criminaliteit 
heeft ook geleid tot een zeer expliciete aanwezigheid binnen de internationale organisaties 
zoals de HMA-WGEO (Head of Medicines Agencies – Workgroup Enforcement Officers) 
waar het FAGG het vice-voorzitterschap waarneemt sinds meerdere jaren.   
Hier worden actuele onderwerpen aangepakt (informatie-uitwisseling, trendanalyse enz..) 
zoals de enforcement problemen binnen de geneesmiddelendistributie, het internet, de 
problemen rond grondstoffen, namaakgeneesmiddelen en de training van enforcement 
officers met betrekking tot farmaceutische criminaliteit 
Sinds 2003 neemt de FAGG ook een sturende rol waar binnen de “Ad Hoc Workgroup 
Counterfeit Medicines “ in de Raad van Europa in Straatsburg.  
Het FAGG maakt er deel uit van de “Group of Specialists on Counterfeit Pharmaceutical 
Products” (PC-S-CP) waarvan de werkzaamheden nog voor eind 2008 tot een Conventie 
tegen namaakgeneesmiddelen zullen leiden.  
Een van de belangrijkste projecten is het Network and SPOCs6 project dat tot in de 
WereldGezondheidsOrganisatie erkend is en geadopteerd en waarvan het FAGG de 
promotor is. 
Het FAGG is ook betrokken geweest bij de oprichting van het PFIPC (Permanent Forum 
on International Pharmaceutical Crime) in 1998 waarbij het FAGG opnieuw een rol speelt 
in de promotie van Netwerken en SPOCs.   
 
De expertise binnen het FAGG is van beslissend belang in veel opsporingsdossiers 
waarbij geneesmiddelen betrokken zijn. Het kunnen duiden van het statuut van de 
farmacologisch actieve substantie als dusdanig of onder vorm van geneesmiddel in ruimte 
en tijd is van belang om de flow van goederen, administratieve documenten en financiële 
middelen éénduidig vast te leggen.  
 
Dit is zo voor de zwendel met producten misbruikt in de illegale vetmesting, doping in de 
sport, namaak van geneesmiddelen, problemen met het Internet, alsook alles wat te maken 
heeft met invoer, uitvoer en transit van geneesmiddelen en farmacologisch actieve 
substanties. Het FAGG verdient dan ook een veel bredere impact en erkenning binnen de 
opsporingsstructuren dan tot nu toe het geval is geweest. 
 
 
 
 
 

                                                
6 single points of contact 
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 DEEL IV: FENOMEENBESCHRIJVING 
 
1. Evolutie van het fenomeen 

1.1 Aangetroffen stoffen 
 
1.1.1 Veeteelt 
 
De meeste teruggevonden stoffen zijn progesteron, testosteron (en esters) en oestradiol (en 
esters). Deze natuurlijke hormonen werden aangetroffen in monsters van dieren, in 
preparaten en in stoffilters. 
Het detecteren van deze stoffen kon enkel na intensief onderzoek, de knowhow om te 
bepalen dat deze natuurlijke stoffen exogeen werden toegediend was enkel beschikbaar in 
Frankrijk. 
Enkele andere opmerkelijke vaststellingen zijn het terugvinden van een verboden stof 
zoals thiouracil en diethylboestrol. Dit zijn stoffen waarvan gedacht werd dat ze niet meer 
werden gebruikt. 
De meeste verboden stoffen vinden we enkel terug in recipiënten. Het zal niemand 
verwonderen dat nog zelden dergelijke recipiënten worden teruggevonden op een 
landbouwbedrijf. 

 
1.1.2. Humane doping 
 
Wanneer de lijst van de inbeslaggenomen producten wordt vergeleken met enkele jaren 
terug kan duidelijk worden vastgesteld dat de variëteit van humane dopingproducten 
stijgt. Vroeger werden bijna uitsluitend anabole androgene steroïden terug gevonden. 
Momenteel behoren naast anabolica ook groeihormonen, anti-oestrogenen7 en 
schildklierhormonen tot de top. Op Internet zijn talloze kuren beschikbaar waarbij allerlei 
middelen samen of na elkaar moeten worden gebruikt om enerzijds een optimaal effect te 
hebben maar anderzijds om alle neveneffecten en gezondheidsproblemen tegen te gaan. 
 
De schildklierhormonen die gebruikt worden op 
humaan vlak zijn schildklierstimulerend in 
tegenstelling tot de veterinaire producten die de 
werking van de schildklierhormonen onderdrukken. 
Door de schildklier te stimuleren wordt de 
stofwisseling verhoogd en op die manier raakt men 
overtollig vet kwijt. Na een anabolicakuur die ook 
gepaard gaat met een verhoogde voedselinname 
(proteïnen,…) krijgt men niet alleen meer spieren maar ook meer vet. 
Schildklierstimulerende hormonen zijn hier ideaal voor. De bijwerkingen van deze 
producten zijn echter niet te onderschatten: hoofdpijn, oververhitting, overmatig 
zweten, slapeloosheid, hartkloppingen en hartritmestoornissen.  
Deze producten komen onder andere voor onder de naam Elthyrone, Thyroxine en 
Novothyral. 

                                                
7 Anti-oestrogenen verminderen de negatieve neveneffecten van anabolica. Cfr Jaarverslag 2006. 



Multidisciplinaire Hormonencel – Jaarverslag 2007 

 

 
FGP/DJB/Hormonen en doping   Pagina 10  
 

 
1.1.3. Farmaceutische criminaliteit 
 

Voor wat betreft de producten die we eerder onder farmaceutische 
criminaliteit  catalogeren, zijn vooral de inbeslagnames van de 
douane indicatief. Daar worden dagelijks producten onderschept die 
verkocht worden via Internet als voedingssupplement of 
kruidenpreparaat. Deze producten hebben meestal een 
farmacologische werking en worden ook met gezondheidsclaims 
aangeprezen. Het gaat dus in feite om geneesmiddelen. Frequent 
voorkomende producten zijn de zogenaamde “fatburners” -die vaak 
efedrine bevatten- om af te slanken ‘en’ hormonale stoffen zoals dhea 
en melatonine. 
Hierbuiten worden ook nog een groot aantal erectiestimulerende 
producten zoals viagra (voorschriftplichtig), kamagra (namaak) en 
aanverwanten in beslag genomen. 

