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HOOFDSTUK 10.
DE DRUGSMARKT
Blanckaert P.

• De recordhoeveelheden in beslag genomen laboratoria en precursoren bevestigen
de rol van België als productieland voor synthetische drugs zoals MDMA en
amfetamine.
• De hoeveelheid MDMA in ecstasytabletten bereikte in 2013 een recordhoogte,
wat wijst op een volledig herstelde MDMA-markt.
• Pre-precursoren spelen een steeds grotere rol bij de synthese van amfetaminen.

INLEIDING

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de drugsmarkt in België. Informatie wordt
voorzien over de herkomst van illegale drugs (paragraaf 2.1), drugshandel
(paragraaf 2.2) en drugsinbeslagnames door de federale politiediensten (deel
3), alsook gegevens rond drugsprijs (paragraaf 4.1) en gegevens met betrekking
tot drugszuiverheid (paragraaf 4.2) in België. De gebruikte contaminanten en
versnijdingsmiddelen worden ook kort behandeld in paragraaf 4.3.

2.

AANBOD AAN EN BINNEN HET LAND

2.1.

HERKOMST VAN DRUGS: DE NATIONALE VERSUS DE
GEÏMPORTEERDE PRODUCTIE

Voor cannabis zijn de meeste inbeslagnames in België afkomstig uit Nederland
of België zelf. Hasj is een uitzondering; daarvoor blijft Marokko het meest
voorkomende land van herkomst (Ovaere, persoonlijke mededeling). Bovendien
werd in 2013 drie ton hasj in beslag genomen die afkomstig was uit Pakistan.
Verschillende ton marihuana werden ingevoerd uit Ghana, Honduras en Senegal
(zie ook 3.1).
Heroïne en cocaïne worden niet geproduceerd in België en worden dus altijd
ingevoerd (Ovaere, persoonlijke mededeling, 2014). In 2013 werd heroïne vooral
ingevoerd uit Turkije. Daarnaast werden inbeslagnames ook ingevoerd uit Afrika
en Pakistan.
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De overheersende landen van herkomst voor cocaïne blijven Colombia, Peru en
Bolivia. Cocaïne wordt ook ingevoerd uit andere Latijns-Amerikaanse landen
zoals Chili, Panama, Costa Rica, Mexico en Venezuela. We zien ook een nieuwe
tendens met de invoer van cocaïne uit Brazilië. In 2013 werd ook een zeer kleine
hoeveelheid cocaïne geïmporteerd uit Afrika (Ovaere, persoonlijke mededeling).
België en Nederland zijn bekend om hun productiecapaciteit van amfetamine en
ecstasy. In 2013 werd in België het grootste synthetische drugslab ooit ontdekt
en in beslag genomen (zie ook 3.3). China blijft het overheersende land van
herkomst voor de meeste NPS-inbeslagnames.

2.2.

TRAFIEKPATRONEN, NATIONALE EN INTERNATIONALE STROMEN,
ROUTES, MODI OPERANDI, EN DE ORGANISATIE VAN DE
BINNENLANDSE DRUGSMARKTEN
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De drugsmarkt is een complex fenomeen (Decorte en D’Huyvetter, 2013; Smet et al.,
2013). Naast een bestemmingsland is België ook een transitland voor de meeste
illegale stoffen.

166

Als gevolg van de toegenomen druk op de cannabisteelt in Nederland is
het grootste deel van de binnenlandse productie van cannabis bestemd
voor de export naar de Nederlandse drugsmarkt, waar hij wordt verkocht in
coffeeshops. De motivatie om cannabis te kweken kan zowel persoonlijk
gebruik als winstbejag zijn. De gebruikte materialen voor de teelt worden vaak
gekocht in de Nederlandse growshops, hoewel er ook steeds meer Belgische
growshops verschijnen (Decorte and Paoli, 2014). Tijdens het groeiproces worden
verschillende strategieën gebruikt om de winst te maximaliseren. Een gangbare
praktijk is bijvoorbeeld het vermijden van elektriciteitskosten door illegale
manipulatie van de elektriciteitsmeter (Decorte and Paoli, 2014; Vanhove et al., 2014).
Om veroordelingen te minimaliseren worden valse identiteitskaarten gebruikt
om locaties te huren die geschikt zijn voor de teelt. Deze en andere factoren die
bijdragen aan de schade veroorzaakt door huiselijke cannabisplantages, werden
onderzocht in de CANMARKT-studie. Daarnaast wordt in dit onderzoek andere
bijkomende schade gerapporteerd die verband houdt met de teelt van cannabis,
met inbegrip van diefstal van planten, oogsten of apparatuur en de vernietiging
van planten. Bedreigingen of daadwerkelijk gebruik van geweld zijn ook
gedocumenteerd. De resultaten tonen ook aan dat telers vooral gemotiveerd
waren door het plezier van het groeiproces zelf en het kweken van cannabis
voor eigen gebruik in plaats van het winstbejag. De meeste telers werkten alleen
(66,3% van de respondenten) of samen met één partner (21,4%). Maar omdat
dit onderzoek gebaseerd is op bevragingen, gaan we er vanuit dat criminele
kwekers niet hebben deelgenomen aan dit onderzoek (Decorte and Paoli, 2014).

België blijft ook een transitland voor cocaïnetrafiek uit Zuid- of Midden-Amerika
naar Europa. De belangrijkste toegangsroutes naar België zijn de haven van
Antwerpen en de luchthaven van Brussel (Zaventem, meestal enkel kleinere
hoeveelheden). Cocaïne wordt ook nog steeds geïmporteerd door passagiers
van internationale vluchten afkomstig uit de Dominicaanse Republiek, Jamaica,
Suriname of de Nederlandse Antillen. De cocaïne is vooral bestemd voor de
export naar Nederland. Het aandeel dat bestemd is voor het Belgische verbruik
wordt eerst naar Nederland geëxporteerd. Pas nadat Nederlandse organisaties
de drugs hebben versneden en opgesplitst, komt de cocaïne terug naar de
Belgische drugsmarkt.
Heroïne wordt geïmporteerd via wegverkeer (Turkse herkomst), luchtverkeer
(Oost- en Zuid-Afrikaanse herkomst) en zeevaart (voornamelijk uit Mozambique
en Pakistan) (Ovaere, persoonlijke mededeling).
Zoals op de cannabis- en cocaïnemarkt, spelen Nederlandse burgers
waarschijnlijk een prominente rol in de Belgische productie en distributie
van synthetische drugs. Bij de synthetische drugslaboratoria in de BelgischNederlandse grensstreek zijn internationale georganiseerde criminele netwerken
betrokken (Smet et al., 2013). Daarnaast zijn de meeste in België ingevoerde NPS
bestemd voor verder transport naar landen als Duitsland, Frankrijk, Spanje en
het Verenigd Koninkrijk.
In de afgelopen jaren is de Belgische retaildrugsmarkt ook veranderd. Volgens
de resultaten van een casestudy in Antwerpen over de retailhandel van cannabis,
cocaïne, amfetamine en ecstasy, werd de drugsmarkt in de afgelopen jaren
minder zichtbaar. Uit de analyses van de processen-verbaal en bestanden van
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In België zijn ook cannabis social clubs actief. Er zijn momenteel vijf social
clubs bekend met 450 leden in totaal. Deze clubs kweken cannabis voor het
persoonlijke gebruik van hun leden, zonder cannabisproducten te willen
verkopen aan niet-leden. Leden worden zorgvuldig geselecteerd omdat de
clubs strenge criteria voor deelname hanteren. Dat zijn onder andere een
minimumleeftijd (18 of 21 jaar), verblijfplaats in een bepaald gebied, en de
afwezigheid van een strafblad en van drugsmisbruikproblemen. Daarnaast
moeten leden ook een intakegesprek bijwonen. Deze clubs gaan uit van het
principe van het gezamenlijk telen van één plant per lid. Aangezien het bezit
van één vrouwelijke cannabisplant momenteel de laagste prioriteit heeft voor
vervolging, proberen de sociale cannabisclubs juridische problemen te ontwijken.
Aan elke plant wordt een eigendomsverklaring bevestigd, ondertekend door
een lid en met een kopie van zijn of haar identiteitskaart. De gewassen worden
gewoonlijk elke 2 tot 3 maanden geoogst. Na elke oogst wordt de cannabis
verdeeld onder de leden van de club door het betalen van een vast bedrag per
gram. Er is daardoor geen constante beschikbaarheid van cannabis. Ook zijn er
opgelegde limieten aan de hoeveelheid die elk lid kan kopen (Decorte, 2014).
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het parket die onderzoekers van het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD)
hebben uitgevoerd, blijkt dat er verschillende kanalen worden gebruikt voor
het dealen van drugs. Naast het dealen op straat geven dealers er de voorkeur
aan om hun drugs te verkopen in privéwoningen, bars, (huur) auto’s en via het
internet. Deze transacties trekken minder aandacht van omstaanders (Decorte
and D’Huyvetter, 2014). De daling van het aantal zichtbare transacties kan worden
gezien als risicomanagement (Smet et al., 2013). Uit persoonlijke interviews met
drugsgebruikers, drugsdealers en experts die professioneel in het drugsdomein
werken, blijkt dat de retailmarkt van cannabis grotendeels is afgescheiden
van de retailmarkt van cocaïne en heroïne aan de ene kant en ecstasy en
amfetamine aan de andere kant (Decorte and D’Huyvetter, 2014). Toch zijn een aantal
retaildealers ook betrokken bij polydrugshandel (Decorte and D’Huyvetter, 2014). Dat
is vooral het geval voor de dealers van synthetische drugs. De retailmarkt van
synthetische drugs is heel open en informeel. De groothandelsmarkt van deze
drugs daarentegen is minder toegankelijk. We hebben daarom meer kennis
nodig over deze groothandel- en tussenhandelechelons van de markt om de
monitoring van het drugsaanbod in België te optimaliseren (Smet et al., 2013).

