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VOORWOORD 
 
 
 
In mei 2001 is de illegale handel in geneesmiddelen voor dopingdoeleinden vanuit de Wet 
op de Geneesmiddelenvoorziening (WOG) ondergebracht in de Wet op de Economische 
Delicten (WED). Het doel hiervan is om de illegale productie van en handel in 
geneesmiddelen effectiever tegen te gaan en daarmee ook een effectievere aanpak van de 
productie en handel in dopinggeduide middelen te bewerkstelligen. 
 
Het Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van 
Justitie heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL opdracht gegeven de wetswijziging te 
evalueren. Het onderzoek is uitgevoerd door de senioronderzoeker J. Snippe, geassisteerd 
door de onderzoekers C. Ogier, H. Naayer en A. Kruize, onder verantwoordelijkheid van 
B. Bieleman.  
 
Vanaf deze plaats willen wij de leden van de begeleidingscommissie onder leiding van 
J.M. Nelen (Vrije Universiteit Amsterdam) bedanken voor hun kritische en positieve 
bijdrage aan het onderzoek. De begeleidingscommissie bestond verder uit: P.C. de Klerk, 
M. Koornneef (beiden ministerie van VWS), M. Kruissink (WODC),  J.L. Luijs (ministerie 
van Justitie), A. van Nes (Inspectie Gezondheidszorg) en A.M. Vringer (Functioneel 
Parket). Tevens willen wij alle respondenten bedanken voor hun medewerking. Zonder hun 
inzet was het onderzoek niet mogelijk geweest. 
 
Namens INTRAVAL, 
 
 
B. Bieleman            Groningen-Rotterdam 
J. Snippe             September 2005 
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Lijst van afkortingen I 

LIJST VAN AFKORTINGEN 
 
 
 
AID   Algemene Inspectiedienst 
BOD  Bijzondere Opsporingsdienst 
BPS   Bedrijfsprocessensysteem bij de politie 
CBG  College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 
CEDRO  Centrum voor Drugs Onderzoek 
CIE    Criminele Inlichtingen Eenheid 
CJD   Centrale Justitiële Documentatie 
CNAD   Conseil Nationale Anti-doping 
CPLD   Conseil de prévention et de lutte contre dopage 
DFB   Douane Fraude Bestrijding 
DHEA   De-hydro-epi-androsteron 
DIC   Douane Informatie Centrum 
Docolab   Doping Controle Laboratorium, universiteit Gent 
DSB  Deutsche Sport Bund 
ECD  Economische Controle Dienst 
EU   Europese Unie 
FIOD  Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst  
FP    Functioneel Parket 
HKS  Herkenningsysteem bij de politie 
IADA  International Anti-Doping Arrangement 
ICR    Interdepartementale Cel Residu's 
IGZ    Inspectie voor de Gezondheidszorg 
IOC   International Olympic Committee 
JDS    Justitieel Documentatie Systeem 
KLPD  Korps Landelijke Politiediensten 
LURIS   Landelijk Uniform Registratiesysteem Internationale Rechtshulp 
MCH   Multidisciplinaire Cel Hormonen  
NADA   Nationale Anti Doping Agentur 
NeCeDo  Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken 
OM   Openbaar Ministerie 
RBS   Recherche Basis Systeem  
SMART-C Specifiek, Meetbaar, Afgesproken, Realistisch, Tijdgebonden en onderling 

Consistent  
TK   Tweede Kamer 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
USD  Unit Synthetische Drugs 
VWA  Voedsel en Waren Autoriteit 
VWS   (ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
WADA   World Anti Doping Agency 
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WED   Wet op de Economische Delicten 
WHO  World Health Organization 
WODC  Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum 
WOG   Wet op de Geneesmiddelenvoorziening 
X-Pol  Bedrijfsprocessensysteem bij de politie (vergelijkbaar met BPS) 
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SUMMARY 
 
 
 
Abuse of doping substances may lead to various risks for public health such as injuries due 
to improper use or due to the use of a product that has been prepared under suspicious 
circumstances, or injuries because veterinary drugs are mixed with human drugs. An 
important aim of the doping policy is to fight the use of doping substances in top sport and 
recreational sport. 
 
To tackle the use of doping substances more effectively, an amendment of the applicable 
Act came into force in May 2001. The illegal trade in drugs wich are used for doping has 
now become part of the Economic Offences Act (Wet op de Economische Delicten: WED) 
while before it was part of the Dutch Provision of Medicine Act (Wet op de 
Geneesmiddelenvoorziening: WOG). The unauthorised production and delivery of 
medicines as well as the preparation, selling, delivery, import, trading or keeping in stock 
for delivery purposes of unregistered medicines are now regarded as economic offences. 
The objective of the amendment of the Act is to fight the illegal production and trade in 
medicines and is, therefore, also an approach that can be used more effectively for fighting the 
production and trade in doping substances. 
 
Experience of the investigative services has shown that the low punishment of offences of 
the Dutch Provision of Medicine Act in particular had an impeding effect on the 
investigation and prosecution of the illegal production and trade in doping substances. 
Therefore punishment has been increased with the amendment of the Act and the powers of 
the investigative services have been extended considerably. 
 
Evaluation 
INTRAVAL, bureau for research and consultancy, has evaluated the amendment to the Act 
on behalf of the Research and Documentation Centre (Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum: WODC) of the Dutch Ministry of Justice. INTRAVAL has analysed if 
the fight against the illegal trade and production of doping substances has improved since 
the amendment of the Act. Within the framework of the research, interviews have been held 
with representatives of the organisations involved such as the Dutch Health Care 
Inspectorate (Inspectie voor de Gezondheidszorg: IGZ), the Economic Surveillance 
Department of the Inland Revenue Intelligence and Investigations Department 
(Economische Controle Dienst van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst: FIOD-
ECD), public prosecutors and heads of regional crime squads. In addition to this INTRAVAL 
has analysed and compared records related to criminal cases before and after the 
amendment of the Act, has analysed available registration data and has made a study of 
literature. 
 
The research has shown that there are different bottlenecks. Due to the low priority given to 
trade in doping, familiarity with doping cases amongst the police and the Public 
Prosecution Service (Openbaar Ministerie: OM) is slight. As a result, the available number 
of doping-related cases is limited. It is also quite difficult to find records of doping trade in 
the registrations of the police and the Public Prosecution Service. In spite of the limitations 
of the registrations, it seems that most doping cases have been found again. This is also due 
to the intensive personal approach of investigating and prosecuting officers. 
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Results 
It seems that the number of criminal cases has not increased after the amendment of the 
Act, but proportionally more doping-related investigations (preliminary to prosecution) 
have been started. The extended investigative powers have, moreover, been used more 
often. The deployment of scarce and expensive investigative resources (telephone taps and 
surveillance teams) indicates that the Public Prosecution Service is giving higher priority to 
doping-related cases. A few investigations (preliminary to prosecution) have been started 
according to the involved parties since the amendment of the Act which would probably not 
have been carried out should the Act not have been amended. 
 
The cooperation between the Public Prosecution Service and the FIOD-ECD with regard to 
doping investigations seems to have intensified during the last few years. The FIOD-ECD 
becomes involved in the fight against doping substances because of their fight against 
various types of fraud, including intellectual property fraud. Frequent use is made of the 
expertise of the IGZ by all the parties involved in the fight against doping substances and 
trade, as was the case before the Act was amended. 
 
It is unknown to what extent the amendment of the Act has affected the size of the trade and 
the production of doping substances. Interviews with experts have, however, shown that 
traders are taking more care. The threat of a more severe punishment and the possible 
deployment of (extended) investigative resources have lead to them being more selective in 
their choice of customers. Obtaining doping substances has become more difficult for users 
because of the above. 
 
Doping substances are mainly imported from abroad into the Netherlands. No changes have 
occurred regarding this either, although there have been slight shifts in the countries of 
origin. 
 
Conclusion 
In spite of the bottlenecks encountered during the research and the information at hand, 
which is limited in scope, it seems that the contemplated effect of the amendment of the 
Act - the improvement of the fight against the illegal trade and production of doping 
substances - has been achieved. Visible improvements have, in any case, occurred with 
regard to the effectiveness of the fight against this type of crime. The options to tackle the 
illegal trade have become greater since the amendment of the Act. The set of instruments 
available has become broader which has lead to more investigations (preliminary to 
prosecution). Due to the more severe punishments the Public Prosecution Service has 
become more eager in starting an investigation into the trade in doping substances. Various 
investigations (preliminary to prosecution) would not have been carried out without the 
amendment to the Act. 
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SAMENVATTING 
 
 
 
Misbruik van dopingmiddelen kan verschillende risico's voor de volksgezondheid tot 
gevolg hebben, zoals schade door onoordeelkundig gebruik of door gebruik van een 
product dat onder verdachte omstandigheden is bereid of schade door vermenging van 
veterinaire geneesmiddelen met humane geneesmiddelen. Een belangrijke doelstelling van 
het dopingbeleid vormt het tegengaan van dopinggebruik in de topsport en breedtesport.  
 
Mede om het dopinggebruik beter te kunnen bestrijden is in mei 2001 een wetswijziging 
van kracht geworden, waarbij de illegale handel in geneesmiddelen voor dopingdoeleinden 
vanuit de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (WOG) is ondergebracht in de Wet op de 
Economische Delicten (WED). Het onbevoegd produceren en het onbevoegd afleveren van 
geneesmiddelen, evenals het bereiden, het verkopen, het afleveren, het invoeren, het 
verhandelen of het ter aflevering in voorraad houden van ongeregistreerde geneesmiddelen 
is sindsdien een economisch delict. De wetswijziging heeft als oogmerk het effectiever 
tegengaan van de illegale productie en handel van geneesmiddelen, en daarmee ook een 
effectievere aanpak van de productie en handel in dopinggeduide middelen. 
 
Een belangrijke aanleiding voor de wetswijziging vormde het feit dat uit de ervaring van de 
opsporingsdiensten is gebleken dat met name de lage strafmaat op overtreding van de WOG 
belemmerend werkte voor de opsporing en vervolging van illegale productie en handel in 
dopingmiddelen. Met de wetswijziging is de strafmaat verhoogd en zijn de bevoegdheden 
van opsporingsdiensten flink uitgebreid.  
 
Evaluatie 
In opdracht van het Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum (WODC) van 
het ministerie van Justitie heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL de wetswijziging 
geëvalueerd. Geanalyseerd is of sinds de wetswijziging de aanpak van de illegale handel en 
van de productie van dopingmiddelen is verbeterd. In het kader van het onderzoek zijn 
interviews gehouden met vertegenwoordigers van betrokken organisaties, zoals de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg (IGZ), de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en  
Economische Controle Dienst (FIOD-ECD), officieren van justitie en recherchechefs. 
Tevens zijn dossiers van strafzaken van voor en na de wetswijziging geanalyseerd en 
onderling vergeleken, registratiegegevens opgevraagd en is literatuuronderzoek verricht.  
 
Tijdens het onderzoek blijken zich verschillende knelpunten voor te doen. Door de lage 
prioritering van de dopinghandel bij politie en Openbaar Ministerie (OM) is de bekendheid 
van dopingzaken bij beide partijen gering. Mede als gevolg hiervan is het aantal 
dopingzaken beperkt. Tevens blijken dopingzaken zeer moeizaam terug te vinden in de 
registraties van politie en OM. Ondanks de beperkingen van de registraties lijken de meeste 
dopingzaken te zijn teruggevonden. Dit komt mede door een intensieve persoonlijke 
benadering van de personen die bij de opsporing en vervolging van dopinghandel betrokken 
zijn geweest.  
 
Uitkomsten 
Na de wetswijziging lijkt het aantal strafzaken niet toegenomen, maar verhoudingsgewijs 
zijn al wel meer dopinggerelateerde opsporingsonderzoeken opgestart. Bovendien is vaker 
van de uitgebreidere opsporingsbevoegdheden gebruik gemaakt. Het inzetten van schaarse 
en kostbare opsporingsmiddelen (telefoontaps en observatieteams) wijst op een hogere 
prioriteit die het OM aan dopingzaken geeft. Volgens betrokkenen zijn sinds de 
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wetswijziging enkele opsporingsonderzoeken opgestart, die zonder een wetswijziging 
waarschijnlijk niet zouden zijn uitgevoerd. 
 
De samenwerking tussen OM en FIOD-ECD bij dopingonderzoeken lijkt de afgelopen 
jaren te zijn geïntensiveerd. De FIOD-ECD houdt zich bij het bestrijden van diverse 
vormen van fraude, waaronder intellectuele eigendomsfraude, onder meer bezig met de 
aanpak van dopinggeduide middelen. Evenals voor de wetswijziging wordt door alle bij de 
bestrijding van dopingmiddelen en dopinghandel betrokken partijen frequent gebruik 
gemaakt van de deskundigheid van de IGZ.  
 
In hoeverre de wetswijziging gevolgen heeft gehad voor de omvang van de handel en de 
productie van dopingmiddelen is niet bekend. Wel blijkt uit interviews met deskundigen dat 
handelaren voorzichtiger te werk gaan. De dreiging van een verhoogde strafmaat en de 
mogelijk inzet van (zwaardere) opsporingsmiddelen maakt dat zij selectiever zijn in hun 
klanten. De verkrijgbaarheid van dopingmiddelen is voor gebruikers hierdoor lastiger 
geworden.  
 
De dopingmiddelen worden in Nederland vooral vanuit het buitenland ingevoerd. Ook 
daarin is geen verandering opgetreden, zij het dat zich geringe verschuivingen in de landen 
van herkomst voordoen.  
 
Ten slotte 
Ondanks de knelpunten tijdens het onderzoek en de veelal beperkte informatie die 
voorhanden is, lijkt het beoogde effect van de wetswijziging, het verbeteren van de aanpak 
van de illegale handel en van de productie van dopingmiddelen, gedeeltelijk bereikt. In 
ieder geval zijn er zichtbare verbeteringen opgetreden in de effectiviteit van de aanpak. 
Door de wetswijziging zijn de mogelijkheden vergroot om de illegale handel aan te pakken. 
De uitbreiding van het instrumentarium is hierdoor vergroot, hetgeen tot meer opsporings-
onderzoeken heeft geleid. Door de zwaardere strafmaat wordt door het OM eerder dan voor 
de wetswijziging een onderzoek naar dopinghandel opgestart. Diverse opsporings-
onderzoeken naar dopinghandel zouden zonder de wetswijziging niet zijn uitgevoerd.  
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1. INLEIDING 
 
 
 
In Nederland worden producten vervaardigd, in de handel gebracht of uitgevoerd die 
geneesmiddelen zijn volgens de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (WOG), maar die 
worden aangeboden door personen die niet over de vereiste vergunning beschikken of voor 
deze producten niet door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zijn 
geregistreerd.1 Bij de illegale activiteiten gaat het om middelen van uiteenlopende 
herkomst. Soms gaat het om geneesmiddelen die ontvreemd worden vanuit de officiële 
legale distributieketen. In andere gevallen gaat het om vanuit het buitenland ingevoerde niet 
in Nederland geregistreerde medicijnen of vervalsingen met een uiteenlopende mate van 
kwaliteit en zuiverheid en de daaraan gekoppelde risico’s voor de gebruiker.  
 
Het doel van het gebruik hangt voor een deel samen met het soort middel. Sommige 
gebruikers wenden de middelen aan ter verhoging van de prestatie bij sportwedstrijden. Een 
groot deel van de gebruikers van geneesmiddelen met een anabole werking beoogt echter 
geen verbetering van de prestatie tijdens officiële sportwedstrijden, maar gebruikt de 
middelen voor de verhoging van de prestaties bij recreatieve sportbeoefening, vaak in 
combinatie met een cosmetisch doel. Het gaat dan veelal om vergroting van de spierkracht 
en spieromvang. Dezelfde subgroepen gebruiken ook andere middelen: afslankmiddelen en 
middelen om de negatieve bijwerkingen van andere – prestatiebevorderende – middelen 
tegen te gaan. 
 
Een belangrijke beleidsdoelstelling van de overheid vormt het tegengaan van dopinggebruik in 
de topsport en de breedtesport. De hoofddoelstelling van de kabinetsnota 'Sport, bewegen en 
gezondheid' is het vergroten van de gezondheidswinst door sport en bewegen. Misbruik van 
dopingmiddelen kan verschillende risico's voor de volksgezondheid tot gevolg hebben, zoals 
schade door onoordeelkundig gebruik of door gebruik van een product dat onder verdachte 
omstandigheden is bereid of schade door vermenging van veterinaire geneesmiddelen met 
humane geneesmiddelen. 
 
De verplichting tot het bestrijden van de handel in doping heeft Nederland op zich genomen 
in het kader van de Overeenkomst ter bestrijding van doping (Straatsburg, 16 november 
1989). Deze overeenkomst is in Nederland sinds 1 juni 1995 van kracht na goedkeuring bij 
Rijkswet van 17 november 1994. Destijds werd er van uitgegaan dat het bestaande 
wettelijke kader van onder meer de WOG toereikend zou zijn voor een effectieve aanpak 
van de illegale handel en productie.  
 
Uit de ervaringen van opsporingsdiensten bleek echter dat met name de lage strafmaat op 
overtreding van de WOG een belemmering vormde voor de opsporing en vervolging 
(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1999). Door de lage strafmaat waren de 
opsporingsbevoegdheden krachtens het Wetboek van Strafvordering beperkt en konden 
geen opsporingsmiddelen als aanhouding buiten heterdaad en afluisteren van 
telefoongesprekken worden toegepast. De middelen waren niet toerijkend om de handel aan 
te pakken. Bij een hogere strafmaat op overtreding van de WOG zou niet alleen de 
normexpressieve werking van de wet worden bevorderd, maar zou tevens worden 

                                                           
1 De taken van het CBG zijn neergelegd in artikel 29, lid 1 van de WOG. Het CBG is een uitvoerend 
orgaan met een zelfstandige bevoegdheid om, op basis van de wettelijke criteria, geneesmiddelen in 
het register in te schrijven, te weigeren of door te halen. Geregistreerde geneesmiddelen mogen op 
de Nederlandse markt worden verhandeld. 
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bevorderd dat de opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie (OM) over betere 
instrumenten zouden beschikken. Een ander aspect was de handel in geneesmiddelen buiten 
het sportcircuit. Uit het rapport ‘Opsporing overtredingen WOG’ (1999) - opgesteld door 
een werkgroep van het Openbaar Ministerie, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), 
de Economische Controledienst (ECD), de Algemene Inspectiedienst (AID) en de Douane - 
bleek dat er sprake was van omvangrijke partijen geneesmiddelen die vanuit voormalige 
Oostbloklanden in Nederland en de rest van de Europese Unie (EU) in de handel werden 
gebracht. 
 
 
1.1 Wetswijziging 
 
Mede om het dopinggebruik beter te kunnen bestrijden, is in mei 2001 een wetswijziging van 
kracht geworden, waarbij de illegale handel in geneesmiddelen voor dopingdoeleinden is 
ondergebracht in de Wet op de Economische Delicten (WED). Het onbevoegd produceren 
en het onbevoegd afleveren van geneesmiddelen, evenals het bereiden, het verkopen, het 
afleveren, het invoeren, het verhandelen of het ter aflevering in voorraad houden van 
ongeregistreerde geneesmiddelen is sindsdien een economisch delict. De wetswijziging 
heeft als oogmerk het effectiever tegengaan van de illegale productie en handel van 
geneesmiddelen, en daarmee ook een effectievere aanpak van de productie en handel in 
dopinggeduide middelen. 
 
De keuze om de WED als wettelijk kader voor de aanpak van dopinghandel te gebruiken is 
gegrond op de economische schade die legale farmaceutische bedrijven ondervinden van de 
illegale productie van vervalste en nagemaakte geneesmiddelen. Deze schade kan direct 
financieel zijn, maar ook indirect door schade aan het imago van het merkgeneesmiddel dat 
wordt vervalst. Ook in de diergeneesmiddelenwet is de illegale productie en handel een delict 
in de zin van de WED. Dit is relevant omdat het met name bij illegale handel in 
dopingmiddelen vaak gaat om zowel humane middelen als diergeneesmiddelen. Voorts heeft 
het onderbrengen van de overtredingen van de WOG in de WED het voordeel dat de 
specifieke bevoegdheden toegekend in de WED ter beschikking van de opsporing komen. 
 
Formeel is het verbod op de handel in dopinggeduide middelen in de WED als volgt 
opgenomen:  
 
Artikel 1 De aanwijzing van het verbod onbevoegd geneesmiddelen te bereiden of af te 

leveren (artikel 2, derde lid, WOG) en het verbod ongeregistreerde 
farmaceutische specialités of farmaceutische preparaten te verhandelen of in 
voorraad te hebben (artikel 3, vierde lid, WOG) als economisch delicten in de 
zin van de WED brengt mee dat deze verboden verwijderd dienen te worden 
uit de strafbepaling van artikel 31 van de WOG.  

 
Artikel 2 De plaatsing van de artikelen 2, derde lid, en 3, vierde lid, van de Wet op de  

geneesmiddelenvoorziening op de lijst van artikel 1, onder 1°, van de WED 
heeft een aantal gevolgen: 
• overtreding van deze artikelen vormt een economisch delict; 
• voor zover deze overtredingen opzettelijk zijn begaan vormen zij 

misdrijven in de zin van de WED (artikel 2, eerste lid, WED); 
• de strafmaat gaat daarmee voor opzettelijke overtreding van deze 

artikelen ("misdrijven") omhoog van maximaal 6 maanden hechtenis of 
10.000 gulden (4.540 euro) boete naar maximaal 6 jaren 
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gevangenisstraf of 100.000 gulden (45.400 euro) boete (artikel 6, eerste 
lid, onder 1°, WED); 

• de strafmaat voor onopzettelijke overtreding van deze artikelen 
("overtredingen") gaat omhoog van maximaal 6 maanden hechtenis of 
10.000 gulden (4.540 euro) boete naar maximaal 12 maanden hechtenis 
of 25.000 gulden (11.350 euro) boete (artikel 6, eerste lid, onder 3°, 
WED); 

• de bijkomende straffen en maatregelen ingevolge de artikelen 7 en 8 
van de WED, zoals verbeurdverklaring van de geneesmiddelen, kunnen 
in voorkomend geval worden opgelegd;  

• de thans bestaande opsporingsbevoegdheden ingevolge artikel 33 van 
de WOG – in beslag nemen en binnentreden – worden uitgebreid met 
de opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen ingevolge het Wetboek 
van Strafvordering (Sv) ten aanzien van strafbare feiten waarvoor 
voorlopige hechtenis is toegestaan (artikel 25 WED juncto diverse 
artikelen in Sv), zoals aanhouding buiten heterdaad, doorzoeking 
woning buiten heterdaad en het opnemen van telecommunicatie. 