 
 
1.2 Dopinggebruik bij preadolescenten 
 
In het vorige jaarverslag werd reeds aangehaald dat er volgens verschillende studies een 
stijgende evolutie is in het gebruik van doping bij adolescenten. Ter bevestiging van deze 
studies is recent een Frans onderzoek gepubliceerd waarbij het dopinggebruik bij 
preadolescenten is bestudeerd.8 Leerlingen vanaf de leeftijd van 11 jaar die buiten de 
schooluren ook sport beoefenen, werden gedurende 4 jaar opgevolgd onder andere wat 
betreft het aantal uren uitgeoefende sport en het dopinggebruik. Bij de start van het 
onderzoek verklaarde 1,2% gedurende de laatste 6 maanden minstens één keer doping te 
hebben gebruikt. Hiervan gebruikte 23% elke dag en 15% minstens één keer per week. Op 
het einde van het onderzoek was het totale percentage minstens éénmalig dopinggebruik 
in de laatste 6 maanden gestegen naar 3%. De frequentie van het dagelijks gebruik bleef 
bijna gelijk (24%) maar het wekelijks gebruik steeg naar 38%. De studie toont dus 
duidelijk aan dat dopinggebruik wel degelijk bestaat bij preadolescenten, zelfs bij 
leerlingen die weinig sporten. Het aantal gebruikers stijgt met de leeftijd net zoals de 
frequentie van het gebruik. 
 
Ook in Groot-Brittannië maakt men zich zorgen over het steeds jonger gebruik van 
doping. Een studie over het aantal Britten dat anabolen gebruikt heeft, toont dat het 
aandeel tieners, ook preadolescenten, blijft stijgen. Jongeren gebruiken anabolen niet meer 
in competitieverband maar enkel om een beter figuur te krijgen zonder daarvoor te 
trainen.9  
 
Een reportage van het Nederlandse NOVA over anabolengebruik bij tienerjongens 
bevestigt de trend naar gebruik van illegale middelen om er beter uit te zien zonder fysieke 
inspanning.10 Er is een verschuiving van het gebruik in sportscholen naar het 
uitgaanscircuit. In België blijkt het portiersmilieu vaak in contact met de handel in 
                                                

8 LAURE, P., BINSINGER, C., Doping prevalence among preadolescents athletes: a 4-year follow-up. British 
Journal of Sports Medicine, 2007: 0:1-4. 

9 X.,  More young men ‘using steroids’. BBC News, 13 maart 2007 
   X., Boys of 12 are abusing steroids. BBC News, 30 november 2007 
10 X., Dopinggebruik rukt op in de disco. NOVA, 26 april 2007. 
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dopingmiddelen. Portiers gebruiken anabolica voor hun fysieke uitstraling. Ze hebben 
contacten in het fitnesscentrum maar ook met het publiek van dancings en dus 
voornamelijk de jeugd. 
 
 
1.3 Farmaceutische criminaliteit 
 
Het is niet eenvoudig de term Farmaceutische Criminaliteit éénduidig te vatten. Nochtans 
is dit van belang wil men de multidisciplinaire en multisectoriële samenwerking 
optimaliseren. De beperking van financiële middelen en mankracht verplicht dan ook de 
verschillende autoriteiten tot het voeren van risicomanagement waarbij farmaceutische 
criminaliteit beter dient te worden omschreven. Binnen de werkgroep Enforcement 
Officers evenals binnen de hogervermelde Conventie11 tegen namaak worden pogingen 
ondernomen Farmaceutische Criminaliteit beter te definiëren. Onder farmaceutische 
criminaliteit zou men de volgende domeinen kunnen aanmerken: 
 

1) narcotica en psychotropen zwendel onder vorm van geneesmiddelen 
2) veterinair gerelateerde criminaliteit (illegale vetmesting, zwendel...) 
3) borderline producten en geneesmiddelen zonder marktvergunning 
4) doping humaan en veterinair 
5) namaak en intellectueel eigendomsrechtgerelateerde problemen met 

geneesmiddelen 
6) premies en voordelen bij geneesmiddelentransacties 
7) vervalsingen van geneesmiddelen en voedselsupplementen 
8) diefstal van geneesmiddelen 
9) problemen met klinische proeven 
10) traditionele geneesmiddelen zoals TCM 

(Traditional Chinese Medicines, 
Ayurveda enz..) 

11) Internet en verkoop op afstand 
12) afleiding 
13) import, export en transit gerelateerd 

problemen 
 
Het is dan ook tijd de houding van de Europese lidstaten met betrekking tot deze 
fenomenen te bepalen en te harmoniseren in termen van aanpak, prioriteit, wetgevende 
omkadering enz... 
 
De farmaceutische sector is een belangrijke actor niet alleen bij farmaceutische 
criminaliteit in het algemeen maar ook bijvoorbeeld heel concreet in de 
dopingproblematiek. In het verslag van de senaatscommissie doping12 werd de 
kwetsbaarheid van deze sector reeds aangehaald. Begin 2007 is hierover een studie 
gepubliceerd namelijk ‘The European pharmaceutical sector and crime vulnerabilities’.13 
Aan de hand van een aantal dimensies en indicatoren hebben onderzoekers van de 
Universiteit Gent in samenwerking met buitenlandse onderzoekers de farmaceutische 
                                                

11 Zie pagina 8 
12 Cfr rapport over de problematiek van de doping in de sport, Belgische Senaat, Zitting 2004-2005, 3-366/1, 

17/1 env. 
13 Vander Beken, T. e.a, The European pharmaceutical sector and crime vulnerabilities, Antwerpen, Maklu , 

2007, 218p. 
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sector doorgelicht op de kwetsbaarheid voor en vermenging met georganiseerde 
criminaliteit. Uit deze studie blijkt eveneens de grote kwetsbaarheid voor georganiseerde 
criminaliteit zoals hierna aan de hand van enkele voorbeelden wordt toegelicht.  
 
