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 DEEL I: VOORWOORD 
BIJSTANDSMAGISTRAAT 

 
 
Het is niet altijd wat het lijkt  
 
Het aantal vastgestelde inbreuken illegale vetmesting is gedaald …maar er is jammer 
genoeg geen reden tot victorie kraaien want de aanwijzingen daalden niet. 
 
Het betrappen van hormonendealers is en blijft een complexe aangelegenheid. De 
hormonenveldheren grijpen blijkbaar terug naar de beproefde verdeel- en heersstrategie 
door het instrument van de ‘officieuze loonkweek’ . Het ingewikkelde karakter wordt ook 
aangetoond door het gegeven dat er nog verboden residuen worden aangetroffen in 
materiële monsters zoals spuiten maar veel minder in de monsters die van de dieren zelf 
genomen worden. Het onderzoek waardoor de detectiemogelijkheden in dierlijke monsters 
geoptimaliseerd wordt, dient verder gestimuleerd te worden.  
 
Op vlak van humane doping is er een lichte stijging van het aantal inbreuken. Een 
positieve trend is wel de toegenomen informatie-uitwisseling tussen de betrokken federale 
en regionale diensten. Dit zal er op termijn toe leiden dat de sport, waarvan de erg 
positieve impact op de samenleving nauwelijks enig betoog hoeft, daadwerkelijk gezond 
blijft. 
 

 
Ceci n’est pas un voedingssupplement. 

 
Sommige ‘nutriceuticals’ blijken in werkelijkheid ‘farmaceuticals’ te zijn. De actie in de 
supplementensector van het Federaal Voedselagentschap leert ons inderdaad dat producten 
die als voedingssupplementen verpakt en verkocht worden soms geneesmiddelen betreffen 
wat op zijn beurt aanleiding kan geven tot discussie omtrent de bevoegdheden van de 
controlerende agentschappen.  
 
Het is zaak dat dergelijke grootschalige acties wel degelijk een sensibiliserende invloed op 
de supplementensector uitoefenen. Ook de sector zelf heeft baat bij een verhoogde 
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controlefrequentie. De actie inzake de voedingssupplementen gaf ook bevestiging dat heel 
wat van deze producten aangeboden worden voor particuliere verkoop via websites. 
 
Niemand weet precies hoeveel groeistimulatoren, humane dopingproducten, 
voedingssupplementen en niet-conforme geneesmiddelen via het Internet worden 
verhandeld maar er zijn aanwijzingen dat het in stijgende lijn gaat en de reeds gevoerde 
onderzoeken op dit terrein tonen aan dat de criminelen die dit aanbod organiseren het zeer 
gewiekst ‘spelen’.  
 
De identificatie van verdachten wordt bemoeilijkt door het gebrek aan medewerking van 
buitenlandse internetproviders. Het definitief uitschakelen van de verboden websites 
verloopt moeilijk en ook de samenwerking met buitenlandse politie- en inspectiediensten 
kan nog verbeteren. 
 
De eerste voorzichtige stappen om de verboden internetverkoop van hormonale stoffen en 
niet-conforme geneesmiddelen aan te pakken zijn thans gezet maar de hormonencel is 
terecht vragende partij om thans een versnelling hoger te schakelen. 
   
     
 
Francis Clarysse,  
 
Hoofdcoördinator Expertisenetwerk Residuen en Voedselveiligheid.  
 
 
 



Multidisciplinaire Hormonencel – Jaarverslag 2008 

 

 
FGP/DJB/Hormonen en doping   Pagina 4  
 

 

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.1  
 
Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten en resultaten in de fenomenen 
‘hormonen: illegale vetmesting’, ‘humane doping’, ‘doping bij dieren’ en ‘niet-conforme 
geneesmiddelen’ in de brede betekenis voor het jaar 2008. 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 
 
 
Juli 2009 
 

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

De Multidisciplinaire Hormonencel behandelt volgende fenomenen2: 
 

- illegaal gebruik en zwendel van groeistimulatoren in de veeteelt 
- zwendel van humane dopingproducten 
- zwendel van dopingproducten voor dieren 
- niet-conforme geneesmiddelen 

 
“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, humane doping en doping bij dieren gaat het ofwel 
om misbruik van legale middelen ofwel om niet-conforme middelen. Omdat dit veel te 
omvattend is, worden in de praktijk de 3 fenomenen apart gehouden en al wat niet onder 
de eerste drie kan worden geplaatst valt dan onder niet-conforme geneesmiddelen. Dit is 
bijvoorbeeld het geval voor 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. 
 
 
2. Beleid 

2.1. De taakverdeling binnen de Multidisciplinaire Hormonencel. 
 
In 2006 is de taakverdeling binnen de Multidisciplinaire Hormonencel met alle betrokken 
kabinetten duidelijk afgesproken. Aangezien de trekkende rol bij de federale politie blijft, 
is een versterking van de cel voorzien door 2 personeelsleden die zullen betaald worden 
door het FAVV en FAGG.3 Door budgettaire en procedurele problemen is nog niemand 
aangeworven. De protocollen zijn intussen wel in orde gebracht. De uiteindelijke 
aanwerving van deze twee personeelsleden is voorzien voor september 2009. 
 
 
2.2. Overleg met de Gemeenschappen betreffende het gebruik van humane doping 

in de sport 
 
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 de bijstandsmagistraat, de centrale dienst hormonen van de federale politie 
en het team Medisch Verantwoord Sporten.  
                                                

2 Alle handelingen met substanties die hormonale, antihormonale, anabole, bèta-adrenergische, anti-
infectieuze, antiparasitaire en anti-inflammatoire werking vallen onder de bevoegdheid van de 
Multidisciplinaire Hormonencel 

3 FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, FAGG: Federaal Agentschap voor 
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. 
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Het parket-generaal van Luik heeft het initiatief genomen om een overlegplatform op te 
starten met de Franse Gemeenschap. Intussen heeft de Franse Gemeenschap eveneens een 
protocol met Justitie over de aanpak van dopinggebruik. Voor de concrete uitwerking van 
dit protocol zal een omzendbrief worden opgesteld.  
 
De informatiedoorstroming tussen de gemeenschappen en justitie verloopt goed. Wanneer 
bijvoorbeeld een Vlaamse sporter in Wallonië positief test, wordt deze informatie door de 
Franse Gemeenschap overgemaakt aan de bijstandsmagistraat en aan het Team Medisch 
Verantwoord Sporten van de Vlaamse Gemeenschap. 
 
Bij het dopingbeleid op vlak van gebruik/bezit van doping bij sporters stelt zich nog een 
probleem. Wanneer de politie inbreuken vaststelt met betrekking tot hormonen bij een 
verdachte die eveneens sporter is, kan de magistraat uit eigen initiatief het proces verbaal 
overmaken aan de bijstandsmagistraat. De Vlaamse Gemeenschap heeft een 
samenwerkingsprotocol met Justitie waardoor de bijstandsmagistraat gegevens kan 
overmaken aan het Team Medisch Verantwoord Sporten.4 Op die manier kan de Vlaamse 
overheid snel en doeltreffend reageren met betrekking tot de bevoegdheden die haar in het 
dopingdecreet zijn toegewezen. In het verleden heeft inzage in het gerechtelijke dossier 
echter voor moeilijkheden gezorgd. Magistraten zijn daarom niet echt geneigd informatie 
vrij te geven om het onderzoek niet in gevaar te brengen.  
 
Het parket is bovendien niet altijd op de hoogte of een verdachte een sporter is of niet.  
 
 
2.3. Internet 
 
Dat Internet steeds vaker misbruikt wordt voor de verkoop van allerhande illegale 
goederen is geen nieuws. Voor wat betreft illegale producten met farmaceutische werking 
groeit het aanbod echter exponentieel. Niet alleen koop en biedsites komen hiervoor in 
aanmerking. Met bestaande gratis software kan iedereen gemakkelijk een eigen website 
creëren. Klanten worden geronseld via koop en biedsites en worden doorverwezen naar de 
eigen website voor het volledige aanbod.  
 