 
Wijzigingen politietaken 
Met de wetswijziging zijn de bevoegdheden van opsporingsdiensten flink uitgebreid. Zo 
mogen zij:   

• huiszoeking doen, inzage eisen in administratie en gegevens (artikel 19 WED); 
• verpakkingen openen, monsters nemen en onderzoeken (artikel 21 WED); 
• voertuigen en hun ladingen onderzoeken (artikel 23 WED). 

 
Door de verhoogde strafmaat mogen opsporingsambtenaren na de wetswijziging verdachten 
tevens in voorlopige hechtenis houden. Hierdoor hebben zij tevens de mogelijkheid om: 

• verdachten aan te houden die niet op heterdaad worden betrapt; 
• plaatsen te doorzoeken buiten heterdaad; 
• telefoongesprekken af te luisteren. 

 
Indien personen worden verdacht van handel of het in voorraad hebben van 
dopingmiddelen of illegale geneesmiddelen, dan moet het OM aantonen dat: 

• het inderdaad gaat om een geneesmiddel met een werkzaam bestandsdeel; 
• het middel niet is geregistreerd in Nederland als geneesmiddel; 
• de verkoper geen vergunning heeft voor de handel. 

 
 
1.2 Opsporing en vervolging 
 
In 1998 hebben Koert en Van Kleij een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de handel in 
dopinggeduide middelen. Volgens dit onderzoek wordt jaarlijks naar schatting zo'n 70 tot 
90 miljoen euro aan dopinggeduide middelen verhandeld, waarvan 60 tot 70 procent is 
vervalst. Mede op basis van dit rapport en het rapport ‘Opsporing overtredingen WOG’ 
(1999) is de wetswijziging doorgevoerd waarmee verondersteld wordt de handel in 
dopinggeduide middelen beter te kunnen bestrijden. 
 
In een reactie op het rapport van Oldersma e.a. (2002) naar de aard en omvang van 
dopinghandel heeft het OM opgemerkt dat zij zich niet stelselmatig en met een hoge 
prioriteit richt op deze vorm van criminaliteit. Daarvoor is bij zowel het OM als bij de 
betrokken opsporingsdiensten te weinig capaciteit beschikbaar. In de afweging hoe de 
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beperkte opsporings- en vervolgingscapaciteit moet worden ingezet hebben andere vormen 
van criminaliteit voorrang. In de aanwijzingen en richtlijnen voor strafvordering 
(beleidsregels) van het College van procureurs-generaal wordt opsporing en vervolging van 
dopinghandel niet apart benoemd. Dopingzaken die zich aandienen worden echter door het 
OM gewoon opgepakt.  
 
Functioneel Parket 
Een van de ontwikkelingen waarmee het OM mee te maken heeft is de toenemende vraag 
naar expertise op verschillende terreinen. Op landelijk niveau heeft een bundeling van 
expertise vorm gekregen door de instelling van het Functioneel Parket (FP) en het 
Landelijk Parket. Daarbij richt het Landelijk Parket zich op de internationale vormen van 
georganiseerde misdaad. Het FP houdt zich bezig met de bestrijding van criminaliteit op het 
gebied van milieu, economie en fraude. Omdat dit een breed werkterrein is, is het FP 
verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging in die strafzaken, waarin een bijzondere 
opsporingsdienst (BOD) de trekkersrol vervult. Dopingzaken komen sinds de wetswijziging 
als economisch delict vaak terecht bij het FP. Bij economische delicten vervult de Fiscale 
Inlichtingen- en Opsporingsdienst en Economische Controle Dienst (FIOD-ECD) van het 
ministerie van Financiën de trekkersrol in strafzaken.  
 
FIOD-ECD 
De FIOD-ECD richt zich op de bestrijding van fiscale, financiële en economische fraude. 
Onder economische fraude valt ook intellectuele eigendomsfraude. Schending van het 
intellectueel eigendom is meer dan alleen het namaken van kleding en parfum en die 
voorzien van bekende logo's en merken. Het vervalsen van medicijnen en dopinggeduide 
middelen vormen eveneens een inbreuk op het intellectueel eigendom. Om de aanpak van 
intellectuele eigendomsfraude te versterken heeft de FIOD-ECD sinds 2001 een 
Kenniscentrum intellectueel eigendom. Het Kenniscentrum heeft tot doel kennis over 
intellectuele eigendomsfraude toegankelijk te maken en opsporingsonderzoeken te 
genereren. 
 
 
1.3 Indicatoren gevolgen wetswijziging 
 
Uit het onderzoek van Oldersma e.a. (2002) blijkt dat voor het monitoren van de handel in 
doping het aantal geschikte indicatoren in termen van betrouwbaarheid, validiteit en 
volledigheid beperkt is. In feite is met de beschikbare gegevens geen enkele indicator te 
noemen die voor de evaluatie van de wetswijziging een accuraat beeld geeft van (aspecten 
van) de handel in doping. In de registratie van de politie bijvoorbeeld zijn gegevens over 
productie en handel in doping niet terug te vinden. Dit betekent dat informatie over 
aantallen aanhoudingen en processen-verbaal voor dopinghandel niet beschikbaar zijn. 
Bovendien zijn veel politiemensen niet bekend met dopingmiddelen en niet goed in staat 
dergelijke middelen te herkennen. 
 
Op basis van de wel beschikbare gegevens uit registraties zijn indicatoren samen te stellen 
die voor een deel in de informatiebehoefte voorzien. Zo zijn de aantallen bij het OM 
ingestroomde zaken voor overtreding van de WOG geregistreerd in Compas. Niet bekend is 
of het hierbij om handel in dopinggeduide middelen gaat en wat de rol van de 
georganiseerde criminaliteit hierbij is. Tevens ontbreken gegevens over het gebruik van 
ruimere opsporingsmiddelen, de gestarte strafrechtelijke onderzoeken en de aantallen 
veroordeelde dopinghandelaren. 
 
Daarnaast zijn op basis van het Nationaal Prevalentie Onderzoek indicatoren beschikbaar 
om de aard en omvang van dopinggebruik te monitoren. Zo is de prevalentie van 
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dopinggebruik onder de algemene bevolking bekend. Vanwege de relatief lage prevalentie 
is het aantal respondenten dat recent doping heeft gebruikt gering. Bovendien blijkt het 
hierbij vooral om het gebruik van stimulantia te gaan en minder om het gebruik van 
anabolen en groeihormonen, terwijl dit juist de middelen zijn waarbij de gebruikers het 
grootste risico lopen op schadelijke effecten voor de gezondheid. In de dopinghandel lijkt 
het voornamelijk om anabolen te gaan. Van alle in beslag genomen dopingmiddelen, zo 
blijkt uit de gegevens van de IGZ over vervalste en niet-geregistreerde medicijnen, behoort 
verreweg het meeste tot de anabolen, terwijl stimulantia bij dopinghandelaren nagenoeg 
niet zijn aangetroffen. De in beslaggenomen dopingmiddelen kunnen een goede indicator 
zijn voor de soort middelen waarin wordt gehandeld, zij het dat niet bekend is of alle in 
Nederland in beslaggenomen dopingmiddelen bij de IGZ terechtkomen. 
 
Over de soorten en aantallen distributiekanalen en marktplaatsen van dopingmiddelen is 
slechts summier informatie beschikbaar. Zo controleert de Douane de van buiten de EU 
naar Nederland verstuurde postpakketten op ongeregistreerde medicijnen, waaronder 
dopingmiddelen. Deze controle vindt echter niet op alle binnen de EU verzonden 
postpakketten plaats. Ook koeriersdiensten kunnen vrijwel zonder controle partijen niet-
geregistreerde medicijnen invoeren. Voor de marktplaatsen kan gebruik worden gemaakt 
van onderzoek naar handel in doping via internet. Over andere marktplaatsen, bijvoorbeeld 
sportscholen, is geen informatie beschikbaar.  
 
 
1.4 Inhoud rapport 
 
In het volgende hoofdstuk worden de probleemstelling en de onderzoeksvragen van de 
evaluatie van de wetswijziging vermeld. Tevens wordt beschreven hoe het onderzoek is 
uitgevoerd. Hoofdstuk drie geeft een beeld van de stand van zaken van de dopinghandel aan de 
hand van de beschikbare literatuur en het internet. In hoofdstuk vier worden de resultaten van 
de interviews en de dossierstudie gepresenteerd, uitgesplitst in de situatie voor en na de 
wetswijziging. Hoofdstuk vijf ten slotte gaat in op de conclusies die uit het onderzoek kunnen 
worden getrokken. 
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2. ONDERZOEK 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de opzet en uitvoering van het onderzoek. In de 
startnotitie van het WODC (2004) ten behoeve van deze evaluatie wordt reeds gewezen op 
het risico dat de onderzoeksvragen slechts in indicatieve zin kunnen worden beantwoord, 
aangezien goede data schaars zijn. Bij onderzoek naar dopingmiddelen en dus ook bij de 
evaluatie van de Wetswijziging inzake de bestrijding van handel in geneesmiddelen voor 
dopingdoeleinden gelden in ieder geval de volgende beperkingen (Oldersma e.a. 2002): 

• er is destijds geen goede nulmeting uitgevoerd en een nulmeting is achteraf niet 
meer mogelijk; 

• dopingmiddelen staan niet apart gecodeerd in registraties van opsporingsinstanties; 
• dopingmiddelen lijken bij de opsporingsinstanties geen hoge prioriteit te hebben; 
• de kennis over dopingmiddelen is bij de opsporingsinstanties gering. 

 
Hieronder worden allereerst de probleemstelling en de onderzoeksvragen gepresenteerd. 
Vervolgens wordt ingegaan op de oorspronkelijke onderzoeksopzet, gevolgd door een 
beschrijving van de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. 
 
 
2.1 Probleemstelling en onderzoeksvragen 
 
De probleemstelling van het evaluatieonderzoek luidt als volgt:  
 

Is de aanpak van de illegale handel en van de productie 
van dopingmiddelen verbeterd sinds de wetswijziging? 

 
De hierbij behorende onderzoeksvragen zijn: 
 
1. Is sinds de wetswijziging een toename waarneembaar van het aantal dopinggerelateerde 

strafzaken dat wordt opgespoord, vervolgd en berecht?  
2. Worden de formele mogelijkheden die door de wetswijziging zijn gecreëerd in de 

praktijk toegepast (toepassing van WED-opsporingsbevoegdheden, toepassing van 
dwangmiddelen)? Indien nee, waarom niet? 

3. Worden de materiële mogelijkheden die door de wetswijziging zijn gecreëerd in de 
praktijk toegepast (zwaardere eisen van de officier van justitie; zwaardere straffen door 
de rechter)? Indien nee, waarom niet? 

4. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van dopinggerelateerde strafzaken en zijn hierin 
sinds de wetswijziging veranderingen opgetreden, denk onder andere aan: aard (handel, 
invoer, productie, distributie), ernst, internationaal karakter, betrokkenheid 
georganiseerde misdaad? 

5. Hoeveel prioriteit is door OM en politie aan dopingzaken gegeven in de periode voor 
en na de wetswijziging en zijn daar verschuivingen in waar te nemen?  

6. Heeft de wetswijziging gevolgen gehad voor de samenwerking (verschuiving in 
taakverdeling) tussen het OM en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)? Zo ja, 
in welke opzichten? 

7. Heeft de wetswijziging gevolgen gehad voor de omvang van de handel en de productie? 
8. Heeft de wetswijziging geleid tot verplaatsingseffecten van handel en productie van 

doping naar het buitenland? 
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9. Hoe verloopt de aanpak van de illegale handel en de productie van dopingmiddelen in 
enkele ons omringende landen (België, Frankrijk, Duitsland)? 

Verder blijkt bij de leden van de begeleidingscommissie in de loop van dit onderzoek 
behoefte te bestaan aan inzicht in de beleidsveronderstellingen die achter de wetswijziging 
schuil gaan. Bij de wetswijziging zijn de doelstellingen van de wetswijziging niet expliciet 
geformuleerd. Om deze tiende, aanvullende vraag over de beleidsveronderstellingen alsnog 
te achterhalen zijn relevante documenten bestudeerd en aanvullende gesprekken gevoerd 
met beleidsmedewerkers van de ministeries van Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS). 
 
 
2.2 Onderzoeksopzet 
 
Bij de oorspronkelijke onderzoeksopzet is reeds rekening gehouden met de beperkingen die 
naar voren kwamen bij het onderzoek naar formulering van indicatoren voor een 
evaluatieonderzoek van de wetswijziging (Oldersma e.a. 2002). Volgens deze opzet zouden 
de volgende gegevens worden verzameld en werkzaamheden worden uitgevoerd: 

• bestudering relevante literatuur (landelijk en internationaal);  
• interviews met vertegenwoordigers van onder andere IGZ, FIOD-ECD, AID, 

Nationale Recherche (voormalige USD), douane; 
• systematische informatieverzameling bij circa tien officieren en tien recherchechefs 

(eventueel kernteams) over onder andere prioritering en over de opsporing en 
vervolging van dopingzaken; 

• dossieranalyse van 20 strafzaken, tien van voor en tien van na de wetswijziging; 
• proberen bij enkele politiekorpsen gegevens over inbeslagnemingen boven water te 

krijgen; 
• nagaan in hoeverre er op diverse plaatsen nog indicatieve registraties te vinden zijn, 

bijvoorbeeld bij de douane en bij bijzondere opsporingsdiensten en die gegevens 
analyseren.  

 
Knelpunten 
Tijdens het onderzoek blijken zich verschillende knelpunten voor te doen. Een belangrijk 
knelpunt bij de evaluatie is de lage prioritering van dopinghandel bij politie en OM. 
Hierdoor zijn jaarlijks geringe aantallen opsporingsonderzoeken naar dopinghandel 
uitgevoerd. Dit heeft gevolgen voor de interviews met officieren van justitie en 
recherchechefs en voor de dossieranalyse.  
 
De meeste officieren en rechercheurs blijken nooit of slechts incidenteel een dopingzaak te 
hebben behandeld. Vaak gaat het daarbij om relatief kleine zaken. Omdat doping voor 
betrokkenen een niet alledaags onderwerp is, is de verwachting dat deze zaken wat langer 
in de herinnering zouden blijven hangen. Dit is echter vaak niet het geval. Met name bij de 
politie blijkt doping vaak een bijvangst te zijn bij onderzoek naar drugshandel.  
 
Het opsporen van deze personen door willekeurig te bellen naar politiekorpsen en 
arrondissementsparketten kost derhalve ontzettend veel tijd en levert bovendien niet of 
nauwelijks de informatie op die voor dit onderzoek nodig is. Officieren van justitie en 
recherchechefs blijken gericht te moeten worden geworven. Gesprekken zijn pas zinvol als 
zij ervaring hebben met opsporing van dopinghandel.  
 
Aanpassing onderzoeksopzet 
Door de bovengenoemde knelpunten is de onderzoeksopzet op enkele onderdelen 
aangepast. De informatie over strafzaken met betrekking tot dopinghandel is met name 
verzameld bij officieren van justitie en opsporingsambtenaren die betrokken zijn geweest 
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bij een dopingzaak. Naast vragen over de  dopingzaak die zij zelf hebben behandeld, is 
onder meer gesproken over de opsporing en vervolging van dopinghandelaren in het 
algemeen en de prioritering van dopingzaken bij politie en OM.  
 
Een andere wijziging betreft de indicatieve registraties. De registratie van de IGZ - waarin 
de testresultaten van de in beslaggenomen dopingmiddelen worden vastgelegd, maar tevens  
de namen van verdachten van dopinghandel - is met name gebruikt voor het achterhalen 
van de dopingzaken bij de opsporingsdiensten en de parketten. Aan de hand van de lijst van 
verdachten van de IGZ is gericht contact opgenomen met opsporingsdiensten (politie, 
FIOD-ECD) en arrondissementsparketten.  
 
Voor de beantwoording van de verschillende (aangepaste) onderzoeksvragen zijn meerdere 
methoden gebruikt. In matrix 2.1 is één en ander kort schematisch weergegeven. 
 

Matrix 2.1 Onderzoeksvragen en onderzoeksmethoden 
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Dossieranalyse van 20 
strafzaken   
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x   

    
 

Politiegegevens over 
inbeslagnemingen 

 
x         

 

Overige registraties: 
IGZ; FIOD-ECD; AID 

 
x 

 
x      

x 
 
  

 

Literatuur        x x x x 

 
 
 
2.3 Beleidsveronderstellingen 
 
Het probleem van het dopinggebruik in de sport manifesteert zich globaal bij twee groepen. 
In de eerste plaats gaat het om het gebruik van prestatiebevorderende middelen in de 
georganiseerde sport, met name in de top en subtop. In de tweede plaats gaat het om het 
gebruik van vooral spierversterkende middelen onder bezoekers van sportscholen en 
fitnesscentra. 
 
Het tegengaan van het gebruik van doping in de georganiseerde sport is in eerste instantie 
een zaak van de sportorganisaties zelf. Het gebruik van doping is immers een overtreding 
van de regels in de sport. Dit wordt tegengaan door middel van zowel repressie als 
preventie. Er worden controles verricht en bij constatering van dopinggebruik worden door 
sportorganisaties sancties opgelegd. Een opsporings- en vervolgingsbeleid van 
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overheidswege, gericht op de gebruiker, zou op gespannen voet staan met het Nederlandse 
drugbeleid. 
 
Het tegengaan van dopinggebruik in sportscholen en fitnesscentra vergt een andere aanpak. 
Omdat het merendeel van deze groep niet aan wedstrijden doet, gaat het niet om 
competitievervalsing. De (potentiële) gebruikers kunnen bovendien niet bereikt worden via 
een landelijke sportorganisatie. Bij sportscholen en fitnesscentra zijn om het gebruik van 
doping tegen te gaan preventieve maatregelen genomen die met name bestaan uit het  
verstrekken van informatie en het geven van voorlichting. Het voorkomen dat 
dopingmiddelen beschikbaar zijn, is in belangrijke mate een overheidstaak en kan niet aan 
de sportorganisaties noch aan de fitnessbranche worden overgelaten. Met name het 
tegengaan van de illegale productie en handel in dopingmiddelen is een overheidstaak. 
 
De basis voor de wetswijziging vormt het Europees Verdrag uit 1989. Bij de invulling in 
Nederland daarvan werd uitgegaan van twee principes: a. er mochten geen burgerrechten 
worden aangetast (het gebruik zou niet door de overheid worden aangepakt, maar dat zou 
de sport immers zelf doen); b. er zou gebruik worden gemaakt van bestaande wetgeving en 
er zou geen aparte wet worden gemaakt. 
 
Het blijkt dat er destijds geen expliciete doelstellingen zijn geformuleerd, laat staan smart-c 
doelstellingen.1 De twee belangrijkste, impliciete, beleidsdoelstellingen van de wets-
wijziging waren: 

1. het geven van hulp aan het buitenland bij de bestrijding van de illegale handel in 
dopinggeduide middelen; 

2. het vergroten van de mogelijkheden om de illegale handel aan te pakken door 
middel van het uitbreiden van het instrumentarium. 

 
Een derde, bijkomende doelstelling was meer normexpressief van aard en was meer naar 
buiten toe gericht om duidelijk te maken dat de aanpak nu streng zou zijn en zo 
afschrikwekkend zou werken. 
 
Er zijn destijds geen expliciete criteria over bijvoorbeeld aantallen zaken, veroordelingen,  
hoeveelheden en dergelijke geformuleerd. Ook hadden de beide ministeries bij de 
ontwikkeling en invoering van de wetswijziging geen concrete aanpak voor ogen. Wel is 
van begin af aan duidelijk dat er een duidelijke scheiding is tussen: a. aanbieders (productie 
en handel): dit was de verantwoordelijkheid van het OM; b. gebruikers: dit lag op het 
terrein van VWS, waarbij de sport zelf de uitvoering ter hand zou nemen. Later hebben het 
OM en de IGZ overleg gevoerd en is vastgesteld dat er zo'n tien zaken per jaar zouden 
worden behandeld. De impliciete beleidsdoelstellingen zijn in de loop der jaren niet 
aangepast. 
 
Probleem 
Er is sprake van gezondheidsrisico’s onder sporters door illegale handel in en productie van 
dopinggeduide producten. 
 
Het probleem zou moeten worden aangepakt vanuit drie invalshoeken: 

• het vergroten van de mogelijkheden voor de aanpak van illegale handel door 
uitbreiding van het instrumentarium; 

                                                 
1 Doelstellingen behoren geoperationaliseerd te zijn conform het acroniem SMART-C: specifiek, 
meetbaar, afgesproken, realistisch, tijdgebonden en onderling consistent. Bovendien moet 
consistentie door de tijd heen worden volgehouden zodat tijdreeksen kunnen worden opgebouwd.  
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• het bieden van hulp aan het buitenland bij de bestrijding van illegale 
handel/productie; 

• het afschrikken van criminele samenwerkingsverbanden door strengere wetgeving 
en zwaardere straffen. 

 
Voor de aanpak zijn naast financiële en personele middelen enkele inspanningen vereist: 

• onderbrengen van het verbod op dopinghandel onder de Wet Economische 
Delicten; 

• inzetten van uitgebreidere opsporingsmiddelen; 
• invoeren, opleggen en ten uitvoer brengen van zwaardere straffen; 
• bevorderen van samenwerking tussen betrokken organisaties. 