Op de meeste dimensies wordt hoog gescoord zoals bijvoorbeeld de aard van het product. 
Geneesmiddelen kunnen gemakkelijk worden nagemaakt of gemanipuleerd zoals het 
verdunnen van het product of het herlabelen om meer winst te maken. Het zijn ook 
bijzonder mobiele goederen. Ze zijn niet groot en wegen weinig waardoor ze gemakkelijk 
te verplaatsen zijn. Dit heeft voordelen voor handelaren omdat illegaal transport de 
aandacht niet trekt van opsporingsinstanties en de pakkans dus klein is. De handel is 
gemakkelijk verplaatsbaar en hangt niet af van specifieke benodigdheden op een bepaalde 
locatie.  
Voor wat betreft de dimensie van de economische markt scoort de sector hoog 
bijvoorbeeld doordat er geen verzadiging van de markt is. De stijgende levensverwachting 
brengt veranderingen op vlak van consumptie mee.  
De zwarte markt speelt ook een belangrijke rol. Er is een grote vraag naar 
lifestylemiddelen en anabolica en deze middelen kunnen gemakkelijk en anoniem worden 
geleverd. Dergelijke factoren maken de sector uitermate aantrekkelijk voor criminele 
dadergroepen.14  
 
Eén van de zaken die in de studie ook aan bod komt is de problematiek inzake 
grondstoffen. Criminele organisaties hebben gemakkelijk toegang tot grondstoffen voor 
geneesmiddelen. Bij een internationale actie kwam dit ook duidelijk naar voor.15 De 
grondstoffen of zogenaamde Active Pharmaceutical Ingredients (API’s) worden steeds 
meer geïmporteerd uit China. In China bestaan er twee controle-overheden, één voor 
farmaceutische bedrijven en één voor chemische bedrijven. Wanneer chemische bedrijven 
echter farmaceutische stoffen produceren is er een bevoegdheidsprobleem met als gevolg 
dat heel wat firma’s zonder de nodige certificaten substanties kunnen produceren en 
exporteren.16 Heel wat erkende internationale firma’s die geneesmiddelen produceren 
doen aan outsourcing voor hun grondstoffen en doen hierbij ook beroep op Chinese 
producenten.17 Hierdoor is er vaak enkel toezicht op het productieproces van de 
geneesmiddelen zelf maar niet op het productieproces van de grondstoffen. In dit kader 
was er in 2007 een onderzoek waarbij twee Belgische firma’s namaakgeneesmiddelen 
exporteerden naar het Verenigd Koninkrijk.18 

 
1.4 Internationaal 
 
In 2005 ontmantelde de Drug Enforcement Administration acht Mexicaanse ondergrondse 
laboratoria op de illegale markt. Deze laboratoria hadden een afzetmarkt die geschat wordt 
op 80% van de verdeling van anabolica. Het opdoeken van deze laboratoria zorgde dus 
voor een gat in de markt dat al snel door Chinese bedrijven werd opgevuld.  

                                                
14 Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Voor een volledige samenvatting voor alle dimensies en factoren 

verwijzen we naar de studie. Vander Beken, T. e.a, The European pharmaceutical sector and crime 
vulnerabilities, Antwerpen, Maklu , 2007, p. 148-164. 

15 Cfr beschrijving dossiers: Internationale operatie onder leiding van de DEA. 
16 BOGDANICH, W., Chinese chemicals flow unchecked to market. International Herald Tribune, 31 oktober 

2007.  
17 X., China’s unwatched drugmakers. The New York Times, 31 oktober 2007. 
18 Cfr beschrijving dossiers 
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Het onderzoek van de DEA naar deze Chinese bedrijven over een periode van bijna twee 
jaar is het grootste onderzoek ooit in het kader van steroïden in de Verenigde Staten. 
Internet speelde een belangrijke rol in het onderzoek om verschillende redenen: de 
verkoop van producten zoals anabolica, groeihormonen en insulinepreparaten, maar ook 
namaakgeneesmiddelen, het uitwisselen van informatie over hoe anabolen kunnen worden 
aangemaakt, de verkoop van zogenaamde ‘conversion kits’ om grondstoffen om te zetten 
in afgewerkte producten, informatie over hoe controles kunnen omzeild worden,… 
 
De ondergrondse laboratoria uit dit nieuwe onderzoek adverteerden op allerhande 
discussiefora. Het onderzoek resulteerde19 eind september 2007 uiteindelijk in 124 
arrestaties en het oprollen van 56 ondergrondse laboratoria. Naast de Verenigde Staten 
namen nog 9 andere landen deel aan de actie: Mexico, Canada, China, Australië, Thailand, 
Zweden, Denemarken, Duitsland en België.  
 
Voor wat betreft het Belgische luik van het onderzoek waren er vijf volledig 
geïdentificeerde verdachten (onafhankelijk van elkaar). Bij vier was de bewijslast 
voldoende groot om een huiszoeking uit te voeren. Bij één afnemer werden niet alleen 
afgewerkte producten gevonden maar ook een filtratiesysteem, capsulevuller, 
precisieweegschaal, maatbekers, vacuumpomp, … Dit productiemateriaal dient enerzijds 
voor het afvullen van capsules en anderzijds voor het afvullen van vials voor inspuitingen. 
Dergelijk materiaal doet vermoeden dat de verdachte mogelijks verder verdeelde. Uit het 
emailverkeer van een aantal verdachten bleek duidelijk de intentie om verder te 
verdelen.20 
 
Een opmerkelijke vaststelling is het feit dat alle producten via Internet werden aangekocht 
en geleverd via collipost maar dat de zendingen nooit zijn onderschept. Dit toont 
nogmaals de problematiek van Internet aan en het belang van de controle van de collipost 
aan de hand van profiling. 
 
In juni 2007 zijn 12 mensen aangehouden tijdens huiszoekingen in een ondergronds 
anabolenlaboratorium in Spanje. De waarde van de 100.000 pillen die in beslag 
genomen zijn, wordt geschat op €300.000. De productie- en verpakkingsapparatuur doen 
vermoeden dat er op grote schaal middelen werden geproduceerd. Enerzijds vervalste het 
netwerk humane dopingproducten maar ook geneesmiddelen zoals antistresspillen, viagra, 
… De dopingproducten betroffen Winstrol, DHEA, Triacana, Andriol, Primobolan, 
Dianabol, Maxigan, Ventipulmin, Nandrolone Decanoaat, Testex Elmu Prolongatum en 
Trenbolone.  
 