10. DE DRUGSMARKT

3.
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INBESLAGNAMES

Informatie met betrekking tot drugsinbeslagnames, in beslag genomen illegale
drugslaboratoria, herkomst en trafiek van drugs wordt verschaft door het
drugsprogramma van de Algemene directie van de gerechtelijke politie, Directie
van de strijd tegen de criminaliteit tegen de personen (DGJ-DJP). Gegevens over
drugsinbeslagnames en de in beslag genomen illegale drugslaboratoria in het
bijzonder worden uit de Algemene Nationale Database (GND) gehaald, waarin
alle processen-verbaal in België worden verzameld, zowel op lokaal als op
federaal niveau. In België verzamelen de federale politiediensten gegevens over
de drugsprijzen in de Vlaamse en de Franse Gemeenschap.

3.1.

HOEVEELHEDEN EN AANTAL INBESLAGNAMES VAN ILLEGALE DRUGS

In 2013 zagen we een stijging van ongeveer 10% in het totale aantal
drugsinbeslagnames in België (in totaal 38.069 inbeslagnames in 2012 versus
41.824 inbeslagnames in 2013) (Tabel 10.1).
Er werden grote stijgingen waargenomen in het aantal inbeslagnames van hasj
en van marihuana. In 2012 werden in totaal 27.004 inbeslagnames gedaan,
in vergelijking met 30.641 in 2013. Als gevolg hiervan werd een stijging van
13% vastgesteld van cannabisgerelateerde inbeslagnames. In totaal hield
73,2% van alle inbeslagnames in 2013 verband met cannabis, cocaïne was de
tweede belangrijkste in beslag genomen drug (8,7% van alle inbeslagnames).
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Het aandeel van amfetamine- en heroïneinbeslagnames bedroeg respectievelijk
7,1% en 5,8%. Het aantal inbeslagnames van synthetische drugs steeg ook
ten opzichte van 2012. De toename van het aantal ecstasygerelateerde
inbeslagnames over de jaren heen (21% in vergelijking met 2012) geeft blijk van
het herstel van de ecstasymarkt.
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2007
%
69,6
16,0
52,4
1,3
7,8
10,0
7,6
.
4,9
0,0
.
.
100

N
25.532
5.870
19.196
4.660
2.850
3.656
2.767
.
1.798
1
.
.
36.604

22.418
4.921
16.831
666
2.307
3.345
2.646
.
1.412
.
.
.
32.128

N
69,7
15,3
52,3
2,1
7,2
10,4
8,2
.
4,4
.
.
.
100

2008
%

Bron: Federale politie

* GHB en Khat worden alleen sinds 2009 gecontroleerd door BMCDDA

Soort drug
Cannabis
Totaal
Hasj
Marihuana
Planten
Heroïne
Cocaïne
Amfetamine
Methamfetamine
Ecstasysoort
LSD
GHB*
Khat*
Totaal
29.212
6.206
22.274
732
3.054
4.021
2.944
.
921
.
473
49
40.674

N
71,8
15,3
54,8
1,8
7,5
9,9
7,2
.
2,3
.
1,2
0,1
100

2009
%
27.512
5.048
21.485
979
3.433
3.448
2.912
64
650
59
503
51
38.632

N

Tabel 10.1 | Aantal inbeslaggenomen drugs per substantie tussen 2007 en 2013
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71,2
13,1
55,6
2,5
8,9
8,9
7,65
0,2
1,7
0,2
1,3
0,1
100

2010
%
29.847
5.622
23.155
1.070
2.930
3.777
3.079
99
919
85
605
87
41.428

N
72,0
13,6
55,9
2,6
7,1
9,1
7,4
0,24
2,2
0,2
1,4
0,2
100

2011
%
27.004
4.818
21.075
1.111
2.507
3.859
2.830
102
1.098
49
550
70
38.069

N
70,9
12,6
55,3
2,9
6,6
10,1
7,4
0,26
2,9
0,12
1,4
0,18
100

2012
%
30.641
5.529
23.900
1.212
2.431
3.653
2.978
107
1.338
76
546
54
41.824

N

73,2
13,2
57,14
2,89
5,8
8,7
7,1
0,25
3,2
0,2
1,3
0,13
100

2013
%

Parallel met het aantal inbeslagnames is de effectieve hoeveelheid in beslag
genomen cannabis drastisch toegenomen (Tabel 10.2). In 2012 werd 1.338
kg hasj in beslag genomen. Dat aantal steeg naar 4.274 in 2013, een stijging
van ruim 300%. Dit fenomeen kan worden verklaard door een uitzonderlijk
grote vangst van Pakistaanse herkomst (3.020 kg), die in februari 2013 door
de douanediensten in de haven van Antwerpen plaatsvond (Ovaere, persoonlijke
mededeling). In 2013 werd ook 14.882 kg marihuana in beslag genomen, in
vergelijking met slechts 5.635 kg in 2012 (of een stijging van 250%). Vooral
drie grote leveringen hebben bijgedragen aan de totale hoeveelheid in beslag
genomen marihuana. In november 2013 werd in de haven van Antwerpen
7.600 kg marihuana in beslag genomen in een lading kokosnoten afkomstig
uit Senegal. Een paar dagen later werd nog eens 4178 kg marihuana in beslag
genomen, deze keer afkomstig uit Ghana. Een andere container afkomstig uit
Honduras werd eerder in het jaar in beslag genomen, met daarin een kleinere
hoeveelheid van 1.781 kg marihuana (Ovaere, persoonlijke mededeling).

