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• INLEIDING : LUCHTHAVENCONTEXT

• UITWISSELING BINNEN EU

• UITWISSELING BUITEN EU

• INVOER COCAINE/HEROINE - PAX

• UITVOER SYNTHETISCHE DRUGS - POST

• TRENDS EN FENOMENEN

• BUITENLANDSE SAMENWERKING
BESTEMMINGSLANDEN



•

•
• Trends zijn universeel

• Waterbedeffect: Criminele organisaties verschuiven voortdurend tussen luchthavens
• Time is money in luchthavencontext ➔ informatie-uitwisseling moet snel en efficiënt gebeuren

• Wederzijdse bijstand via Napels II, WDO CEN, rogatoire,…

• Eigen netwerk aan persoonlijke contacten met collega's in dezelfde functie

•
•

•

•
• Nieuwsbrief van vaststellingen (geanonimiseerd)

• Awareness voor eigen collega's en buitenlandse collega's

• Ook voor cargo zaken



• TOEPASSINGSGEBIED

Het begrip “nationale douanevoorschriften” wordt 
gedefinieerd in artikel 4, punt 1, van de  
Overeenkomst Napels II. 

• Het omvat bijvoorbeeld de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van een lidstaat 
met betrekking tot goederen die zijn 
onderworpen aan verboden, beperkingen of
controlemaatregelen, zoals drugs, wapens en 
kinderpornografie. 
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• Douane is Belgische uitvoerende autoriteit voor
materies die onder haar exclusieve
vervolgingsbevoegdheid vallen(art. 16§3)

• bevoegd voor het ontvangen én
uitvaardigen van EOB voor materies die onder 
haar exclusieve bevoegdheid vallen. (art.14§2 en 
art.24§5)

• Vb excl. materies: illegale productie sigaretten, 
smokkel commerciële goederen, ontduiking eigen
middelen EU,…



• Indien de onderzoeksmaatregel in een soortgelijke nationale procedure 
door een onderzoeksrechter (OR) dient  bevolen te worden, maakt de 
Algemene Administratie der Douane en Accijnzen het Europees 
onderzoeksbevel onverwijld over aan de onderzoeksrechter, opdat hij een 
beslissing kan nemen over de tenuitvoerlegging van het Europees 
onderzoeksbevel. (art. 16§3)

• Bv . Uitvoering art 88bis SV (retro GSM) uitgevoerd nav EOB = ook in 
nationale procedure OR (mini-onderzoek) 



• Quid EOB verdovende middelen ?

• OM is bevoegde autoriteit maar OGP-
douane kan EOB uitvoeren in opdracht
van OM of OR.

• Opm: « sluikinvoer van goederen
onderworpen aan verbodsbepalingen » is
samenhangend douanemisdrijf maar 
wordt in praktijk niet vervolgd door
douane.



• Onderhandeld door HSI en CPB onder 
bevoegdheid van US Department of State

• Bilateraal US – BELGIE sinds 1995

• “provide the legal framework for the exchange of 
information to assist the United States’ 
international partners in the enforcement against
customs offenses. The agreements aid in the
prevention, detection, and investigation of crimes 
associated with goods crossing international
borders (e.g., duty evasion, Intellectual Property 
Rights violations, trafficking).”



• OGP-douane kan uitvoering geven aan MLA

• Minder frequent toegepast

• REDEN: Vlottere vormen van informatie
uitwisseling binnen en buiten EU 
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• XTC: 1,000 tot 10,000 pillen per zending
• MDMA, Ketamine: tot 9 kilo per zending
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Niet elke maatschappij wil toegang verlenen (sturen info reeds naar BELPIE)

- Profilers zijn GLOR bij BELPIE: maandelijks overleg

- Opsporing GAD zelf drugsprofielen opgestart

- BELPIE stuurt hits op GAD-profielen door naar GAD

- GAD heeft finale beslissing over controle

Inkomend risico of Uitgaand risico ?

Target met rust laten indien tactisch nodig

- Positieve resultaten

BELPIE & GAD vullen elkaar aan
• Elk heeft een andere manier van infovergaring en analyse

• Apart zijn er blind spots, samen zien we (bijna) het totaalpakket  



•
• Koeriers EN “bolletjesslikkers”
• Voornamelijk HEROÏNE: afkomstig uit Azië, wordt dan via Afrika naar Europa gesmokkeld
• Deze route is niet nieuw, maar is terug van (nooit?) weggeweest

•

• Markant feit: het gaat hier om “bolletjesslikkers”, de drugs worden in België en Nederland 
ingeslikt door de drugskoeriers

•
• Wellicht een gevolg van het verstoorde  vlucht- en passagiersverkeer 
• 2020 was veelbelovend begonnen wat betreft aanhoudingen en inbeslagnames van cocaïne 

voor de COVID-crisis

•



•



•

•

•

•

•

•

•

•



•



DANK U 
VOOR UW 
AANDACHT

James A.A. BASTIAENSE

Adviseur – Officier van Gerechtelijke Politie

FOD Financiën | Douane en Accijnzen | 
Opsporing BRU Airport Zaventem - GAD 
(Groep Anti-Drugs) BRUCARGO Gebouw 706

1830 MACHELEN  BELGIE GSM: +32 (0)470 76 
11 39 

e-mail:james.bastiaense@minfin.fed.be


