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• Waarom politie?

• Oorsprong - Trends

• Samenwerking met verschillende partners

• Artsen – politie – justitie



Betrokkenheid politie:
waarom - vaststellingen



Politie - pharmacrime

• Volksgezondheid
• Georganiseerde criminaliteit - internet
• AAS – inbeslagnames:

– Drugs
– Intrafamiliaal geweld
– Wapens
– Zelfmoord



Politie - pharmacrime

• Grote vraag
• Sociaal gedrag (gespierd – gebruind –

mager…)
• Lage prijs - Internet
• Schaamte tov dokter
• Gemak – “a mouseclick away”
• Risico voor jongeren



Evolutie inbeslagnames

Evolutie in beslag genomen producten
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Oorsprong anabolen
- trends



Productiemateriaal

• Meer en meer productiemateriaal, 
grondstoffen, verpakkingen, …



Made in Belgium



!! Research Chemicals



Partners in “pharma ”crime



Partners

Multidisciplinaire 
hormonencel

Voedselagentschap

Inspectie dierenwelzijn

PolitieDouane

Geneesmiddelenagentschap

Justitie



Mandaat

• plannen terreinacties mbt gebruik van 
illegale producten bij vetmesting  (Wet ‘85)

• plannen terreinacties mbt illegale handel in 
hormonen, niet-conforme 
geneesmiddelen, illegale doping (K.B. ‘74)

• signaal-, advies- en informatiefunctie -> 
bijstandsmagistraat, overlegstructuren,...

• ontwikkelen van materiedeskundigheid
• ondersteunen van onderzoeken



• 2 wekelijkse meeting
• Delen van informatie
• Een centrale databank
• Een bijstandsmagistraat
• Vorming voor opsporingsdiensten en 

magistratuur met bijdrage van iedere  
partner



Wetgeving

• Wet op de Geneesmiddelen 25 maart 
1964
– gevangenisstraf 1 maand tot 1 jaar,

boete 1.200€ tot 90.000€…

• Wet op de Namaak 15 mei (IPR )
– gevangenisstraf 3 maand tot 3 jaar

boete 600€ tot 600.000€



Wetgeving

• Drugwet 24 Feb 1921
• Koninklijk Besluit  12 April 1974

– Vergunning vereist voor invoer, uitvoer, 
fabricage, vervoer, verkoop, te koop
aanbieden, bezit, aflevering, verkrijgen tegen
betaling of kosteloos van stoffen met 
hormonale, anti-hormonale, anabole, beta-
adrenergische, anti-infectieuze, anti-
parasitaire en anti-inflammatoire werking als
dusdanig of vermengd .

– Straf : gevangenisstraf 1 maand tot 5 jaar 
en/of boete van 18.000 tot 600.000€



Samenwerking dopingagentschap

• Vlaamse gemeenschap bijstand politie
• Politie met bijstand Vlaamse 

gemeenschap

– Gebruik sporter



Kuren

• Kuur:
– Week 1-2   : 1000 mg Testosteron /EW 
– Week 3-12 : 750 mg Testosteron /EW 
– Week 1-12 : 500 mg Deca-Durabolin /EW 
– Week 1-5   : 50 mg Dianabol /ED 

• Nakuur:
– Week 4-10   : 500-1000 IU HCG 1-2x /EW 
– Week 11-13 : 750-1000 IU HCG /EOD 
– Week 14-15 : 50 mg Nolvadex /ED of 150 mg Clomid /ED 
– Week 16-17 : 25 mg Nolvadex /ED of 75 mg Clomid /ED 



Politie – artsen - justitie



Politie - artsen

• Drugwet (nvt)
– Art 3§3 van de drugwet van 24 februari 1921 

stelt artsen die misbruik maken van het 
voorschrijven, toedienen of afleveren van 
geneesmiddelen die slaapmiddelen, 
verdovende middelen of psychotrope stoffen 
bevatten die afhankelijkheid kunnen 
teweegbrengen, onderhouden of verergeren.



Politie - artsen

• Huiszoeking
– Huiszoekingsmandaat door 

onderzoeksrechter en vergezeld door lid Orde 
der Geneesheren

– Verhoor door OR
– Confrontatie met afnemers mogelijk

– Voorschrijfgedrag RIZIV



Politie - artsen

• Anabolen op voorschrift dokter
– Aantreffen van anabolen bij sporter
– Reden : sportprestatie verbetering
– Op medisch voorschrift
– Dopingagentschap vraagt inzage dossier

– Bestraffing volgens decreet

– Vervalste voorschriften



Politie - artsen

• Valsheid in geschrifte
– Art 193, 196 en 214 van het strafwetboek
– Bedrieglijk opzicht of oogmerk schade
– Valsheid in geschriften
– Door geneesmiddelenvoorschriften op te 

stellen
– Terwijl er geen medische en wettelijke 

aanleiding of noodzaak bestond 



Politie - artsen

• Andere rechtspraak (onder druk)
– Voorschrijven van anabolen
– Vrijspraak op basis van art 71 van het strafwetboek
– Arts bedreigd en hij schreef gedurende 2 jaar 

anabolen voor aan alle personen die door X gestuurd 
waren

– Door geneesmiddelenvoorschriften op te stellen
– Terwijl er geen medische en wettelijke aanleiding of 

noodzaak bestond 



Contact

Federale Gerechtelijke Politie
Centrale Dienst Hormonen en Doping
Fritz Toussaintstraat 8
1050 Brussel

Jan Van den Boeynants

Tel  : + 32.2.642.78.99
Fax : + 32.2.642.76.57
djb.horm@telenet.be
jan.vandenboeynants.8733@police.be