Vanuit internationale instanties neemt de druk toe om dit probleem aan te pakken. Het 
beleid betreffende internetcriminaliteit bestaat uit twee delen namelijk internetbewaking 
en internetrecherche.5 In het kader van farmaceutische criminaliteit is niet alleen de politie 
maar zijn ook verschillende inspectiediensten bevoegd. Alle diensten hebben eerste 
stappen gezet met betrekking tot internetrecherche. In 2008 vond een eerste vergadering 
hieromtrent plaats om de aanpak van de verschillende diensten en de praktische 
problemen te bespreken.6 Eén van de besluiten was de noodzaak om de krachten te 
bundelen en niet elk afzonderlijk opzoekingen te verrichten zodat geen dubbel werk wordt 
gedaan. Een goede taakverdeling en coördinatie zijn zeer belangrijk zodat de inspanningen 
evenredig verdeeld worden 
 

                                                
4 De informatieverspreiding naar de  Franse Gemeenschap is momenteel nog niet geregeld. 
5 Internetbewaking is eerder een algemene brede screening van Internet om inbreuken te detecteren en valt 

onder proactief onderzoek. Internetrecherche gebeurt wanneer er concrete inbreuken zijn en behoort tot het 
reactief onderzoek. 

6 Een aantal vastgestelde problemen worden verder besproken bij Deel IV Fenomeenbeschrijving/Problemen 
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Inspectiediensten kunnen enkel internetrecherche doen.7 Via internetrecherche kunnen 
echter voornamelijk kleine handelaren worden betrapt. Het georganiseerd en op grote 
schaal verdelen van anabolica gebeurt via discussiefora, chatrooms, … en is niet op het 
eerste zicht vast te stellen. Het is de taak van de Multidisciplinaire Hormonencel om in te 
spelen op een dreigende evolutie zoals de grootschalige verkoop via Internet. De politie 
heeft de intentie om naast de internetrecherche ook internetbewaking op te starten wanneer 
het extra personeel (voorzien door FAVV en FAGG) aangeworven zal zijn. 
 
2.4. Internationale aanpak 
 
Interpol  startte in 2002 een project op over criminaliteit tegen “Intellectual Property 
Rights” specifiek gericht op de betrokkenheid van transnationale criminele organisaties. 
Sinds 2007 ligt de focus van dit project meer op namaakgoederen die de gezondheid 
schaden zoals namaak van geneesmiddelen. De grote hoeveelheid inbeslaggenomen 
producten is verontrustend en er blijkt weinig betrouwbare informatie beschikbaar te zijn 
met betrekking tot namaak van geneesmiddelen en de link met transnationale criminele 
organisaties. Deze twee vaststellingen hebben geleid tot het aanstellen van een 
verbindingsofficier van Interpol bij de International Medical Products Anti-Counterfeiting 
Task Force van de Wereldgezondheidsorganisatie. Interpol keurde in oktober 20088 
eveneens een resolutie “Improving international co-operation to combat counterfeit 
medical products” goed waarbij de landen worden aangespoord om in samenwerking met 
alle betrokken partners zoals bijvoorbeeld geneesmiddelenagentschappen meer informatie 
uit te wisselen. 
 
Dit jaar is het Internationaal Verdrag tegen doping in de sport van de Verenigde 
Naties gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. “De doelstelling van dit Verdrag is het 
bevorderen van het voorkomen en bestrijden van doping in de sport, met het oog op de 
uitbanning ervan.”9 Het verdrag bevat bepalingen over antidopingactiviteiten op nationaal 
niveau maar ook internationale samenwerking en samenwerking tussen verschillende 
instanties komen ruim aan bod. Andere thema’s zijn voorlichting, training en onderzoek. 
 
Tijdens de  77e algemene vergadering van Interpol is ook een Co-operation Agreement 
tussen Interpol en het Wereldantidopingagentschap (WADA) goedgekeurd. Het doel is 
hoofdzakelijk ‘best practices’ te ontwikkelen en de informatiedoorstroming tussen de 
verschillende partners te verbeteren om de strijd tegen dopinghandel efficiënter aan te 
pakken. 
 
2.5. Opleiding 
 
Om de strijd tegen illegale geneesmiddelen aan te gaan is expertise vereist. In de 
functionele gerechtelijke opleiding voor leden van de federale gerechtelijke politie is een 
module hormonen (zowel veterinair als humaan) voorzien. Vanaf 2009 zal de nationale 
rechercheschool van de federale politie een meer intensieve opleiding organiseren die zal 
openstaan voor alle leden van de geïntegreerde politie, de magistratuur, douane, FAVV en 

                                                
7 Het FAGG is bevoegd om op te treden tegen websites die opereren van op Belgische bodem meer bepaald 

via het Koninklijk besluit van 7 april 2009 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik en het Koninklijk Besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de 
apothekers. 

8 77th INTERPOL General Assembly : 7 - 10 oktober 2008, Sint-Petersburg. 
9 Internationaal Verdrag tegen doping in de sport. B.S. 25 juli 2008. 
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FAGG.10  De opleiding wordt gegeven door experten van de verschillende bevoegde 
diensten die in de Multidisciplinaire Hormonencel vertegenwoordigd zijn. 
 
Niet alleen op nationaal niveau worden vormingen georganiseerd maar ook vanuit Europa 
komen steeds meer initiatieven voor opleiding. De Raad van Europa organiseert 
verschillende sessies “Working across disciplines and borders – best practices to combat 
counterfeit medicines and to protect public health” waarbij 3 deelnemers per land worden 
uitgenodigd. Het doel van deze opleiding is het sensibiliseren voor het fenomeen namaak 
van geneesmiddelen, het verbeteren van de multidisciplinaire samenwerking en het 
stimuleren van vormingen op nationaal niveau.  
 
De Work Group of Enforcement Officers organiseert twee keer per jaar seminaries om 
evoluties, problemen, markante zaken te bespreken. In het kader van het vaste onderdeel 
“Training en education” is voor het eerste seminarie in 2009 een extra dag voorzien voor 
opleiding.  
 

                                                
10 FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, FAGG: Federaal Agentschap voor 

Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. 
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 DEEL IV: FENOMEENBESCHRIJVING 
 
1. Evolutie van het fenomeen 

1.1 Aangetroffen stoffen 
 
1.1.1 Veeteelt 
 
In 2008 zijn vooral corticosteroïden aangetroffen in de veeteelt namelijk prednisolone en 
dexamethasone. Daarnaast zijn geslachtshormonen gedetecteerd zoals progesteron, 
testosteron en aanverwanten. 

 
1.1.2. Humane doping 
 
Androgenen vormen nog steeds de belangrijkste groep van de inbeslaggenomen 
producten. Sustanon, Nandrolone Decanoaat, Deca-Durabolin en Winstrol komen nog 
altijd het frequentst voor. Wat betreft de 
hoeveelheid springt Dianabol (en 
aanverwante benamingen) eruit. Maar 
ook groeihormonen blijven in trek. Een 
opmerkelijk feit is de enorme toename 
van het aantreffen van insuline. 
Groeihormonen en insuline worden sinds 
enige tijd gecombineerd gebruikt maar 
het is pas dit jaar dat zoveel 
insulinepreparaten in beslag zijn 
genomen.  
 
 
1.1.3. Niet-conforme geneesmiddelen en voedingssupplementen 
 
Wat betreft de andere niet-conforme geneesmiddelen en voedingssupplementen zijn 
vooral potentiestimulerende middelen aangetroffen en andere voedingssupplementen 
(die verboden stoffen bevatten). De expansie van deze sector, de grijze zone tussen 
geneesmiddelen en voedingssupplementen (farmaceuticals vs nutriceuticals) , het 
chaotische aanbod via diverse distributiepunten (zoals fitness zaken, sportwinkels,..) en 
het Internet en mede het advies van het Wetenschappelijk comité van het FAVV in 
2006 hebben geleid tot de actie “voedingssupplementen” door het FAVV.11 
 
Vanaf september 2007 werd de actie gestart en deze was volledig uitgevoerd in juni 
2008. 
 