 
De aanpak richt zicht enerzijds op de handel en productie en anderzijds op de preventie en 
voorlichting over het gebruik van dopingmiddelen. De inspanningen zouden moeten leiden 
tot de uitvoering van enkele gerichte activiteiten op deze gebieden. Bij de handel moet 
worden gedacht aan: opzet en gebruik registraties (Compas, IGZ); aanpak 
(tussen)handelaren en handelsplaatsen (sportscholen); en aanpak van handel in precusoren. 
Bij productie gaat het om de aanpak van productieplaatsen en de aanpak van de productie 
van precursoren. Preventie heeft betrekking op internationale afstemming en samenwerking 
en het tegengaan van dopinggebruik in de topsport en  de preventie van dopinggebruik in 
de ongeorganiseerde breedtesport.2 
 
Veranderingen en uitkomsten 
De activiteiten zouden moeten leiden tot een aantal gedragsveranderingen in de aanbod- en 
de vraagzijde. Indien deze veranderingen tot stand komen zouden ze moeten leiden tot een 
viertal gewenste resultaten (outcome): 

• afname van de omvang van de handel, en daling van het aantal handelaren; 
• tegengaan van criminele samenwerkingsverbanden; 
• afname van productieplaatsen en aantal producenten; 
• afname van gebruik onder sporters. 

 
De vier veranderingen zouden vervolgens op termijn moeten leiden tot een sterke afname 
van de handel in en de productie van doping en daarmee tot een sterkere beperking van 
gezondheidsrisico’s onder sporters (primaire uitkomst). 
 
Bij de aanpak van een criminaliteitsprobleem is het mogelijk dat het probleem zich gaat 
verplaatsen. Mogelijke neveneffecten bij de aanpak van dopinghandel zijn: 

• verplaatsing van de handel naar internet; 
• verplaatsing van de handel naar andere, minder 'zichtbare' circuits (privé, horeca); 
• verplaatsing naar andersoortige criminaliteit (XTC, Viagra, overige medicijnen). 

 
Overige aspecten 
Binnen de beleidsveronderstelling is verder een aantal randvoorwaarden van belang. Zo 
zijn er voldoende middelen nodig en moet er naast de aanpak van de illegale handel 
voldoende aandacht zijn voor de vraagzijde via preventie en voorlichting. Enkele exogene 
factoren die de gehanteerde opzet direct en indirect kunnen beïnvloeden zijn daarbij: de 
internationale regelgeving; de (niet afnemende) vraag naar doping; en de aanwezigheid van 
georganiseerde criminele verbanden. 
 
 
                                                 
2 http://www.minvws.nl/dossiers/sport/doping1.asp 
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2.4 Onderzoeksverloop 
 
In deze paragraaf wordt het verloop van de uitvoering van het onderzoek uiteengezet. Door 
de eerdergenoemde knelpunten wijkt de toegepaste methodiek zoals gezegd hier en daar af 
van de oorspronkelijke onderzoeksopzet.  
 
Literatuur  
De ontwikkelingen in de handel in doping en het beleid omtrent doping zijn aan de hand 
van binnenlandse als buitenlandse literatuur in kaart gebracht. Tevens is een zoekslag 
gemaakt op het internet naar de aard en omvang van dopinghandel. 
 
Interviews  
Vervolgens zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers van instellingen die op 
enigerlei wijze zijn betrokken bij de opsporing van (handel in) doping, te weten het IGZ, 
FIOD-ECD, Nationale Recherche-Unit Zuid, Nationale Recherche, Nederlands Centrum 
voor Dopingvraagstukken (NeCeDo), ministerie van Justitie, ministerie van VWS en 
douane. Ook is diverse keren en met verschillende medewerkers van het FP contact 
geweest. Verder is kort gesproken met de AID en de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). 
De AID richt zich echter op het misbruik van hormonen in de veeteeltsector. Bij menselijke 
consumptie spelen zij de zaak door naar de IGZ. Ook de VWA verwijst naar de IGZ. 
Tijdens de interviews met de sleutelinformanten is ingegaan op (aspecten van) de 
dopinghandel in Nederland. 
 
Dossieranalyse  
Een obstakel bij het achterhalen van dopingzaken is dat deze zaken in de registraties van 
politie en OM niet als zodanig apart herkenbaar zijn. Dopingzaken worden geregistreerd in 
grotere categorieën, zoals artikel 3 van de WOG (voor mei 2001) en de WED (na mei 
2001). Derhalve is het niet mogelijk een uitdraai van alle dopingzaken te maken. De 
dataverzameling voor het analyseren en vergelijken van strafzaken, die zich zowel voor als 
na de wetswijziging hebben afgespeeld, is dan ook op verschillende wijzen verlopen. 
 
FIOD-ECD 
Aan de hand van de contacten met FIOD-ECD en het FP, zijn de eerste dopingzaken 
achterhaald, met name meer recente zaken van na de wetswijziging. Er zijn diverse 
gesprekken gevoerd met een opsporingsambtenaar van FIOD-ECD, de opsporingsdienst 
van de belastingdienst. Deze dienst werkt onder andere aan het strafrechterlijk tegengaan 
van fiscale, financiële en economische fraude, waaronder merkenfraude. De 
opsporingsteams krijgen meldingen door over fraude van belastingeenheden, douane en de 
toezichtteams die preventief toezichtonderzoeken instellen. In het kader van merkenfraude, 
waarvan bij doping op grote schaal sprake is, heeft de FIOD-ECD diverse 
opsporingsonderzoeken uitgevoerd. De dossiers van deze zaken zijn aldaar ingezien. 
 
Functioneel Parket 
Het FP heeft een volledige lijst met zaken gegenereerd vanaf het jaar 2000 vallend onder 
artikel 3 van de WOG. Van deze zaken is in de registraties van het FP niet bekend welke 
betrekking hebben op dopinghandel. Als er echter verdachten van dopinghandel in deze 
periode zijn gedagvaard voor artikel 3 WOG dan zouden zij hier wel tussen moeten zitten. 
De lijst omvat in totaal 447 WOG-zaken, waarop de naam van het parket, het 
parketnummer, de afdoening in de zaak en in het geval van een transactie het 
transactiebedrag staan. Het IGZ zou op grond van de namen van verdachten in staat zijn 
aan te geven of het hierbij om een dopingzaak gaat. 
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Vanwege het ontbreken van namen van verdachten op de door het FP gegenereerde lijst 
heeft de IGZ geen informatie kunnen geven over de aard van de zaak. Alleen de 
arrondissementsparketten, waar een zaak op de lijst is behandeld, kunnen in hun 
registratiesysteem aan de hand van de bijgeleverde parketnummers nagaan waar de zaak 
betrekking op heeft. Voordat contact is gelegd met de betreffende parketten is eerst een 
selectie gemaakt van de zaken op de lijst waarbij sprake is van een dagvaarding en 
strafoplegging. Van deze zaken zijn de naam van de verdachte(n), de in beslaggenomen 
goederen en de wijze van afdoening, na overleg van de benodigde toestemmingsverklaring 
van het ministerie van Justitie, opgevraagd. Tevens is gevaagd naar de bij de zaak 
betrokken officier van justitie. Verdere informatie over de zaak kan alleen verkregen 
worden door middel van raadpleging van het dossier. In de meeste gevallen is de zaak 
ingezien en is contact opgenomen met de betrokken officier van justitie om de uitspraak, 
die vaak niet in de dossiers aanwezig is, te achterhalen en meer achtergrondinformatie over 
de zaak te verkrijgen. Uiteindelijk zijn drie relevante dopingzaken op deze manier 
achterhaald. 
 
Verder is bij het FP navraag gedaan naar rechtshulpverzoeken uit het buitenland. Alle 
rechtshulpverzoeken die met dopinghandel te maken hebben, zouden terecht moeten komen 
bij het FP. De rechtshulpverzoeken worden geregistreerd in het Landelijk Uniform 
Registratiesysteem Internationale Rechtshulp (LURIS). Dit systeem  wordt in Nederland 
gebruikt voor het registreren van de zogenoemde kleine inkomende en uitgaande 
internationale rechtshulpverzoeken. Daarnaast maakt LURIS II de voortgang inzichtelijk 
van andere vormen van ('niet-kleine') internationale rechtshulp (uitleveringsverzoeken, 
overdracht tenuitvoerlegging en overdracht strafvervolging). In beide door de Centrale 
Justitiële Documentatie (CJD) beheerde systemen is dopinghandel of handel in 
dopinggeduide middelen geen aparte codering. Een wel voorkomende categorie is die van 
'Illegale handel in hormonale stoffen en andere groeibevorderaars'. Hierbij gaat het om 
misbruik van medicijnen in de veehouderij. Deze verzoeken worden doorgespeeld naar de 
AID. Het aantal rechtshulpverzoeken dat onder deze code wordt geregistreerd is gering. Het 
afgelopen jaar is er volgens het IRC Amsterdam, die hiervan de landelijke coördinatie 
uitvoert, één rechtshulpverzoek uit België ontvangen.  
 
Uit navraag bij het FP blijkt dat er zelden rechtshulpverzoeken over dopinghandel worden 
ontvangen uit het buitenland. In 2004 tot en met juni 2005 is er één rechtshulpverzoek uit 
België geregistreerd. Dat België twee keer voorkomt bij rechtshulpverzoeken over 
dopinghandel is volgens de medewerker van het FP niet opvallend. Uit België zijn 
verhoudingsgewijs veel rechtshulpverzoeken afkomstig.  
 
Parket Haarlem 
Tevens is het parket Haarlem, waarvan Schiphol deel uitmaakt, gevraagd een lijst te 
genereren van zaken die vanaf 1998 zijn geregistreerd onder artikel 3 van de WOG. Hier is 
een zelfde selectie gemaakt naar dagvaarding en strafoplegging. Ook aan de hand van deze 
lijst is contact opgenomen met de betreffende parketten en de betrokken officieren. 
Uiteindelijk zijn vier dossiers ter plekke ingezien.  
 
IGZ 
De IGZ is belast met het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften op het gebied 
van de volksgezondheid. Een aparte toezichttaak van de IGZ is het toezicht op producten en 
hulpmiddelen, vooral ten aanzien van de registratie, bereiding en distributie van 
fabrieksmatig geproduceerde geneesmiddelen. Het IGZ voert hiertoe monsteronderzoek uit 
van aangetroffen middelen door opsporingsdiensten. Eén ambtenaar van de inspectie is al 
jarenlang bij onderzoeken naar dopinghandel betrokken. Deze medewerker wordt vaak door 
opsporingsdiensten als dopingexpert ingeschakeld bij inbeslagnemingen van partijen 
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dopinggeduide middelen. Deze ambtenaar is gevraagd een lijst aan te leveren van zaken 
waarvoor monstertesten zijn uitgevoerd en waarbij dopinggeduide middelen zijn 
vastgesteld. Op deze lijst staan namen van de verdachten vermeld, alsmede het parket of 
politiekorps dat het monster heeft aangeleverd. Het betreft summiere informatie over de 
verdachte waarin verdere gegevens als geboortedatum en geboorteplaats ontbreken. Een 
enkele keer staat het parketnummer achter de naam vermeld. Ook aan de hand van deze lijst 
is met betreffende parketten of politiekorpsen contact opgenomen. Door de beperkte 
informatie kan in sommige gevallen de verdachte niet worden achterhaald. In andere 
gevallen zijn de dossiers ter plekke ingezien. Zeven zaken zijn voor dit onderzoek relevant 
gebleken. 
 
Uitkomst 
Uiteindelijk is actief contact geweest met 11 parketten: Alkmaar; Amsterdam; Breda; Den 
Bosch; Den Haag; Haarlem; Groningen; Maastricht; Middelburg; Rotterdam; en Zwolle. 
Daarnaast is actief overleg gevoerd met vijf politiekorpsen: Drenthe; Haaglanden; 
Hollands-Midden; Zaanstreek; en Zeeuws-Vlaanderen.  
 
CJD 
Bij de Centrale Justitiële Documentatie (CJD) is toestemming gevraagd de informatie te 
kunnen opvragen over het justitieel verleden van de bij de onderzoekers bekende 
verdachten in dopingzaken, geregistreerd in het Justitieel Documentatiesysteem (JDS). Bij 
de ontvangen informatie gaat het om gepleegde delicten, veroordelingen en strafmaat. 
 
Informatieverzameling 
Volgens de oorspronkelijke onderzoeksopzet zou systematisch informatie worden 
verzameld over onder andere prioritering en over opsporing en vervolging van dopingzaken 
bij circa tien officieren van justitie en tien recherchechefs. Omdat doping voor betrokkenen 
een niet alledaags onderwerp is, was de verwachting dat deze zaken wat langer in de 
herinnering zouden blijven hangen. In eerste instantie zijn willekeurig officieren van justitie 
en rechercheurs benaderd. Deze blijken nooit of slechts incidenteel een dopingzaak te 
hebben onderzocht. Vaak gaat het daarbij om relatief kleine zaken. Het opsporen van 
betrokken officieren en recherchechefs bij dopingzaken door aselect contact te leggen met 
politiekorpsen en arrondissementsparketten blijkt een tijdrovende zaak te zijn en levert 
bovendien niet of nauwelijks bruikbare informatie op voor dit onderzoek. De personen  met 
relevante ervaring blijken gericht te moeten worden geworven. Gesprekken zijn pas zinvol 
als de respondenten ervaring hebben met opsporing van dopinghandel.  
 
Naar aanleiding van de geanalyseerde zaken waarbij dopinghandel een rol speelde, is 
zoveel mogelijk met de betrokken officieren en rechercheurs contact opgenomen. Gebleken 
is echter dat bij de oudere zaken van voor de wetswijziging de destijds betrokken officieren 
vaak niet meer in dienst zijn. Bovendien blijken de officieren die nog wel in dienst zijn 
weinig toegevoegde informatie over de zaken te kunnen geven, vanwege hun beperkte 
kennis en ervaring met dopingzaken. Vervolgens is de officieren gevraagd naar (andere) 
officieren en rechercheurs die meer ervaring hebben met dopingzaken. De FIOD-ECD heeft 
bovendien de naam aangeleverd van de in 2000 zittende landelijk contactofficier voor 
dopingzaken, waarna contact met deze persoon is opgenomen. Net als haar opvolgster heeft 
de officier zelf geen dopingzaken behandeld, maar is zij slechts betrokken geweest bij het 
beleid en heeft deelgenomen aan vergaderingen. Zij heeft navraag gedaan bij collega's die 
mogelijk wel zelf dopingzaken hebben behandeld. Op dit moment is er geen landelijk 
contactpersoon als zodanig actief.   
 
Met name bij de politie blijkt doping vaak een bijvangst te zijn bij onderzoek naar 
drugshandel. De aandacht gaat vervolgens uit naar drugs, waardoor doping nauwelijks aan 
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bod komt. Hierdoor is het niet zinvol gebleken afspraken te maken met rechercheurs. Wel 
is met 13 officieren van justitie een gesprek gevoerd. 
 
Inbeslagnemingen  
Getracht is gebruik te maken van gegevens over inbeslagnemingen van de politie. Indien de 
politie in het kader van een opsporingsonderzoek een inval doet in bijvoorbeeld een 
sportschool, waar vervolgens dopingmiddelen worden aangetroffen, dan wordt dit in beslag 
genomen en geregistreerd in het bedrijfsprocessensysteem (BPS of X-pol). Het probleem 
dat zich hier voor doet is het feit dat de bedrijfsprocessensystemen van de politie geen 
aparte codering kennen voor dopingmiddelen. De verwachting is dat dopingmiddelen die 
bij een inval in beslag worden genomen, waarschijnlijk worden geregistreerd onder de code 
'vervalsing merkproducten'. Bij nagemaakte producten is er sprake van het schenden van 
intellectueel eigendom of auteursrechten, maar dit zijn geen omschrijvingen voor de 
incidentcodes in bedrijfsprocessensystemen. Juist omdat de omschrijvingen van het 
overtreden wetsartikel niet letterlijk in de systemen zijn gedefinieerd, zijn er nog enkele 
andere mogelijkheden, zoals de coderingen 'vervalsingen overig' of 'overige fraude'.  
 
Bij de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond en Groningen is nagegaan hoeveel incidenten 
onder de codes 'vervalsing merkproducten', 'vervalsingen overig' en 'overige fraude' zijn 
geregistreerd en hoeveel betrekking hebben op dopingmiddelen. Uit deze inventarisatie 
blijkt dat in Rotterdam in 2004 onder merkvervalsingen tien incidenten in X-pol 
voorkomen, terwijl onder de beide overige incidentcodes geen enkele registratie heeft 
plaatsgevonden. Deze tien merkvervalsingen hebben uitsluitend betrekking op partijen in 
beslag genomen merkvervalste kleding. Dopingmiddelen komen niet voor. In Groningen 
komen voor 2004 in BPS (X-pol) geen incidenten voor. In het Recherche Basis Systeem 
(RBS) komt één melding met betrekking tot doping voor. Het betreft hier echter alleen een 
vraag van een ander politiekorps over doping en geen informatie over een dopingzaak.  
 
Uit navraag bij andere zaken waarbij dopingmiddelen door de politie in beslag zijn 
genomen, blijkt dat de middelen vaak zijn geregistreerd onder de incidentcode ‘drugs’. 
Deze inbeslagnemingen betreffen vrijwel in alle gevallen een bijvangst. Het onderzoek 
heeft zich primair gericht op harddrugs, cocaïne of XTC, maar niet op dopingmiddelen. 
Niet bekend is waarom de in beslag genomen doping is geregistreerd onder drugs. 
Vermoedelijk omdat het onderzoek zich primair op drugs richtte. Ook het feit dat een aparte 
codering in BPS of X-pol ontbreekt voor dopingmiddelen zal hieraan bijdragen. Een reden 
waarom de dopingmiddelen niet onder merkvervalsingen worden geregistreerd is dat dit 
moeilijk is vast te stellen. Alleen deskundigen kunnen concluderen dat van een 
merkvervalsing sprake is. Voor een politieagent, die in zijn carrière een enkele keer met 
doping in aanraking komt, is dit lastig vast te stellen. 
 
Daarnaast is bij de regionale recherche, het bureau in beslagnemingen en de afdeling milieu 
van de politie nagevraagd of zij wel eens met dopinghandel of een in beslag genomen partij 
doping te maken hebben gehad. Geen van de gesproken politiemensen kan zich herinneren 
ooit een dergelijke zaak of dergelijke middelen te zijn tegengekomen.  
 
Indicatieve registraties  
Er is verder contact opgenomen met het Douane Informatie Centrum (DIC) om informatie 
te achterhalen over de mate waarin zij geconfronteerd worden met doping en welke 
opvolging zij hieraan geven. Ter plekke zijn de bestanden ingezien en is een uitdraai 
gemaakt uit het bestand Sagitta waarin alle aangiften van verzendingen staan vermeld en uit 
het Douane Fraude Bestrijding (DFB) systeem waarin alle niet-conforme aangiften zijn 
opgenomen. De uitdraaien omvatten de goederencodes 30.03 en 30.04 die staan voor 
geneesmiddelen. Hieruit is een selectie gemaakt van niet-conforme aangiften waarin 
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dopinggeduide middelen aangetroffen zouden kunnen zijn. Deze selectie is vervolgens 
overlegd aan het DIC, die hierover (helaas) nog geen uitsluitsel heeft gegeven. In sommige 
gevallen staat op de uitdraaien de instantie vermeld waaraan de zaak is overgedragen. Dit is 
echter in beperkte mate het geval, omdat deze velden in DFB niet noodzakelijkerwijs 
hoeven te worden ingevuld om verder te gaan met de aangifte. Daarnaast heeft het DIC een 
totaaloverzicht aangeleverd met zaken die zijn overgedragen aan andere instanties. In 
principe is het zo dat zaken waarbij grote hoeveelheden verboden (genees)middelen zijn 
gevonden worden overgedragen aan de FIOD-ECD. In kleinere zaken worden goederen 
niet overgedragen, maar vernietigd. 
 
Samenvattend 
Met de verschillende methoden die zijn gebruikt om dopinggeduide middelen en 
dopingzaken te verzamelen heeft een brede inventarisatie plaatsgevonden. Ondanks het feit 
dat zaken lastig zijn op te sporen en relatief weinig voorkomen, wordt gezien de inzet en de 
verschillende invalshoeken de kans niet groot geacht dat dopingzaken zijn gemist. Als er 
zaken niet zijn teruggevonden, dan zullen dit met name kleinere zaken zijn waarbij een 
geringe hoeveelheid doping in beslag is genomen, de strafmaat laag is en waaraan bij 
opsporingsdiensten weinig aandacht is besteed. Overigens is geen tijd gestoken in 
geseponeerde zaken. Voor de evaluatie van de wetswijziging zijn immers vooral afgeronde 
zaken nodig met strafoplegging.  
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3. DOPINGHANDEL: STAND VAN ZAKEN 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt op basis van literatuurstudie en een scan van diverse 
internetbronnen de huidige stand van zaken van (de aanpak van) de handel in 
dopinggeduide middelen beschreven. Hierbij is een onderscheid aangebracht in drie 
handelsmarkten: 

• de dopingmarkt in Nederland; 
• de handel van doping via internet; 
• de dopingmarkt in internationale context. 

 
 
3.1 Dopinghandel in Nederland 
 
Het gebruik van (en de handel in) stimulerende en prestatieverhogende middelen is sinds 
circa 1850 onderwerp van (wetenschappelijk) onderzoek. Aanvankelijk beoogde het 
onderzoek naar doping vooral de ontwikkeling van een betere, sterkere en snellere mens, 
door Koert en Van Kleij (1998) omschreven als ‘project superman’. Het gebruik van en de 
handel in dopinggeduide middelen kwam na de Tweede Wereldoorlog terecht in een 
donker, grijs circuit. In de loop van de jaren begaf de handel zich meer ondergronds, het 
gebruik van de dopingmiddelen bracht steeds meer gevaar voor de gezondheid met zich 
mee en het aantal gebruikers van dopinggeduide middelen nam toe (Oldersma e.a. 2002). 
 