In 2013 zagen we een drastische toename van de hoeveelheid in beslag
genomen heroïne: er werd 1.182 kg heroïne in beslag genomen, een stijging
met meer dan 1000% in vergelijking met het voorgaande jaar. Deze stijging is
te wijten aan een zeer grote vangst van 865 kg afkomstig uit Mozambique en
bestemd voor Nederland (Ovaere, persoonlijke mededeling).
Een verontrustende vaststelling is de tienvoudige stijging van de in beslag
genomen hoeveelheden methamfetamine. Methamfetamine was jarenlang
nagenoeg afwezig op de Belgische drugsmarkt. Maar deze laatste cijfers wijzen
op een toename van de beschikbaarheid. Het is momenteel niet duidelijk of deze
gesynthetiseerde methamfetamine bestemd was voor gebruik op de Belgische
markt of voor de export. De hoeveelheid in beslag genomen amfetamine is
meer dan verdrievoudigd (54 kg in 2012 ten opzichte van 178 kg in 2013). Er
was ook een stijging van 38% in het aantal in beslag genomen ecstasytabletten.
Deze ontwikkelingen zijn een logisch gevolg van de aanzienlijke stijging van het
aantal in beslag genomen productielaboratoria voor synthetische drugs (Tabel
10.4). In vergelijking met andere Europese landen blijft de aanwezigheid van LSD
in België anekdotisch, althans te oordelen naar de in 2013 in beslag genomen
hoeveelheden. Bovendien blijft de totale hoeveelheid in beslag genomen LSDblotters dalen met de jaren. Er was ook een daling in de hoeveelheid in beslag
genomen GHB. De hoeveelheid in beslag genomen khatplanten bleef ongeveer
hetzelfde.
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Voor cocaïne was de in beslag genomen hoeveelheid in 2013 beduidend
lager dan in 2012. Dat moet ook in perspectief geplaatst worden, omdat een
zeer grote vangst in 2012 verantwoordelijk was voor de grote hoeveelheid in
beslag genomen cocaïne. De totale hoeveelheid in beslag genomen cocaïne is
vergelijkbaar met de voorgaande jaren vóór 2012. In 2013 bedroeg de grootste
cocaïnevangst 353 kg, afkomstig uit Chili (Ovaere, persoonlijke mededeling).
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Tabel 10.2 | Totale hoeveelheid inbeslaggenomen drugs opgesplitst naar substantie tussen
2007 en 2013
Drugsoort
Hasj
Marihuana
Cannabisplanten
Heroïne
Cocaïne
Amfetamine
Methamfetamine
Ecstasy-achtige
stoffen
LSD
GHB*
Khat

Eenheid
kg
kg
stuks*
kg
kg
kg
kg

2007
58.544
12.732
148.251
548
2.470
483
.

2008
1.529
4.891
177.190
63
3.851
411
.

2009
18.659
4.486
272.714
275
4.605
49
.

2010
3.153
5.208
312.528
386
6.844
362
39

2011
5.020
6.095
337.955
140
7.999
112
2

2012
1.338
5.635
330.675
112
19.178
54
3

2013
4.274
14.882
396.758
1.182
6.486
178
38

tabletten
stuks*
liter
kg

541.245
1
.
.

162.821
.
.
.

31.025
.
104
1.685

32.954
3.924
24
1.018

64.384
838
82
1.128

26.874
225
76
1.298

37.152
121
45
1.149

* Wijziging van de methodiek: sinds 2008 wordt de capaciteit van cannabisplantages gemeld in plaats van de werkelijke
inbeslagname, en de rapportage van de plantages gebeurt rechtstreeks aan de DGJ-DJP in plaats van via de GND. De
gegevens uit 2006 en 2007 zijn minder betrouwbaar.
** GHB en Khat worden sinds 2009 alleen gecontroleerd door BMCDDA
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Naast de in beslag genomen hoeveelheden van de meer klassieke illegale stoffen
werd ook een inbeslagname van 4 ton mCPP gemeld. Deze lading was bestemd
voor een bedrijf dat niet over de vereiste documenten beschikte voor de invoer
van mCPP (mCPP kan ook worden gebruikt voor de productie van trazodon, een
geregistreerd antidepressivum). In de afgelopen jaren ontving dit bedrijf reeds
13 leveringen (van 3 tot 7 ton) (Ovaere, persoonlijke mededeling).
Elk jaar worden zeer grote hoeveelheden NPS in beslag genomen in België,
voornamelijk afkomstig van China en bestemd voor een ander EU-land. In 2013
werd bijvoorbeeld bijna 12 kg JWH-018, een synthetische cannabinoïde, in
beslag genomen. Andere synthetische cannabinoïden, zoals 5F-AKB48 (1 kg),
5F-UR144 (20 kg) en AM-2201 (1 kg) werden ook in beslag genomen. Ook
4,5 kg ketamine en 2,3 kg Ayahuasca plantmateriaal werden in 2013 in beslag
genomen.

3.2.

HOEVEELHEDEN EN AANTALLEN VAN PRECURSOREN GEBRUIKT BIJ
DE VERVAARDIGING VAN ILLEGALE DRUGS

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
(FAMHP) heeft samen met de federale politiediensten informatie verschaft met
betrekking tot drugsprecursoren in België.
De meeste in beslag genomen precursoren in 2013 en de grootste hoeveelheden
afkomstig uit China waren bestemd voor Nederland. Andere hoeveelheden
waren in beslag genomen productielaboratoria voor synthetische drugs en/of
laboratoria voor de omzetting van pre-precursoren (zie ook paragraaf 3.3). Tabel
10.3 geeft een overzicht van drugsprecursoren die in de periode 2011-2013 in
beslag werden genomen.

In april hebben de douanediensten in de haven van Antwerpen 4 ton APAAN in
beslag genomen. De container kwam uit China en was bestemd voor Nederland.
In juli werd opnieuw 1.120 kg in beslag genomen. Andere inbeslagnames van
APAAN gebeurden in conversielaboratoria of in laboratoria voor amfetamineof ecstasyproductie (Ovaere, persoonlijke mededeling). Dat bevestigt dat de meeste
illegale amfetaminelaboratoria in België in 2013 APAAN gebruikten als een
pre-precursor. We moeten opmerken dat de Europese reglementering APAAN
heeft vermeld als een gecontroleerde precursor sinds het einde van 2013 (EUverordeningen 1258/2013 en 1259/2013). Daarom wordt verwacht dat de
illegale drugsproducenten zich zullen wenden tot andere niet-gecontroleerde
(pre-)precursoren om de drugs- en precursorwetten te ontlopen zodra de
huidige voorraad APAAN van de leveranciers is uitverkocht.
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We zien een daling in de hoeveelheid in beslag genomen 1-fenyl-2-propanon
(benzylmethylketon, BMK), de directe precursor voor amfetaminesynthese: in
2013 werd slechts 40 liter in beslag genomen. Dat kan erop wijzen dat deze
precursor steeds minder wordt gebruikt voor de productie van amfetaminen.
In het licht van de dalende hoeveelheden in beslag genomen BMK verdient de
drastisch stijgende hoeveelheid APAAN die in 2013 in beslag werd genomen in
België bijzondere aandacht.
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In 2013 is een aanzienlijke hoeveelheid (iso)safrol ontdekt in het grootste
synthetische drugslaboratorium dat ooit in België in beslag werd genomen
(zie ook paragraaf 3.3). De 720 liter van dit product zijn bedoeld als preprecursoren voor PMK, dat op zijn beurt de directe precursor is voor MDMA,
het hoofdbestanddeel van ecstasytabletten. Bovendien werden in de haven van
Antwerpen 2 containers uit China in beslag genomen met een totale inhoud
van 45.838 kg methylamine, een reagens voor de synthese van MDMA (Ovaere,
persoonlijke mededeling).

Tabel 10.3 | Hoeveelheid inbeslaggenomen precursoren tussen 2011 en 2013
Substantie
1-fenyl-2-propanon (BMK)
Fenyl-2- nitropropeen
N-methyl-L-alanine
Formamide
Mierenzuur
Natriumhydroxide
(Iso)safrol
Gamma-butyro-lacton (GBL)
Alfa-fenylacetoacetonitril (APAAN)
Methylamine
Piperonylmethylketon (PMK)

Eenheid
liter
kg
kg
liter
liter
kg
liter
liter
kg
kg
liter

2011
.
1
.
15
265
896,5
9.000
30
10
.
.

