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Methodologie
footer
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Detailhandel

• Cannabis

• Cocaïne

• Synthetische drugs (ATS)

Tussenhandel

• Cocaïne

Productie

• Cannabis

• Synthetische drugs (ATS)Focus !
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Historisch overzicht 
drugscriminaliteit en 

drugsbeleid in BE & NL

Stand van zaken BE 
drugsmarkten

Verschuiving of expansie?

→ Aanbevelingen

Methodologie
footer
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Verschuiving Expansie
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Productie

Tussenhandel

Detailhandel

• Aantal ontmantelde productiesites in België ↔
enorme aantallen in Nederland

• Stijgende betrokkenheid Belgische criminele 
organisaties

• Rol van België voor kweek- en productiemateriaal

• Afzetmarkt (al dan niet in Nederland)
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Conclusies
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Productie

Tussenhandel

Detailhandel

• Deel van ingevoerde cocaïne blijft in België

• Stijgende betrokkenheid Belgische criminele 
organisaties (vb. Antwerpen)

• Bevoorrading van binnen- en buitenlandse 
afnemers in België
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Productie

Tussenhandel

Detailhandel

Het aanbod komt naar de vraag!

• Nieuwe verkoopkanalen

• Online verkoop

• (wiet)koeriers

• Gebruik van post- en koerierdiensten

• Fenomeen van de callcenters
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Aanbevelingen
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Monitoring

Opsporingscultuur

Recuperatie 
van criminele 

vermogens

Publiek-private 
samenwerking

Bestuurlijke 
handhaving

Belgisch-
Nederlandse 
operationele 

samenwerking

Sociale 
vangnetten Growshops

Handel in 
chemicaliën

Alle 
smokkelmethoden
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Overkoepelende aanbevelingen
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Monitoring • Streef naar een meer kwalitatieve politionele 
beeldvorming

• Wissel tussen België en Nederland op een 
structurele manier informatie over de illegale 
drugshandel uit

• Realiseer een gezamenlijke, 
grensoverschrijdende monitoring van het 
fenomeen van de illegale drugshandel

Opsporingscultuur

Publiek-private 

samenwerking

Bestuurlijke 

handhaving

Recuperatie 

illegaal vermogen

BE-NL 

samenwerking

Sociale 

vangnetten
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Overkoepelende aanbevelingen
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Monitoring • Zwak het Nederlandse principe van ‘wegen 
en sturen’ af

• Streef naar een betere sturing en opvolging 
van de opsporing in België

Opsporingscultuur

Publiek-private 

samenwerking

Bestuurlijke 

handhaving

Recuperatie 

illegaal vermogen

BE-NL 

samenwerking

Sociale 

vangnetten
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Overkoepelende aanbevelingen
Date | Title
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Monitoring • Verken samenwerkingsmogelijkheden met 
potentiële publiek-private partners en de 
samenleving in de strijd tegen de illegale 
drugshandel

Opsporingscultuur

Publiek-private 

samenwerking

Bestuurlijke 

handhaving

Recuperatie 

illegaal vermogen

BE-NL 

samenwerking

Sociale 

vangnetten
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Overkoepelende aanbevelingen
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Monitoring • Sensibiliseer professionele actoren en overheden 
over de mogelijkheden van bestuurlijke 
handhaving in de strijd tegen de illegale 
drugshandel

• Streef naar een geïntegreerde strafrechtelijke en 
bestuurlijke informatieverzameling en informatie-
uitwisseling

• Versterk de mogelijkheden voor de bestuurlijke 
aanpak in de strijd tegen de illegale drugshandel, 
complementair aan de gerechtelijke aanpak

Opsporingscultuur

Publiek-private 

samenwerking

Bestuurlijke 

handhaving

Recuperatie 

illegaal vermogen

BE-NL 

samenwerking

Sociale 

vangnetten
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Overkoepelende aanbevelingen
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Monitoring • Sensibiliseer relevante actoren over het 
belang van een financiële aanpak

• Versterk de mogelijkheden om criminele 
vermogens te recupereren

Opsporingscultuur

Publiek-private 

samenwerking

Bestuurlijke 

handhaving

Recuperatie 

illegaal vermogen

BE-NL 

samenwerking

Sociale 

vangnetten
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Overkoepelende aanbevelingen
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Monitoring • Streef naar een gemeenschappelijk 
opsporingsbeleid tussen Nederland en België

• Bouw de grensoverschrijdende politionele en 
justitiële informatie-uitwisseling tussen 
Nederland en België verder uit

• Streef naar een gezamenlijke uitvoering van 
het gezamenlijk opsporingsbeleid

Opsporingscultuur

Publiek-private 

samenwerking

Bestuurlijke 

handhaving

Recuperatie 

illegaal vermogen

BE-NL 

samenwerking

Sociale 

vangnetten
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Overkoepelende aanbevelingen
Date | Title
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Monitoring • Investeer in sociale vangnetten voor jonge, 
kwetsbare personen