Daarnaast verdeelden ze eveneens 
authentieke geneesmiddelen die legaal 
te verkrijgen zijn in Spanje. Hoe ze aan 
deze middelen uit het legale circuit 
geraakten is echter onduidelijk. Onder 
deze authentieke geneesmiddelen 

                                                
19 Voor de resultaten van het onderzoek: zie website DEA ‘operatie Raw Deal’ 
20 Bijvoorbeeld: een verdachte beschreef op welke gekende sites hij een link zou plaatsen, een andere 

verklaarde de producten te laten analyseren om de zuiverheid te testen vooraleer grote afnames te doen, … 
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vielen onder andere Gonadrotropine, Insuline, Tamoxifen, Testosteron, Stanozolol en 
EPO.  
De producten werden verkocht voor €300 tot €500 voor een dopingkuur van tien weken. 
De distributie gebeurde via fitnesscentra, voedingssupplementenwinkels en discotheken. 
Hoewel bodybuilders de grootste afnemers waren, bleken ook wielrenners klanten van dit 
netwerk. 
 
In het Italiaanse Genoa heeft de politie tijdens een raid op een loods 42 mensen 
gearresteerd. Driehonderd agenten vonden voor €600.000 aan anabole steroïden, 
groeihormoon en andere dopingmiddelen. De producten kwamen uit België en de 
Verenigde Staten. Tegelijkertijd hebben agenten in het nabijgelegen Cuneo een winkel 
gesloten en drie websites opgedoekt. De winkel en de websites verkochten de middelen, 
vooral aan amateur-sporters en bodybuilders. Het onderzoek naar de anabolenzwendel 
heeft twee jaar geduurd. Gebruikers, verkopers en tussenhandelaren zijn opgepakt. 
 
In een internationaal onderzoek in het kader van namaak leverden twee Belgische 
groothandels namaakgeneesmiddelen, waaronder een hormonaal product tegen kanker, 
aan groothandels in het Verenigd Koninkrijk. De namaakgeneesmiddelen waren bestemd 
voor de legale markt in de Verenigde Staten maar zijn 
tijdig onderschept. De grondstoffen waren afkomstig van 
een Chinees bedrijf. Eén van de Belgische bedrijven zou 
met deze handel ongeveer €75.000 winst hebben 
gemaakt. Naar aanleiding van de melding van het Britse 
geneesmiddelenagentschap omtrent deze zaak, is een 
onderzoek uitgevoerd in de Verenigde Staten. Daar is de 
eigenaar van het Chinese grondstoffenbedrijf enkele maanden later gearresteerd en 
aangeklaagd voor het misbruiken van Internet om te adverteren voor en het verhandelen 
van namaakgeneesmiddelen. Hij had reeds stappen ondernomen om de 
namaakgeneesmiddelen naast het illegale internetcircuit eveneens in het legale circuit in 
de Verenigde Staten te introduceren.21 

 
2 Problemen 

Een van de grote problemen is de import/export van geneesmiddelen en grondstoffen 
voor doping of veterinaire producten. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen intra en 
extra communautair verkeer van goederen. Het intra communautair wordt 
douanetechnisch aan geen controle onderworpen. Op het extra communautair verkeer is er 
wel controle maar door de grote productenflow is dit slechts een steekproefsgewijze 
controle met een kleine pakkans als gevolg. Naar aanleiding van het overleg tussen 
douane, FAGG en politiediensten is de samenwerking in 2007 tussen deze diensten sterk 
verbeterd met een aantal mooie dossiers als gevolg.22 
 
Fraude met farmaceutische producten neemt toe, namaak is vaak niet te onderscheiden 
van echte producten. Daarnaast vervaagt de grens tussen geneesmiddel en 
gezondheidsproduct. De wetgeving in het kader van farmaceutische producten en 
gezondheidsproducten is complex, het is niet altijd evident om te weten onder welke 
                                                

21 The United States Attorney’s Office Southern District of Texas: News Release: Internet distributor charged 
with trafficking in fake prescription drugs. 24 augustus  2007. 

22 Cfr verder beschrijving dossiers 
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wetgeving een product valt en er is heel wat expertise nodig om vervalsingen van 
producten te herkennen. 
 
Dit bemoeilijkt de aanpak van farmaceutische criminaliteit door politiediensten. Gezien de 
verhoogde internationale aandacht voor deze problematiek moeten politiediensten 
gesensibiliseerd worden om op dit fenomeen te werken en moeten ook extra vormingen 
worden voorzien zodat de mensen op het terrein over de nodige expertise beschikken. 
 
De bestrijding van de hormonenproblematiek (veterinair en humaan) gebeurt in geen enkel 
land op dezelfde manier. In sommige landen is deze taak voorbehouden aan 
inspectiediensten of nationale dopingagentschappen, in andere landen is dit toegewezen 
aan politiediensten. Zelden komt men daar op nationaal vlak tot een multidisciplinaire 
samenwerking zoals bij ons. Het uitvoeren van een gerechtelijk of opsporingsonderzoek is 
zeker niet overal van toepassing. Hierbij komt dan nog dat de bestraffing verschilt van 
land tot land. Nog steeds zijn er landen waar het bezit van hormonale en aanverwante 
stoffen niet strafbaar wordt gesteld. Hoe kan dan een performante internationale 
samenwerking tot stand komen? 
Om de georganiseerde misdaad aan te pakken die hierachter schuilgaat, is het nodig dat 
alle partners hun krachten bundelen en ieder op zijn terrein het mogelijke doet. 
Nog te veel wordt dit fenomeen gezien als het werk van enkelingen en vergeet men welke 
structuur nodig is om een dergelijke grootschalige zwendel op touw te zetten. 
 
Zoals reeds vermeld blijft het Internet een heikel punt, enerzijds door de vele 
mogelijkheden voor criminelen om illegale middelen te verkopen maar anderzijds ook de 
moeilijkheden op vlak van opsporing. Zelfs wanneer inbreuken vastgesteld worden, zijn er 
bijzondere opsporingstechnieken nodig om de betrokkenen legaal te identificeren. Pas 
daarna weet men waar de betrokkene woont en welke opsporingsdienst dus het beste het 
onderzoek kan voeren. Een kleine exploratie van het Internet en dadelijk valt op dat de 
verschillende sites geen rekening houden met de landsgrenzen. Dit toont nogmaals 
duidelijk aan dat samenwerking op internationaal vlak een must is. Alleen het verwijderen 
van een website is niet voldoende, deze wordt binnen de kortste keren via een andere 
provider terug op het web geplaatst. 
 