Er werden 167 controles uitgevoerd verspreid over heel België. Het merendeel van 
deze controles heeft plaatsgevonden bij detailhandels, waar er bij twee operatoren 

                                                
11 Bijdrage over de actie “voedingssupplementen” van de Hr. W. Gillis, hoofdcoördinator van de Nationale 

Opsporingseenheid van het FAVV. 
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eveneens een activiteit was als fabrikant, en bij twee andere eveneens een activiteit als 
groothandel. Daarnaast werden nog drie groothandels gecontroleerd en drie bedrijven 
die zich uitsluitend met internetverkoop bezig houden.  
 
57  (34%) van de 167 gecontroleerde operatoren bleek niet geregistreerd (registratie, 
toelating, erkenning) te zijn bij het FAVV. 
 
In totaal zijn er tijdens de gehele actie ‘voedingssupplementen’ 1679 niet conforme 
producten aangetroffen bij de verschillende operatoren. Het totale aantal 
gecontroleerde producten wordt geschat op 5000. Ongeveer 34% van de 
gecontroleerde voedingssupplementen bleek bijgevolg niet conform te zijn. 
Bij het merendeel van de aangetroffen niet conforme producten betrof het een 
probleem wat betreft notificatie.  
 
In totaal werden 100 binnenlandse distributeurs geïdentificeerd als leverancier van 
aangetroffen niet conforme producten. Er werd eveneens een lijst opgesteld van 
buitenlandse leveranciers van niet conforme supplementen. Het betrof hoofdzakelijk 
leveranciers uit Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Verenigde Staten van Amerika 
en Duitsland.  
 
Een eerste conclusie uit deze actie is de noodzaak tot sensibilisering. Tot voor de actie 
vonden er relatief weinig en minder diepgaande controles plaats binnen de 
supplementensector. Het controleprogramma voorziet in slechts een beperkt aantal 
controles op het niveau van de verkoop van supplementen in de detailhandel. De 
geplande controles waren hoofdzakelijk gericht op de etikettering en monstername van 
voedingssupplementen. Dit brengt met zich mee dat de sector distributie van de 
Provinciale Controle Eenheden (PCE) niet de tijd en middelen had om zich te 
specialiseren in deze problematiek. De actie en de stapsgewijze aanpak ervan heeft 
geleid tot een aanzienlijke expertise en sensibilisering terzake door de PCE en NOE.  
Met betrekking tot de sector heeft deze actie ook een sensibiliserende invloed gehad. 
Vaak werd vastgesteld dat operatoren onvoldoende op de hoogte waren van de 
wettelijke aspecten verbonden aan de verkoop van supplementen. Met deze actie heeft 
het FAVV deze operatoren hierover rechtstreeks geïnformeerd en laten zien hoe ze op 
de hoogte kunnen blijven. De verhoogde controlefrequentie heeft binnen de sector een 
zelfsensibiliserend effect gehad. 
 

 
 
Daarnaast stelt zich ook het probleem van de bevoegdheden: farmaceuticals versus 
nutriceuticals. Zodra een voedingssupplement farmacologisch actieve substanties 
bevat of zodra er aan een supplement therapeutische indicaties worden gekoppeld, kan 
dit eveneens als een geneesmiddel beschouwd en behandeld worden. Zowel het FAVV 
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als het FAGG zijn bevoegd voor de controle van deze producten. Deze aspecten 
brengen de moeilijkheid mee hoe te beslissen welke producten op welke wijze 
behandeld dienen te worden en door wie. Er is eveneens de noodzaak naar een 
uniforme aanpak van dergelijke problemen, dit ook tussen de verschillende 
instellingen. Om deze reden is in het verleden het grijze zone overleg tot stand 
gekomen, waarbij verschillende specifieke gevallen worden bestudeerd door het DG 
Dier, Plant en Voeding12, het FAVV en het FAGG en waar wordt bepaald wie welke 
zaken aanpakt. De samenstelling en werking van deze commissie is in een KB 
vastgelegd.13  
 
Tenslotte werden er ook heel wat problemen vastgesteld op het gebied van 
internetverkoop van voedingssupplementen. Via websites wordt een zeer groot 
gamma voedingssupplementen aangeboden voor particuliere verkoop. Maar het feit dat 
vele van deze bedrijven zowel binnen België als buiten de landsgrenzen, voornamelijk 
Nederland en de USA, hun producten willen verkopen, brengt de nodige problemen 
met zich mee. Ze willen immers hetzelfde gamma kunnen aanbieden als hun 
buitenlandse concurrenten, zo ook producten die niet geschikt zijn voor verkoop 
binnen België. Aangezien het om particuliere verkoop gaat, is het veelal onmogelijk de 
werkelijke bestemming van deze producten via tracering na te gaan.  
Gezien de verhoogde toegankelijkheid van het Internet worden er meer en meer 
“voedingssupplementen” ingevoerd meestal voor particulier gebruik. Alhoewel de 
aankoop van voedingssupplementen voor persoonlijk gebruik aan geen reglementering 
is onderworpen bestaat het gevaar dat deze supplementen verboden bestanddelen 
bevatten die ofwel toxisch zijn ofwel onder de definitie van geneesmiddel vallen. Om 
deze reden wordt er in samenwerking met de Douane en het Federaal Agentschap voor 
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) controles uitgevoerd bij de invoer 
van postpakketten.  
Tevens wordt de Multidisciplinaire Hormonen Cel op de hoogte gebracht van sommige 
vaststellingen (invoer van anabolica). 
In 2008 werden er door de NOE 21 controles uitgevoerd waarbij 85 dossiers werden 
opgestart. 
Hiervan werden 8 dossiers doorgestuurd naar het FAGG en 12 dossiers naar de 
Multidisciplinaire Hormonencel voor verdere afhandeling. 
 
 
1.2 Delokalisatie van dieren 
 
Delokalisatie van dieren of ‘officieuze loonkweek’ is een interessante strategie voor 
gekende vetmesters om hun activiteiten te spreiden en risico’s op betrapping te 
vermijden aangezien zij zelf meer in het oog worden gehouden. Verschillende 
vetmesters die niet gekend zijn voor hormonendelicten, werken feitelijk als 

                                                
12 Federale Overheidsdienst Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat 

Generaal Dier, Plant en Voeding 
13 Het Koninklijk Besluit van 28 oktober 2008 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de 

Gemengde Commissie en tot uitvoering van artikel 1, §2 van de wet van 25 maart 1964 op de 
geneesmiddelen heeft geleid tot het oprichten van deze commissie in de schoot van het FAGG en buigt zich 
over de problematiek van zowel humane als veterinaire producten. 

    Koninklijk besluit van 11 januari 2009 houdende benoeming van de leden van de gemengde commissie 
voorzien in artikel 1, § 2, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen. 
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loonkweker maar dit kan niet achterhaald worden.14 Als de vetmester tegen de lamp 
loopt voor gebruik van hormonale producten, wordt hij alleen vervolgd aangezien hij 
de bedrijfsverantwoordelijke is. Slechts door een bekentenis of verdachte 
omstandigheden (bv. het feit dat iemand anders de kosten betaalt) wordt duidelijk wie 
de eigenlijk eigenaar van de dieren is. 
 
N.a.v. een gerichte monsterneming waarbij dexamethasone werd gevonden in een 
mestmonster  werd bij de verdachte monsterneming progesteron aangetroffen in een 
spuit. De vetmester verklaarde dat hij werkte als loonkweker. Zes andere bedrijven van 
dezelfde eigenaar werden onderworpen aan een verdachte monstername. Op drie 
bedrijven werden hormonale stoffen teruggevonden. 
 