2012
503
.
1.150
.
.
5.875
.
9
8.763
.
.

2013
40
.
.
.
.
.
720
7,5
5.392
45.838
2.781

Bron: FAMHP, data 2011-2014, persoonlijke mededeling; Ovaere, persoonlijke mededeling, 2014
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AANTAL ONTMANTELDE DRUGSPRODUCTIELOCATIES, BESCHRIJVING
VAN DE PRODUCTIEMETHODEN EN PRECIEZE AARD VAN DE
ILLEGALE DRUGS DIE ER WERDEN VERVAARDIGD

Zoals hierboven vermeld, en zoals ons buurland Nederland, is België een
bekend productieland voor synthetische drugs en cannabis. Sinds de jaren 2000
zijn georganiseerde criminele netwerken actief in de Belgisch-Nederlandse
grensstreek om synthetische laboratoria op te zetten, soms gecombineerd met
cannabisteelt (Smet et al., 2013). De verschillende stappen van de productie zijn vaak
over de twee buurlanden verdeeld (Ovaere, persoonlijke mededeling). De mogelijkheid
van de criminele organisaties om de verschillende drugsproductiestadia te
scheiden maakt de rechtshandhaving bijzonder moeilijk. Toch worden elk jaar
een aantal illegale ecstasy- of amfetaminelaboratoria opgedoekt. Er worden ook
andere vormen van illegale drugslaboratoria gevonden. Tabel 10.4 geeft een
overzicht van ontmantelde synthetische drugslabo’s in de periode 2007-2013.

Tabel 10.4 | Aantal en type van synthetische drugslabo’s ontmanteld door de
Belgische politie diensten tussen 2007 en 2013
Type labo
Labo's voor synthetische drugs
Amfetaminen
Methamfetamine
APAAN-conversielabo
MDMA
MDMA + amfetamine + APAANconversie
Amfetamine + APAAN-conversie
LSD
GHB
DMT
Onbekende / niet-gespecificeerde
combinaties
Andere
Creatie van tabletten
Productie van NPS
Totaal

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3
.
.
.

3
.
.
1

1
.
.
.

4
.
.
.

1
1
.
1

.
.
2
1

2
.
1
2

.
.
1
.
.

.
.
.
1
.

.
.
1
.
.

.
.
.
2
.

.
.
.
.
.

.
.
.
2
.

2
4
.
2
1

4

.

.

.

.

.

2

.
.
8

1
.
6

.
.
2

.
.
6

.
.
3

1
1
7

.
.
16

Terwijl het aantal in beslag genomen drugslabo’s de voorbije jaren veeleer stabiel
bleef, werd in 2013 een aanzienlijke stijging vastgesteld van het aantal in beslag
genomen synthetische drugsproductielaboratoria (pre-precursorconversielabo’s
inbegrepen). Er werden 16 productielocaties (3 gedeeltelijk gedemonteerd) en
2 locaties voor de opslag van producten of materialen gevonden, tegenover
slechts 7 laboratoria in 2012 (Ovaere, persoonlijke mededeling).
De meest gemediatiseerde gevallen waren 2 productiesites van uitzonderlijke
capaciteit (Ovaere, persoonlijke mededeling): 1 actieve site en 1 niet-actieve site.
Na chemische analyse werden verschillende stoffen zoals isosafrol (precursor
voor PMK), PMK (precursor voor MDMA), MDMA, APAAN (precursor voor
BMK), BMK (precursor voor amfetaminen), amfetaminen en zelfs sporen van
methamfetamine (geproduceerd uit BMK) aangetroffen.
Ook het vermelden waard, is de inbeslagname van een MDMA-laboratorium met
een grootschalige productiecapaciteit geschat op 179 kg MDMA per batch. Dit
vertegenwoordigt een mogelijkheid van meer dan een miljoen ecstasytabletten
per productiegang (Ovaere, persoonlijke mededeling).
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Bron: Ovaere, Persoonlijke communicatie, 2014

175

In 2012 zagen we de opkomst van de APAAN- / BMK-conversielaboratoria. Dat
fenomeen nam toe in 2013. De laboratoria voor de productie van amfetaminen
en de conversie van APAAN in BMK vertegenwoordigen het grootste aantal
ontmantelde laboratoria. Vermeldenswaard is dat de opstelling van deze
laboratoria opvallend professioneel was en een enorme productiecapaciteit had.
De MDMA-productie heeft in België een industrieel niveau bereikt. Het vroegere
gebrek aan precursoren, in casu PMK, is duidelijk opgelost door het gebruik
van alternatieve precursoren. Momenteel wordt PMK gesynthetiseerd uit preprecursoren zoals safrol en PMK-glycidaat (vergelijkbaar met de APAAN-BMKconversie voor amfetaminesynthese). Deze vernieuwde beschikbaarheid van
MDMA-precursoren is een bijkomende indicatie voor een herstellende markt
en kan bijdragen aan de hogere gemiddelde concentraties van MDMA die in
ecstasytabletten op de Belgische markt worden aangetroffen. Het gevolg
was dat in 2013 veel meer vroegtijdige waarschuwingen zijn uitgestuurd
met betrekking tot hooggedoseerde MDMA-tabletten (zie ook hoofdstuk 7,
paragraaf 2.2).
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Het gerapporteerde aantal GHB-productielabo’s is hoogstwaarschijnlijk een
onderschatting aangezien veel GHB in zogenaamde “keukenlaboratoria” wordt
geproduceerd. Deze “pop-uplabo’s” zetten butyrolacton om in GHB door middel
van alkalinehydrolyse. Voor de synthese hiervan is geen geavanceerd materiaal
nodig (Ovaere, persoonlijke mededeling).
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Net zoals met synthetische drugs is Nederland onlosmakelijk verbonden met de
meeste gevallen met een commercieel karakter met betrekking tot de productie
van cannabis. Het materiaal voor de teelt wordt vaak gekocht in Nederlandse
growshops (Decorte and Paoli, 2014; Vanhove et al., 2014). De ontdekte plantages worden
ook vaak in verband gebracht met personen die banden hebben met Nederland
of zelfs met Nederlandse criminele ondernemers (Vanhove et al., 2014). Bovendien
stijgen de banden met Nederland naarmate de plantagegrootte toeneemt
(Ovaere, persoonlijke mededeling). In België geproduceerde cannabisgewassen, vooral
grootschalige / industriële producties, zijn meestal bestemd voor export naar de
Nederlandse markt (Decorte and Paoli, 2014). Paradoxaal genoeg reizen veel Belgen
naar Nederland om cannabis te kopen en het terug naar België te brengen.
Een (overdekte) cannabisplantage genereert meestal gemiddeld 575 g cannabis/
m² (Smet et al., 2013). De meeste van deze plantages (57,4%) kunnen worden
gecategoriseerd als micro- of miniplantages en bevatten minder dan 50 planten.
Hoewel niet al deze telers cannabis kweken om commerciële redenen, heeft
onderzoek aangetoond dat zelfs kleinschalige plantages hoge winsten kunnen
genereren (Decorte and Paoli, 2014; Vanhove et al., 2014).