Door de bezorgdheid over de gevaren van diverse dopinggeduide middelen, werden eind 
1996 in de Tweede Kamer schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Gevraagd werd onder meer in hoeverre toereikende 
informatie beschikbaar was over de wijze waarop dopinggeduide middelen in omloop 
worden gebracht. Aangezien over de handel in doping tot op dat moment weinig bekend 
was, verrichtte het NeCeDo in 1997-1998 in opdracht van de staatssecretaris een onderzoek 
naar de gebruikers van dopinggeduide middelen (Koert en Van Kleij 1998).  
 
Gebruik 
Een van de eerste onderzoeken naar dopinggebruik wees uit dat ongeveer zes procent van 
de bezoekers aan sportscholen en fitnesscentra doping gebruikt (Vogels e.a. 1994). Dit 
percentage is gebaseerd op regionaal onderzoek in Nederland. Hetzelfde cijfer wordt 
genoemd als schatting voor de meeste Europese landen (Surmann e.a. 2002).  
 
Volgens Koert en Van Kleij (1998) zouden minimaal 35.000 bezoekers in het Nederlandse 
sportschool- en fitnesscircuit min of meer regelmatig een kuur met spierversterkende of 
andere dopinggeduide middelen gebruiken. Over de aard van het middelengebruik in het 
sportschoolcircuit vermeldt het rapport dat hoofdzakelijk de androgene anabole steroïden 
worden gebruikt, variërend in werking van relatief mild tot relatief agressief. In het gebruik 
wordt een trend gesignaleerd die wijst op een stijging van de gehanteerde doseringen en een 
toenemende acceptatie van experimentele middelen. Hierbij wordt een toenemend gebruik 
opgemerkt van afslankmiddelen op amfetaminebasis door (voornamelijk vrouwelijke) 
cosmetische sporters die geen anabole steroïden gebruiken.  
 
Vragen over het gebruik van doping zijn in 1997 en in 2001 onderdeel van het vierjaarlijkse 
Nationaal Prevalentie Onderzoek van het Centrum voor Drugs Onderzoek (CEDRO) van de 
Universiteit van Amsterdam (Abraham e.a. 1999; Abraham e.a. 2002). In 1997 en 2001 
zijn ongeveer 20.000 personen ondervraagd over het gebruik van drugs en geneesmiddelen, 
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waaronder doping. Om de prevalentie van dopinggeduide middelen te bepalen is gevraagd 
naar het gebruik ooit (de lifetime-prevalentie) en het gebruik in de afgelopen twaalf 
maanden (de jaarprevalentie). De lifetime-prevalentie blijkt in 2001 0,8% te zijn (0,9% in 
1997) en de jaarprevalentie 0,3%  (idem in 1997). Geëxtrapoleerd naar de landelijke 
bevolking betekent dit dat circa 100.000 personen ooit dopinggeduide middelen hebben 
gebruikt. Het gebruik  zou in 2002 45.000 personen betreffen. Het gaat hierbij echter niet in 
alle gevallen om anabole androgene steroïden en groeihormonen en dergelijke. In ruim de 
helft van de gevallen (53%) blijkt het te gaan om het gebruik van stimulantia (amfetamine, 
cocaïne, efedrine en hoge doseringen cafeïne). Daarnaast betreft het gebruik in 12% van de 
gevallen anabole steroïden, 11% groeihormonen, 3% clenbuterol en 22% overige middelen. 
Indien de gebruikers van (louter) stimulantia buiten beschouwing worden gelaten, dan zou 
het jaarlijks om ongeveer 20.000 tot 25.000 personen gaan die spierversterkende middelen 
gebruiken, zoals androgene anabole steroïden en groeihormonen (Oldersma e.a 2002).  
 
Het WJH Mulier Instituut heeft in samenwerking met het NeCeDo de prevalentie van 
dopinggebruik in de breedtesport onderzocht (Van den Heuvel e.a. 2003). Uit een enquête 
onder ruim 700 sporters van zes breedtesporten (onder andere voetbal, krachtsport en 
atletiek) blijkt dat het huidige gebruik (gebruikt in de afgelopen 12 maanden) tussen 0% en 
3% ligt, terwijl het 'lifetime' gebruik (ooit gebruikt) tussen 0% en 6% ligt. Onder 
krachtsporters blijken deze percentages twee keer zo hoog te zijn. Circa drie kwart van de 
ondervraagden geeft aan zijn of haar middelen via (informatie van) bevriende sporters en 
trainers te verkrijgen. Belangrijkste resultaat uit deze studie is dat sporters, artsen, trainers 
en fitnesscentra meer voorlichting wensen over de risico’s van (illegale) dopinggeduide 
middelen. 
 
In het meest recente gebruikersonderzoek onder sportschoolbezoekers van het NeCeDo 
geeft 30% van de sporters in de steekproef (190 personen) aan wel eens 
prestatieverhogende middelen te hebben gebruikt (Detmar e.a. 2003). De onderzoekers 
geven aan dat dit waarschijnlijk een sterke overschatting is van het aantal gebruikers onder 
alle sportschoolbezoekers. Het cijfer geeft echter aan dat het 'lifetime' gebruik onder 
sportschoolbezoekers hoger is dan in de breedtesport. Overigens blijken meer mannelijke 
dan vrouwelijke respondenten middelen te gebruiken, waarbij mannen vooral 
spierversterkende middelen gebruiken en vrouwen merendeels stimulantia om af te vallen. 
Uit het onderzoek blijkt verder dat in sportscholen dopinggebruikers vaker marihuana, 
cocaïne en XTC of GHB gebruiken dan niet dopinggebruikers. 
 
Gebruik en kwaliteit middelen 
De intentie tot gebruik van prestatieverhogende middelen hangt volgens Detmar e.a. (2003) 
in belangrijke mate samen met: 

• een permissieve opvatting over het gebruik van prestatieverhogende middelen; 
• de verwachting dat het gebruik van deze middelen voordelen heeft voor de 

prestaties; 
• het vermoeden dat anderen in de directe omgeving gebruiken; 
• het relatief vaak bezoeken van een sportschool; 
• het gebruik in het verleden. 

 
Andere sociaal-psychologische determinanten zoals de invloed op de gezondheid of 
uiterlijk, invloeden uit de sociale omgeving en kennis van de middelen blijken ook van 
invloed te zijn, maar deze blijken ondergeschikt aan bovengenoemde factoren. De 
(on)tevredenheid met het uiterlijk blijkt geen invloed te hebben.  
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De kern van de markt in dopingmiddelen is de afgelopen jaren ogenschijnlijk niet 
veranderd: het merendeel van de gebruikte middelen betreft anabole steroïden. Daarnaast 
worden middelen gebruikt om het effect van de anabolen te vergroten, zoals groeihormoon 
en insuline, en worden er diverse middelen gebruikt in de hoop de bijwerkingen van 
gebruikte dopingmiddelen tegen te gaan. Nieuwe ontwikkelingen die onlangs door De Hon 
en Van Kleij zijn vastgesteld (2005) zijn een grotere acceptatie van het gebruik van insuline 
en precursoren van anabole steroïden en een verschuiving van amfetaminegebruik naar 
zogenoemde stackers die ephedra bevatten. 
 
Het aantal vervalsingen van illegale dopingmiddelen op de Nederlandse markt kan op basis 
van laboratoriumanalyses worden vastgesteld op minstens 50-60%. Dit is een bijstelling die 
De Hon en Van Kleij (2005) doen op basis van een analyse van ruim 300 illegaal te 
verkrijgen middelen. Eerdere genoemde schattingen, liepen uiteen van 60-70% (Koert & 
Van Kleij 1998) tot 75-80% (Oldersma e.a. 2002). Het merendeel van de aangetroffen 
vervalsingen bevat niet de werkzame stof of minder dan de hoeveelheid die is aangegeven 
op de verpakking. Ook komt het voor dat er volledig andere stoffen inzitten of dat er zelfs 
meer in zit dan de aangegeven hoeveelheid. 
 
Handel 
Eind jaren negentig is voor het eerst onderzoek gedaan naar de handelaren in 
dopingmiddelen (Koert en Van Kleij 1998). De ontwikkelingen in de dopinghandel die de 
onderzoekers schetsen zijn vooral gebaseerd op interviews met deskundigen. Meer harde 
informatie zoals cijfers over inbeslagnemingen of omzetten van handelaren waren ook 
destijds niet beschikbaar. Koert en Van Kleij stellen desondanks vast dat halverwege de 
jaren tachtig het marktaandeel van illegale producenten op de zwarte markt voor 
dopinggeduide middelen sterk is gestegen. In 1998 is het merendeel van de middelen die in 
het sportschoolcircuit worden verhandeld, afkomstig van één en dezelfde groep 
producenten. Hoewel enkele artsen sporters medicijnen voor dopingdoeleinden verschaffen, 
verkrijgt het merendeel van de gebruikers hun doping van handelaren. De mate waarin 
aandacht wordt geschonken aan de bestrijding van de handel in dopingmiddelen zou op 
zowel nationaal als internationaal niveau toenemen. De onderzoeken van Koert en van Kleij 
(1998) en Oldersma e.a. (2002) wijzen verder uit dat: 

• anabole steroïden het meest gebruikte en verhandelde dopingmiddel vormen; 
• er in toenemende mate wordt geëxperimenteerd met precursoren, smartdrugs en 

hogere doseringen; 
• de illegale handel vanaf eind jaren negentig volgens deskundigen toeneemt; 
• de handel vooral voortkomt uit illegale productie van (grotendeels vervalste) 

dopinggeduide middelen; 
• de kwaliteit van de vervalsingen steeds verder terugloopt. De vervalste 

dopinggeduide middelen zouden vooral uit het buitenland (Griekenland, 
voormalige Oostbloklanden) afkomstig zijn, hoewel er ook aanwijzingen bestaan 
dat er op relatief geringe schaal in Nederland vervalste middelen worden 
geproduceerd; 

• het aantal personen dat betrokken is bij de handel in Nederland wordt geschat op 30 
tot 40 personen; 

• de gemiddelde prijzen van dopingproducten zouden zijn gestegen. Dit houdt 
wellicht verband met de wetswijziging; de handelaren lopen grotere risico’s en 
moeten voorzichtiger te werk gaan, waardoor de prijzen stijgen;  

• de jaarlijkse omzet van dopinghandel, ondanks dat schattingen moeilijk zijn, 
volgens betrokken tussen 1998 en 2002 is gegroeid. Dit komt onder andere door 
hogere doseringen en stijgende prijzen. Schattingen van sleutelinformanten in 2002 
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liggen tussen de 68 en 91 miljoen euro, maar lijken vooral gebaseerd op de 
kwalitatieve informatie uit het rapport van Koert en Van Kleij; 

• handel via farmaceutische bedrijven, de tussenhandel of apotheken in Nederland 
vrijwel uitgesloten wordt geacht. Hoewel enkele artsen medicijnen voor 
dopingdoeleinden aan sporters voorschrijven, verkrijgt het merendeel van de 
gebruikers hun doping van illegale handelaren; 

• de dopinghandel in de laatste jaren steeds meer verweven raakt met andere 
criminele activiteiten en handelsnetwerken, met name de handel in XTC (en 
productie van pillen), medicijnen (vooral Viagra) en andere harddrugs (Oldersma 
e.a. 2002). In mindere mate geldt dit ook voor de wapen- en mensenhandel (De 
Hon en Van Kleij 2005). 

 
Markt 
De voornaamste plekken waar doping wordt verhandeld zijn al jarenlang de sportscholen en 
fitnesscentra: hier worden de eerste contacten gelegd tussen sporters en handelaren. Drie 
kwart van de geïnterviewde bellers met de Doping Infolijn zegt de producten van een 
kennis, trainingsmaat of trainer op een sportschool te hebben gekocht, terwijl de transactie 
meestal buiten de deuren plaatsvindt (De Hon en van Kleij 2005). De overige producten 
worden gekocht via het internet of wordt door de gebruiker zelf in het buitenland 
aangeschaft. De mogelijkheden van de handel via internet wordt nader besproken in 
paragraaf 3.2. 
 
De handel in doping is een aanbodgestuurde markt: men koopt wat er op dat moment 
voorhanden is op de zwarte markt. De dopingmiddelen zijn afkomstig uit de hele wereld. 
Landen die veelvuldig worden genoemd zijn de Verenigde Staten, Griekenland, Spanje en 
de voormalige Oostbloklanden zoals Polen en Bulgarije. Er zijn echter ook middelen 
aangetroffen afkomstig uit Iran en India. De opzet van de illegale handel is min of meer 
hetzelfde gebleven in de afgelopen jaren en verloopt in grote lijnen via internationale 
aanvoerlijnen, nationale en lokale tussenhandelaren en eindhandelaren.  
 
Achtergronden handelaren 
Het aantal bij de handel betrokken personen worden door de in de onderzoeken 
geïnterviewde deskundigen landelijk geschat op 30 tot 40 personen. De informatie die 
hierover beschikbaar is, is echter beperkt en vooral afkomstig van de IGZ. De meeste grote 
handelaren zijn regionaal actief, terwijl de zogenoemde tussenhandelaren meer op lokaal 
niveau actief zouden zijn. Diverse handelaren blijken bij de IGZ bekend te zijn. De kennis 
over de dopinghandelaren, de aard van de dopingmiddelen waarin wordt gehandeld en de 
kwaliteit van de middelen blijken in 2002 niet wijdverbreid te zijn, maar zich te beperken 
tot één medewerker van de IGZ (Oldersma e.a. 2002). Deze medewerker wordt, ook in 
2004/2005, door alle geïnterviewde functionarissen van opsporingsdiensten genoemd als de 
expert die wordt ingeschakeld als men het vermoeden heeft dat er zich handel in 
dopinggeduide middelen voordoet. De IGZ zou tevens in het bezit zijn van dossiers waarin 
informatie over de activiteiten van diverse dopinghandelaren voorhanden is.  
 
Volgens De Hon en Van Kleij (2005) hebben zich in de handel van illegale dopingmiddelen 
de afgelopen jaren enkele personele veranderingen voorgedaan. Opsporingsinstanties 
hebben mede op basis van informatie van de IGZ enkele grote handelaren opgepakt. 
Daarnaast is een handelaar overleden. Deze posities zouden echter weer zijn ingevuld door 
andere personen. Al met zijn de werkverbanden binnen de handel grotendeels stabiel 
gebleven in de afgelopen zes jaar. 
 
Bij de IGZ is bekend dat eind jaren negentig in de volgende regio's (groepen) handelaren 
actief zijn: in Noord-Holland zou het gaan om twee of drie groepen (in de driehoek 



Dopinghandel: stand van zaken  21 

Amsterdam, Haarlem, Den Helder); in Rotterdam om twee groepen; en om één actieve 
groep in een aantal overige regio’s (Noord-Nederland, Achterhoek, Arnhem, Tilburg en 
Dordrecht). Bij deze groepen gaat het niet in alle gevallen om organisaties, maar soms om 
enkele personen die op vaak amateuristische wijze in dopingmiddelen handelen. In een 
enkel geval zou er sprake zijn van een duidelijke leidersstructuur. Voor de aanschaf van 
middelen doen gebruikers een beroep op een handelaar in dopinggeduide middelen die hen 
betrekkelijk snel (binnen één uur) de gevraagde middelen kan leveren. Volgens enkele 
gebruikers komen alle gebruikers in de regio bij deze ene handelaar terecht als zij 
dopingmiddelen willen aanschaffen. Met andere woorden, deze handelaar domineert de handel 
in een ruim gebied (Oldersma e.a. 2002).  
 
Koert en Van Kleij (1998) onderscheiden in hun rapport drie groepen dopinghandelaren die 
in Nederland actief zijn: zogenoemde grote handelaren bestaande uit organisaties of 
solisten, tussenhandelaren en kleine handelaren. Geconcludeerd wordt dat er aanwijzingen 
zijn dat de handel in dopinggeduide (genees)middelen lijkt te criminaliseren, waarbij sprake 
zou zijn van de betrokkenheid van zowel nationale als internationale criminele organisaties. In 
2002 lijkt de indeling in type handelaren niet te zijn veranderd: de diverse geïnterviewden 
schetsen een beeld dat overeenkomt met de indeling en werkwijze zoals die in 1998 reeds 
door Koert en Van Kleij werd gegeven (Oldersma e.a. 2002). Er zijn daarbij aanwijzingen 
dat er connecties bestaan tussen dopinghandelaren en producenten van synthetische drugs en 
medicijnen. Voorts wijzen in 2002 diverse geïnterviewden op het feit dat de dopinghandel 
in Nederland in de greep lijkt te komen van georganiseerde criminaliteit. Dit beeld van de 
handel is vermoedelijk ontstaan na een voor dopingbegrippen grote zaak in 2000 waarbij 
een criminele organisatie die grootschalig in dopingmiddelen handelde is opgerold door de 
politie. Deze organisatie voorzag diverse tussenhandelaren van grote partijen 
dopingmiddelen.1   
 
De tussenhandelaren en eindhandelaren hebben volgens De Hon en Van Kleij (2005) 
meestal niets te maken met de georganiseerde misdaadverbanden die tevens in harddrugs, 
XTC en vervalste geneesmiddelen handelen. Zij hebben in veel gevallen een 
sportgerelateerde legale baan, zoals personal trainer, eigenaar van een fitnesswinkel of 
sportschool of verkoper van voedingssupplementen. 
 
Er zijn verder aanwijzingen dat er de afgelopen jaren een tweedeling is ontstaan op het 
niveau van de handelaren. De ene groep, die kan worden aangeduid als 'de traditionele 
handelaren', heeft van oudsher hart voor de sport. Zij trainen zelf ook en combineren de 
verkoop van dopingmiddelen met het geven van adviezen op het gebied van voeding en 
training. De laatste jaren is echter een nieuw soort handelaar in opkomst, die uitsluitend 
geïnteresseerd is in het verdienen van geld en vrijwel geen band met het sportschoolcircuit 
heeft (De Hon en Van Kleij 2005). Door deze groep handelaren wordt veel doping van 
slechte kwaliteit verkocht. De 'nieuwe handelaren' zouden de verkoop van dopingmiddelen 
(meestal in pilvorm) bovendien vaak combineren met de verkoop van drugs. De 
vermenging van de dopinghandel met overige illegale activiteiten heeft ook geleid tot een 
'verharding' in de dopingwereld. De handel lijkt voornamelijk te bestaan uit anabole 
steroïden in pilvorm. De klanten van de nieuwe handelaren zijn met name jonge sporters. 
Met de opkomst van dit fenomeen dient er zich een generatieconflict aan onder de 
dopinggebruikers: de oudere sporters kijken neer op de jongere sporters, waarbij de jongere 
generatie wordt verweten niet echt voor de sport te leven en te snel resultaten te willen zien. 
 

                                                 
1 In hoofdstuk 4 wordt uitgebreid ingegaan op deze zaak.  
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3.2 Dopinghandel via internet 
 
Op het internet komt een groot aanbod van dopinggeduide middelen voor, voornamelijk op 
Amerikaanse en Duitse internetsites (inclusief prijslijsten en gebruiksaanwijzingen). De 
prijzen van de middelen die op het internet worden aangeboden zijn meestal hoger dan de 
prijzen die in het sportschool- en fitnesscircuit voor dezelfde middelen worden gevraagd 
(Oldersma e.a. 2002). Veel betrokkenen geven aan dat het aandeel van internet in de 
verkoop langzaam stijgt, maar dat dit vooralsnog geen grote vlucht neemt (Oldersma e.a. 
2002, De Hon en Van Kleij 2005). De meeste dopinggebruikers vinden het veiliger, ook 
met het oog op het risico op confiscatie van de producten door de douane en vervalsingen, 
om de producten te kopen van iemand die ze kennen en fysiek hebben ontmoet. 
 
Internet wordt veel gebruikt als medium om de eerste contacten tussen gebruiker en 
handelaar tot stand te brengen. Een belangrijk voordeel van handel via 'fysieke' handelaren 
is het feit dat in het persoonlijk contact de betrouwbaarheid van het handelscontact kan 
worden ingeschat, terwijl door het anonieme karakter van het internet deze mogelijkheid 
ontbreekt. Vertrouwen in de handelaar speelt bij de aanschaf van dopinggeduide middelen een 
belangrijke rol. Dopinggebruikers gaan niet snel over op aankoop via internet, omdat daarbij 
maar moet worden afgewacht of de bestelde (en betaalde) middelen ook daadwerkelijk worden 
ontvangen. Voor de gebruiker is het verder veelal moeilijk vast te stellen of de kwaliteit van de 
geleverde middelen kwalitatief in orde is. De voorkeur van de meeste gebruikers gaat uit naar 
de aankoop van middelen van een vaste leverancier. Deze leverancier kent men vaak al lange 
tijd en men denkt dat van deze leverancier kwalitatief goede middelen worden verkregen. 
 
De opkomst van internet in de afgelopen tien jaar heeft zeker invloed gehad op de handel in 
dopinggeduide middelen, maar deze invloed heeft met name plaatsgevonden op het gebied 
van informatie-uitwisseling. Via forums, newsgroups en websites is er zeer veel informatie 
te vinden over alle dopinggeduide middelen. Potentiële gebruikers wordt aangeraden zich 
eerst enige tijd te oriënteren en 'in te lezen'.  
 
Inventarisatie 
In het kader van dit onderzoek is een scan van diverse internetbronnen uitgevoerd eind 
2004 en begin 2005. Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: websites via 
world wide web; forums op het web; open usenet groepen en afgeschermde nieuwsgroepen. 
 