Dit is geen nieuwe trend, het fenomeen was een tijd minder courant maar lijkt nu opnieuw 
terug een veelgebruikte methode van malafide vetmesters om de controles te omzeilen. 
Ook in Nederland en Frankrijk is deze loonkweek een courante praktijk.  
 
 

1.3 Internationaal 
 
1.3.1 Internethandel van diergeneesmiddelen 
 
Bij een lucratieve internethandel van diergeneesmiddelen maakte een Brit gebruik van 
verschillende adressen in België. De verdachte bestelde de producten in India, Australië en 
de Verenigde Staten en voerde ze in in België. De goederen werden geleverd in West-
Vlaanderen, daarna in een loods eveneens in West-Vlaanderen omgekat en vertrokken dan 
naar Frankrijk, UK en Ierland. In de loods werden een omvangrijke hoeveelheid 
diergeneesmiddelen aangetroffen.  
 
De targets waren Britten (waarvan 2 afkomstig uit Rusland). De Engelse inspectiedienst, 
het Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) was de 
hoofdverdachte al lange tijd op het spoor. Oorspronkelijk had hij voor een gelijkaardige 
handel een uitvalsbasis in Frankrijk. Toen hij daar echter tegen de lamp liep, startte hij 
dezelfde handel op vanuit België. Tijdens het onderzoek werd een zending tegengehouden 
door de douane in Brucargo. Deze bevatte 75 kg diergeneesmiddelen zoals onder andere 
Estromil (oestrogeen), Micotil (injectie met deze stof is dodelijk voor mensen) en 
Stanabolic (stanozolol). Op basis van de registratiegegevens bleek naar het adres van de 
bestemmeling al een 100-tal gelijkaardige zendingen te zijn gestuurd afkomstig uit 
Australië, Verenigde Staten en India. 
De beide verdachten bleven even aangehouden en werden na het betalen van een borgsom 
vrijgelaten. 
Deze handel heeft hun toegelaten fors te investeren in het aankopen van onroerende 
goederen in Frankrijk waaronder een hoeve en grote percelen grond.  
 
 
1.3.2 Delokalisatie van dieren 
 
Delokalisatie van dieren gebeurt niet alleen binnen België en het slachten over de grens is 
eveneens populair. Na informatie van het FAVV aan de Nederlandse autoriteiten liep een 

                                                
14 Sommige vetmesters werken officieel in loonkweek voor een groot bedrijf maar deze vetmesters hebben een 

contract waardoor alles transparant verloopt.  
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Belgische vetmester tegen de lamp bij een controle in een Nederlands slachthuis. De door 
hem vanuit België aangevoerde dieren werden bemonsterd door de Nederlandse 
inspectiediensten. Van drie bemonsterde dieren werden haarstalen genomen die alledrie 
niet-conform tekenden op testosteron phenylpropionaat en testosteroncypionaat. 
 
Enkele weken later gebeurde er op een andere plaats en slachthuis een nieuwe controle 
van Belgische dieren, nu zowel in het slachthuis als op het bedrijf. Opnieuw werden 
haarstalen genomen. Van de 12 monsters genomen op het erf waren er 9 niet-conform en 
van de 10 van het slachthuis waren er 6 niet-conform.  
 
Ook in het slachthuis waren meerdere monsters niet conform op esters van testosteron.  
Niet alle monsters bevatten dezelfde esters van testosteron. De Hollandse vetmester was 
een loonkweker voor een Belg. Waar hij normaal slechts 15 dieren per week liet slachten, 
liet hij plots na de controle op één week tijd 150 dieren slachten en in de voedselketen 
terechtkomen. Bij controle op een bedrijf van deze Belg waren alle dieren conform. 
 
 
Begin 2008 onderschepte de Duitse douane 1,3 ton pillen waarvan 8 ton anabolen en 5 
ton erectiestimulerende middelen. De producten met een waarde van €775.000 waren 
afkomstig van China, Iran, Libanon en Spanje en bestemd voor het bodybuildingmilieu. 
Uit documenten die de politie in beslag genomen had, bleek dat de handel al minstens drie 
jaar bezig was. 
 
1.3.3 Onderzoeken in het kader van humane anabolica 
 
In Spanje wordt met succes door verschillende politiediensten gewerkt op de illegale 
handel in anabolica. Geregeld worden illegale laboratoria ontmanteld waarvan de 
producten hoofdzakelijk bestemd zijn voor het fitnessmilieu.  
 
In de lente worden zes personen aangehouden bij het ontdekken van een illegaal labo. De 
grondstoffen van de anabolica komen uit China. De producten werden in het labo 
gemengd, in capsules of in flacons gegoten en daarna ter plaatse verpakt. Er werden lege 
capsules, lege flacons, lege verpakkingen, etiketten van Testosteron en Oxymetolone 
gevonden. Daarnaast ook een 30000 tal dozen van Methandrol, Oxandronol, Culting 
Pharm en HGH. 
 
Op te merken valt dat er nog een groot aantal actieve substanties werden aangetroffen, 
zoals nicotinezuur, trenboloneacteaat, fluoxymetolone, testosteronpropionaat, 
acetilsalicylzuur, sibutramine, samen met oplosmiddelen en andere substanties zoals 
pindaolie, benzylbenzoaat, bezylalcohol, gedistilleerd water. Ander materiaal was een 
mengmolentje, een capsuleermachine en een steriliseerapparaat. 
 
Een onderzoek van de Spaanse politiediensten naar de betrokkenheid van een apotheek 
bij het verdelen van anabolen leidde tot de aanhouding van 15 personen. Onder deze 
personen bevonden zich een selectieverantwoordelijke van de bodybuilding, juryleden, 
winnaars van enkele bodybuildingwedstrijden en verkopers van voedingssupplementen. 
De apotheek werd nauw in het oog gehouden en hieruit bleek dat verschillende personen 
uit de bodybuilding- en fitnesswereld langskwamen. Enkelen onder hen kwamen niet 
alleen producten aankopen maar zorgden voor de invoer van de illegale substanties uit 
Azië en Oost Europa.  
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21 huiszoekingen werden verricht met als resultaat de inbeslagname van hormonale 
grondstoffen, verschillende anabolen, groeihormonen (uit China) en namaak 
erectiestimulerende middelen. 
Naast het observeren van de apotheek was Internet een bron van informatie om te 
achterhalen wie de producten kocht en verkocht. Via een website werd reclame gemaakt 
voor deze illegale handel. 
 
Een familietwist kan ernstige gevolgen hebben. Nadat een Spaanse vrouw door haar man 
was mishandeld, ging zij klacht neerleggen en overhandigde aan de politie 33 doosjes 
winstrol depot. Verder onderzoek toonde aan dat hij zijn producten aankocht in 
Andalousië, Bulgarije en Pakistan. Hij had deze producten opgeslagen in een loods. De 
aangetroffen stoffen (ongeveer 20 000 dosissen) waren o.a. Nandrolone, Testosterone, 
Oxandrolone, Methandienone, Methenolone en Trenbolone. 
De illegale producten waren voornamelijk bestemd om verkocht te worden in fitnesscentra 
in Catalonië. 
De verdachte ontving nog een postzending uit China toen hij gearresteerd was door de 
politie. Het postpakket bestond uit groeihormonen. 
 
1.3.4 Namaak geneesmiddelen 
 
De internationale handel in illegale geneesmiddelen neemt buitengewone proporties aan. 
Het aantal inbeslaggenomen lifestyleproducten groeit aanzienlijk. Meestal gaat het om 
namaakproducten. Eind 2008 is door de Europese Commissie een grootschalige actie 
MEDI-FAKE opgezet waarbij de douanediensten van alle 27 EU-landen gedurende 2 
maanden strenge controles hebben uitgevoerd. In het totaal werden 34 miljoen pillen in 
beslaggenomen waaronder grote vangsten in België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk 
en Spanje. De eerste dag van de actie werden in België al 160.000 pillen namaak Viagra 
inbeslag genomen tijdens een steekproefcontrole van een vlucht afkomstig van India. In 
Brussel werd daarna nog een recordvangst gedaan van 2,2 miljoen namaak medicijnen. 
Dit is de grootste inbeslagname ooit in Europa en bestond uit pijnstillers en 
antimalariatabletten. 
 