 



Multidisciplinaire Hormonencel – Jaarverslag 2007 

 

 
FGP/DJB/Hormonen en doping   Pagina 16  
 

 

 DEEL IV: VERWEZENLIJKINGEN 
 

1. Vetmesting en doping bij dieren 

1.1  Gebruik 
 
Alle landen van de Europese Unie worden geacht dieren en vlees te controleren op 
aanwezigheid van residu’s volgens een controleplan voor gerichte monsternemingen.23 
Deze gerichte monsternemingen gebeuren op onverwachte tijdstippen. Bij een gerichte 
monsterneming zijn er geen aanwijzingen van gebruik van niet-toegestane stoffen maar 
worden de bedrijven, karkassen steekproefsgewijze uitgekozen. Deze monsternemingen 
worden uitgevoerd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
zonder tussenkomst van een politiedienst. De gerichte monsterneming is geregeld door 
artikel 6 van de wet van 15 juli 1985 en door de wet van 5 september 1952. 
 
Er worden ook verdachte monsternemingen uitgevoerd maar die kunnen enkel 
plaatsvinden indien er voorafgaande en daadwerkelijke aanwijzingen zijn van toediening 
zoals bepaald door artikel 8 van de wet van 15 juli 1985. Het begrip aanwijzingen wordt in 
de wet niet gespecifieerd maar is door de Interdepartementale Coördinatiecel voor de 
Controle op de Voedselveiligheid vastgelegd. 
 
Als mogelijke aanwijzingen kunnen worden beschouwd:  
- een niet conform monster na een gerichte monsterneming 
- het aantonen van verboden stoffen in het slachthuis 
- het vaststellen van zaken die het gebruik van de stoffen laten vermoeden 

(injectieplaats, verdachte flacons,...) 
- inlichtingen omtrent een verdenking van het gebruik van stoffen bedoeld in de wet van 

15 juli 1985 
- de aanwezigheid van dieren met fysieke kenmerken waardoor het gebruik van deze 

stoffen kan worden vermoed 
- de vaststelling van abnormale slachturen in het slachthuis 
- het feit dat delen werden geamputeerd (oren, staart,...) 
- onjuiste identificatiegegevens, zoals oormerken die ontbreken of verschillen met de 

schetskaart en vervalste documenten 
- een aanvankelijk proces-verbaal (parket, klacht,...) 
- belastende documenten, verklaringen 
- het bezit van hormonale producten 
- een zeer hoog slachtgewicht bij vrouwelijke runderen (> 600 kg) 
- resultaten niet aan alle criteria voldaan 
 
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 op vraag van de parketten. Voor doping bij dieren is de 
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu, Directoraat Generaal Dier, Plant en Voeding bevoegd. Bij de gerichte en 

                                                
23 Richtlijn 96/23/EG 
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verdachte monsternemingen zijn drie resultaten mogelijk: ‘conform’, ‘niet conform’ en 
‘niet aan alle criteria voldaan’. De niet conforme resultaten leveren het bewijs dat illegale 
groeistimulatoren zijn gebruikt, de resultaten ‘niet aan alle criteria voldaan’ worden 
gebruikt als zachte informatie en kunnen als aanwijzing worden gebruikt in de zin van 
artikel 8 van de wet van 15 juli 1985.24  
 
Om een beeld te krijgen van enerzijds het aantal resultaten ‘niet conform’ en ‘niet aan alle 
criteria voldaan’ en anderzijds de geografische spreiding ervan, volgt hierna de kaart van 
2007 op het niveau van gebruik samen met de kaart van 2006 om te kunnen vergelijken. 
Onder de resultaten niet conform vallen zowel de monsternemingen in het kader van de 
voedselveiligheid als de controles op doping bij dieren. 
 
Het aantal resultaten ‘niet aan alle criteria voldaan’ (nacv)25 is lichtjes gestegen in 
vergelijking met de voorgaande jaren. Voorgaande jaren scoorde de provincie West-
Vlaanderen bijzonder hoog voor wat betreft het aantal resultaten ‘nacv’. In 2007 zijn er 
daar nog weinig vaststellingen gedaan. Ook in Wallonië is er een behoorlijke daling. 
 
Het aantal ‘niet conforme’26 monsternemingen in de veeteelt is licht gedaald in 2007. 
Zoals bij de evolutie van het fenomeen reeds is beschreven kunnen we hier niet uit 
concluderen dat er minder hormonale producten worden gebruikt. Bij de analyse van de 
dierlijke monsters zijn bijna uitsluitend stoffen teruggevonden die therapeutisch toegelaten 
zijn maar worden misbruikt zoals prednisolone en dexamethasone.27 Bij enkele 
doorgedreven politionele onderzoeken in samenwerking met het FAVV komen heel 
andere producten naar voor. Ook hier is er duidelijke verschuiving van Wallonië naar 
Vlaanderen. In 2006 zijn er in Wallonië in het kader van enkele onderzoeken meerdere 
verdachte monsternemingen uitgevoerd. Hierdoor zijn er in 2006 dan ook veel inbreuken 
vastgesteld. 
 
Het aantal controles “doping bij dieren” die werden uitgevoerd door de politie met 
bijstand van de inspectiedienst van het Directoraat-generaal Plant, Dier en Voeding 
beperkten zich tot drie acties. Enkel bij één van deze acties, en meer bepaald bij een 
wegcontrole, werd een paard positief bevonden op verboden producten. 
 
 
 

                                                
24 Analyseresultaten ‘niet aan alle criteria voldaan’ zijn resultaten waar er vermoedens zijn van externe 

toediening maar die niet voldoen aan de wettelijk voorwaarden om als “niet conform” te beschouwen  
     Cfr bijlage 2 
25 Cfr kaarten p. 18. 

26 Cfr kaarten p. 19. 
27 Cfr jaarverslag MDHC 2006 
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1.2. Zwendel – acties 
 
Om de zwendel kort toe te lichten worden enkele dossiers kort besproken. Hieronder staat 
de kaart afgebeeld met de verschillende acties van 2007 waarbij inbreuken zijn vastgesteld 
samen met de kaart van 2006 om te kunnen vergelijken. De acties betreffen 
huiszoekingen, inbeslagnames en controles depot. Dubbeltellingen zoals een huiszoeking 
en een inbeslagname bij een zelfde persoon tijdens dezelfde actie zijn eruit gefilterd. 
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De grootste inspanningen werden geleverd in Oost- en West-Vlaanderen. De daar 
gevoerde onderzoeken noodzaakten een grote investering om tot een positief resultaat te 
komen. 
 
