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26 miljoen passagiers per jaar (pre-corona)

234.000 vliegbewegingen, 500.000 ton cargo per jaar

24.000 werknemers 

luchthaven is een stad van dagelijks gemiddeld 100.000 personen

1,7 miljard euro aan rechtstreekse toegevoegde economische waarde 
1,6 miljard euro aan onrechtstreeks toegevoegde economische waarde
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doorvoerluchthaven

cocaïne: invoer uit Latijns- en Midden-Amerika of via 
Noord-, Oost-, Zuid en West-Afrika

heroïne: invoer via Turkije of Oost- en Zuid-Afrika

gebruik van alle luchthavenoperaties: passagiers, 
post-en koerierzendingen, cargo, private vluchten

drugs op brussels airport

synthetische drugs: uitvoer naar Latijns- en Midden-
Amerika, Noord-Europa, Noord-Amerika, Rusland, 
Zuid-Oost-Azië







airport crime



haalcriminaliteit – dark number

hoge connectiviteit –flexibiliteit

hoge winstgevendheid (omerta)

vervolging van transnationale 
criminaliteit start bij opsporing

kwantiteit - kwaliteit



STOP-functie

afschrikking

detectie van airport crime

vervolging van transnationale 
criminaliteit op de luchthaven

informatie veilig stellen en nationaal en internationaal doorgeven

internationale rechtshulp in strafzaken – asset recovery
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intelligence led policing - profiling

politie

douane
profiling op 
personen: watchlist

profiling op 
goederen

casusoverleg (art 458ter Sw)

EES/ETIAS
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gegevensbescherming
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gegevensbescherming

gegevensbescherming



veilige piste: rechtshulpverzoek (Europees rechtshulpverdrag, UNTOC, 
VN conventies verdovende middelen, bilateraal, …)

zwarte piste: “spontane informatiedeling” (Art 18.4 UNTOC, Art 11 
Europees rechtshulpverdrag, maar niet voorzien in VN verdragen drugs)

informatiedeling buiten de EU
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EU gegevensbeschermingsrichtlijn 
2016/680

gegevensbescherming
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Artikel 35: noodzakelijk, aan een rechtshandhavingsautoriteit, 
voorafgaande toestemming van andere lidstaat

Artikel 36: adequaatheidsbesluit

Artikel 37: passende waarborgen + zelfevaluatie

EU gegevensbeschermingsrichtlijn 
2016/680

Artikel 38: “afwijkingen voor specifieke situaties”



EU gegevensbeschermingsrichtlijn 
2016/680 - toegepast





integrale veiligheidscultuur

reactief

preventief

proactief
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