Uit de gegevens in Tabel 10.5 blijkt dat de Belgische cannabisproductiecapaciteit
in 2013 is blijven stijgen. In vergelijking met 2012 is het aantal in beslag
genomen plantages gestegen met ongeveer 10% (van 1.111 plantages naar
2012 tot 1.212 plantages in 2013). Vergeleken met 2012 werd een toename
van het aantal micro-, mini-, middelgrote en industriële plantages vastgesteld.
Tabel 10.5 | Aantal inbeslaggenomen cannabisplantages, per plantagegrootte, 2008-2013
Plantagegrootte*
Micro
Mini
Klein
Middelgroot
Groot
Industrieel
Totaal (met info)
volgens grootte
Geen info***
Totaal

N
136
219
125
58
63
45
646
20
666

2008
%**
21,1
33,9
19,3
9,0
9,8
7,0
100

N
138
227
161
73
67
71
737
1
738

2009
%**
18,7
30,8
21,8
9,9
9,1
9,6
100

N
211
312
165
94
104
82
968
11
979

2010
%**
21,8
32,2
17,0
9,7
10,7
8,5
100

N
190
376
187
101
119
88
1.061
9
1.070

2011
%**
17,9
35,4
17,6
9,5
11,2
8,3
100

N
172
453
166
89
142
83
1.105
6
1.111

2012
%**
15,6
41,0
15,0
8,0
12,9
7,5
100

N
228
465
156
119
141
98
1.207
5
1.212

2013
%**
18,9
38,5
12,9
9,9
11,7
8,1
100

* Micro: 2-5 planten: Mini 6-49 planten; Klein: 50-249 planten; Middelgroot: 250-499 planten; Groot: 500-999 planten; Industrieel:
> 1000 planten
** Percentage gebaseerd op het totale aantal plantages met bekende grootte
*** Inclusief versnijdingslocaties van cannabis en andere plantages met onbekende grootte
Sinds 2008 wordt de capaciteit van cannabisplantages gemeld in plaats van de werkelijke inbeslagneming; de rapportage van de
plantages gebeurt rechtstreeks aan de DGJ-DJP in plaats van via de GND. Voor 2007 kunnen de correcties op de capaciteit van
plantages slechts worden uitgevoerd voor een deel van de plantages.
Bron: Ovaere, Persoonlijke mededeling, 2014
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4.

PRIJS / ZUIVERHEID

4.1.

PRIJS VAN ILLEGALE DRUGS IN DE RETAIL EN DE GROOTHANDEL

In België wordt de informatie over de straatprijzen van drugs in zowel de
Vlaamse als de Franse Gemeenschap verzameld door de federale politiediensten.
Deze gegevens worden verkregen tijdens ondervragingen van (vermoedelijke)
drugsdealers en gebruikers. Een overzicht van de gemelde gemiddelde, minimale
en maximale prijzen per drugstype en regio is weergegeven in de Tabellen 10.6
tot 10.10 voor de periode 2008 tot 2013. Ook Eurotox verzamelt informatie
over de straatprijzen van drugs in de Franse Gemeenschap met behulp van
enquêtes. Aangezien er geen significant verschil is waargenomen met de
federale politiegegevens, worden deze gegevens hier niet afzonderlijk getoond.
De gemiddelde verkoopprijzen voor cannabisproducten voor de periode 20082013 worden weergegeven in Tabel 10.6. Afhankelijk van de regio varieerde de
gemiddelde prijs voor 1 gram cannabis tussen de € 8 en € 9,5 in 2013. Deze
waarden zijn vrijwel gelijk aan het voorgaande jaar. Hetzelfde geldt voor hasj:
de gemiddelde prijs was € 9 tot € 10 per gram.
Tabel 10.6 | Prijs van cannabis op straat (euro), 2008-2013

Hasj per gram
Federale Politie,
Franse
7,9 3,0
Gemeenschap
Federale Politie,
Vlaamse
6,8 3,0
Gemeenschap
Marihuana per gram
178 Federale Politie,
Franse
8,1 3,0
Gemeenschap
Federale Politie,
Vlaamse
5,9 2,6
Gemeenschap

max

min

gem.

2013
max

min

gem.

2012
max

min

gem.

2011
max

min

gem.

2010
max

min

gem.

2009
max

min

gem.

2008

15,0 7,5 4,0 12,0 7,0 3,0 15,0 6,7 2,0 25,0 9,3 2,5 18,4 10,0 3,0 20,0

12,0 6,5 5,0 10,0 7,5 5,0 10,0 7,4 2,0 25,0 8,6 2,5 18,4 9,0

3,0 20,0

25,0 6,9 3,3 12,0 8,2 5,0 12,5 8,0 2,5 16,7 8,9 1,8 25,0 9,5 2,75 20,0

10,0 7,4 3,0 12,5 6,4 2,8 10,0 6,9 2,5 16,7 8,9 1,8 25,0 8,0 2,75 20,0

Bron: Federale politie: Ovaere, persoonlijke mededeling

Heroïneprijzen op straat tussen 2008 en 2013 worden weergegeven in Tabel
10.7. In 2013 varieerden de gemiddelde prijzen voor heroïne sterk in de
verschillende delen van het land. Er is geen significant verschil in vergelijking
met de voorgaande jaren. De prijzen varieerden tussen de € 25,5 en de € 31,3
per gram.
Tabel 10.7 | Prijs van heroïne op straat (euro), 2008-2013

max

min

gem.

2013
max

min

gem.

2012
max

min

gem.

2011
max

min

gem.

2010
max

min

gem.

2009
max

min

gem.

2008

Heroïne niet gespecificeerd per gram
Federale Politie,
Franse
23,9 5,0 50,0 24,4 10,0 50,0 24,2 8,0 50,0 29,7 7,0 100,0 27,3 6,0 100,0 25,5 7,4 125,0
Gemeenschap
Federale Politie,
Vlaamse
25,2 12,0 40,0 22,7 10,0 40,0 23,8 9,0 62,5 30,0 7,0 100,0 28,3 6,0 100,0 31,3 7,4 125,0
Gemeenschap
Bron: Federale politie: Ovaere, persoonlijke mededeling
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Retailprijzen voor cocaïne worden weergegeven in Tabel 10.8. Gemiddelde
prijzen varieerden van € 49 per gram in de Vlaamse Gemeenschap tot € 67
per gram in de Franse Gemeenschap. Voor crackcocaïne zijn geen prijsgegevens
beschikbaar omdat het bijna nooit wordt aangetroffen, behalve in sommige
grootsteden zoals Antwerpen en Brussel. Ten opzichte van het voorgaande jaar
is een prijsstijging van 10% vastgesteld voor cocaïne in de Franse Gemeenschap.
De prijzen in de Vlaamse Gemeenschap bleven ongewijzigd. Een verklaring voor
de lagere cocaïneprijzen in de Vlaamse Gemeenschap kan de aanwezigheid
van de haven van Antwerpen in Vlaanderen zijn, die de belangrijkste bron is
voor cocaïne die België binnenkomt. Dat kan eventueel gepaard gaan met een
verhoogde aanvoer van cocaïne in die regio met de lagere prijzen tot gevolg.
Tabel 10.8 | Prijs van cocaïne op straat (euro), 2008-2013

max

179

min

gem.

2013
max

min

gem.

2012
max

min

gem.

2011
max

min

gem.

2010
max

min

gem.

2009
max

min

gem.

2008

Cocaïne per gram
Federale Politie,
Franse
47,8 5,0 87,0 52,8 10,0 100,0 52,2 30,0 100,0 51,8 20,0 100,0 60,9 20,0 125,0 67,0 14,3 133,3
Gemeenschap
Federale Politie,
Vlaamse
50,8 30,0 70,0 48,9 15,0 70,0 49,1 30,0 100,0 56,0 20,0 100,0 51,6 20,0 125,0 49,0 14,3 133,3
Gemeenschap
Bron: Federale politie: Ovaere, persoonlijke mededeling

Tabel 10.9 geeft retailprijzen voor amfetamine, of “speed” zoals het in België
wordt genoemd. Een lichte stijging van de prijzen werd vastgesteld in de
Franse Gemeenschap (van € 9,8 per gram in 2012 naar € 10,5 per gram in
2013), terwijl een zeer lichte, te verwaarlozen daling werd gezien in de
Vlaamse Gemeenschap (van € 8,4 per gram in 2012 naar € 8,2 per gram in
2013). Maar de vastgestelde maximumprijzen daalden met 20%. Er werd een
prijsverschil vastgesteld tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap. Het feit
dat de meeste amfetaminelaboratoria in de Vlaamse Gemeenschap worden
aangetroffen, kan een kortere aanvoerroute in de Vlaamse Gemeenschap
suggereren, mogelijk met een lagere prijs tot gevolg.
Tabel 10.9 | Prijs van amfetamine op straat (euro), 2008-2013

max

min

gem.