Eerst en vooral nog enkele resultaten van controles uit het jaar 200628.  
Een onderzoek in West-Vlaanderen eind 2006 naar een mengvoederfabrikant leidde tot de 
vaststelling dat thiouracil, nortestosteron, nortestosterondecanoaat en diethylboestrol nog 
worden gebruikt. Thiouracil werd aangetroffen in een plastieken vat, de andere stoffen 
werden aangetroffen op het mengmateriaal, in spuiten en naalden. 
 
In een onderzoek in Oost-Vlaanderen, ook eind 2006, werd in enkele flacons de 
aanwezigheid vastgesteld van de verboden stoffen progesteron, methylboldenone, 
methyltestosteron, chloortestosteronacetaat en betamethasone. Enige maanden daarvoor 
was bij de zoon al progesteron aangetroffen in één van de drinkwaterflessen. 
 
In een ander onderzoek gestart in 2006 in West–Vlaanderen werden  een aantal voertuigen 
gestofzuigd. De analyse (in 2007) van deze stoffilters leidde tot 4 positieve voertuigen met 
de aanwezigheid van dhea, boldenone, oestradiol, progesteron, acetylpromazine, 
fenylbutazon en prednisolone. 
 
Zachte informatie leidde begin 2007 tot het uitvoeren van twee verdachte 
monsternemingen. Hierbij werd de aanwezigheid vastgesteld van testosteron en oestradiol 
en hun esters. Deze stoffen werden aangetoond in de monsters van de levende dieren. Het 
onderzoek naar de criminele organisatie die hierachter schuilging leidde tot 18 
huiszoekingen bij mensen die ervan verdacht werden dealer, koerier of vetmester te zijn. 
Naast de huiszoekingen werden er verdachte monsternemingen uitgevoerd en voertuigen 
gestofzuigd. Van de 25 gecontroleerde voertuigen bleken er 10 positief. 
De gedetecteerde stoffen zijn progesteron en/of esters, testosteron en/of esters, oestradiol 
en/of esters en dexamethasone. Bij één van de targets werd ook het verboden middel 
fluoxymesterone aangetroffen. 
Bij de in beslag genomen preparaten (naalden, spuiten, ....) werd de aanwezigheid 
vastgesteld van progesteron, testosteron en/of esters, dexamethasone, 
testosteroncypionaat en estradiolbenzoaat. 
 
Tezelfdertijd liep er een onderzoek naar de betrokkenheid van een laboratorium dat hand 
en spandiensten zou geleverd hebben aan de verdelers van hormonale producten. 
 
In de maand november van 2007 is onder leiding van het parket Kortrijk en onder 
coördinatie van de directeur-coördinator een grootscheepse controle op touw gezet. Dit 
gebeurde door de samenwerking van de verschillende politiezones, de autowegenpolitie en 
leden van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. De aandacht 
werd specifiek gericht op het welzijn van de dieren en het gebruik/bezit van hormonale 
producten.  
Er werden in het totaal een 80-tal voertuigen en personen gecontroleerd. Dit waren zowel 
dieren, vervoerders, vetmesters als veehouders. Runderkarkassen werden in beslag 
genomen voor verder monstername wegens verdacht overgewicht. Er werden processen- 
verbaal opgesteld voor verdachte medicijnen, verdachte spuiten en flacons, een verboden 

                                                
28 Deze resultaten werden niet meegedeeld in het jaarverslag 2006. Deze resultaten werden pas midden 2007 

bekend. 
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stroomstootwapen en wegens het niet in regel zijn met de noodzakelijke vereisten 
(vervoersbewijzen, niet ontsmette transporten,..). 
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2. Humane doping 

2.1.  Gebruik 
 
Het gebruik van doping wordt geregeld door decreten uitgevaardigd door de 
Gemeenschappen. Hierin worden aan de controleartsen specifieke bevoegdheden gegeven. 
De lokale en federale politie heeft slechts een algemene en geen bijzondere bevoegdheid 
in het kader van deze decreten. 
 
2.2.  Zwendel 
 
Eerst worden hierna enkele dossiers besproken. Daarna volgt een kaart met de acties van 
2007 die zijn uitgevoerd in het kader van de zwendel in humane doping en waarvan de cel 
op de hoogte is gebracht, samen met een kaart van 2006 om te vergelijken. De acties 
hebben betrekking op huiszoekingen en inbeslagnames. Dubbeltellingen zijn eruit 
gehaald. Het aantal vaststellingen is in 2007 min of meer gelijk gebleven en ook de 
geografische verdeling is niet veranderd. De grootte van de inbeslagnames is wel 
gestegen. 
 
Begin 2007 stond de wielerwereld op zijn kop door verklaringen van politici en mensen 
uit de sportwereld maar ook de rest van de het jaar werd gekenmerkt door dopingperikelen 
in het internationale wielermilieu. Naar aanleiding van de verklaringen van bekende 
Belgische figuren is een onderzoek opgestart waarbij de top van het wielrennen werd 
geviseerd. Uiteindelijk bleven topsporters buiten schot en bleken de hoofdtargets enkel 
hormonale producten te leveren aan ex-profs, amateurs, … Dit maakt het dossier echter 
niet minder erg. Integendeel, het toont aan dat doping niet enkel een probleem is van 
enkele topsporters maar ingebakken zit in de sport ongeacht het niveau. Verschillende 
arrondissementen hebben meegewerkt aan het onderzoek aangezien de hoofdtargets een 
afzetmarkt hadden in Wallonië en in Vlaanderen. Ze verdeelden voornamelijk 
groeihormonen maar ook ‘le pot belge’. Kenners van het wielrennersmilieu beweren dat 
dit product al jaren niet meer zou gebruikt worden maar dit is het vijfde onderzoek op 
korte termijn waar het product opnieuw voorkomt. 
Naast een aantal positieve huiszoekingen, hebben bepaalde verdachten uiteindelijk ook 
bekentenissen afgelegd zonder dat producten bij hen zijn aangetroffen. 
 
In september 2007 kreeg een buitenlandse wielrennersploeg het bezoek van de politie, 
bijgestaan door het geneesmiddelagentschap en het team Medisch Verantwoord Sporten. 
Het jaar voordien had dezelfde ploeg op dezelfde plaats al stage gelopen en enkele 
verdachte producten achtergelaten. Bij deze huiszoeking werden verboden producten, 
waaronder groeihormonen, aangetroffen. 
 