Vijf farmaceutische bedrijven hebben vastgesteld dat hun geneesmiddelen werden 
nagemaakt en op de markt verschenen in het Midden Oosten. Het gaat over namaak van 
geneesmiddelen waarbij de merknaam niet helemaal correct werd weergegeven en de 
dosering van het actieve bestanddeel verschilt, over geneesmiddelen die bedoeld waren 
om als staal te worden verdeeld maar toch werden verkocht na het opnieuw etiketteren. 
De producten komen uit verschillende landen en de farmaceutische bedrijven hebben via 
Interpol de medewerking gevraagd van 5 landen (Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Spanje, 
België en Bulgarije) om deze handel te stoppen. 

 
2 Problemen 

Met het opstarten van internetrecherche kwamen vier belangrijke struikelblokken naar 
voor, namelijk: de moeilijke identificatie, de medewerking van bedrijven, de 
samenwerking met buurlanden en doeltreffende maatregelen. De identificatie van de 
verdachte kan voor moeilijkheden zorgen omdat meerdere personen verantwoordelijk zijn 
voor een website. Een bedrijf stelt webspace ter beschikking van een klant maar dit is niet 
noodzakelijk het bedrijf dat over de gegevens beschikt om de klant te identificeren. Voor 
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de ontwikkeling, het beheer en de fysieke locatie van de website kunnen verschillende 
bedrijven instaan. Wie uiteindelijk de activiteiten (zoals wijzigingen van de inhoud) van 
de klant registreert is niet altijd duidelijk. 
 
Als bij een advertentie een email staat kan met behulp van de internetprovider de identiteit 
van de betrokkene worden achterhaald. Veel internetproviders bevinden zich in het 
buitenland en sommige willen niet meewerken aan een onderzoek. In een concreet 
onderzoek wenste Yahoo! niet rechtstreeks identificatiegegevens te vertrekken van een 
account en verwees Yahoo! het parket door naar de Amerikaanse diensten omdat het 
bedrijf Amerikaans is. Dit brengt echter een hele procedure met zich mee en daarom 
daagde het parket van Dendermonde het bedrijf voor de rechtbank. Aangezien Yahoo! 
haar diensten aanbiedt in België, is het bedrijf niet alleen Amerikaans maar ook Belgisch. 
De gevraagde gegevens moeten dan ook worden ter beschikking gesteld. De rechter 
volgde deze redenering en veroordeelde Yahoo! voor het niet verlenen van medewerking 
aan een gerechtelijk onderzoek. Het bedrijf kreeg een geldboete van €55.000 en moet per 
dag dat zij de identiteitsgegevens niet overmaakt aan het gerecht een dwangsom betalen 
van €10.000.15 
 
Naast de samenwerking met buitenlandse bedrijven is ook de samenwerking met 
buitenlandse politie of inspectiediensten een probleem. Concrete vragen beantwoorden 
buitenlandse diensten gemakkelijk maar verder onderzoek doen is niet evident. Als 
anabolen worden aangeboden op een nederlandstalige website maar tijdens de identificatie 
de verdachte een Nederlander blijkt te zijn, wordt deze informatie doorgegeven aan de 
Nederlandse bevoegde autoriteiten. In verschillende gevallen is met deze informatie 
weinig gebeurd. De verdachte gaat dan niet alleen vrijuit maar blijft ook anabolen 
verdelen op de Belgische markt.  
 
Een laatste struikelblok betreffende internetrecherche is de reactie op een inbreuk. Koop- 
en biedsites verwijderen gemakkelijk advertenties maar deze verschijnen daarna gewoon 
op een andere koop- en biedsite. Met zelfontwikkelde websites is het nog moeilijker. Het 
kost veel tijd om de bevoegde persoon te vinden die de website kan verwijderen. De 
verdachte kan de website daarna gewoon terugplaatsen en slechts enkele letters  
veranderen want er is niemand die toezicht uitoefent op de inhoud. 
 

                                                
15 Yahoo! gaat in beroep tegen deze veroordeling. 
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 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.16 
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 

                                                
16 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 1985.17  
 
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 
2008 op het niveau van gebruik samen met de kaart van 2007 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)18 is gelijk gebleven in 
vergelijking met 2007. Het aantal gevallen ‘nacv’ is meer verspreid over Vlaanderen in 
tegenstelling tot 2007 waar het zwaartepunt vooral in Oost-Vlaanderen en Limburg lag.  
 
Het aantal ‘niet conforme’19 monsternemingen in de veeteelt is lichtjes gedaald in 2008. 
Ook voorgaande jaren was er telkens een daling van het aantal inbreuken. Bij de 
bespreking van de dossiers20 blijkt duidelijk dat er nog steeds producten aangemaakt 
worden maar de stoffen worden niet meer gedetecteerd in de dieren. Het betrappen van 
dealers in de veeteelt is moeilijk door het gesloten karakter van het milieu. Ook het aantal 
aanwijzingen in de vorm van resultaten “niet aan alle criteria voldaan” blijft stabiel. 
 

                                                
17 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 
18 Cfr kaarten p. 18. 
19 Cfr kaarten p. 19. 
20 Cfr pagina 21. 
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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 2008 waarbij inbreuken zijn vastgesteld 
samen met de kaart van 2007 om te kunnen vergelijken. De acties betreffen huiszoekingen 
en inbeslagnames. Dubbeltellingen zijn eruit gefilterd. Gezien het hier een haalactiviteit 
betreft, zeggen deze statistieken minstens evenveel over de opsporingsactiviteiten dan 
over het fenomeen zelf.  
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In een dossier van loonkweek werd aanvankelijk dexamethasone aangetroffen bij een 
gerichte monsterneming.21 Dit leidde uiteindelijk tot verdachte monsternemingen bij 
zeven  bedrijven die gelinkt waren aan de hoofdverdachte. Op één bedrijf die op naam van 
de hoofdverdachte staat, werd in een spuit een cocktail van methyltestosteron, esters van 
testosteron, nortestosteron decanoaat, progesteron, megestrol acetaat, 
chloormadinionacetaat en nog een spuit met dexamethasone teruggevonden.  Op het ander 
bedrijf op zijn naam bleek een mestmonster dexamethasone te bevatten. Een spuit 
aangetroffen bij een loonkweker bevatte een cocktail van medroxyprogesteronacetaat, 
diethylboestrol, dexamethasone, prolon en prolonacetaat en in een mestmonster vond het 
laboratorium dexamethasone. Enkele weken later viel een rund op dat bedrijf dood. Het 
werd versneden en 3 spuitplaatsen bleken niet conform op dexamethasone en tilmicosine 
(= “Micotil”). Eén urinemonster was niet conform op dexamethasone. 
 
In de maand juni krijgen 4 leden van eenzelfde familie het bezoek van de politie en het 
FAVV. Bij twee wordt ook een huiszoeking verdachte monsterneming uitgevoerd. Bij alle 
4 worden verboden stoffen aangetroffen zoals progesteron in spuiten, dexamethasone, 
dexamethasoneacetaat en acetoxyprogesteron. Niet alleen hormonale producten voor 
vetmesting maar ook andere niet geregistreerde geneesmiddelen werden in beslag 
genomen. Deze middelen kochten de verdachten van zogenaamde 
“autostradedierenartsen”22 om zelf ingrepen uit te voeren zoals keizersnedes wat neerkomt 
op illegale uitoefening van de diergeneeskunde. Ook praktijken zoals sluikslachting van 
varkens en de illegale handel in schapenvlees werden vastgesteld.  
 