Websites 
In 2001 is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar illegale activiteiten via internet door 
de Groep Digitaal Rechercheren van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Uit dit 
onderzoek blijkt onder andere dat medicijnen en doping voornamelijk worden aangeboden 
via Engelstalige sites en grotendeel afkomstig zijn uit de Verenigde Staten (KLPD 2001). 
Het onderzoek inventariseerde 420 sites waar dopingmiddelen konden worden besteld. 
Daarbij is tevens gebleken dat een aantal van deze sites speciaal op de Europese markt is 
gericht, hetgeen betekent dat de aanbieders goed op de hoogte zijn van het feit dat veel 
middelen in Europa, en dus in Nederland, verboden zijn. Er werden slechts enkele 
Nederlandstalige sites ontdekt. Op de meeste daarvan werden voedingssupplementen en 
vitamines aangeboden, terwijl één enkele website hyperlinks naar (buitenlandse) aanbieders 
van doping bevatte. 
 
Bovengeschetst beeld komt overeen met de scan die voor dit onderzoek in eind 2004, begin 
2005 is uitgevoerd. Via zoekmachines kunnen talloze websites worden geraadpleegd. Door 
de constante groei van het internet (nog afgezien van de constante verplaatsing van 
websites) is het praktisch onmogelijk uitspraken te doen over het aantal internetpagina's en 



Dopinghandel: stand van zaken  23 

het aantal bedrijven dat doping aanbiedt via het world wide web. Alhoewel is gezocht met 
diverse vertalingen van sleutelwoorden zijn de meeste sites nog steeds Engelstalig. 
Daarnaast zijn veel Duitse sites aangetroffen. Er bestaan veel sites die naast de verkoop van 
dopingproducten ook veel informatie geven over de gebruiksaanwijzing en de werking. 
Ook zijn er veel pagina's beschikbaar waarop meerdere aanbieders zich presenteren. Het 
aantal (gevonden en geraadpleegde) Nederlandstalige websites waar ook tevens openlijk 
producten worden aangeboden is zeer beperkt. In de meeste gevallen is overigens 
onduidelijk waar de aanbieder zich bevindt: de contactgegevens (adres) worden niet op de 
site getoond of worden pas duidelijk nadat een bestelling met een creditcard is geplaatst. De 
extensie van de website (.nl, .de, .co, .uk et cetera) geeft daarbij geenszins uitsluitsel over 
het land van herkomst. 
  
Forums 
Naast (commerciële) internetpagina's zijn tevens diverse forums bezocht. Een forum is een 
pagina die interactief gebruikt kan worden. Gebruikers kunnen door middel van een 
formulierenveld in de pagina zelf informatie invoeren die direct zichtbaar wordt. Zo wordt 
communicatie met andere sporters mogelijk. In een forum vinden meestal verschillende 
discussies tegelijkertijd plaats, deze discussie worden ingedeeld in zogenoemde topics. 
Voorbeelden van topics zijn: 'hoe (lang) gebruik ik middel X', 'wat zijn de voor- en nadelen 
van middel Y', 'waar kan ik middel Z verkrijgen' et cetera. Een moderator is de beheerder 
van het forum. Zij zijn verantwoordelijk voor het ordelijke verloop van de discussies en het 
tegengaan van spamming: het ongevraagd lastig vallen van de bezoeker van het forum met 
commerciële informatie (meestal het proberen over te halen van forumbezoekers naar 
andere websites te surfen).  
 
Door het anonieme karakter van de discussies wordt op de forums, binnen de door de 
dienstdoende moderator gestelde grenzen, vrijuit gesproken over dopinggebruik. Op deze 
wijze zijn de meest actuele vraagstukken op dit gebied te volgen. Gedurende de quick scan 
zijn vier verschillende forums meerdere malen bezocht, waarvan twee Nederlandstalige 
(voor een overzicht zie bijlage 1).  
 
In de twee buitenlandse forums zijn vooral buitenlandse bezoekers vertegenwoordigd. Op 
de forums worden met name adviezen gevraagd en gegeven over het bestellen van 
anabolen, de betrouwbaarheid van bepaalde bedrijven en handelaren, en de voor- en 
nadelen van gecombineerd middelengebruik. Tevens zijn enkele 'directe' aanbieders 
geconstateerd. Verder worden door veel handelaren advertenties of verwijzingen geplaatst 
(spamming).  
 
Uit het onderzoek van de KLPD (2001) blijkt dat op internetforums diverse handelaren 
actief zijn met ieder een eigen klantenkring. Deze klanten discussiëren met elkaar over de 
kwaliteit en de prijs van de geleverde waren. Ook op de door ons geraadpleegde forums, 
gericht op Nederlandse bezoekers, wordt gehandeld in doping, zij het in minder 
omvangrijke mate als op de buitenlandse forums. Oproepen van sporters die op zoek zijn 
naar bepaalde spierversterkende middelen leveren echter snel een aantal reacties op met 
diverse verwijzingen naar websites en mailadressen van handelaren of zelfs naar websites 
van sportscholen.  
 
Ook in het recente onderzoek van De Hon en Van Kleij (2005) blijken de internetforums 
voor sportschoolbezoekers een uitgebreide kennisbron voor training, voeding en het 
gebruik van ondersteunende middelen. Het kennisniveau van de forumbezoekers wisselt, 
maar alle betrokkenen zijn er van doordrongen dat training, voeding en het gebruik van 
ondersteunende middelen van essentieel belang zijn voor het verkrijgen van een goed 
resultaat. De middelen waarin men geïnteresseerd is, beperken zich niet tot doping. Voor 
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een enkele sporter is het volgens de onderzoekers niet altijd duidelijk welke middelen als 
doping worden beschouwd.  
 
De forums faciliteren de handel in dopingmiddelen. Op de geraadpleegde forums is echter 
ook veel aandacht  voor preventie en (professioneel) advies. Ook onder de gebruikers van 
doping heerst op de forums de mening dat te veel middelen worden gebruikt door 
ondeskundige gebruikers en dat dit gebruik kan worden verminderd door specifieke 
trainings- en voedingsadviezen te geven. Voor een duidelijker beeld van de aard en omvang 
van de dopinghandel via dergelijke forums dient uitgebreider (strafrechtelijk) onderzoek te 
worden verricht naar de personen die schuil gaan achter de 'virtuele' handelaren op de 
forums. 
 
Usenet 
Op het internet zijn duizenden zogeheten nieuwsgroepen aanwezig. Dit zijn diensten waar 
bezoekers, nadat eventueel een lidmaatschap is aangevraagd, zich kunnen informeren over 
terreinen waarin men is geïnteresseerd. Door middel van het posten van nieuwsberichten is 
het mogelijk te communiceren met andere gebruikers/lezers van de groep. De werkwijze en 
de distributie van de berichten is te vergelijken met een e-mailserver.  
 
Nieuwsgroepen kunnen op twee manieren worden gebruikt. Er zijn  groepen die online op 
het internet kunnen worden geraadpleegd en er zijn groepen die men na het downloaden 
van de berichten offline kan raadplegen via een nieuwsprogramma (bijvoorbeeld Outlook). 
Verder is er een onderscheid tussen nieuwsgroepen die openbaar en voor iedereen 
(anoniem) toegankelijk zijn en groepen waarvan men lid dient te worden of waarvoor een 
registratieprotocol moet worden doorlopen. De meest bekende open nieuws-server is 
Usenet.2  
 
Voor dit onderzoek is evenals in 2001 een inventarisatie van berichten (zogenoemde 
postings) in usenetgroepen uitgevoerd. Deze inventarisatie heeft een exploratief karakter 
om een indicatie te kunnen geven van het aantal berichten op nieuwsgroepen met 
dopinghandel als onderwerp. Uit de grote hoeveelheid beschikbare nieuwsgroepen zijn 19 
geselecteerd op basis van de soort sport (fitness, bodybuilding, worstelen, wielrennen) of de 
wijze van training (afvallen, 'goede voeding'). Van deze nieuwsgroepen richten vijf zich 
specifiek op Nederland. In deze nieuwsgroepen kan gediscussieerd worden over 
dopinggebruik. Bovendien kunnen dopinghandelaren deze nieuwsgroepen benutten voor 
contactlegging met potentiële klanten. Gedurende twee weken in december 2001 en in 
december 2004 zijn berichten geïnventariseerd die in 19 nieuwsgroepen op het internet zijn 
geplaatst (zie bijlage 1 voor een overzicht van de nieuwsgroepen). Hierbij is nagegaan 
hoeveel berichten zijn gepost, hoeveel van deze berichten dopinggerelateerd zijn en of het 
aanbieders of vragers betreft.  
 
Uit tabel 3.1 blijkt dat het aandeel geplaatste dopinggeduide berichten (vragen over 
gebruik, aanbieders of adressen, ervaringen van gebruik) tussen 2001 en 2004 is gedaald 
(respectievelijk 9% en 6%). Dit zou er op kunnen wijzen dat er minder belangstelling is 
voor dopinggeduide middelen. Het is echter ook mogelijk dat de leden van de doelgroep 
elders hun vragen stellen of elders op zoek gaan naar informatie of aanbieders. Het aantal 

                                                 
2 Via deze server zijn in december 2004 meer dan 14.000 nieuwsgroepen te raadplegen. Deze zijn 
alle openbaar. De achterliggende doelstelling van veel groepen is discussie te stimuleren. Veel 
nieuwsgroepen van Usenet worden echter gebruikt voor reclamedoeleinden, bijvoorbeeld door het 
plaatsen van (foto's van) advertenties, maar vooral door het plaatsen van internetlinks naar 
commerciële bedrijven. Een groot deel van de geplaatste berichten is daarom vergelijkbaar met spam 
die via e-mail wordt verspreid. 
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openlijke aanbieders dat zich in deze nieuwsgroepen manifesteert is juist gestegen. 
Daarnaast zijn vier respectievelijk twee postings geplaatst waarin wordt gewezen op 
(goede) ervaringen met handelaren. Binnen het kader van dit onderzoek kon niet worden 
nagegaan of deze berichten zijn geplaatst door de handelaar zelf, die op deze wijze 
adverteert en potentiële klanten hoopt te krijgen.  
 

Tabel 3.1  Resultaten usenetgroepen 
Jaar  Aantal 

berichten 
Aantal 
dopinggeduid 

Aantal 
Aanbieders 

Aantal 
ervaringen 

Aanbieders 
voedings- 
supplementen 

2001  742 68 4 4 - 
2004  684 39 8 2 42 

 
 
In de vijf op Nederland gerichte nieuwsgroepen zijn in de twee onderzoeksweken 105 
berichten (2001) respectievelijk 82 berichten (2004) geplaatst, waarvan geen enkele posting 
dopinggerelateerd is. Uit deze bevindingen blijkt dat zowel in 2001 als in 2004 in de door 
ons geselecteerde usenetgroepen geen sprake is van een levendige handel in dopinggeduide 
middelen. Wel moet worden opgemerkt dat in 2004 veel meer groepen beschikbaar zijn dan 
in 2001. Met name (op het buitenland gerichte) usenetgroepen over gerelateerde 
onderwerpen als fitness, bodybuilding en 'gezonde' voedingspatronen zijn in aantal 
toegenomen.  
 
In 2004 is tevens een aantal berichten met betrekking tot de legale verkoop van vitaminen- 
en voedingssupplementen gevonden. Het aantal berichten alsmede het aantal bedrijven dat 
dergelijke producten via usenetgroups aanbiedt is relatief hoog (42 berichten). Dergelijke 
berichten worden voornamelijk in nieuwsgroepen geplaatst die zich richten op 
bodybuilding, gewichtsverlies en in de discussiegroep over gezonde voeding. Uit het 
onderzoek van De Hon en Van Kleij (2005) blijkt dat enkele handelaren in 
voedingssupplementen zich ook met de verkoop van dopingmiddelen bezighouden. Op 
basis van de internetinventarisatie kan geen directe relatie worden gelegd tussen het aanbod 
van voedingssupplementen en dopingmiddelen. Niet uitgesloten is echter dat aanbieders 
van voedingssupplementen op internet die zich op specifieke websites richten, zoals sites 
over bodybuilding, tevens handelen in dopinggeduide middelen.  
 
Overige mailgroups 
Naast Usenet zijn er vele nieuws- en discussiegroepen waarvan men eerst lid dient te 
worden en die worden beheerd door zogenoemde moderators. Deze bepalen wie er worden 
toegelaten en wat de regels voor de communicatie binnen de nieuwsgroep zijn. Deze 
groepen kunnen daarom worden voorgesteld als kleine 'communities', met een selecte groep 
leden die zijn gebonden aan bepaalde omgangsregels. De mogelijkheid om een 
nieuwsgroep te starten wordt veelal door overkoepelende bedrijven aangeboden. De 
bekendste aanbieders van dergelijke groepen zijn Yahoogroups en MSN-groups. Tevens 
kunnen bij de aanbieders Giganews en Googlegroups naast eigen (besloten) nieuwsgroepen 
ook groepen van Usenet en overige aanbieders worden doorzocht.3   
 
Sommige aanbieders van nieuwsgroepen hebben strenge regels opgesteld voor het starten 
van en de inhoud van de groep(en) (bijvoorbeeld geen uitwisseling van (kinder)porno of 
ongeautoriseerde media). Bij andere worden de regels volledig door de moderators bepaald 
en onthoudt de aanbieder (facilitator) zich van elke verantwoordelijkheid. Binnen de groep 

                                                 
3 Sinds mei 2005 is het tevens mogelijk om via Google de nieuwsgroepen op (tekst)inhoud te 
screenen.  
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is het spammen van commerciële informatie veelal niet mogelijk: vaak worden spammers 
door de moderator uit de groep geweerd. Via de zoekpagina van deze aanbieders is begin 
2005 met behulp van 15 (Nederlandstalige) sleutelwoorden gezocht naar (de 'topics' van) 
nieuwsgroepen die zouden kunnen worden gebruikt door aanbieders en vragers van 
dopinggeduide middelen.4 In tabel 3.2 zijn de aantallen weergegeven. 
 
  Tabel 3.2  Mailgroups (peildatum januari 2005)* 

Sleutelwoorden Yahoogroups MSN groups Googlegroups Giganewsgroups 

Doping 4 13 2 2 
Dopage 0 4 1 - 
Bodybuilding 584 229 23 8 
Weightlifting 95 35 9 4 
Fitness 2911 1159 133 36 
(Anabolic) steroids 86 31 4 - 
Clenbuterol 1 69 - - 
Deca-durabolin 2 68 - - 
Stanozolol 1 2 - - 
Sustanon 2 74 - - 
Diuretica 0 1 - - 
Anabolen / steroïden 1 3 - - 
Spierversterkers 0 - - - 
Voedingssupplementen 3 11 1 1 
Gewichtheffen 0 1 - - 

   * Het is mogelijk dat een groep meerdere onderwerpen bevat.  
 
 
Uit tabel 3.2 blijkt dat er veel discussiegroepen zijn waar de onderwerpen fitness (circa 
4000), bodybuilding (circa 800) en weightlifting (gewichtheffen, circa 140) worden 
besproken. Een ander resultaat is dat er bij MSN veel groepen zijn waar openlijk over het 
gebruik van bepaalde middelen (sustanon, deca-durabolin et cetera) wordt gediscussieerd. 
Gezien de (korte) omschrijvingen van veel groepen kan er van worden uitgegaan dat deze 
nieuwsgroepen voornamelijk worden gebruikt voor informatie-uitwisseling. Omdat veel 
groepen een inschrijvingsprocedure kennen - een groot aantal is niet toegankelijk voor niet 
uitgenodigde bezoekers - zijn geen lidmaatschappen van de diverse groepen aangevraagd. 
Dit betekent dat het vooralsnog onduidelijk is in welke mate handelaren en kopers via deze 
nieuwsgroepen opereren. Nader inzicht hierin kan worden gekregen door meerdere van 
dergelijke groepen over een langere periode te volgen.  
 
Internet: de praktijk 
In het kader van het onderzoek naar de kwaliteit van illegale dopingmiddelen is door de 
onderzoekers van het NeCeDo de proef op de som genomen en is geprobeerd om 
dopinggeduide middelen te bestellen via internet (De Hon en Van Kleij 2005). Slechts in 
vier van de 18 pogingen is dit succesvol gebleken Dit lage succespercentage (22%) komt 
wellicht door de conservatieve betalingsmanier waarvoor is gekozen: er zijn alleen 
bestellingen geplaatst op sites met een betrouwbare, beveiligde creditcard-optie. De meeste 
verkoopsites hebben deze optie echter niet, maar vragen voorgaande aan de levering een 
betaling (cash per aangetekende post, 'money transfer'). De 14 mislukte pogingen hebben 
verschillende oorzaken: drie websites leveren simpelweg niet na bestelling (overigens is 
ook het geld niet afgeschreven); twee websites antwoorden niet op de bestelling; twee 
bedrijven leveren niet aan landen in de Europese Unie; één keer functioneert de 
bestelsoftware niet; en liefst zes keer ligt de oorzaak bij betalingsproblemen (drie keer een 
geweigerde creditcard en drie keer worden dusdanig aanvullende eisen gesteld dat de 
                                                 
4 Het zoeken met sleutelwoorden betekent dat nieuwsgroepen die deze woorden niet bevatten buiten 
beeld blijven. Een overzicht van de sleutelwoorden is opgenomen in bijlage 1. 
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onderzoekers besluiten er niet op in te gaan). Vaak zijn de prijzen van middelen op internet 
hoger, maar voor wie doorzoekt kunnen de prijzen meevallen. Bovendien fluctueren de 
prijzen op de verschillende internetbronnen sterk.5  
 
Internet kan vooral worden gezien als een belangrijke bron van informatie voor (aspirant) 
gebruikers. Aanwijzingen dat de handel via internet (in Nederland) een enorme vlucht heeft 
genomen sinds de wetswijziging kunnen op basis van deze scan niet worden bevestigd. 
Internet lijkt geen betrouwbare  aanvoerlijn van dopingmiddelen, maar er zijn wel degelijk 
bedrijven, met name in het buitenland, en los opererende handelaren, die na beveiligde 
creditcardbetalingen dopinggeduide middelen kunnen leveren. Er kan worden bevestigd dat 
er veel mogelijk is wat betreft informatie-uitwisseling over en tussen kopers en handelaren. 
Via forums en nieuwsgroepen is het mogelijk de eerste contacten met handelaren te leggen, 
waarna de transactie zelf alsnog 'persoonlijk' plaatsvindt. 
 
Alhoewel de omvang van de internethandel in geneesmiddelen en doping ook door het IGZ 
relatief klein wordt geacht erkent het wel de gevaren van deze vorm van handel (IGZ 
2004). Het toezicht is moeilijk omdat de bevoegdheden van de inspectie niet verder reiken 
dan de landsgrenzen, terwijl deze handel wereldomspannend is. De inspectie moet 
buitenlandse autoriteiten vragen op te treden tegen aanbieders van buiten Nederland. 
Daarom is er volgens het IGZ dringend internationale samenwerking nodig bij de opsporing 
van de illegale handel via internet. Als een burger gebruik maakt van zijn keuzevrijheid 
door geneesmiddelen via het internet aan te schaffen, neemt hij een risico. Het is volgens 
het IGZ de taak van de overheid het publiek op die risico’s te wijzen.  
 
 
3.3 Dopinghandel in internationale context 
 
Tot op heden zijn in de ons omringende landen of in Europese context nog maar weinig 
studies verricht naar dopinggebruik en –handel. Wel kan worden geconstateerd dat bij de 
(supra)nationale overheden sinds begin jaren negentig in toenemende mate het 
dopinggebruik in de top- en breedtesport op de agenda staat. Dit blijkt onder andere uit het 
aantal georganiseerde internationale conferenties (Wenen 1998, Lausanne 1999, Bratislava 
2000) en het Europese Framework programma (1999-2004) dat onderzoek naar doping 
heeft gefinancierd.  
 
De internationale aandacht voor doping begint eind jaren tachtig enige vorm te krijgen. De 
VN–organisatie UNESCO (voor opvoeding, wetenschap en cultuur) heeft in 1988 een 
resolutie over doping uitgevaardigd waarin de landen worden opgeroepen voorlichting te 
geven en de samenwerking met sportorganisaties te bevorderen. Vervolgens heeft de 
wereldgezondheidsorganisatie WHO in 1993 na onderzoek een serie aanbevelingen aan 
haar leden gedaan om acties tegen dopinggebruik te ondernemen.  
 
Sinds 1998 bestaat het International Anti-Doping Arrangement (IADA), die Nederland in 
dat jaar eveneens ondertekende. IADA is een overeenkomst tussen een aantal landen 
(Nederland, Australië, Canada, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Groot-Brittannië,  Zweden, 
Finland, Denemarken en Zuid-Afrika) om doping te bestrijden via een adequaat 
controlesysteem, educatie en bestrijding van de handel. De overeenkomst wordt uitgevoerd 
door de overheden in samenwerking met hun nationale anti-doping organisaties. 
                                                 
5 Een voorbeeld: 50 tabletten stanozolol (10 mg), die bij de traditionele handel ongeveer € 30 moet 
opbrengen, zijn op internet te bestellen voor bedragen tussen € 20 en € 220 (exclusief 
verzendkosten). 
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Bij de IOC-wereldconferentie in 1999 stemt de meerderheid van de aanwezige organisaties 
(waaronder nationale regeringen en overheidsorganisaties) in met een intensivering van het 
tegengaan van doping. Met name de Tour de France van 1998, tevens bekend als de 'Tour 
de Dopage', speelt daarbij een rol. Op het eerste World Doping Congres zijn afspraken 
gemaakt tussen het IOC en nationale overheden. Twee belangrijke afspraken hebben 
betrekking op een nauwe samenwerking tussen sport en overheden en de mondiale 
harmonisering van de regelgeving voor de dopingproblematiek. 
 