In Frankrijk wordt een man aangetroffen met meer dan 4000 pillen anabolica. Uit verder 
onderzoek blijken de anabolica afkomstig te zijn uit België. Na langdurig onderzoek kan 
de leverancier worden geïdentificeerd. Hij wordt op heterdaad betrapt in de maand juli 
tijdens een transactie van anabolica. Hierop volgt een huiszoeking in de woning van de 
dealer en één van zijn medeplichtigen waarbij naast kant en klare anabolica (pillen en 
flacons) en namaak viagra ook een groot aantal lege verpakkingen anabolica worden 
aantroffen. In de vuilbak wordt nog 2,5 kg efedrine aangetroffen. De betrokkene 
verklaarde het voorbije jaar ongeveer €10.000 aan anabolen te hebben verkocht. 
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Tijdens een controle van 2 bodybuildingcentra in het Brusselse worden allerhande 
anabolen gevonden maar ook een veertigtal doktersvoorschriften. Al deze voorschriften, 
bestemd voor de aankoop van anabolen, bleken afkomstig te zijn van één en dezelfde 
dokter. De andere anabolen waren afkomstig uit Servië. 
 
Voor wat betreft Internetdossiers bleek in één van de onderzoeken niet alleen de bestelling 
van de grondstoffen maar ook die van de etiketten en flesjes via Internet te gebeuren. Er 
werden meerdere kleine bestellingen geplaatst en de bestanddelen werden ook apart 
besteld zodat de pakkans klein was en indien er een bestelling in beslag werd genomen, de 
‘schade’ relatief beperkt bleef. In dit internationale onderzoek29 zijn bestellingen steeds 
ongemerkt voorbij Douane geraakt. 
 
In een Brussels onderzoek verdeelde een twintiger producten via Internet zonder ooit 
betrapt te zijn. De betrokkene verkocht een 30-tal verschillende producten gaande van 
anabole steroïden, groeihormonen tot schildklierhormonen. Hij kwam met illegale 
producten in contact via het fitnessmilieu en nam geregeld producten af van een gekende 
dealer die in 2005 reeds tegen de lamp liep maar desondanks nog altijd producten verdeelt. 
Na verloop van tijd kocht hij zijn producten via Internet om de kostprijs van z’n kuren te 
verlagen aangezien de prijzen in het traditionele circuit hoger liggen dan de prijzen van 
Internet. Oorspronkelijk kocht hij enkel producten aan via Internet en verkocht deze door 

aan mensen die hij kende uit het fitnessmilieu. Na verloop van tijd 
verkocht hij echter ook producten via Internet en groeide zijn cliënteel. 
De producten waren voornamelijk afkomstig van Griekenland maar 
ook van Spanje en Portugal.  
 
Aangezien Internet steeds vaker wordt misbruikt voor de handel in 
illegale middelen is vorig jaar na overleg met de betrokken diensten de 
samenwerking met de douane geïntensifieerd. De problematiek blijft 
voor douane onbeheersbaar maar door de samenwerking zijn toch een 
aantal mooie dossiers tot stand gekomen: zo werden er enkele 
huiszoekingen uitgevoerd op basis van vaststellingen gedaan door de 
douane. De latere huiszoeking toonde aan dat het niet alleen ging om 

louter gebruik van anabolica, maar ook over verkopers van anabolica. Zo werd na het 
onderscheppen van 24 flacons een huiszoeking uitgevoerd. Hierbij werden een 150-tal 
flacons sustanon evenals een 6000-tal pillen Dianabol, Nolvadex, Clomid, T3, Masterone, 
Winstrol en Proviron aangetroffen. Volgens de verklaring van de verdachte allemaal 
bestemd voor eigen gebruik.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
29 Beschrijving onderzoek cfr Deel IV Fenomeenbeschrijving 1.4 Internationaal 
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 DEEL V: GERECHTELIJKE 
BESLISSINGEN30 

 
 

HORMONEN VOEDSELVEILIGHEID 

 
1. AANTAL VONNISSEN EN ARRESTEN  

 

Correctionele vonnissen   

Antwerpen 2 1 
Leuven 1 - 
Dendermonde 2 - 
Gent - 6 
Kortrijk - 2 
Turnhout 12 11 
Ieper 1 - 
Oudenaarde 2 - 
Tournai 1 - 
Veurne 1 - 

   

Arresten Hoven van Beroep   

Gent   

t. Corr. Rb. Oudenaarde 1 1 
t. Corr. Rb. Gent 3 4 
t. Corr. Rb. Dendermonde 3 1 
t. Corr. Rb. Kortrijk 1 - 
t. Corr. Rb. Ieper - 2 

   
Antwerpen   

t. Corr. Rb. Tongeren - 1 
t. Corr. Rb. Hasselt - 2 
t. Corr. Rb. Mechelen - 1 

   
TOTAAL 30 32 
 

                                                
30 Deze statistische gegevens werden afgeleid uit de rechterlijke beslissingen die aan de Hoofdcoördinator 

werden overgemaakt. Er wordt geenszins gepretendeerd dat alle in 2007 in kracht van gewijsde getreden 
vonnissen en arresten verwerkt zouden zijn in deze statistieken. 
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2. AANTAL BEKLAAGDEN &  STRAFMAAT  

 
TOTAAL  43 48 
   
٠ hoofdgevangenisstraffen 6 1 

totaal effectief 2 jaar en 7 
maanden 

9 maanden 

totaal met uitstel 2 jaar - 
   
٠ geldboeten 15 37 

totaal effectief 110.900 EUR 81.729 EUR 
totaal uitstel 108.600 EUR 47.901 EUR 

   
٠ opschorting uitspraak veroordeling 22 1 
٠ vrijspraak 2 5 
٠ eenvoudige schuldigverklaring - 4 
٠ werkstraf 6 1 
٠ bijzondere verbeurdverklaring 
(totaal) 

22.000 EUR 127.216 EUR 
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 DEEL VI: BEDREIGINGEN 
 
De rol van de multidisciplinaire hormonencel bij de behandeling van deze bedreigingen is 
door de politiehervorming veranderd. De hormonencel volgt nog steeds de bedreigingen 
op maar haar rol wordt beperkt tot het aanmelden van deze bedreigingen aan de lokale 
politie via de algemene directie van de administratieve politie – directie operaties. 
 
