
 

 

 

 

 

 

Locatie:  Hoofdgebouw Federale Politie – auditorium ‘Brice De Ruyver’, Koningsstraat 202 A, 

1000 Brussel 

Datum en tijd:  Donderdag 31 mei 2018, ontvangst vanaf 13u30 

Inschrijving:  Gelieve u in te schrijven via Event Manager - Voorstelling resultaten DISMARK. 

Daaropvolgend zal u een bevestigingsmail ontvangen.  

Taal:   Nederlands 

 

Organisatie 

Deze uiteenzetting wordt georganiseerd door de dienst DJSOC/Drugs van de Federale Politie, het 

Instituut for International Research on Criminal Policy (IRCP – Universiteit Gent), Tilburg University en 

het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC – KU Leuven) in het kader van het DISMARK onderzoek. 

Deze namiddag geniet de logistieke steun van de Federale Politie en wordt gefinancierd door Federaal 

Wetenschapsbeleid (Belspo). 

 

Opzet van de uiteenzetting 

Vindt een verschuiving en/of expansie van (delen van) illegale drugsmarkten van Nederland naar België 

plaats? Deze vraag staat centraal tijdens de uiteenzetting, die specifiek gericht is aan professionele 

actoren uit de strafrechtshandhaving en beleidsmakers (politie, justitie, douane…) uit Nederland en 

België. 

Gedurende twee jaar werd het DISMARK onderzoek (‘The displacement of illicit drug markets from the 

Netherlands to Belgium: perception or reality’) gefinancierd door Belspo (Federaal Wetenschapsbeleid) 

in het kader van het onderzoeksprogramma Drugs. Het project startte in 2016 en is een samenwerking 

tussen de Universiteit Gent (IRCP), Tilburg University en de KU Leuven (LINC). 

Illegale drugsmarkten in België en Nederland: 

verschuiving, expansie en integratie 

 

Uiteenzetting van de resultaten van het onderzoeksproject DISMARK 

Hoofdgebouw Federale Politie, 31 mei 2018 

14u – 16u 

https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/EersteVoorstellingResultatenDISMARK


 

Het DISMARK project maakt een analyse van de Belgische en Nederlandse illegale drugsmarkten 

(specifiek: cannabis, cocaïne en synthetische drugs), met een focus op de connecties tussen beide 

landen. De analyse resulteerde in: 

1. Een beschrijving van de ontwikkelingen die zich op de Nederlandse en Belgische markten 

inzake cannabis, synthetische drugs en cocaïne voordoen. 

2. Een mogelijk verklaring voor deze ontwikkelingen, zowel vanuit de dynamiek van de 

drugsmarkten als de effecten van overheidsbeleid, en een conclusie of er sprake is van een 

verplaatsing of expansie van (delen van) illegale drugsmarkten van Nederland naar België. 

3. Een verkenning van de mogelijke implicaties die de bevindingen hebben voor het 

(opsporings)beleid van de Belgische en Nederlandse overheid, en (parallel hieraan) het 

formuleren van (beleids)aanbevelingen. 

Een moment tot uitwisseling met alle deelnemers is voorzien aan het einde van de namiddag. De 

presentaties en de daaropvolgende uitwisselingen zullen in het Nederlands worden gehouden. Een 

Franstalige samenvatting van het onderzoek kan evenwel ter beschikking worden gesteld. 

 

Programma 

13u30:  Ontvangst met koffie 

14u-14u15: Inleiding 

 Dhr. Aziz Naji (programmamanager Belspo – onderzoeksprogramma Drugs) 

 Prof. dr. Charlotte Colman (promotor-coördinator DISMARK) 

14u15-14u45: Voorstelling van de onderzoeksresultaten 

 Mevr. Freja De Middeleer (onderzoekster UGent) 

14u45-15u45: Reactie op de conclusies en beleidsaanbevelingen 

 Dhr. Michel Bruneau (commissaris, hoofd DJSOC/Drugs, Federale Politie) 

 Dhr. Karel Schuurman (hoofd Landelijk Expertise en Informatie Centrum, NL) 

15u45-16u: Debat en vragen uit het publiek 

16u-16u30: Netwerkmoment 

 