De internationale samenwerking tussen sport en overheden heeft gestalte gekregen door de 
oprichting van het World Anti Doping Agency (WADA). Eén van de belangrijkste 
producten van het WADA is de World Anti Doping Code, waarmee de mondiale 
harmonisering voor een belangrijk deel is verwezenlijkt. Deze mondiale code moet zorgen 
voor harmonisering in de regelgeving van het anti-dopingbeleid. Met deze anti-doping code 
krijgen (top)sporters in alle landen te maken met dezelfde dopinglijst, dezelfde sancties en 
dezelfde dopingcontroleprocedures. De code bevat gedetailleerde en uniforme regels voor 
sportorganisaties (onder meer strafmaten bij overtredingen van het gebruik van verboden 
stoffen, informatieverstrekking aan sporters) en voor overheden (onder meer faciliteiten 
voor anti-dopingorganisaties, voorwaardenstellend beleid voor nationale sportorganisaties, 
aanpak vermenging voedingssuplementen en doping). Tijdens de World Conference in 
Doping in Sport in 2003 te Kopenhagen, is de code vastgesteld. Afgesproken is dat de 
sportorganisaties de anti-doping code uiterlijk augustus 2004, ten tijde van de Olympische 
Spelen in Athene, zouden hebben geïmplementeerd. Sportorganisaties die deze verplichting 
niet nakomen worden uitgesloten van deelname aan grote evenementen, zoals Olympische 
Spelen en Wereldkampioenschappen. De overheden dienen eveneens enkele onderdelen 
van de code in te voeren. Overheden die deze verplichting uiterlijk februari 2006 
(Olympische Winterspelen in Turijn) niet zijn nagekomen worden voortaan uitgesloten van 
de organisatie van grote evenementen op hun grondgebied.  
 
Inmiddels hebben 175 (augustus 2005) landen de 'Declaratie van Kopenhagen' ondertekend, 
waarmee zij aangeven de code te accepteren en de intentie uitspreken te komen tot de 
formele acceptatie en implementatie van de anti-doping code.  
 
WADA is een privaatrechtelijke organisatie waaraan overheden zich niet rechtstreeks 
kunnen binden. Om de gewenste juridisch bindende grondslag voor de code te verkrijgen, 
is gekozen voor een conventie die van kracht is onder de UNESCO. De UNESCO Anti-
Doping Conventie, die in oktober 2005 dient te worden vastgesteld, beoogt te komen tot 
een gecoördineerd mondiaal anti-dopingbeleid door het treffen van maatregelen die in 
overeenstemming zijn met de principes van de World Anti-Doping Code.6 
 
Europa 
De meeste actieve internationale overheidsorganisatie op het gebied van dopingbestrijding 
is de Raad van Europa, bij welk samenwerkingsverband momenteel veertig lidstaten zijn 
aangesloten. De Raad heeft in 1989 een verdrag opgesteld: de Europese Anti Doping 
Conventie. Nadat vijf lidstaten het hebben geratificeerd, is het per 1 maart 1990 in werking 
getreden. Ook landen die niet tot de Raad van Europa behoren kunnen het verdrag 
ondertekenen. Nederland heeft de Conventie in 1995 geratificeerd. De ondertekenaars 
verplichten zich stappen te zetten om doping in de sport te verminderen en uiteindelijk uit 
te bannen. Het verdrag bevat algemene principes: landen behouden de vrijheid naar eigen 
inzicht hun maatregelen te treffen en zelf te oordelen over de noodzaak ervan. De Raad van 
Europa is ook actief bij de uitwerking van het beleid betrokken, bijvoorbeeld door de 
standaarden voor dopingcontroles op te stellen. 
                                                 
6 Zie ook www.necedo.nl. 
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 In 1992 heeft de Europese Commissie een anti-doping gedragscode opgesteld. De code 
verplicht tot bestrijding van doping in de sport, zoals het misbruik van geneesmiddelen. De 
lidstaten moeten dus maatregelen in die richting nemen. Dopinggebruik lijkt ook in strijd 
met de harmonisatieverordening van de EU over gezondheid en medicijnen. Daarin staat 
dat het gebruik van medicijnen voor andere doelen dan diagnose en behandeling verboden 
moet worden. In 1999 somt de net verkozen Commissievoorzitter Prodi in een toespraak 
voor het Europees Parlement drie voorbeelden op van vernieuwing. Eén is de strijd tegen 
doping in de sport. Vijf jaar later blijkt uit een reactie op vragen van een lid van het 
Europees Parlement dat de Commissie de nadruk heeft gelegd op preventieve maatregelen - 
informatie, opvoeding en onderzoek - en niet zozeer op een repressieve aanpak, die soms 
noodzakelijk wordt geacht, maar vaak onvoldoende is. Als één van de belangrijkste 
projecten van de EU wordt genoemd de eerste transnationale studie over dopingpraktijken 
in fitnesscentra in Europa.7 Verder zijn 16 proefprojecten gelanceerd voor campagnes tegen 
doping in de Europese sport die volgens het Algemeen Verslag van de werkzaamheden van 
de Europese Unie 2002 een vervolg hebben gekregen. In de daaropvolgende Algemene 
Verslagen (2003 en 2004) komt (de bestrijding van) doping niet meer voor.  
 
Om tot een verbeterde aanpak van het dopinggebruik te komen zijn op Europees niveau de 
laatste jaren vele internationale congressen en conferenties georganiseerd. Overigens is het 
dopingprobleem de laatste jaren het belangrijkste onderwerp op de halfjaarlijkse 
bijeenkomst van de EU-sportministers.  
 
Wetgeving 
Regels om het dopinggebruik tegen te gaan zijn voorheen meestal ontwikkeld en 
gehandhaafd door sportorganisaties. Tegenwoordig is de gehele dopingproblematiek in een 
aantal landen, zoals België, Italië en Frankrijk, opgenomen in de wetgeving. Niet alleen de 
strijd tegen de handel in dopinggeduide middelen, maar ook het gebruik en bezit ervan 
behoort in deze landen tot de verantwoordelijkheden van de overheid (Asser instituut 
2001). Dit betekent dat, indien er een vermoeden bestaat dat een dopingregel wordt 
overtreden, het OM kan worden ingeschakeld met al zijn bevoegdheden. Zo kan het OM 
gebruik maken van opsporingstechnieken en mag hij tevens huiszoekingen doen. Ook is het 
mogelijk dat gebruikers worden meegenomen voor verhoor. Er kunnen dan grondigere 
biologische analyses uitgevoerd worden (bloed, haren) dan de traditionele urinecontrole. 
Verder is het mogelijk om de bagage te doorzoeken, verdachten te ondervragen, 
leveranciers aan te houden, netwerken te ontmantelen enzovoort. Deze gerechtelijke 
procedures hebben fameuze schandalen aan het licht gebracht, zoals de Festina-affaire in 
Frankrijk of doping in het Italiaanse voetbal. Daarnaast is uit deze dossiers vooral gebleken 
dat er geïnstitutionaliseerde fraude in het spel is. Overigens is in andere EU-landen geen 
sprake van het inzetten van strafwetgeving bij het tegengaan van dopinggebruik. 
 

                                                 
7 Dit betrof een studie over dopinggebruik door amateurs in fitnesscentra (Surmann e.a. 2002). Op 
basis van 820 ingevulde vragenlijsten (respons 33,1%; 2.481 vragenlijsten uitgezet) blijkt dat 5,7% 
van de sporters dopingmiddelen gebruikt. Het gebruik is het hoogst in Portugal (19,5%) waar tevens 
de respons door een intensieve persoonlijke benadering, die in de overige landen (België, Duitsland 
en Italië) niet is toegepast, verreweg het hoogst is (95%). Uit de reactie van EU-commissaris Reding 
naar aanleiding van vragen van parlementslid Staes (2003/C 242 E/173) over de uitwerking van de 
aanbevelingen in dit rapport, die onder meer betrekking hebben op het voorkomen dan wel 
bemoeilijken van de illegale handel in dopingmiddelen via internet, blijkt dat het initiatief hiertoe 
door de EU vanwege budgettaire problemen uiteindelijk geen doorgang heeft kunnen vinden. 
Bovendien wordt opgemerkt dat bepaalde maatregelen op het gebied van de dopingbestrijding alleen 
op nationaal niveau kunnen worden genomen. 
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In Groot-Brittannië en Nederland is het gebruik van doping niet verboden en zijn de 
sportbonden de voornaamste instanties om gebruik tegen te gaan. Ook de situatie in 
Duitsland is met deze landen vergelijkbaar. De overheid en de Deutsche Sport Bund (DSB) 
zijn weliswaar betrokken, maar het is aan de diverse sportfederaties of er anti-doping regels 
worden opgenomen in de grondregels van de verenigingen. 
 
Onderzoek 
Diverse (deel)overheden en onderzoeksinstituten hebben onderzoeken uitgevoerd naar de 
prevalentie van dopinggebruik in Europa. De voornaamste bevindingen worden hieronder 
weergegeven. 

• Volgens diverse geïnterviewden in het onderzoek van Oldersma e.a (2002) worden 
de dopinggeduide middelen in het buitenland met name aangeschaft in Griekenland 
en Spanje. De middelen worden zowel bij de farmaceutische industrie, de 
groothandel als bij apothekers verkregen.  

• In de meeste landen is de handel in anabolen legaal. In Azië, Afrika, Zuid-Amerika, 
en ook in Zuid-Europa, is het geen probleem om een apotheker of fabrikant te 
vinden die grote hoeveelheden verkoopt. Dat blijkt onder andere uit de partijen die 
agenten in Duitsland en Oost Europa  confisceren.8 

• Het gros van de producten komt echter nog steeds uit Europa. Sommige 
producenten maken de producten op legale wijze (geneesmiddelenfabrikanten), 
maar een groot deel van de productie komt terecht op de zwarte markt. Hierbij zijn 
vooral Griekse en Spaanse bedrijven betrokken. 

• De Europese handel in dopingmiddelen groeit, en de handelaren kunnen putten uit 
een zeer uitgebreid aanbod. De open grenzen en de anonimiteit van het internet 
bemoeilijken de opsporing. Zeker zolang de meeste opsporingsdiensten doping niet 
als een 'big crime' beschouwen blijft doping 'big business' volgens de Zweedse 
National Criminal Intelligence Service op de website van het Europese anti-
dopingproject Cafdis.  

• Rusland, Polen, Bulgarije en Roemenië, bekend van methandrostenolone, zijn 
belangrijke productielanden, maar ook partijen uit Turkije, Egypte, Pakistan, India 
en zelfs Korea worden regelmatig onderschept. Het gros van de producten komt 
echter uit Europa (Hermansson 2003). Sommige producenten maken de producten 
op legale wijze, maar een groot deel van de productie komt terecht op de zwarte 
markt.9 De fabrieken zijn bij veel sporters bekend: het Griekse Norma, dat 
nandrolondecanoaat produceert; het eveneens Griekse Genepharm, maker van het 
nandrolonpreparaat Extraboline; het Spaanse Zambon, dat zowel orale als 
injecteerbare stanozolol op de markt brengt. 

• In februari 2004 kondigt de secretaris-generaal van Interpol aan dat Interpol zich 
intensiever gaat bezighouden met de bestrijding van de dopinghandel.10 Er zal een 
internationale werkgroep worden samengesteld en het gebruik van de databases van 

                                                 
8 Zo nemen agenten in Belgrado in 2002 een partij van maar liefst 420.000 paarse Anaboltabs uit 
Thailand in beslag. Soms zijn het Westerse bedrijven die vanuit die landen opereren. In Thailand, 
Griekenland en in Egypte produceren vestigingen van Organon bijvoorbeeld het populaire Deca-
Durabolin. 
9 Zo is op 1 juni 2005 een omvangrijk Spaans netwerk van dopingproducenten en -handelaren 
ontmanteld. Hierbij zijn 70 arrestaties over het gehele land verricht. Het netwerk was in staat om - 
deels via legale productiebedrijven - 10.000 (vervalste) producten per uur te produceren. In totaal 
heeft de Spaanse justitie 30 miljoen producten, waaronder veel EPO en nandrolon, in 
beslaggenomen. 
10 Interpol is prepared to work shoulder to shoulder with the world's police, national and 
international sporting federations, sporting sponsors and the public to fight international trafficking 
in illegal performance enhancing drugs (persbericht Interpol op 4 februari 2004 (www.interpol.nl)).  
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Interpol voor de internationale aanpak van dopinghandel zal worden gestimuleerd. 
Een Europees rapport spreekt van 86 confiscaties van dopingmiddelen door 
Interpol in de jaren 1996 tot 1999. De uitvoerlanden die hierbij vooral betrokken 
waren, zijn Nederland, Spanje, Duitsland en Denemarken (Surmann 2002). 
Opgemerkt moet worden dat het aantal inbeslagnemingen in deze periode jaarlijks 
afneemt. 

• Het Griekse bureau Iapetos heeft in april 2003 in opdracht van de EU onderzoek 
gedaan naar 16 Europees gesubsidieerde projecten in de strijd tegen doping 
(Lekkakos e.a. 2003). Ten aanzien van de link tussen doping en criminaliteit 
constateert zij onder andere dat: er per land grote verschillen bestaan in de kanalen 
die gebruikt worden voor dopingdistributie; in bijna alle Europese landen de 
aanpak van politie en justitie kan worden aangemerkt als ‘zwak’; het veel politiële 
(drug)teams ontbreekt aan kennis, methoden en bevoegdheden om dopinghandel 
adequaat aan te pakken; en er in Europees verband nauwelijks acties in het kader 
van dopinghandel zijn uitgevoerd.  

België 
Dopingcontroles worden in België uitgevoerd door het Doping Controle Laboratorium van 
de universiteit van Gent (Docolab). Uit de statistieken van dit laboratorium blijkt dat in 
2003 4,2% van alle testgevallen positief zijn. Dit percentage is in 2002 3,6% en in 2001 
4,0%. In 2003 gaat het overigens om circa 220 (top)sporters die doping gebruiken (Eenoo 
en Delbeke 2003). Uit een verkennende Europese studie blijkt dat in België 3% van de 
respondenten in de fitnesscentra doping zou gebruiken (Surmann e.a. 2002). Nadere 
informatie over het gebruik in de breedtesport of over aanvoerlijnen zijn niet bekend. 
 
Wetgeving 
In België is sinds 1965 zowel het gebruik van als de handel in dopinggeduide middelen 
verboden bij de wet. Na de grondwetswijziging van 1980 zijn daarbij de Vlaamse en de 
Waalse gemeenschappen zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van deze 
wet. Beide gemeenschappen voeren sindsdien daarom een eigen anti-dopingbeleid. Indien 
een (top)sporter in België daadwerkelijk schuldig wordt bevonden aan een 
dopingovertreding, dan zal de zogenoemde Disciplinaire Commissie die speciaal daarvoor 
door de overheid is ingesteld de sanctie bepalen. Deze sanctie bestaat altijd uit een 
disciplinaire maatregel, namelijk uitsluiting van deelname aan wedstrijden. De Belgische 
sportbond moet zo’n maatregel altijd overnemen. De overheid kan daarentegen ook 
zwaardere straffen opleggen, zoals een geldboete en/of gevangenisstraf die kan variëren 
van acht dagen tot drie maanden. Die zwaardere straffen kunnen alleen worden opgelegd 
aan sporters die een dopingovertreding begaan tijdens de voorbereiding op of deelname aan 
een wedstrijd. Daarnaast gelden dergelijke straffen ook voor alle andere personen, zoals 
begeleiders van de sporter, die zich schuldig maken aan een dopingovertreding (aanzetten 
tot, handel). Het is ook mogelijk dat de overheid de sanctionering overlaat aan de 
sportbonden, maar dat kan alleen als het tuchtrecht van de bond wordt erkend en aan 
bepaalde eisen voldoet. Bovendien geldt dat alleen voor de lichtere straffen, zoals 
uitsluiting. Overigens moet worden opgemerkt dat de straffen tevens gelden voor gebruik in 
de breedtesport. De opsporingsonderzoeken naar gebruik van, aanzet tot, en handel in 
doping lijken zich echter voornamelijk te richten op de topsporten zoals wielrennen en 
atletiek.  
 
Aanpak handel 
Drie interdepartementale en multidisciplinaire platformen voeren in België actief strijd 
tegen de hormonendelinquentie: de Interdepartementale Cel Residu's (ICR);  de 
multidisciplinaire Cel voor de strijd tegen fraude in de voedselketen; en de  
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Multidisciplinaire Cel Hormonen (MCH). De Belgische autoriteiten veronderstellen dat 
dopingproducten voor persoonlijk gebruik voornamelijk worden aangeleverd en 
gedistribueerd door dezelfde criminele netwerken11 die ook hormonen aanleveren voor de 
bio-industrie en voor voedsel en vleesfraude. Een nieuwe tendens is dat de criminele 
organisaties tevens op het terrein van synthetische drugs en amfetamines werkzaam zouden 
zijn (www.just.fgov.be).  

In België is in maart 2004 daarom het takenpakket van de MCH uitgebreid van 
hormonendelinquentie naar strijd tegen de illegale handel in hormonen, niet-conforme 
geneesmiddelen en illegale dopingproducten.  Op die manier moet een meer realistisch 
beeld van deze handel in verboden producten worden verkregen zodat opsporingsdiensten 
en justitie sneller kunnen optreden bij de betrokken producenten en verdelers. Voorjaar 
2005 is nog niet bekend tot welke (extra) werkzaamheden of resultaten dit heeft geleid.  

Het ministerie van Justitie publiceert jaarlijks cijfers over drugs- en dopinghandel 
gerelateerde delicten in België (www.just.fgov.be). Onduidelijk is welk deel van deze 
registraties betrekking heeft op  dopingmiddelen en welke op drugs.   
 
Duitsland 
Cijfers over dopinggebruik in Duitsland lopen uiteen. Een verkennend onderzoek van het 
Landessportministerium Brandenburg uit 1999 spreekt van 200.000 tot 300.000 Duitse 
gebruikers. De studie van Boos (2000) laat voor het eerst zien hoe omvangrijk het probleem 
in de breedtesport is. Uit dit onderzoek onder circa 3.000 sporters (in fitnesscentra) blijkt 
dat circa 22% van de mannen en circa 7% van de vrouwen in de fitnesscentra in Noord-
Duitsland ooit doping heeft gebruikt om hun training te ondersteunen. De gemiddelde 
leeftijd waarop doping wordt gebruikt is 29 jaar, terwijl in de leeftijdscategorie 21-25 jaar 
het aantal personen dat gebruikt het hoogst is. Boos benadrukt dat de percentages wellicht 
hoger zijn, omdat er een hoge non-respons is. Uit een ander verkennende Europese studie 
blijkt dat in Duitsland 5,7% van de respondenten in de fitnesscentra doping gebruikt 
(Surmann e.a. 2002). Deze studie onthoudt zich van absolute getallen. Daarnaast is uit de 
frequent gehouden urinecontroles bij bodybuildingwedstrijden bekend dat tussen 1995 en 
2000 circa 39% van de gecontroleerde Duitse deelnemers anabolen of andersoortige 
middelen hebben gebruikt (Surmann e.a. 2002). Boos (2000) schat dat de totale omzet van 
dopingmiddelen op de zwarte markt in Duitsland jaarlijks 200 miljoen DM bedraagt.  
 
Aanpak 
Het verbod op de productie en handel van dopinggeduide middelen is in Duitsland 
vastgelegd in de Wet op de Geneesmiddelen. De laatste wijziging van deze wet heeft 
plaatsgevonden in 1998. Hierin zijn enkele strafbare handelingen opgenomen, hetgeen een 
verbetering heeft bewerkstelligd in de strijd tegen doping in de sport (Asser instituut 2001). 
Personen die dopingmiddelen in omloop brengen, voorschijven of toedienen kunnen een 
maximale gevangenisstraf van drie jaar of een geldboete worden opgelegd. Verzwarende 
omstandigheden, zoals het op grote schaal georganiseerd verspreiden van doping of het 
toedienen van doping aan personen onder de 18 jaar, kunnen leiden tot straffen tot 

                                                 
11 Op 19 en 20 juli 2002 heeft de federale politie van België in Limburg de grootste partij anabolen 
in de geschiedenis van West Europa in beslag genomen. Agenten vonden 550 kilogram anabole 
steroïden, bestemd voor sportscholen en fitnesscentra in zes Europese landen. De 550 kilogram 
anabolica hadden een straatwaarde van 137,5 miljoen euro. Het ging om ampullen en pillen. De drie 
verdachten die hiervoor werden gearresteerd, hebben banden met het sportschoolmilieu. De anabolen 
arriveerden in bulk, werden verpakt en terug naar het buitenland verzonden. Daarbij zaten vervalste 
producten van operaties die een paar jaar eerder waren opgerold. Behalve naar Engeland voerde het 
netwerk ook middelen uit naar Nederland. 



Dopinghandel: stand van zaken  33 

maximaal tien jaar gevangenisstraf. Persoonlijk gebruik van doping in de (breedte)sport is 
niet bij wet verboden. De overheid en de DSB zijn weliswaar betrokken, maar het is aan de 
diverse sportfederaties of er anti-doping regels worden opgenomen in de grondregels van 
de verenigingen. 
 