In navolging van de MFO-531 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 vraagt steeds dat er 
contact zou genomen worden met het slachtoffer van de bedreiging. 
 
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 evenals uit lichte vormen 
van fysiek geweld en vandalisme (krassen in voertuigen, lekke banden,…) 
 
Tegen 16 inspecteurs van het FAVV werden in 2007 bedreigingen geuit. 
Deze dossiers werden door het FAVV voor verder gevolg overgemaakt aan de 
Multidisciplinaire Hormonencel. 
In dit kader werden er in 2007 twee vonnissen uitgesproken: 

• Rechtbank Oudenaarde : vonnis ten laste van 2 personen met toekenning van een 
schadevergoeding na burgerlijke partijstelling; 

• Rechtbank Kortrijk : vonnis ten laste van 1 persoon met toekenning van een 
schadevergoeding na burgerlijke partijstelling; 

 
 

Jaartal Aantal bedreigingen 
2000 18 
2001 12 
2002 18 
2003 8 
2004 14 
2005 11 
2006 5 
2007 16 

 
 

                                                
31 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 VII: BESLUIT 
 
De problematiek van de illegale vetmesting is nog steeds moeilijk aan te pakken. Dit jaar 
werden enkele successen geboekt door toepassing van gespecialiseerde en dure 
onderzoekstechnieken. Zonder de expertise van een Frans laboratorium zouden de 
verdachten vrijuit zijn gegaan.  De resultaten van dit laboratorium bevestigden politionele 
informatie en leidde uiteindelijk tot het blootleggen van een criminele organisatie. Dit 
toont enerzijds aan dat er nog steeds hormonen worden ingespoten maar anderzijds ook 
dat er wetenschappelijke investeringen nodig zijn om aantijgingen hard te kunnen maken. 
 
Aangezien doping bij dieren in vergelijking met de andere fenomenen minder prioritair 
is, wordt er enkel reactief op gewerkt.  
 
Humane doping is en blijft een probleem in alle lagen van de bevolking. Het 
dopinggebruik beperkt zich niet tot topsporters, ook recreanten nemen grote hoeveelheden 
producten. Vooral jongeren zijn kwetsbaar en dit op steeds jongere leeftijd.  
Nog te vaak wordt bij humane doping enkel gedacht aan anabole androgene steroïden 
maar uit de inbeslagnames blijkt er een enorme variëteit van dopingproducten te bestaan. 
Naast androgenen en groeihormonen komen ook frequent producten voor die helpen bij 
schildklierproblemen, leverstoornissen, kanker, … De schadelijkheid van deze producten 
is niet te onderschatten en de combinatie van deze middelen al zeker niet. 
 
Farmaceutische criminaliteit neemt toe en dossiers hebben meestal een internationaal 
karakter. België komt voor in verschillende internationale onderzoeken zowel in het kader 
van humane doping als andere vormen van farmaceutische criminaliteit zoals 
namaakgeneesmiddelen en lifestyleproducten. De geïntensifieerde samenwerking met de 
opsporingsdienst van de douane zorgde voor een aantal belangrijke dossiers. Het 
verschaffen in 2008 of 2009 van een vorming is noodzakelijk om de expertise van 
magistraten en politiediensten te verhogen. 
 
Internet  is een gemakkelijke manier om verboden producten te kopen en te verkopen en 
vormt een steeds grotere bedreiging voor de volksgezondheid. Zowel in binnen- als 
buitenland wint de internetproblematiek aan belangstelling maar de concrete aanpak van 
internetcriminaliteit laat nog op zich wachten. De aanzet is al gegeven met enkele 
belangrijke stappen zoals training, het uitwerken van een beleid met betrekking tot 
internetbewaking en internetrecherche, … Een intensief onderzoek vereist enerzijds de 
middelen en anderzijds de bereidheid tot samenwerking zowel op nationaal als 
internationaal vlak. 
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 Bijlage 1: overzicht Multidisciplinaire 
Hormonencel 

 
 

 
 
 

FAVV :  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
NOE:  Nationale Opsporingseenheid van het FAVV 
FOD VVVL DG DPV: Federale Overheidsdienst Volksgezondheid Veiligheid van de 

Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat Generaal Dier, Plant en 
Voeding 

FAGG:  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten 

D&A: NOD:  Douane en Accijnzen: Nationale OpsporingsDirectie 
FGP/DJB/Horm:  Federale Gerechtelijke Politie 
  Directie van de bestrijding van de criminaliteit tegen goederen 
  Dienst Hormonen en Doping 
Bijstandmagistraat: Parket-generaal Gent 
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 Bijlage 2: Analyseresultaten niet aan alle 
criteria voldaan 

 
Analyseresultaten ‘niet aan alle criteria voldaan’ zijn resultaten waar er vermoedens zijn 
van externe toediening maar die niet voldoen aan de wettelijk voorwaarden om als “niet 
conform” te beschouwen. 
 
Er zijn verschillende mogelijkheden die tot een resultaat ‘niet aan alle criteria voldaan’ 
leiden: 
1) hoge concentraties natuurlijke stoffen kunnen worden teruggevonden maar het kan 

niet wetenschappelijk worden bewezen dat het om externe toediening gaat 
2) kleine concentraties stoffen kunnen worden teruggevonden die zeker extern zijn 

toegediend maar waarvan de concentratie te laag ligt om te vervolgen, de kans op een 
tegenstrijdige tegenanalyse is te groot 

3) producten kunnen worden teruggevonden in een matrix die niet erkend is waardoor 
vervolging niet mogelijk is 

4) producten kunnen worden teruggevonden volledig conform de procedures maar er is 
onvoldoende restmateriaal voor tegenanalyse waardoor dit als conform moet worden 
beschouwd  

 
De natuurlijke stoffen die worden teruggevonden waren vroeger vooral alfa-oestradiol, 
alfa-testosteron, alfa- en beta-boldenone. Momenteel komen progesteron en esters van 
testosteron en oestradiol steeds meer voor. De relevantie van de informatie van het 
aantreffen van deze producten wordt soms in vraag gesteld aangezien het niet is bewezen 
dat er illegale groeistimulatoren zijn toegediend. De discussie draait om het feit of deze 
stoffen al dan niet endogeen zijn.  
Een laatste vaak voorkomende stof is prednisolone, deze kan echter niet endogeen zijn 
maar wordt vaak onder de actielimiet aangetroffen. 
 
 
 
 
 
 

 
 