2013
max

min

gem.

2012
max

min

gem.

2011
max

min

gem.

2010
max

min

gem.

2009
max

min

gem.

2008

Amfetamine per gram
Federale Politie,
Franse
6,6 1,5 10,0 10,9 2,8 25,0 9,1 2,5 10,0 8,4 3,0 16,7 9,8 3,0 25,0 10,5 3 20
Gemeenschap
Federale Politie,
Vlaamse
8,7 3,5 20,0 8,1 5,0 12,0 8,4 2,5 15,0 7,5 3,0 16,7 8,4 3,0 25,0 8,2 3 20
Gemeenschap
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Bron: Federale politie: Ovaere, persoonlijke mededeling
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De evolutie van de retailprijzen voor ecstasytabletten en LSD-blotters tussen
2008 en 2013 wordt weergegeven in Tabel 10.10. Prijzen zijn opgegeven per
stuk (per tablet of papiertrip). De prijs van LSD is ongewijzigd gebleven ten
opzichte van de voorgaande jaren. Het is echter opmerkelijk dat de gemiddelde
prijs voor één ecstasytablet in de Franse Gemeenschap is gedaald van € 5,8 naar
€ 4,6 per tablet. De prijzen in de Vlaamse Gemeenschap bleven ongewijzigd en
ook de minimum- en maximumprijzen zijn helemaal niet veranderd. Als we dit
in achting nemen, samen met gegevens over de inbeslagnames en de zuiverheid
(zie 4.2), zien we de laatste jaren eens te meer een bevestiging van het herstel –
of zelfs de bloei – van de ecstasymarkt in België.

Prijs van ecstasy en LSD op straat (euro), 2008-2013

Ecstasy per tablet
Federale Politie,
Franse
4,1 1,1 10,0 4,1 1,2 10,0 5,2 2,0 10,0 4,6 2,0 10,0 5,8 1,0 10,0
Gemeenschap
Federale Politie,
Vlaamse
3,2 1,8 5,0 3,5 1,0 8,0 3,4 1,0 10,0 4,5 2,0 10,0 4,5 1,0 10,0
Gemeenschap
LSD per dosis
Federale Politie,
Franse
8,3 6,5 10,0 .
.
.
.
.
.
.
.
. 10,0 3,0 10,0
Gemeenschap
Federale Politie,
Vlaamse
.
.
. 10,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0 11,8 7,0 15,0 10 3,0 10,0
Gemeenschap

max

min

gem.

2013
max

min

gem.

2012
max

min

gem.

2011
max

min

gem.

2010
max

gem.

2009
max

min

gem.

2008

min

Tabel 10.10 |

4,6 1,5 10

4,4 1,5 10

10 10 12

10 10 12

Bron: Federale politie: Ovaere, persoonlijke mededeling

ZUIVERHEID/STERKTE VAN ILLEGALE DRUGS

De gemiddelde concentraties van de meest voorkomende illegale drugs
(cannabis, amfetamine, MDMA, cocaïne en heroïne) op de Belgische drugsmarkt
tussen 2002 en 2013 worden weergegeven in de Figuren 10.1, 10.2 en 10.3. De
gegevens met betrekking tot de samenstelling en de zuiverheid van de klassieke
illegale drugs in omloop op de Belgische drugsmarkt worden verschaft door het
Belgische Early Warning System on Drugs (BEWSD), dat een database heeft van
alle gerapporteerde geanalyseerde drugsstalen in België. De drugsstalen worden
meestal verzameld na inbeslagname door de politie of de federale douane, en
ze worden geanalyseerd door het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en
Criminologie (NICC). In een minderheid van de gevallen worden de drugstalen
ingediend via kleinschalige lokale drugstestprojecten in de regio Brussel (Modus
Vivendi). Sommige onderzoeksprojecten zijn ook gericht op de analyse van de
inhoud van de drugs die op straat circuleren (bijvoorbeeld de analyse van de
inhoud van ‘amnesty bins’ op dancefestivals). Van de politie-inbeslagnames
worden de resultaten van zowel grootschalige als kleinschalige inbeslagnames
gemeld. Bij de interpretatie van deze resultaten is voorzichtigheid geboden
omdat politie-inbeslagnames vaak grotere, zuiverdere drugsinbeslagnames zijn.
Dat kan resulteren in een mogelijke overschatting van de zuiverheid van de
drugs in België, vooral drugs die kunnen worden versneden of verontreinigd
(poeders zoals cocaïne en heroïne).
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Zoals duidelijk geïllustreerd in Figuur 10.1 zijn er de laatste 4 jaar geen
grote veranderingen in de concentratie van tetrahydrocannabinol (THC, het
actieve bestanddeel in cannabis) voor marihuana of hasj. Voor marihuana
was de gemiddelde THC-concentratie in 2013 10,4%, en dus niet significant
verschillend van de gemiddelde concentratie in 2012 (13,1%). Er werden ook
geen significante verschillen gevonden in de maximale of minimale concentratie
ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor hasj werd een piek van 17,2%
THC waargenomen in 2012. In 2013 was het gemiddelde THC-gehalte in hasj
ook lager, bijna tot het oude niveau (15%). De waargenomen maximale THCconcentraties in hasj waren lager in 2013, vergeleken met 2012.
Figuur 10.1 |

Gemiddelde THC concentratie (%) in cannabisstalen (marihuana en
hasj), 2002-2013
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60

Marihuana
Hasj
Bron: BEWSD databank.
Foutbalken geven de maximale waargenomen concentraties aan

Zoals al meerdere malen is vermeld, wijzen meerdere factoren op een heropleving
van de ecstasymarkt na een duidelijke daling in de periode 2005-2008. Sinds
2009 is de gemiddelde hoeveelheid MDMA in ecstasytabletten blijven stijgen
om in 2013 een nieuw record te bereiken (128,6 mg MDMA-base per tablet).
Ook de maximale gevonden hoeveelheid in een ecstasytablet was de hoogste
die ooit in België is aangetroffen (221 mg MDMA-base per tablet in 2013). Deze
trend is alarmerend, vooral omdat ze ook is waargenomen in onze buurlanden
Frankrijk en vooral Nederland. Het lijkt erop dat de ecstasymarkt in België en

Nederland grotendeels identiek is. In 2013 zijn er verschillende waarschuwingen
uitgestuurd voor zeer hoog gedoseerde MDMA-tabletten (zie hoofdstuk 7,
paragraaf 2.2). In Nederland zijn tabletten gevonden die nog meer dan 250
mg MDMA-base bevatten. Voor jonge gebruikers of eerstekeergebruikers kan
een dergelijke dosis gemakkelijk toxiciteitssymptomen teweegbrengen, zeker
in combinatie met bijvoorbeeld dehydratatie in feestmilieus. Het BEWSD heeft
zijn partners grondig gewaarschuwd over dit fenomeen. De schadebeperkende
diensten in België zijn zich terdege bewust van deze veranderende ecstasymarkt.
Ondanks de snelle maatregelen om zowel veldwerkers als gebruikers te
waarschuwen, stierven in België (en Nederland) verschillende mensen aan de
gevolgen van de consumptie van zeer hoog gedoseerde ecstasytabletten of
tabletten die verontreinigd waren met andere stoffen, bijvoorbeeld PM(M)A.
Een relatief nieuw fenomeen is de verschijning van MDMA op de drugsmarkt
in kristal- of poedervorm (slangwoord: “Molly” of “sand”). Zoals de meeste
geneesmiddelen in poedervorm of kristallijne vorm wordt deze MDMA per
gram verkocht. De gerapporteerde gemiddelde zuiverheid voor MDMA-poeder
in 2013 was volledig vergelijkbaar met de zuiverheid in 2012 (61,4%). De
steekproefomvang bedroeg echter maar 13 stalen.
Figuur 10.2 |