In Duitsland zijn diverse organisaties werkzaam in de strijd tegen dopinggebruik en 
dopinghandel. De overkoepelende organisatie voor preventie en voorlichting heet sinds 
1 januari 2003 de Nationale Anti Doping Agentur (NADA), hetgeen een vervolg is op de 
gemeenschappelijke Anti-Doping-Kommission van de Duitse Sportbond (DSB/NOK) 
(www.nada-bonn.de ) 
 
Handel  
Politie (Bundeskriminalamt) en Justitie zijn verantwoordelijk voor de opsporing en 
vervolging van dopinghandelaren. Het Bundeskriminalamt verzamelt jaarlijks cijfers over 
misdrijven en criminaliteit in geheel Duitsland. Handel in Doping wordt in Duitsland 
geregistreerd onder drugwetcriminaliteit (Rauschgiftcriminalitaet). Onduidelijk is welk deel 
van de drugshandel dopinggeduide producten betreft. Deze kunnen zijn opgenomen als 
synthetische drugs, maar ook in de categorie ‘overige’ drugs vallen.12 Een onderzoek van 
de EU (Surmann e.a 2002) onderzocht de omvang van de handel in Duitsland door 
verschillenden instanties te ondervragen. Uit deze inventarisatie blijkt dat: 

• in Duitsland tussen 1997 en 2001 208 overtredingen op de wet op de 
Geneesmiddelen door Interpol zijn geregistreerd; 

• in de periode 1997 tot halverwege 2001 bij de diverse politiedistricten van het 
Bundeskriminalamt in totaal 139 gevallen van dopinghandel zijn geregistreerd. 
Overigens vonden hiervan 89 zaken in 2000 plaats, terwijl tot halverwege 2001 er 
slechts één zaak werd geregistreerd;  

• in 1999 en 2000 in totaal 216 gerechtelijke onderzoeken naar dopinghandel en 
geneesmiddelenvervalsing door de marechaussee (Zollkriminalamt) zijn gestart; 

• tussen 1996 en 2000 bij de verschillende instanties voor het testen van 
geneesmiddelen (Arzneimitteluntersuchungsstellen) respectievelijk 2, 23, 1, 23 en 
24 keer een preparaat ter analyse werd voorgelegd, nadat het vermoeden bestond 
dat het middel gefalsificeerd was.  

 
Schludi e.a. (2000) en Ritsch en Musshoff (2000) hebben onderzoek gedaan naar de inhoud 
van de aangeboden dopingproducten en geneesmiddelen op de zwarte markt. Hieruit blijkt 
onder andere dat er veel producten zijn die qua uiterlijk bedrieglijk veel lijken op de in de 
reguliere handel verkrijgbare geneesmiddelen. De onderzoekers veronderstellen daarom een 
grote mate van professionaliteit. Laboratoriumanalyse van deze producten laten echter zien 
dat drie kwart van de producten gefalsificeerd zijn en niet de werkzame stoffen bevatten die 
op de verpakkingen worden aangegeven. Met name anabolen worden vaak vervalst (Ritsch 
en Musshoff  2000).   
 
Boos (2000) en Lekkakos e.a. (2003) erkennen het probleem van de (Duitse) zwarte markt 
via internet.13 Ook stellen zij dat er weinig kennis is over deze markt. Bovendien zijn er 

                                                 
12 In 2001 werd in het Berlijnse bodybuildingcircuit een anabolenring aan het licht gebracht die deels 
bestond uit en geleid werd door corrupte politiefunctionarissen.  
13 In november 2004 werden in Hamburg de leden van een grote criminele organisatie (de 
zogenoemde zaak SledgeHammer) opgepakt die volgens de Duitse autoriteiten jarenlang 
verantwoordelijk zijn geweest voor de distributie van dopingmiddelen via internet. De wijdvertakte 
organisatie leverde middelen aan geheel Europa. Delen van de organisatie bevonden zich op het 
Britse eiland Man, terwijl de internetserver werd gerund vanuit Sarajevo, en de financiële transacties 
via Hamburg verliepen.  
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geen systemen die de handel in kaart (kunnen) brengen. In de ontwikkeling van een 
(digitaal) grensoverschrijdend europees systeem zien de onderzoekers van Iapetos een 
belangrijk wapen tegen de dopinghandel via het internet.  
 
Frankrijk 
Ook in Frankrijk lopen de schattingen van dopinggebruik uiteen. In een onderzoek van  
Laure (2000) heeft 9,5% van de ondervraagde sportschoolbezoekers (in 1996) ooit in zijn 
of haar leven doping gebruikt. Dit betekent dat er minimaal 650.000 gebruikers in Frankrijk 
(zouden) zijn. Uit een verkennende Europese studie blijkt dat in Frankrijk 4% van de 
gebruikers van fitnesscentra doping gebruikt (Surmann e.a. 2002). Vier procent is tevens 
het percentage sporters dat positief werd bevonden na officiële dopingtesten in 2002 
(www.jeunesse-sports.gouv.fr).  
 
Verder is er meerdere malen onderzoek gedaan naar het gebruik van prestatieverhogende 
middelen onder jeugdigen (Middleton 2003). Schattingen van het gebruik van verboden 
dopingmiddelen onder jongeren (tot 23 jaar) variëren van 1,7% (1994), 4% (2004) tot 6,9% 
(1999). Hoewel deze metingen verschillen stelt Middleton (2003) dat de mate van het 
gebruik van doping onder Franse jongeren vergelijkbaar is met andere Europese landen. In 
Frankrijk, en in deze onderzoeken, vallen heroïne en speed echter ook onder 'dopage'. 
Indien gekeken wordt naar het Nederlandse begrip doping, dan blijkt dat het gebruik van 
bijvoorbeeld anabolen veel lager is (0,4% van de Franse jongeren). Nadere informatie over 
het gebruik van doping in de (Franse) breedtesport of over de aanvoerlijnen van de 
gebruikers is niet bekend. 
 
Aanpak 
Ook in Frankrijk voert men reeds lange tijd een intensieve strijd tegen doping. De overheid 
bemoeit zich hier al jarenlang mee. In Frankrijk worden de sportfederaties erkend als 
rechtspersonen, maar zijn ze aan strenge juridische regels gebonden. Alle sporters hebben 
daarnaast een sportlicentie nodig willen ze aan wedstrijden deelnemen Bovendien zijn zij 
verplicht zich te onderwerpen aan medische en dopingcontroles. 
 
Bezit, gebruik en handel van dopinggeduide middelen is in Frankrijk, evenals in België, 
sinds 1999 bij de wet verboden. Personen die dopingmiddelen in omloop brengen, 
voorschijven of toedienen kunnen een maximale gevangenisstraf van vijf jaar en een 
geldboete van circa 8000 euro worden opgelegd. (Asser instituut 2001). De vroegste anti-
doping wet in Frankrijk dateert van 1965. Sindsdien is een veelvoud aan wetten, decreten 
en andere regelgeving door het parlement aangenomen om doping in de (breedte)sport 
effectief te kunnen tegengaan (Asser Instituut 2001). Om een grotere controle te kunnen 
uitvoeren is in 1989 het Conseil Nationale Anti-doping (CNAD) opgericht, vergelijkbaar 
met het Nederlandse NeCeDo. De meest recente anti-doping wetgeving is opgenomen in de 
sportwetten van 1999 en 2000. Daarnaast heeft de oprichting van de Conseil de prévention 
et de lutte contre dopage (CPLD, bestaande uit doktoren en overheidsfunctionarissen) de 
invloed van de overheid sterk vergroot. De CPLD heeft daarbij onder andere de 
bevoegdheid disciplinaire straffen van sportfederaties aan individuele sporters te wijzigen. 
Frankrijk heeft overigens in oktober 1989 de Europese Anti-doping conferentie 
geratificeerd, waarna hij in 1991 in werking is getreden.  
 
Handel 
De site van de Franse douane (www.douane.gouv.fr) bevat veel informatie over de omvang 
van de handel in dopinggeduide middelen. Zo zijn voor 2001 en 2002 respectievelijk 100 
en 65 inbeslagnemingen van dopingproducten geregistreerd. In 2002 betekent dat een totale 
inbeslagneming van meer dan 45.000 ampullen, tabletten, capsules en spuiten. Meer dan de 
helft van deze handelswaren is aangetroffen tijdens onderzoeken op het vliegveld Charles 
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de Gaulle in Parijs. Daarnaast is 40% van deze hoeveelheid aangetroffen in postpakketten, 
voornamelijk afkomstig uit de Verenigde Staten. Bovendien blijkt uit verschillende 
inbeslagnemingen dat de bestellingen zijn geplaatst via het internet. Uit analyse van de 
inbeslagnemingen blijkt dat tussen 2001 en 2002 het scala van producten zich meer en meer 
lijkt te beperken. De meest populaire producten blijken metandienon, nandrolon en 
testosteron, terwijl clenbuterol en ephedrine steeds minder worden aangetroffen.  
 
De franse douane constateert verder een afname van het aantal veterinaire dopingproducten, 
terwijl de substanties die gebruikelijk zijn bij cosmetische sporters in omvang zijn 
toegenomen. Uit de dossiers is verder op te maken dat de in beslag genomen producten 
vooral bedoeld zijn voor persoonlijk gebruik of voor gebruik van collega's/ vrienden van de 
sportschool, met name voor bodybuilding.  
 
 
3.4 Resumé 
 
In Nederland zijn de voornaamste plekken waar doping wordt verhandeld al jarenlang de 
sportscholen en fitnesscentra. Hier worden de eerste contacten gelegd tussen sporters en 
handelaren. De overige producten worden aangeschaft via internet of worden door sporters 
zelf meegenomen uit het buitenland.  
 
Uit een vergelijking van nieuwsgroepen op het internet met dopinghandel als onderwerp 
blijkt dat zowel in 2001 als in 2004 in de geselecteerde usenetgroepen geen sprake is van 
een levendige handel in dopinggeduide middelen. Het aantal nieuwsgroepen dat in 2004 
beschikbaar is, is veel groter dan in 2001. Met name (op het buitenland gerichte) 
usenetgroepen over gerelateerde onderwerpen als fitness, bodybuilding en 'gezonde' 
voedingspatronen zijn in aantal toegenomen. De illegale handel verloopt echter vooral via 
internationale aanvoerlijnen, nationale en lokale tussenhandelaren en de lokale aanbieders 
van dopingmiddelen. Over de omvang van de handel kunnen door een gebrek aan 
(vergelijkende) gegevens geen uitspraken worden gedaan 
 
Internationaal gezien staat de dopingproblematiek al jaren op de agenda. Diverse 
samenwerkingsverbanden zijn gesloten tussen landen en tussen overheden en 
sportorganisaties om dopinggebruik tegen te gaan. Om tot een verbeterde aanpak van het 
dopinggebruik te komen zijn op Europees niveau de laatste jaren vele internationale 
bijeenkomsten georganiseerd. Maatregelen ter bestrijding van dopinghandel en voor het 
tegengaan van het gebruik moeten vooral op nationaal niveau worden genomen. In Europa 
is in België, Italië en Frankrijk sprake van de toepassing van strafwetgeving bij zowel 
dopinggebruik als dopinghandel. In de overige Europese landen geldt dit alleen voor de 
handel.   
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4. DOPINGZAKEN 
 
 
 
In dit hoofdstuk worden allereerst de verzamelde dopingzaken van voor en na de 
wetswijziging in het kort behandeld. Vervolgens wordt het justitieel verleden van de 
verdachten uiteengezet. De kenmerken van de dopingzaken, gevolgd door de formele en 
materiële mogelijkheden worden daarna beschreven.  
 
 
4.1 Beschrijving dopingzaken 
 
Van de verschillende dopingzaken worden hieronder de belangrijkste feiten uit het 
strafrechtelijke onderzoek kort weergegeven: wie zijn er bij betrokken; in welke middelen 
is gehandeld; welke werkwijze is door opsporingsdiensten gehanteerd; en welke straf is 
uiteindelijk opgelegd. Allereerst worden de zaken behandeld van voor de wetswijziging, 
vervolgens de zaken die zich na de wetswijziging hebben voorgedaan. In bijlage 2 is een 
overzicht van alle zaken opgenomen. 
 
Voor de wetswijziging 
Nagegaan is welke dopingzaken in de drie jaren voor de wetswijziging in 2001 door 
opsporingsinstanties zijn uitgevoerd en met een rechterlijke uitspraak zijn afgedaan. In 
totaal zijn in de periode 1998-2001, 11 zaken aangetroffen waarbij sprake is van handel in 
dopinggeduide middelen.   
  
Zaak 1 
In zowel 1997 als 1998 werd de verdachte aangehouden wegens het invoeren en ter 
aflevering in voorraad hebben van ongeregistreerde geneesmiddelen. De verdachte is 
eigenaar van een  website met een on-line drogisterij. De aandacht werd op deze verdachte 
gevestigd doordat ongeregistreerde geneesmiddelen afkomstig uit Amerika werden 
onderschept op de Luchthaven Schiphol. In de naar de verdachte verzonden pakketten 
werden in totaal 3.300 capsules van het pro-hormoon1 DHEA (de-hydro-epi-androsteron), 
60 gram crème melatonine en eveneens 3.060 capsules van dat middel aangetroffen. 
Melatonine is een door de epifyse aangemaakt hormoon. Het bevordert de slaap en regelt 
het ritme van lichaamsfuncties. De productie van melatonine wordt mogelijk minder met 
het ouder worden.  
 
De pakketten met ongeregistreerde geneesmiddelen zijn tijdens een standaard 
douanecontrole aangetroffen. Vervolgens is een regionaal inspecteur van het IGZ door de 
douanebeambte ingeschakeld om de aard van de ongeregistreerde geneesmiddelen vast te 
stellen. Uit laboratoriumonderzoek bleek dat het om dopinggeduide middelen ging. Voor de 
twee gepleegde feiten werd de verdachte een boete opgelegd van in totaal 1.588 euro (twee 

                                                 
1 Het gebruik van anabole steroïden door sporters kan bijwerkingen hebben, waaronder het afnemen 
van de eigen testosteronproductie en verhoogde risico's op hart- en vaatziekten. Als alternatief voor 
anabolen zijn fabrikanten van sportvoedingspreparaten eind jaren negentig gekomen met de 
zogenaamde pro-hormonen of precursors. Voorbeelden zijn DHEA, pregnenolon en androsteendion. 
Pro-hormonen, zo wordt verondersteld, zetten zich via een aantal biochemische omzettingen om in 
het mannelijk geslachtshormoon testosteron, dat een sleutelrol speelt bij de opbouw van spierkracht 
en spiermassa. Hoe dichter het pro-hormoon tegen het eindproduct (testosteron) aanzit, hoe groter de 
kans dat het daadwerkelijk wordt omgezet in testosteron. 
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maal 1.750 gulden). Er is geen verder onderzoek gedaan naar eerdere bestellingen van deze 
verdachte of naar de omvang van de verkoop via zijn on-line drogisterij. 
 
De verdachte verklaarde dat hij de middelen voor eigen gebruik heeft besteld. "Het is 
onterecht dat melatonine wordt aangemerkt als ongeregistreerd medicijn. Het werkt goed 
tegen slapeloosheid. DHEA gebruik ik tegen het verouderingsproces." 
 
Zaak 2 
In 1998 werd de verdachte de invoering van ongeregistreerde middelen op Nederlands 
grondgebied ten laste gelegd. Tijdens een controle op luchthaven Schiphol van de 
handbagage van passagiers die in Nederland aankwamen vanuit Thailand, werden de 
geneesmiddelen in zijn handbagage gevonden. In totaal trof men 1000 pillen stanozol, 30 
capsules DECA durabolin en 200 capsules sustanon aan. De bagage werd gecontroleerd 
tijdens een standaard controle door ambtenaren van de belastingdienst. Vervolgens werd 
contact opgenomen met een regionaal inspecteur van het IGZ. Voor de invoering van deze 
middelen kreeg de verdachte een straf opgelegd van 272 euro (600 gulden). Er is geen 
verder onderzoek gedaan naar de omvang van de dopinghandel van deze verdachte. 
 
Verdachte verklaarde: "De doping is voor een vriend, ik krijg er geen geld voor. De 
middelen zijn ook wel in Nederland te krijgen, maar dan zijn ze vaak nep." 
 
Zaak 3 
In 1999 werd de verdachte staande gehouden tijdens een verkeerscontrole op de A4 in de 
gemeente Haarlemmermeer door ambtenaren van de belastingdienst, Douane District 
Hoofddorp. In de bestelbus werd een partij dopingmiddelen aangetroffen: 100 ampullen 
nandrolone, 180 tabletten primobolan anabolicum, 3.000 tabletten methan-drostenol en 48 
injectienaalden met genotonorm. De verdachte verklaarde deze middelen in een 
wegrestaurant te hebben geruild met een Belg tegen sportvoeding. De middelen zouden 
uitsluitend bestemd zijn voor eigen gebruik. Het contact met de Belg zou zijn gelegd tijdens 
een sportbeurs in Duitsland. De zaak werd overgedragen aan de politie Kennemerland, die 
nader advies heeft gevraagd aan de IGZ. De ambtenaar van de IGZ concludeerde dat bij een 
dergelijk grote hoeveelheid het niet aannemelijk is dat de doping alleen voor eigen gebruik 
is. De verdachte kreeg voor het in bezit hebben van een handelshoeveelheid 
dopingmiddelen een boete opgelegd van 680 euro (1.500 gulden).  
 
Verdachte verklaarde: "Ik weet dat handelen in doping niet mag, ik dacht dat in bezit voor 
eigen gebruik wel legaal was. Ik gebruik doping om in vorm te blijven." 
 
Zaak 4 
In 1999 werd de eigenaar van een bedrijf, gevestigd te Amsterdam, de invoer van 
ongeregistreerde geneesmiddelen ten laste gelegd. Tijdens een douanecontrole van 
zendingen die worden verzorgd door een koeriersdienst op naam van dezelfde eigenaar zijn  
goederen ingevoerd op naam van het bedrijf. De goederen werden omschreven als 
producten voor menselijke consumptie  en vertegenwoordigden een waarde van ruim 6.000 
euro (13.659 gulden). De afzender was een farmaceutisch bedrijf in de Verenigde Staten. 
Via het DIC werd contact opgenomen met de IGZ. Enkele dagen later berichtte de IGZ dat 
de goederen niet ingevoerd mochten worden.  
 
Behalve chrondroitin dat een legaal middel is, werden alle middelen in beslaggenomen en 
overgedragen aan de Dienst der Domeinen. Het ging hierbij om 7.200 stuks 
androstendione, 18.000 stuks melatonine en 88.560 stuks DHEA. Daarnaast werden ook 
18.000 pillen chondroitin sulfate aangetroffen. De rechtspersoon kreeg een straf opgelegd 
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van 272 euro (600 gulden). Er werd geen verder onderzoek gedaan naar mogelijk eerdere 
zendingen van dopingmiddelen door dit bedrijf. 
 
Zaak 5 
Verdachte werd in 2000 aangehouden wegens de invoer van ongeregistreerde 
geneesmiddelen. Tijdens een controle bij de Douanepost aan de Corsicaweg in Amsterdam, 
werden 180 capsules met het pro-hormoon 19Nor5DIOL aangetroffen. Verdachte werd 
conform de eis van de officier van justitie veroordeeld tot een geldboete van 1.588 euro 
(3.500 gulden). Er vond geen vervolgonderzoek plaats. 
 
Zaak 6 
In 2000 werd verdachte de invoer van ongeregistreerde medicijnen ten laste gelegd. De 
goederen zijn tijdens een controle door de douanepost op luchthaven Eindhoven 
aangetroffen. Het ging om 90 capsules phenyltropic. Er is geen sprake van overige 
misdrijven. De verdachte kreeg een boete opgelegd van 45 euro (100 gulden).  
 
Verdachte verklaarde: "De pillen heb ik besteld via internet. Ik dacht dat ze ter verkrijging 
van een lager vetpercentage waren." 
 
Zaak 7 
De verdachte werd in 2000 aangehouden wegens het invoeren van ongeregistreerde 
medicijnen. In het entrepot van United Parcel Service Nederland BV werd tijdens een 
controle 90 ml somastatin en 3 flacons biotropin aangetroffen. De verdachte kreeg een 
boete opgelegd van 100 euro.  
 
Zaak 8 
Op 29 augustus 2000 werd verdachte bij de grensovergang Hazeldonk door de douane 
aangehouden en trof men een lading cosmetische goederen afkomstig uit Spanje aan, met 
daarbij 21.000 ampullen en tabletten anabole steroïden. Uit de tenlastelegging bleek dat 
deze verdachte meerdere zendingen uit Spanje heeft ontvangen. Samen met een Spanjaard 
verzorgde hij de zendingen, waarvan een deel, ruim honderd kilo aan anabole steroïden, via 
Schiphol werd ingevoerd. Hierbij werd gebruik gemaakt van valse documenten. In 
Nederland werden de preparaten verkocht en afgeleverd bij particulieren en handelaren 
(onder meer bij een  sportschoolhouder in het noorden van het land, zaak 12). 
 
De verdachte werd veroordeeld voor de handel in dopingmiddelen. Hiervoor heeft hij in 
totaal een werkstraf van 120 uur gekregen. Daarnaast is hij veroordeeld voor valsheid in 
geschrifte vanwege het niet opgeven van de omzet die met de verkoop van anabole 
steroïden is gegenereerd. Dat het hierbij ging om illegaal ingevoerde producten doet aan dit 
feit niets af. De straf hiervoor is een werkstraf van eveneens 120 uur. Verder moet 
verdachte ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel bijna 5.500 euro aan 
de staat betalen. Dit is het bedrag dat hij naar het oordeel van de rechtbank aan de handel in 
anabolica heeft overgehouden.   
 
Zaak 9 
In 2001 werden 12 personen aangehouden op verdenking van de volgende delicten: bedrog 
met handelsnaam, of -merk; het verkopen van valse geneesmiddelen; het opzettelijk 
gebruik maken van een vals reisdocument; het plegen van valsheid in geschrifte; het doen 
van opzettelijk onjuiste aangiften inkomstenbelasting; voorhanden hebben van een 
vuurwapen; en het voorhanden en in voorraad hebben van middelen die vallen onder de 
Opiumwet.  
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De organisatie die onder leiding stond van een van de hoofdverdachten was met name 
actief in het zuiden en westen van het land en kocht, met gebruikmaking van valse namen 
en vervalste papieren van de IGZ en het ministerie van VWS, anabolica in bij Zuid-
Europese ondernemingen, om die vervolgens af te zetten in Nederland en door te sluizen 
naar Duitsland. De handel in dopinggeduide middelen is voor personen die niet over de 
vereiste vergunningen beschikken verboden. Om anabolica van de groothandel te kunnen 
betrekken werden vergunningen en brieven van de IGZ vervalst en toegezonden aan 
bedrijven in Zuid-Europa, met name Spanje en Griekenland. De bestellingen werden op 
naam van niet bestaande Nederlands bedrijven gedaan. Sommige groothandelsbedrijven 
waar de bestellingen werden geplaatst vroegen niet naar vergunningen en controleerden ook 
niet of deze bedrijven wel stonden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.  
 