• Investeer in sociale vangnetten voor 
problematische druggebruikers

Opsporingscultuur

Publiek-private 

samenwerking

Bestuurlijke 

handhaving

Recuperatie 

illegaal vermogen

BE-NL 

samenwerking

Sociale 

vangnetten
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Specifieke aanbevelingen
Date | Title
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Cannabis

Cocaïne

• Pak de growshops aan

• Versterk de monitoring van de handel in 
chemicaliën

• Pak alle smokkelmethoden aan

ATS
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Integraal onderzoeksrapport via:

http://www.belspo.be/belspo/drugs/project_year_nl.stm#2017

Wat nu?
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Najaar 2018

• Voorstelling boekpublicatie

• Opvolgcongres

• Welke acties te ondernemen?

• Datum en locatie te bepalen

Wat nu?
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Contact

Prof. dr. Charlotte Colman 

t. +32 9 264 84 22

m. +32 486 29 75 15

Charlotte.Colman@UGent.be

https://www.linkedin.com/in/charlottecolman/

Prof. dr. Toine Spapens 

t. +31 13 466 36 18

A.C.Spapens@uvt.nl

Prof. dr. Letizia Paoli

t. +31 13 466 36 18

Letizia.Paoli@law.kuleuven.be

http://www.linkedin.com/pub/gert-vermeulen/68/0/42b


Displacement of Drugs 
Markets,

de BE/NL samenwerking op de 
proef ?

Reflectie van de Federale politie (DJSOC)

Brussel

31.05.2018



• DISMARK als

- een wetenschappelijke bevestiging

- een opportuniteit, een belangrijke
stap naar

- een uitdaging

Introductie



Uitdagend fenomeen

• Omvang en risico’s :             

- Massale invoer cocaïne

- NPS                          

- Synthetische opiaten

- THC gehalte

- Evolutie heroine markt

- Dumpingen
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Uitdagend fenomeen

Potentieel lijkt onbeperkt…

- « Research Chemicals »

- Opmars Open/Deep/Darkweb

- Aanpak postzendingen

- GBL problematiek

- Diversificatie precursoren/Gevoelige chemicaliën

- Andere types van drugsproductie

- Herleven Drugstoerisme ?



Samenwerking BE/NL

• Op alle niveau’s

• Alle componenten van de BE Politie

• Niet beperkt tot de BE politie

• ivm alle drugs « sub » fenomenen

Gediversifieerde en brede samenwerking, 
gebaseerd op expertise



Samenwerking NL BE
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Samenwerking BE/NL

• Evolutie van de maatschappij 

• Verhoging beschikbare informatie

• Ontwikkeling nieuwe technologieën 

• Versterkte internationalisering van de 
drugsfenomenen

• Evolutie van de politionele structuren

• Beperkte capaciteit

• Nood aan efficiëntie 

• Groeiende menging van de criminaliteit



Samenwerking NL/BE

• Afstemming prioriteiten/accenten/strategieën

• Zorgen voor de coherentie :

- tussen de niveau’s

- tussen de subfenomenen

• Gezamenlijke beeldvorming ?

• Gezamenlijk doorrechercheren ?



Ambitie

• “Staten-Generaal” van de drugs samenwerking 
BE/NL

• Coherente en duurzame structuur

• Integratie van doelstellingen

• Multi-agency

• Soepelere en permanente beeldvorming, meer 
gericht naar de daders

• Op zoek naar resultaten



Samenwerking NL BE
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Vragen ?

DJSOC « Drugs »
djsoc.drugs@police.belgium.eu



Hart voor onze samenleving, hard tegen ondermijning

Landelijk Informatie en Expertise Centrum

Reflectie Dismark
Brussel, 31 mei 2018



Reflecties Algemeen (1)

Institutionele Barrières
Criminele Comfortzones



Inzicht in beweging drugsmarkten 
?

Reflecties Algemeen (2)



MachtMarkt Molen



Reflecties Algemeen (3)

De aanbevelingen



Van criminaliteit naar ondermijning

Delinquent
(Strafrechtelijke aanpak)

Criminele industrie
(Integrale aanpak)

Parallelle Samenleving
(Systemische aanpak)



Ondermijning gaat over macht

ECONOMISCH SOCIAAL POLITIEK

FUNDAMENTEN

MIDDELEN



SOCIALE VERANKERING



Reflecties Algemeen (4)

Uitdagingen buiten en binnen



Grenzen vervagen niet verder dan onze barrières toestaan



Institutionele realiteitMaatschappelijke realiteit

Uitdaging binnen



Reflecties specifiek

» Wat betekenen de resultaten voor de  praktijk 

in Nederland ?

» Op welke manier aan de slag ?

» Welke toekomstperspectieven ?