Door toeval loopt een reeds lang gekende figuur in de 
hormonenwereld tegen de lamp.  Een tussenkomst van 
de politie bij een schermutseling leidt tot verklaringen 
omtrent een hormonenzaak. De hoofdverdachte is een 
gekende hormonendealer waarover reeds jaren zachte 
informatie circuleert. Hij is echter nooit vervolgd 
wegens gebrek aan concrete bewijzen. Een huiszoeking 
brengt 11 liter hormonenpreparaat, 25 kg carbadox, 10 
kg aspirine en een grote hoeveelheid illegale 
diergeneesmiddelen aan het licht.  
Door het gebruik van het hormonenpreparaat worden de 
dieren sneller vetgemest en kan een vetmester op 
jaarbasis een derde meer dieren verkopen dan een 
vetmester die zijn dieren niet behandeld. Met 11 liter 
kunnen 2.200 dieren worden behandeld. Carbadox wordt 
gebruikt als groeibevorderaar voor varkens, het wordt 

gemengd onder het voeder. Met 25 kg carbadox kan 1000 ton voeder gemaakt worden. Na 
72 uren kan deze stof niet meer gedetecteerd worden bij dieren. Het gebruik van Carbadox 
is verboden bij Verordening 2788/98 van 22 december 1998 waarbij de vergunning wordt 
ingetrokken voor het gebruik van carbadox als groeipromotor omwille van zijn 
carcinogene eigenschappen. 
 

                                                
21 Cfr supra Deel IV 1.2 Delokalisatie van dieren 
22 Een “autostradedierenarts” is een dierenarts die op grootschalige manier geneesmiddelen verkoopt aan 

eigenaren van dieren zonder de nodige diagnose te stellen. Op die manier worden geneesmiddelen goedkoop 
aangeboden wat misbruik kan veroorzaken met alle gevolgen voor de volksgezondheid. 
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Eén keer per semester doet het arrondissement van Kortrijk een grote actie waarbij 
verschillende politiediensten in samenwerking met het FAVV het transport van dieren 
controleren met het oog op het vaststellen van inbreuken op de hormonenwetgeving en de 
wetgeving met betrekking tot het welzijn van dieren. Bij de eerste actie werd één 
verdachte spuit inbeslaggenomen die na analyse niet-conform bleek op dexamethasone. 
Bij de tweede actie werden geen inbreuken in het kader van hormonen vastgesteld. 
 
In het arrondissement Veurne werd een witwas onderzoek ingesteld tegen een echtpaar 
waartegen reeds verschillende hormonenonderzoeken waren gevoerd. Deze dossiers 
toonden ook aan dat erg grote illegale inkomsten waren verworven.  De weerhouden 
inbreuk was het witwassen van criminele gelden voortkomende uit de productie, handel en 
illegaal gebruik bij dieren van stoffen met hormonale werking. Na de melding van een 
verdachte transactie door de cel financiële informatieverwerking werden de protagonisten 
hierover ondervraagd en zij konden geen pasklare uitleg geven over de herkomst van 
sommige gelden. Na het opsporingsonderzoek werd een dading bereikt met de fiscus en 
betaalde het echtpaar aan de FOD Financiën het bedrag van € 295.330. 
 
Dat met de illegale handel in groeistimulatoren veel geld te verdienen valt, bewijst een 
recent vonnis over een witwasdossier nog eens. Een hormonendealer wil zijn producten 
onder voeder mengen en het op die manier verdelen. Daarvoor doet hij beroep op een 
veevoederfabrikant. De zaak komt aan het licht en meerdere huiszoekingen tonen de 
hormonenfraude aan maar leidden ook tot ontdekkingen omtrent buitenlandse 
eigendommen en het versluizen van geld via een Luxemburgse rekening. Op basis van die 
gegevens komen de onderzoekers tot een witwasbedrag van €6.880.539 wat door de 
rechter integraal verbeurd is verklaard. Daarnaast is het koppel veroordeeld tot 4 jaar 
gevangenis (waarvan enkel de echtgenote de helft met uitstel kreeg) en een boete van elk 
€5.000. De vennootschap kreeg een boete van €50.000 en werd gerechtelijk ontbonden. 23 
In het dossier werd ook nauw samengewerkt met de Bijzondere Belastingsinspectie en op 
basis van de vastgestelde feiten kreeg het koppel nog een aanvullende aanslag van 
€1.530.173. 
 
 
 
 

                                                
23 De verdachten hebben beroep aangetekend dus het vonnis is nog niet definitief. 
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2. Humane doping 

2.1. Gebruik 
 
Het gebruik van doping in de sport 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. 
Zowel de Vlaamse als de Franse Gemeenschap hebben in 2008 de bijstand (bescherming) 
gevraagd van de politie bij een dopingcontrole van een bodybuildingwedstrijd. Telkens 
werden 9 sporters uitgeloot om aan de dopingcontrole te worden onderworpen. Bij de 
controle van de Franse Gemeenschap werden negen personen gecontroleerd. Drie 
weigerden een dopingtest af te leggen. Een weigering wordt beschouwd als een positieve 
dopingtest. De andere 6 sporters hebben allen een positieve test afgelegd. In hun urine 
werden minstens 5 tot 9 verschillend verboden stoffen gevonden. 
De controle van de Vlaamse gemeenschap leverde drie positieve sporters op met 6 tot 7 
verschillende verboden stoffen. Eén persoon weigerde de dopingcontrole. 
 
2.2. Zwendel 
 
Eerst worden hierna enkele dossiers besproken. Daarna volgt een kaart met de acties van 
2008 die zijn uitgevoerd in het kader van de zwendel in humane doping en waarvan de 
hormonencel op de hoogte is gebracht, samen met een kaart van 2007 om te vergelijken. 
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 FAGG wanneer bij controle van 
colliposten wordt vastgesteld dat het om een inbreuk gaat op de hormonenwetgeving en 
met name het KB van 12 april 1974.24 Dubbeltellingen zijn eruit gehaald. Het aantal 
vaststellingen is in 2008 gestegen, voornamelijk in Wallonië. 
 

In het kader van een controle op geneesmiddelen is een 
postzending onderschept met als eindbestemming 
Antwerpen. De zending, verscheept via DHL, bestond uit 60 
kg pure testosteron enanthaat terwijl op de tonnen een 
(legaal) aminozuur vermeld stond. 
Na analyse blijk dat de illegale testosteron enanthaat een 
zuiverheidsgraad van 98% heeft. 

Daarna zijn nog twee ladingen van hetzelfde Chinese bedrijf via DHL onderschept met 
flesjes somatropine (groeihormonen) die als een ander aminozuur aangegeven werden. 
 
De straatwaarde van de onderschepte goederen wordt geschat op €3.264.000.  
 
Verder onderzoek toont aan dat in de voorbije 15 maanden gelijkaardige zendingen zijn 
gebeurd via DHL waarbij zogezegd aminozuren zijn verstuurd vanuit China naar 
verschillende adressen in België. Van de 63 zendingen die vanuit China werden verstuurd 

                                                
24 Inbreuken met betrekking tot andere niet-conforme geneesmiddelen daarentegen worden meestal (bij kleine 

hoeveelheden) administratief afgehandeld. 
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naar de (poolse) verdachten25 in België werden er 3 onderschept, welke in één geval 
testosteron enanthaat (60 kilo) bleek te bevatten, en in de twee andere gevallen een grote 
hoeveelheid flesjes groeihormonen.  
 
Van slechts 2 soorten zogezegde aminozuren weten we intussen dat het om respectievelijk 
groeihormonen en testosteron gaat. De andere ‘aminozuren’ zijn niet gecontroleerd. Op 
basis van de beschikbare gegevens kan worden gesteld dat er minstens 122496 flesjes 
groeihormonen zijn verstuurd en 100 kg testosteron. Dit komt neer op producten met een 
totale straatwaarde van €8.828.000. 
 
Wat de afleveringsadressen in België betreft, werd er gedurende een relatief korte periode 
gebruik gemaakt van verschillende adressen in België - waar voor een korte periode een 
pand of appartement werd gehuurd - en waar de pakketten op een valse naam toekwamen.  
 