Gemiddelde MDMA concentratie (mg) in ecstasy tabletten tussen
2002 en 2013
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Bron: BEWSD databank.
Foutbalken geven de maximale waargenomen concentraties aan

De trend van de laatste drie jaar met betrekking tot de zuiverheid van
amfetaminepoeders in België werd opnieuw bevestigd in 2013: de zuiverheid

van de in beslag genomen amfetaminestalen gaat sterk naar beneden. In
2012 waren de gemiddelde zuiverheidswaarden nog 19,4%, tegenover
een gemiddelde zuiverheid van maar 16,6% in 2013. Ook de maximale
zuiverheidswaarde daalde van 86,8% in 2012 naar 71,2% in 2013.
4-methylamfetamine (4-MA) blijft een belangrijke verontreiniger op de Belgische
amfetaminemarkt (zie 4.3.2.).
Wat betreft de zuiverheid van cocaïnestalen werd geen significant verschil
waargenomen tussen de gemiddelde cocaïneconcentratie in 2012 en 2013
(respectievelijk 59,1% en 57,8%, het aantal verzamelde geanalyseerde
stalen was vergelijkbaar: ~350). In vergelijking met andere EU-landen blijft
de zuiverheid van cocaïne in België zeer hoog. Ook de hoogst gemelde
concentraties zijn hoog (88,6%), maar aanzienlijk lager dan die in 2011 en 2012
(respectievelijk 98,19% en 100%). We moeten erop wijzen dat in 2011 en 2012
grote inbeslagnames van (zuiverdere) cocaïne zijn gebeurd, die de resultaten
kunnen vertekenen.
In tegenstelling tot de cocaïnemarkt blijft de zuiverheid van drugs op de
heroïnemarkt slecht. De gemiddelde zuiverheid van heroïne was hoger in 2013
ten opzichte van 2012 (18,7% zuiverheid in 2013 ten opzichte van 13,3% in
2012), maar is nog steeds lager dan de zuiverheidswaarden van 2011 (21,1%). De
maximale verkregen waarde was vergelijkbaar met de voorgaande jaren (66,2%).

90
80
70
60
50
40
30
20

Cocaïne

Héroïne

Amfetamine

Bron: BEWSD databank.
Foutbalken geven de maximale aangetroffen concentraties aan

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

0

2003

10
2002

184

Gemiddelde zuiverheid (%) van cocaïne, heroïne en amfetamine
tussen 2002 en 2013

100

Gemiddelde zuiverheid (%)

10. DE DRUGSMARKT

Figuur 10.3 |

4.3.

SAMENSTELLING VAN ILLEGALE DRUGS EN DRUGSTABLETTEN

Vergelijkbaar met de verkregen informatie over drugszuiverheid in paragraaf 4.2
is via de database van BEWSD ook informatie beschikbaar over de specifieke
samenstelling van in beslag genomen drugsstalen (tabletten, poeders en
vloeistoffen).

4.3.1. Tabletten
Vergeleken met 2012 steeg de hoeveelheid in beslag genomen tabletten die
alleen MDMA-achtige stoffen bevatten. De meeste tabletten die als MDMA
werden verkocht, bevatten in werkelijkheid enkel MDMA als actieve component.
In 2013 werden maar 3 tabletten met amfetamine geanalyseerd.
Figuur 10.4 geeft een overzicht van de inhoud van de tabletten die in beslag
werden genomen als illegale drugstabletten in de periode 2008-2013.
Figuur 10.4 |

Samenstelling van illegale drugstabletten tussen 2008 en 2013
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1 Geregistreerde drugs zijn stoffen die onder controle staan van het VN-Verdrag van 1971 inzake
psychotrope stoffen Lijsten I en II, en van de Europese wetgeving (besluiten van de Raad).
2 De categorie ‘MDMA-achtige stoffen (als enige geregistreerde stoffen)’ verwijst naar tabletten met
MDMA en/of andere MDMA-achtige stoffen (MDEA, MDA) als de enige geregistreerde stoffen, samen
met of zonder niet-geregistreerde stoffen (bv. mCPP, cafeïne).
3 De categorie ‘(meth)amfetamine (als enige geregistreerde stoffen)’ betreft tabletten met alleen
amfetamine en/of methamfetamine, met of zonder niet-geregistreerde stoffen (bv. mCPP, cafeïne).
4 De categorie ‘MDMA-achtige stoffen en (meth)amfetamine (als enige geregistreerde stoffen)’ betreft
tabletten met alleen MDMA-achtige stoffen en amfetamine en/of methamfetamine, met of zonder nietgeregistreerde stoffen (bv. mCPP, cafeïne).
5 De categorie ‘Andere (geregistreerde stoffen)’ betreft tabletten met andere geregistreerde stoffen (dan
MDMA-achtige stoffen of (meth) amfetamine), alleen of in combinatie met MDMA-achtige stoffen en/
of (meth) amfetamine, samen met of zonder niet-geregistreerde stoffen (bv. mCPP, cafeïne, DOB).
6 De categorie ‘Overige’ verwijst naar tabletten die in beslag werden genomen als illegale drugstabletten
maar die geen van de geregistreerde stoffen bevatten onder het VN-Verdrag van 1971 inzake
psychotrope stoffen Lijsten I en II of onder de Europese wetgeving (besluiten van de Raad).
Bron: BEWSD databank
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In beslag genomen tabletten die geen psychotrope stoffen bevatten
(bijvoorbeeld tabletten met alleen lactose of inerte vulstoffen), werden niet
opgenomen in deze berekeningen. Zij werden ook niet opgenomen in de
categorie ‘Overige’. Een gedetailleerde beschrijving van de samenstelling van de
tabletten in de categorie “Overige” wordt weergegeven in Figuur 10.5.
Figuur 10.5 |
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De categorie “Andere psychoactieve stoffen” omvatte meestal benzodiazepinen, antidepressiva,
hormonen, tramadol en sulpiride
Bron: BEWSD databank, 2014
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De categorie ‘Overige’ bestaat meestal uit tabletten die geen illegale
psychoactieve drugs bevatten, maar andere psychoactieve stoffen zoals
geneesmiddelen. In de categorie “andere psychoactieve stoffen” werden veel
(namaak)benzodiazepinen en stimulerende middelen op voorschrift, zoals
methylfenidaat, aangetroffen. In vergelijking met de voorgaande jaren werden
er geen echte verschillen vastgesteld in de samenstelling van de categorie
‘Overige’, met uitzondering van een kleine daling in het aantal tabletten met
mCPP. Er werd ook een aanzienlijke hoeveelheid tabletten geanalyseerd die
farmaceutisch actieve maar niet psychoactieve stoffen bevatten. Daarin zaten
overwegend hormonale middelen zoals clenbuterol, methandrostenolon en
oxymetholon. Ook (namaak)tabletten met stoffen voor de behandeling van
erectiestoornissen werden aangetroffen, zoals sildenafilcitraat en derivaten.

4.3.2.

Andere productsoorten

Een overzicht van de vervalsmiddelen / versnijdingsmiddelen en hun gemiddelde
concentratie in in beslag genomen en geanalyseerde amfetamine-, cocaïne- en
heroïnepoederstalen is weergegeven in Tabel 10.11.
Net als in de voorgaande jaren blijft amfetamine de minst zuivere drug in
België. Ook in 2013 werd 4-methylamfetamine (4-MA) vaak aangetroffen als
contaminant voor amfetamine (12% van de geteste stalen). De aanwezigheid
van deze stof in amfetaminestalen is waarschijnlijk het resultaat van een
contaminatie van BMK met 4-methyl-BMK. In 2012 en 2013 zijn verschillende
mensen overleden als gevolg van deze contaminatie (Blanckaert et al., 2013). De
frequentie van contaminatie met 4-MA is wel lager dan vorig jaar (18% in
2012 versus 12% in 2013). De gemiddelde concentratie was ook lager dan in
voorgaande jaren (1,9% versus 7,6%).