Frappant in het geheel is ook dat de Chinese afzenders er zich blijkbaar hoegenaamd niet 
aan stoorden om met de zendingen valse analysecertificaten mee te sturen, m.a.w. er 
werden certificaten verstuurd van andere producten dan deze welke zendingen bevatten 
(certificaten van aminozuren).  
 
Ook in andere dossiers waarbij ook groeihormonen (in dit geval Jintropin) zijn verstuurd 
vanuit China wordt met valse certificaten gewerkt. In een dossier van de Spaanse politie 
werden verschillende kleine zendingen naar dezelfde bestemmeling verstuurd. Op de 
documenten bij de verzending stond een chemisch product vermeld en vermoedelijk 
werden de zendingen gespreid om geen argwaan te wekken.  
 
 

Jintropin is de laatste jaren het groeihormoon 
bij uitstek in de illegale hormonenhandel. Dit 
product werd gefabriceerd door een Chinese 
firma GeneScience Pharmaceuticals. Dit 
bedrijf had tot voor kort een licentie maar 
verdeelde de producten naast het legale circuit 
ook op illegale manier. Naar aanleiding van 
een grootschalige operatie waar ook België bij 
betrokken was26, heeft de Verenigde Staten het 
bedrijf aangeklaagd voor de illegale verdeling 
van groeihormonen in de VS. Uiteindelijk heeft 

China de licentie van het bedrijf ingetrokken. 
 
China komt in veel dossiers voor als het land waar de producten worden besteld. Uit een 
Nederlands onderzoek blijkt dat een Belg minstens twee keer Chinese hormonen besteld 
heeft. Op de luchthaven van Bierset wordt een pakket onderschept met verpakkingen 
Jintropin en Igtroping. De betrokkene is zeer actief op een discussieforum dat gekend staat 
als het discussieforum bij uitstek voor gebruikers van allerhande hormonen. Op deze 
website staat niet alleen informatie over producten, kuren, … maar zou ook ondergronds 
informatie verstrekken over waar producten kunnen worden aangekocht. De 

                                                
25 Een eerste verdachte is reeds veroordeeld. Naast drie jaar effectieve gevangenisstraf moet hij eveneens een 

boete betalen van €27.500 
26 Cfr Jaarverslag Multidisciplinaire Hormonencel 2007: onderzoek van de DEA naar Chinese bedrijven. 
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hoofdverdachte verkocht anabole steroïden, groeihormonen maar ook EPO en 
corticosteroïden.  
Een aantal contacten van de hoofdverdachte worden geïdentificeerd waarvan een aantal 
bekennen producten te hebben besteld. Eén van de contacten kwam al eens eerder in een 
internationaal dossier voor waarbij eveneens Chinese producten via Internet werden 
besteld.27 Het gaat om een wielrenner waarbij eerder anabolen werden aangetroffen en die 
ondanks een gerechtelijk dossier nog steeds een beroepsrenner is. Een andere persoon die 
naar producten vroeg, blijkt een moderator te zijn van het discussieforum. Deze contacten 
wonen in een ander arrondissement dan de hoofdverdachte en zijn enkel gehoord als 
getuige. Ondanks bekentenissen loopt tegen hen geen enkel onderzoek en de wielrenner 
fietst nog steeds in professioneel verband. 
 
In Mechelen werd, op basis van politionele informatie, een onderzoek gestart naar de 
handel in verboden producten in het fitness- en bodybuildersmilieu. De uitbaters en een 
medewerker van een fitnesscentrum dat gekend stond als “hard-core bodybuildingszaak” 
werden verdacht. Uit telefoontap en grensoverschrijdende observatie bleek dat een koerier 
regelmatig in Nederland illegale producten aankocht. Eén van de verdachten nam deel aan 
competities georganiseerd door de World Amateur BodyBuilding Association (WABBA).  
 

 
 
Bij huiszoekingen zijn in het totaal 700 pillen anabolen aangetroffen en 610 flacons 
anabole steroïden, groeihormonen en ook enkele insulinespuiten. Tussen de 
inbeslaggenomen producten zaten geregistreerde geneesmiddelen maar ook producten 
geproduceerd door verschillende illegale underground steroid factories die een eigen 
“merknaam” hebben. Volgens de onderzoekers zou de handel intussen al een jaar draaien. 
 
In augustus onderschept de douane twee sloffen sigaretten Davidoff waar geen rookwaar 
maar wel een tweeduizendtal pillen anabolica in zitten verstopt. Een vijftal weken later 
doet de douane opnieuw eenzelfde vondst. De geadresseerde is wel een andere persoon. 
De politie doet verder onderzoek en het blijkt dat beide bestellingen bestemd zijn voor één 
en dezelfde persoon die al langere tijd anabolica invoert. Bij een huiszoeking worden nog 
een honderdtal pillen aangetroffen. Deze tabletten zouden bestemd zijn voor gebruik in 
een penitentiaire instelling. Het gebruik van hormonen in penitentiaire instellingen komt 
geregeld voor in informatierapporten. Het is echter de eerste keer dat er concrete 
aanwijzingen zijn. 
 
Twee maanden geleden zijn 2 postpakketten goed voor 18.200 pillen anabolica in beslag 
genomen, afkomstig van Thailand. De zending was aangegeven als “foodstuff”. Het eerste 
postpakket bevatte Dianabol en was bestemd voor een Brusselaar die reeds gekend was 
                                                

27 Cfr Jaarverslag Multidisciplinaire Hormonencel 2007: onderzoek van de DEA naar Chinese bedrijven. 
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voor anabolicahandel. Het andere pakket bevatte 1200 pillen Oxyton en 7500 pillen 
Dianabol. De bestemmeling komt uit het portiersmilieu. De lokale politie doet verder 
onderzoek in deze twee zaken. 
 
 
 

B
ron

: F
G

P
/D

JB
/H

o
rm

on
en

           A
p

ril 200
9

20082008
Acties met resultaten 'niet conform' in het kader van zwendel in Acties met resultaten 'niet conform' in het kader van zwendel in 

'humane doping''humane doping'

Charleroi

Nivelles

Dendermonde

Mechelen
Gent

Tongeren

Hasselt

Liège

Namur

Ieper Kortrijk

Brugge

Antwerpen

Arlon

Brussel

Dinant

Eupen

Huy

Leuven

Marche-en-Famenne

Mons

Neufchateau

Oudenaarde

Tournai

Turnhout

Verviers

Veurne

Acties 'niet conform'

10

5

 
 
 

B
ro

n
: F

G
P

/D
JB

/H
o

rm
o

n
e

n
 

           M
a

a
rt 2

0
0

8

20072007
Acties met resultaten 'niet conform' in het kader van zwendel Acties met resultaten 'niet conform' in het kader van zwendel 

'humane doping''humane doping'

Charleroi

Dinant

Neufchateau

Verviers

Liège

Huy

Brussel

Nivelles

Tongeren

HasseltLeuven

Turnhout

Antwerpen

Dendermonde
GentBrugge

Oudenaarde
Ieper

Veurne

Arlon

Eupen

Kortrijk

Marche-en-Famenne

Mechelen

Mons
Namur

Tournai

Acties 'niet conform'

10

5

 
 
 
 



Multidisciplinaire Hormonencel – Jaarverslag 2008 

 

 
FGP/DJB/Hormonen en doping   Pagina 27  
 

3. Niet conforme geneesmiddelen 

Wanneer tijdens onderzoeken inbreuken worden vastgesteld in het kader van hormonen in 
de veeteelt of humane doping, hangen de verdachten zware straffen boven het hoofd 
namelijk een gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar en/of een geldboete van 16.500 
tot 550.000 euro. Er worden jaarlijks ook heel wat illegale geneesmiddelen onderschept 
door de douane. Deze inbeslagnames worden overgemaakt aan het FAGG dat instaat voor 
de verdere opvolging en afhandeling. Als de hoeveelheid beperkt is en het gaat niet om 
middelen die onder ‘hormonen in veeteelt’ of ‘humane doping’ vallen, stelt het FAGG 
geen PV op voor het parket maar worden deze zaken administratief afgehandeld door 
middel van een verwittigingsprocedure. Dit om te voorkomen dat justitie zou worden 
overstelpt met deze kleine internetbestellingen. 
 
De omvang van de invoer van illegale producten is ongekend. Douane controleert alleen 
extracommunautair verkeer waardoor er geen zicht is op de invoer vanuit andere EU-
landen. Douane doet steekproefsgewijze controle op de invoer vanuit derde landen maar 
de pakkans is echter klein. Aangezien de controle manueel gebeurt, is het onmogelijk om 
de controle en dus de pakkans te verhogen. 
 
De gegevens op de kaarten die volgen zijn inbreuken vastgesteld door het FAGG en de 
douanedienst GAD Zaventem28 en zijn dus slechts een gedeelte van de inbreuken. Het 
aantal inbreuken in het kader van niet conforme geneesmiddelen ligt veel hoger dan de 
inbreuken bij de vetmesting of humane doping. De schaal van deze kaarten is dan ook 
aangepast. Ongeveer 60 % van de inbeslaggenomen producten betreffen 
potentiestimulerende middelen.  
 
De middelen vormen een serieuze bedreiging voor de volksgezondheid. Naast de risico’s 
bij misbuik van geneesmiddelen, is er bij internetverkoop geen controle op de kwaliteit 
van geneesmiddelen. In de praktijk blijken de producten vaak een andere concentratie te 
hebben dan is opgegeven, de producten kunnen ook andere substanties bevatten, 
gecontamineerd zijn, … Heel wat producten zijn dan ook namaak. 

                                                
28 Groep AntiDrugs 
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 DEEL V: GERECHTELIJKE 
BESLISSINGEN29 

 
 

 
1. AANTAL VONNISSEN EN ARRESTEN  

 

 HORMONEN VOEDSELVEILIGHEID 

Correctionele vonnissen   

Antwerpen 3 1 
Dendermonde 7 - 
Gent 6 1 
Kortrijk - 3 
Turnhout 13 6 
Ieper 1 3 
Oudenaarde - 1 
Veurne 1 1 

   

Arresten Hoven van Beroep   

Gent   

t. Corr. Rb. Gent 2 - 
t. Corr. Rb. Dendermonde 7 - 
t. Corr. Rb. Kortrijk 3 1 
t. Corr. Rb. Ieper 1 - 

   
TOTAAL 44 17 
 
 

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

werden overgemaakt. Er wordt helemaal niet gepretendeerd dat alle in 2008 in kracht van gewijsde getreden 
vonnissen en arresten verwerkt zouden zijn in deze statistieken. 
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2. AANTAL BEKLAAGDEN &  STRAFMAAT  

 
 
 

HORMONEN VOEDSELVEILIGHEID 

TOTAAL  64 24 
   
٠ hoofdgevangenisstraffen 24 1 

totaal effectief 12 jaar 3 maanden 
totaal met uitstel 10 jaar en 1 maand - 

   
٠ geldboeten 28 19 

totaal effectief €597.995 €19.085 
totaal uitstel €305.625 €13.110 

   
٠ opschorting uitspraak veroordeling 7 1 
٠ vrijspraak 11 3 
٠ eenvoudige schuldigverklaring 1 - 
٠ werkstraf 11 - 
٠ bijzondere verbeurdverklaring 
(totaal) 

€166.745 €32.475 
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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-530 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,…) 
 
In 2008 waren er 15 dossiers waarbij 17 agenten van het FAVV in de uitvoering van hun 
taak werden bedreigd. Deze dossiers werden door het FAVV voor verder gevolg 
overgemaakt aan de Multidisciplinaire Hormonencel. Er wordt bij de parketten 
aangedrongen op een behandeling van deze bedreigingen. 
 
In dit kader werden in 2008 één vonnis uitgesproken en één minnelijke schikking 
voorgesteld. 
 

 
Jaartal Aantal bedreigingen 
2000 18 
2001 12 
2002 18 
2003 8 
2004 14 
2005 11 
2006 5 
2007 16 
2008 17 

 

                                                
30 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 
 
Het aantal vastgestelde inbreuken illegale vetmesting is gedaald, de aanwijzingen echter 
niet. Praktijken zoals delokalisatie van dieren zorgen ervoor dat belangrijke targets door 
de mazen van het net kunnen glippen. Met hormonenhandel valt veel geld te verdienen en 
daarom moeten verdachten niet alleen vervolgd worden voor de hormonenwetgeving maar 
is witwasonderzoek meer dan aangewezen. 
 
Op vlak van humane doping is er een lichte stijging van het aantal inbreuken. De 
postpakketten blijven een probleem. Veel producten worden via Internet besteld en met de 
post verstuurd. Vooral groeihormonen uit China blijven terugkeren en ook veel 
geneesmiddelen uit India. De producten zijn in grote lijnen dezelfde als vorig jaar maar 
een opvallende trend is het frequent voorkomen van insuline. Eén verkeerde dosis kan 
fataal zijn maar dat weerhoudt mensen blijkbaar niet om te experimenteren. 
 
Wat betreft de geografische spreiding van zowel dossiers op veterinair als humaan vlak 
ligt het aantal inbreuken in Vlaanderen veel hoger dan in Wallonië. Dit is een trend die elk 
jaar terug komt.  
 
De invoer van niet-conforme geneesmiddelen is een onbeheersbaar probleem wegens de 
arbeidsintensieve controle. Vooral potentiestimulerende middelen worden via Internet 
besteld en per post geleverd. 
 
Het aantal internetgerelateerde dossiers stijgt elk jaar. Politie en inspectiediensten doen 
aan internetrecherche en hiermee zijn al kleine successen geboekt. Om netwerken en 
organisatie aan te pakken die op grootschalige manier verdelen, is een diepgaander 
onderzoek nodig via internetbewaking dat enkel onder de bevoegdheid van de politie valt.  
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 Bijlage 1: overzicht Multidisciplinaire 
Hormonencel 

 
 

 
 
 

FAVV :  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
NOE:  Nationale Opsporingseenheid van het FAVV 

 verbindingsambtenaar: de Hr. W. Gillis 
 
FOD VVVL DG DPV: Federale Overheidsdienst Volksgezondheid Veiligheid van de 

Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat Generaal Dier, Plant en 
Voeding 
verbindingsambtenaar: de Hr. L. Derolez 

 
FAGG:  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 

Gezondheidsproducten 
verbindingsambtenaar: de Hr. R. Vancauwenberghe 

 
D&A: NOD:  Douane en Accijnzen: Nationale OpsporingsDirectie 

 verbindingsambtenaar: de Hr. O. Hons 
 
FGP/DJB/Horm:  Federale Gerechtelijke Politie 
  Directie van de bestrijding van de criminaliteit tegen goederen 
  Dienst Hormonen en Doping 

 verbindingsambtenaar: de Hr. J. Van den Boeynants 
 
Bijstandmagistraat: Parket-generaal Gent 
  de heer F. Clarysse 
 
 

 

FFOODD  VVVVVVLL   

BBiinnnneennllaannddssee  ZZaakkeenn FFiinnaanncciiëënn VVoollkkssggeezzoonnddhheeiidd 

FFAAGGGG PPooll ii ttiiee 

NNOOEE 

MMUULLTTIIDDIISSCCIIPPLLIINNAAIIRREE  HHOORRMMOONNEENNCCEELL 

JJuussttii ttiiee 

BBii jjssttaannddssmmaaggiissttrraaaatt 

DDGG  DDPPVV DDGGJJ//DDJJBB//HHoorrmm 

DD&& AA::  NNOODD 
FFAAVVVV 

LLaannddbboouuww 
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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. 
 
 
 
 
 
 

 
 