Gezien de hoge zuiverheid van cocaïne in België (zie 4.2, Figuur 10.2) is de lage
concentratie van de geanalyseerde vervalsmiddelen en versnijdingsmiddelen
in cocaïnestalen in België geen verrassing. In 2013 was levamisol het meest
voorkomende vervalsmiddel in cocaïnestalen (aanwezig in 48% van de
stalen, gemiddelde concentratie ~10%). Levamisol is wereldwijd te vinden
in cocaïnestalen en wordt in het land van productie toegevoegd (vooral
Latijns-Amerikaanse landen) om het gewicht te verhogen en het uitzicht van
de versneden cocaïne te verbeteren. Bovendien voegt het gewicht toe aan
freebase cocaïne, aangezien levamisol niet kan worden verwijderd met de zuur/
basereactie die nodig is om rookbare cocaïne of crack te produceren. Vanwege
het risico op ernstige bijwerkingen (zoals agranulocytose) is de toevoeging
van levamisol een probleem. Levamisol kan ook worden gemetaboliseerd tot
aminorex, een relatief toxische verbinding met stimulerende eigenschappen.
Cafeïne, hydroxyzine, lidocaïne en fenacetine werden ook vaak aangetroffen.
Het meest gebruikte versnijdingsmiddel in heroïnestalen in België was cafeïne
(aanwezig in 21% van de stalen in een gemiddelde concentratie van 20%),
samen met acetaminofen (paracetamol, aanwezig in 18% van de stalen in een
gemiddelde concentratie van 40%). Monoacetylmorfine (MAM), noscapine en
papaverine zijn natuurlijke onzuiverheden of onzuiverheden afkomstig van het
productieproces van heroïne. Ze werden in relatief lage concentraties (1 tot
10%) aangetroffen in 16 tot 20% van de geteste stalen.
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Andere veel voorkomende versnijdingsmiddelen in amfetaminestalen zijn cafeïne
(62% van de geteste stalen, gemiddelde concentratie 53%). Hoewel 4-fluoramfetamine (4-FA) een in België reeds geregistreerde stof is, werd het meerdere
malen gedetecteerd als een verontreiniger in amfetaminestalen (5 stalen, 3%,
gemiddelde concentratie 3,3%). Zoals reeds vastgesteld in Nederland kan dit
wijzen op een groeiende populariteit van 4-FA.

187

Tabel 10.11 |

Drugsoort
Amfetamine

Cocaïne

Heroïne

Vermengings-/versnijdingsmiddelen die in 2013 in
inbeslaggenomen drugpoeders werden teruggevonden.

Versnijdingsmiddelen
4-methylamfetamine
Cafeïne
4-Fluor-amfetamine
mCPP
Levamisol
Cafeïne
Fenacetine
Hydroxyzine
Lidocaïne
Diltiazem
Cafeïne
Acetaminofen
MAM
Noscapine
Papaverine

Stalen (N)
19
101
5
3
255
74
96
52
36
5
178
151
178
175
172

% van de
stalen
12,0
62,3
3,1
1,9
48,0
14,0
18,0
10,0
7,0
1,0
21,0
18,0
21,0
21,0
20,0

Gemiddelde
concentratie
versnijdingsmiddel (%)
1,9
53,0
3,3
10,7
9,0
6,7
27,0
4,0
4,5
2,0
20,0
40,0
8,8
9,0
0,8
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Bron: FAMHP, data 2011-2013, persoonlijke mededeling; Ovaere, persoonlijke mededeling, 2014
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5.

CONCLUSIE

Het drugsaanbod naar en binnen België is vrij complex: ondanks het feit
dat België een klein land is, is het van oudsher een belangrijk productieland
voor cannabis en synthetische drugs (vooral amfetamine en MDMA). Ook de
centrale geografische ligging in Europa in combinatie met de gemakkelijke
bestaande toegangspunten zoals de grote haven van Antwerpen en de
nationale luchthavens, zorgen voor een belangrijke rol in de handel van andere
verdovende middelen. Zo heeft België de afgelopen twee jaar een belangrijke
rol opgenomen in de verspreiding van NPS of precursorproducten van Azië naar
de rest van Europa.

Een ander gevolg is de algehele kwaliteit van de drugs in België. Inzake
drugszuiverheid werden in 2013 in België geen grote verschillen waargenomen
ten opzichte van de voorgaande jaren. Er was geen verandering in de
zuiverheid van cocaïne. Er was wel een grotere zuiverheid van de geanalyseerde
heroïnestalen. Hoewel de laatste vijf jaar lichte schommelingen in de THCconcentratie van marihuana en hasj werden vastgesteld, werden in 2013 geen
grote veranderingen waargenomen met betrekking tot de concentraties van
werkzame bestanddelen van cannabis.
Amfetamine blijft de minst zuivere drug in België. Hoewel de verontreiniger
4-methyl-amfetamine nog steeds wordt gemeld, wordt de stof steeds minder op
de markt aangetroffen. Een belangrijke ontwikkeling op de amfetaminemarkt
is de introductie van pre-precursoren. Aangezien de internationale regelgeving
met betrekking tot drugsprecursoren strikter wordt gehandhaafd, zijn
drugsproducenten gedwongen om nieuwe precursoren te vinden. In 2013
werden zeer grote hoeveelheden APAAN, een pre-precursor voor (meth)
amfetamine, in beslag genomen. Ook het aantal productielaboratoria voor
synthetische drugsproductie bereikte het hoogste peil ooit in 2013.
Een alarmerende vaststelling op de markt van de stimulerende stoffen is
de introductie van methamfetamine. Voor de eerste keer zijn aanzienlijke
hoeveelheden methamfetamine in beslag genomen in België. Historisch gezien
was het gebruik van methamfetamine beperkt tot Oost-Europese landen zoals
Tsjechië en Slowakije. Tot nu toe bleef België gespaard van methamfetamine (ook
bekend als “crystal meth”) en de sociale en nationale gezondheidsproblemen
die met het gebruik ervan gepaard gaan.
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Als gevolg van de productiecapaciteit en de grootschalige import zijn de prijzen
van drugs in België eerder laag in vergelijking met de andere EU-lidstaten
(EMCDDA Europees Drugsrapport 2013 (EMCDDA, 2014)). In 2013 zijn geen
significante prijsveranderingen vastgesteld ten opzichte van de voorgaande
jaren. Cocaïne blijft nog steeds de duurste drug in België.
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In termen van de sterkte en kwaliteit van drugs en gecorreleerde
gezondheidsproblemen is het belangrijkste probleem in België een duidelijke
heropleving van de ecstasymarkt. Na enkele jaren van lage dosissen MDMA
en vele gemelde verontreinigers in ecstasypillen werd een drastische stijging
vastgesteld in de concentratie van MDMA in ecstasytabletten. Behalve de
toegenomen MDMA-hoeveelheden in ecstasytabletten is de samenstelling van
de illegale drugstabletten nochtans niet wezenlijk veranderd ten opzichte van
voorgaande jaren. Er waren minder in beslag genomen tabletten verontreinigd:
de meeste als MDMA verkochte tabletten bevatten enkel MDMA als actieve
component.
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Wat de informatie over drugszuiverheid betreft, is het belangrijk om te
benadrukken dat de meeste resultaten van drugsanalyses worden verkregen
via grote drugsinbeslagnames. Het is bekend dat drugs worden versneden
en verontreinigd bij de overgang van de groothandel naar de retailhandel.
Als zodanig kunnen deze cijfers geen betrouwbare indicator zijn van de
zuiverheid van de kleinere hoeveelheden drugs die circuleren op straat. Deze
laatste worden soms gemeld via het Early Warning System maar er is geen
consistent systeem voor dit soort analyses. Een solide dataverzameling en een
datarapportagesysteem dat alle en regelmatig uitgevoerde drugsanalyses omvat,
ontbreekt nog in België maar is van cruciaal belang voor een nauwgezette
monitoring van het huidige en het veranderende landschap van de Belgische
drugsmarkt.
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