De handel in dopingmiddelen vond plaats met sportscholen, andere lokale handelaren en 
vermoedelijk met particulieren. Tevens produceerde de organisatie grote hoeveelheden 
medicijnendoosjes, bijsluiters en blisters. Er werden exacte kopieën van originele 
verpakkingen van de farmaceutische industrie (Organon en Schering AG) gemaakt, om de 
anabolen als authentiek te kunnen verkopen. De merknamen zijn auteursrechtelijk 
beschermd, maar vormden voor drukkerijen geen beletsel om op verzoek van de organisatie 
grote partijen drukwerk te verrichten. 
 
Onderzoek naar de kwaliteit van de in beslaggenomen anabolica toonde aan dat er 
producten zijn vervalst. Er zijn partijen aangetroffen met geen, te weinig of zelfs te veel 
werkzame bestanddelen. 
 
In het opsporingsonderzoek werd vooral gebruik gemaakt van telefoontaps, maar er werden 
ook stelselmatige observaties uitgevoerd. Volgens de officier van justitie die destijds het 
onderzoek coördineerde werd voor het mogen toepassen van deze opsporingsmiddelen 
toestemming verkregen omdat er duidelijk sprake was van georganiseerde criminaliteit 
(artikel 140 WvSr). De FIOD/ECD voerde het onderzoek naar de invoer- en 
verkooppraktijken van de organisatie uit. Bij de aanhouding en doorzoeking beschikte de 
organisatie over circa 136.000 euro (300.000 gulden) aan contanten. 
 
De twee hoofdverdachten waren eigenaar van een sportschool. De omzet van de organisatie 
is vastgesteld op ruim 36 miljoen gulden, in huidige valuta 16 miljoen euro.  
 
De twee hoofdverdachten zijn voor hun leidende rol in een criminele organisatie die op 
grootschalige wijze handelde in anabole steroïden veroordeeld tot 30 maanden 
gevangenisstraf en een boete van 22.689 euro (50.000 gulden) respectievelijk 18 maanden 
gevangenisstraf en een boete van eveneens 22.689 euro (50.000 gulden). Drie 
medeverdachten zijn eveneens veroordeeld tot gevangenisstraffen en boetes (6 maanden en 
60.000 gulden boete; 6 maanden of 240 uur dienstverlening; 1.000 gulden boete). De 
overige verdachten zijn niet vervolgd of zijn vrijgesproken. 
 
Zaak 10 
De verdachte werd in 2001 aangehouden wegens het invoeren van ongeregistreerde 
middelen. Er werden 1.110 ampullen sustanon en 460 ampullen primoteston in 
beslaggenomen. De verdachte heeft een boete opgelegd gekregen van 1.000 euro.   
 
Zaak 11 
In 2001 werd de woning van de verdachte doorzocht na een melding van de aanwezigheid 
van een pistoolmitrailleur in de woning. Tijdens de huiszoeking werd naast munitie, een 
geluidsdemper, cocaïne, weegschalen, verpakkingsmateriaal, een versnijdingsmat en pillen 
ook een hoeveelheid anabolen steroïden in beslaggenomen. Volgens de inspecteur van het 



Dopingzaken 41

IGZ was de aangetroffen hoeveelheid te groot om alleen voor eigen gebruik te zijn. Voor 
het in voorraad hebben van dopinggeduide middelen kreeg de verdachte een straf opgelegd 
van 2.042 euro. Voor de overige feiten kreeg de verdachte een gevangenisstraf. 
 
Na de wetswijziging 
Tevens is nagegaan welke zaken met betrekking tot doping zich na de wetswijziging 
hebben afgespeeld en met een rechterlijke uitspraak zijn afgedaan. In de periode 2001-2004 
zijn zeven zaken aangetroffen waarbij sprake is van handel in dopinggeduide middelen.  
  
Zaak 12 
In 2002 wordt vijf verdachten handel in anabolica en amfetaminen ten laste gelegd. Een van 
de verdachte is eigenaar van een sportschool in het noorden van het land en handelt van 
daaruit al jarenlang in doping. Bij de belastingdienst zijn de eerste signalen al in 1998 
ontvangen dat deze verdachte grootgrossier is in anabolica. In 2001 beschouwt ook de 
Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) van de politie Friesland deze verdachte als een 
grootleverancier. Drie van de overige verdachten leveren periodiek de dopingmiddelen aan 
deze handelaar, terwijl een vijfde verdachte hand- en spandiensten verricht en onder meer is 
betrokken bij de distributie van de dopingmiddelen.   
 
Begin 2002 komt bij de politie informatie binnen over handel in groeihormonen van 
humane oorsprong, waarbij enkele van deze verdachten betrokken zouden zijn. 
Groeihormoon is een hormoon uit de hypofyse. Aanvankelijk werd groeihormoon 
geproduceerd uit menselijke hypofysen. Dat gaf echter bijzonder vervelende 
bijverschijnselen, zodat men besloot dat middel niet meer te gebruiken.2 Gevaren 
verbonden aan het gebruik van menselijk groeihormoon zijn de kans op overbrenging van 
de ziekte van Creutzfeld-Jakob (de gekke koeien ziekte) en HIV (Minnebo 2005).  
 
Mede vanwege de gezondheidsrisico's is onder verantwoordelijkheid van het OM in 
Groningen een opsporingsonderzoek gestart. Het onderzoek dat ongeveer vier maanden in 
beslag nam, richt zich vooral op de verdachte sportschoolhouder. Met behulp van 
telefoontaps, stelselmatige observaties waarbij gebruik is gemaakt van zichtversterkers, 
foto-opname apparatuur en een peilbaken zijn de gangen van de verdachte nagegaan. 
Daarnaast is gebruik gemaakt van het  zogenoemde digiteam van de FIOD-ECD.     
 
Bij de aanhouding en doorzoekingen zijn bij drie verdachten grote hoeveelheden 
dopingmiddelen aangetroffen. Bij één verdachte is daarnaast bijna 500 gram cocaïne 
aangetroffen en ruim 20 liter safrool, dat wordt gebruikt bij de productie van XTC. Deze 
verdachte is eerder al veroordeeld voor de productie van synthetische drugs. Voor dit in 
1997 gepleegde feit heeft hij in 2001 6,5 jaar gevangenisstraf gekregen. Bij een andere 
verdachte zijn tevens 200 ampullen aangetroffen met groeihormonen afkomstig van de 
menselijke hypofyse.  
 
De sportschoolhouder is voor de handel in dopingmiddelen veroordeeld tot 102 dagen 
gevangenisstraf en een werkstraf van 120 uur. De persoon die in het bezit was van de 
groeihormonen en die al eerder voor de handel in dopingmiddelen is veroordeeld (zaak 8) 
heeft een gevangenisstraf van een half jaar gekregen. De derde verdachte is naast het 
overtreden van de WOG en de Opiumwet, ook door het in bezit hebben van safrool 
schuldig bevonden aan het overtreden van de wet voorkoming misbruik chemicaliën. Voor 

                                                 
2 Tegenwoordig wordt via biotechnologie (recombinatietechniek) een dergelijk hormoon door 
bacteriën (in dit geval met behulp van de in darmen levende colibacteriën) gemaakt. Er is nu 
voldoende van beschikbaar, maar de medische toepassingen zijn beperkt (Ivan Wolffers 
medicijnenwijzer, www.achmeahealth.nl).  
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deze drie feiten heeft de verdachte anderhalf jaar gevangenisstraf gekregen. Volgens de 
officier van justitie heeft de rechter bij het bepalen van de strafmaat laten meewegen dat de 
handel in doping voor de wetswijziging heeft plaatsgevonden.  
    
Zaak 13 
Verdachte is in 2002 op Schiphol aangehouden wegens invoer van ongeregistreerde 
middelen. Bij de aanhouding zijn 4.400 tabletten anabolen in beslag genomen. De 
verdachte heeft een boete opgelegd gekregen van 2.500 euro. Voor zover bekend heeft er 
geen vervolgonderzoek plaatsgevonden.  
 
Zaak 14 
Tussen 2003 en 2004 loopt een onderzoek naar twee verdachten van handel in GHB, XTC, 
viagrapillen en andere verboden middelen conform de WOG, waaronder anabolen en 
groeihormonen. De hoofdverdachte werkt als 'supplementenman' in twee sportscholen en 
als uitsmijter in een café. Tevens heeft deze verdachte een eenmanszaak in im- en export 
alsmede een groot- en kleinhandel in sportvoeding, sportkleding, fitnessapparatuur en 
dergelijke. Als portier en tijdens werkzaamheden bij de sportschool heeft hij verschillende 
illegale middelen verkocht: doping, drugs, viagra.  
 
Naar aanleiding van twee onwel geworden personen, start de politie Zaanstreek een 
onderzoek. De opsporingsmiddelen die hierbij worden gebruikt zijn telefoontaps, 
stelselmatige observatie en aanhouding buiten heterdaad. Verschillende hoeveelheden 
illegale middelen zijn bij een doorzoeking in beslaggenomen, onder meer anabolica, GHB, 
ephedra, ephedrine, stackers, viagra en DHEA. De verdachte wordt aangehouden en 
veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een werkstraf van 240 
uur. 
 
De officier van justitie die bij deze zaken was betrokken vindt de opgelegde straf erg laag. 
Desalniettemin is geen hoger beroep aangetekend, omdat dit erg veel tijd zou kosten en 
verhoudingsgewijs weinig zou opleveren, aldus de officier. 
 
Zaak 15 
In 2003 doet de rechtbank van Gent een rechtshulpverzoek aan de politie Haaglanden. Een 
pakket met diverse soorten illegaal geïmporteerde medicijnen afkomstig uit Den Haag is 
aan de grens onderschept. De politie verricht op basis van de informatie uit België een 
huiszoeking bij de afzender van het pakket. Hierbij worden diverse soorten doping in 
beslag genomen. De IGZ wordt ingeschakeld om de middelen te testen. De zaak is in 
België afgehandeld; de uitspraak is onbekend. 
 
Zaak 16 
De verdachte wordt in 2003 aangehouden op de luchthaven Rotterdam wegens het in 
Nederland invoeren van ongeregistreerde middelen. De in beslaggenomen middelen zijn 
alle anabole steroïden en groeihormonen. Verdachte verklaart dat de anabolica voor eigen 
gebruik zijn en is in vrijheid gesteld. 
 
Zaak 17 
Verdachte wordt wegens een verlopen APK-keuring staande gehouden. Navraag in het 
Herkenningsysteem (HKS) levert meerdere antecedenten op, met name op het gebied van 
de opiumwet, waaronder het vervoer en bezit van verdovende middelen. De auto wordt 
doorzocht en er worden 1.000 XTC-pillen, 80 gram cocaïne, kamagra en aventis cynomel 
gevonden. Vervolgens wordt de woning van de verdachte onderzocht alwaar cocaïne en een 
hoeveelheid doping wordt aangetroffen. Verdachte verklaart dat de XTC-pillen voor 
iemand anders zijn, maar dat de anabolen voor eigen gebruik zijn. Volgens de inspecteur 
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van de IGZ die als deskundige wordt geconsulteerd, is de aangetroffen hoeveelheid 
medicijnen te omvangrijk voor alleen eigen gebruik. Bovendien staat de verdachte bij de 
CIE van Hollands Midden bekend als verkoper van anabolica.  
 
Tijdens de rechtszaak geeft de officier van justitie aan dat de bij de verdachte aangetroffen 
dopingmiddelen niet alleen voor eigen gebruik zijn, maar ook voor de handel. De verdachte 
wordt hiervoor echter vrijgesproken. Volgens de officier weet de rechtbank niet zo goed 
wat zij met doping aanmoet. Dopingmiddelen zijn relatief onbekend en onduidelijk is wat 
een gebruikers hoeveelheid is en welke middelen met welke doeleinden worden gebruikt. 
Bij drugs is dat veel duidelijker. Voor het in bezit hebben van 1.000 XTC pillen en wat 
cocaïne krijgt verdachte een gevangenisstraf van een half jaar opgelegd.  
 
Zaak 18 
In 2004 wordt verdachte aangehouden wegens het invoeren van ongeregistreerde middelen. 
Bij zijn aanhouding en doorzoeking van zijn woning worden een grote hoeveelheid 
dopingmiddelen en enkele wapens (geweer met munitie van verschillend kaliber, traangas 
en een stroomstok) in beslag genomen. Daarnaast is 10.000 euro in beslag genomen.  
 
Verdachte is voor de handel in doping, waaraan hij zich volgens de uitspraak het jaar 
voorafgaande aan zijn aanhouding meermalen schuldig heeft gemaakt, veroordeeld voor 
een gevangenisstraf van een half jaar, waarvan 143 dagen voorwaardelijk. Verder heeft hij 
een werkstraf gekregen van 120 uur. Voor het in bezit hebben van het wapentuig is hieraan 
een werkstraf van 80 uur toegevoegd. 
 
Lopende zaken 
Daarnaast lopen er momenteel nog enkele opsporingsonderzoeken naar dopinghandel. Bij 
het parket in Zwolle loopt een onderzoek naar twee verdachten van dopinghandel. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd door de FIOD-ECD in Zwolle. Volgens betrokkenen is bij  
verdachten een omvangrijke partij anabolica, vetverbranders en viagra aangetroffen. Het 
onderzoek is gestart naar aanleiding van CIE informatie en is in drie maanden uitgevoerd. 
Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van telefoontaps, een observatieteam en 
huiszoekingen.  
 
Volgens de officier van justitie zou het onderzoek zonder de inzet van deze 
opsporingsmiddelen niet tot de gewenste resultaten hebben geleid. Door de zwaardere 
strafmaat is het opstarten en uitvoeren van een dopingonderzoek eenvoudiger geworden. 
Bij strafbare feiten met een strafmaat vanaf vier jaar mogen verdachten bijvoorbeeld bij 
voldoende verdenking in hechtenis worden genomen. Bovendien gaat er van een 
strafverzwaring het signaal uit dat dergelijke zaken belangrijker worden gevonden, hetgeen 
eerder tot het opstarten van een opsporingsonderzoek zal leiden. Momenteel wordt door de 
FIOD-ECD het proces-verbaal opgesteld.  
 
In Den Haag loopt een opsporingsonderzoek naar de invoer van dopingmiddelen uit 
Suriname, viagra uit India en ergotanine voor de productie van LSD. De goederenstromen 
lopen via twee apotheken in Nederland. Dit onderzoek is een afsplitsing van een groter 
opsporingsonderzoek naar de productie van amfetamine, LSD en XTC. In het kader van het 
onderzoek naar de invoer van middelen zijn enkele personen in Nederland aangehouden. 
Eén van de verdachten is eigenaar van twee apotheken. Deze apotheker heeft een 
vergunning om geregistreerde geneesmiddelen, waaronder ook dopingmiddelen, legaal in te 
voeren. Daarnaast worden via een Surinaams bedrijf, met op papier nevenvestigingen in 
Nederland en Duitsland, in Griekenland bestelde partijen geneesmiddelen via luchthaven 
Schiphol verstuurd naar de vestigingen in Suriname en Duitsland. Op Schiphol wordt 
vervolgens een deel van de ingevoerde hoeveelheid geneesmiddelen uit de voorraad 
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gehaald door een medewerker van de luchthaven, die aan deze illegale activiteiten 
meewerkt. Door de grote hoeveelheid dopinggeduide middelen die op legale wijze werden 
ingevoerd, is de aandacht van opsporingsinstanties na ongeveer een periode van twee jaar 
op dit samenwerkingsverband gevestigd.  
 
Volgens de officier van justitie die het opsporingsonderzoek coördineert is het opstarten 
van een onderzoek naar dopinghandel sinds de wetswijziging makkelijker geworden, omdat 
meer opsporingsmiddelen kunnen worden ingezet. Voor de wetswijziging was het inzetten 
van telefoontaps nagenoeg onmogelijk vanwege de lage strafmaat. In die periode dienden 
opsporingsdiensten het te doen met toevallige vondsten. Doordat aanvullende informatie 
over de activiteiten van de betrokken personen vaak ontbrak, werd op dopingzaken niet 
doorgerechercheerd. Daarnaast ontbreekt bij veel opsporingsambtenaren de kennis 
waardoor dopingmiddelen niet altijd worden herkend. Bovendien wordt als er tevens drugs 
worden aangetroffen, wat vaak het geval zou zijn, het opsporingsonderzoek al snel die kant 
op gestuurd. Dat is bekend en de strafmaat is vaak hoger wat weer tot gevolg heeft dat in 
het onderzoek gebruik kan worden gemaakt van meer en betere opsporingsmiddelen. 
 
Dat dit opsporingsonderzoek wel is opgezet is niet alleen een uitvloeisel van de 
wetswijziging. Hierbij speelt tevens een rol dat deze officier ervaring heeft met 
dopingzaken doordat zij enkele jaren geleden het onderzoek naar het eerste grote 
dopingonderzoek in Nederland heeft uitgevoerd (zaak 9). Dat in dopingzaken vaak ook 
harddrugs, medicijnen en chemicaliën voor de productie van drugs en medicijnen worden 
aangetroffen verklaart deze officier vooral met het gegeven dat de betroken personen open 
staan voor nieuwe trends en de mogelijkheden die zij daardoor krijgen. Een voorbeeld is 
viagra dat de afgelopen jaren in grote hoeveelheden door controle- en opsporingsinstanties 
is aangetroffen, vaak ook in combinatie met dopinggeduide middelen. Gebruikers van 
dopingmiddelen, zeker de stevige gebruikers, hebben vaak last van diverse vervelende 
bijwerkingen, zoals slaapproblemen, hartstoornissen maar ook van erectiestoornissen. 
Dopinghandelaren voorzien hen ook van voor geneesmiddelen die deze bijwerkingen 
verminderen, waaronder viagra, maar ook slaap- en kalmeringspillen.     
 
Van een laatste nog lopende opsporingsonderzoek dat wordt uitgevoerd door de FIOD-
ECD in Helmond is geen nadere informatie beschikbaar.   
 
 
4.2 Justitieel verleden verdachten 
 
Om na te gaan of de verdachten in dopingzaken zich structureel bezighouden met handel in 
doping, is het justitieel verleden van deze personen opgevraagd bij het CJD. Dit wordt 
beheerd door de documentatiedienst in Almelo. In het JDS zijn gegevens opgeslagen over 
strafzaken, waarvoor de verdachten door het OM zijn vervolgd. Per strafzaak is aangegeven 
van welke feiten de betreffende persoon wordt verdacht. Per feit is ook aangegeven welke 
wet en eventueel welk artikel is overtreden. Vervolgens wordt hieraan een kwalificatie 
en/of een maatschappelijke kwalificatie gegeven. De pleegdatum staat (voor zover deze 
bekend is) vermeld, evenals de beslisdatum en de uiteindelijke beslissing ten aanzien van 
de feiten waarvan de betrokkene wordt verdacht. Hiermee is informatie over de afdoening 
beschikbaar. De hoogte van de strafmaat kan bovendien informatie geven over de ernst van 
het gepleegde delict.   
 
Van de 17 geanalyseerde dopingzaken zijn in totaal van 29 verdachten de gegevens 
opgevraagd. Van deze 29 verdachten staan vier personen (14%) niet in het JDS 
geregistreerd (omdat de zaak nog loopt, of is afgehandeld in het buitenland), zeven 
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personen (24%) komen alleen voor vanwege de aangetroffen dopingzaak, terwijl 18 
personen (62%) een uitgebreider justitieel verleden hebben. Geanalyseerd is waarvoor deze 
18 personen nog meer in het JDS staan geregistreerd. 
 
Overige misdrijven 
Het aantal strafzaken tegen deze 18 verdachten varieert van twee tot 30 zaken. Het aantal 
feiten waarvan zij binnen één strafzaak verdacht worden loopt uiteen van één tot acht 
feiten. De meeste zaken hebben echter betrekking op één feit. 
 
Gekeken is naar het soort misdrijf waarvan deze personen, naast de reeds behandelde 
dopingzaak, ooit verdacht zijn geweest. In tabel 4.1 is weergegeven van welk misdrijf men 
in zijn gehele leven is verdacht, ongeacht of dit één of meer keren het geval is geweest. 
Hieruit blijkt dat de 18 personen verdacht in een dopingzaak, verdacht zijn geweest van in 
totaal 205  misdrijven, gemiddeld ruim 11 feiten per persoon. 
 
Uit tabel 4.1 blijkt dat de helft (10 personen) verdacht is van een overtreding op de 
Opiumwet. Bijna de helft (8) is verdacht van het plegen van een vorm van fraude. Het 
betreft hier fiscale fraude, merkenfraude, uitkeringsfraude of vervalsen. Overigens zijn alle 
18 verdachten onder meer in aanraking gekomen met het OM vanwege een overig delict, 
waaronder overtredingen op de Wegenverkeerswet of op de Warenwet.  
 
Een derde (4) van de verdachten van vóór de wetswijziging staat onder verdenking van 
overtredingen op de Opiumwet, terwijl dit bij alle verdachten van na de wetswijziging het 
geval is.  

 
Tabel 4.1 Verdere misdrijven waarvan verdachten in dopingzaken ooit zijn verdacht (N=18)* 
 Verdachten 

vóór 
wetswijziging 

(n=12) 

Verdachten 
na 

wetswijziging
(n=6) 

 
 

Totaal 
(N=18) 

 n n N 
Criminele organisatie, organisatiecriminaliteit 2 0 2 
Wapens en munitie 4 1 5 
(zware) Mishandeling 1 3 4 
Geweldpleging, bedreiging, afpersing 4 0 4 
Opiumwet (soft-/harddrugs) 4 6 10 
WOG 1 3 4 
Fraude / vervalsing 4 4 8 
Overig (incl. verkeersdelicten) 12 6 18 

 * meerdere overtredingen per verdachte mogelijk 
 
Daders 
Niet alle verdachten zijn voor de feiten waarvan zij zijn verdacht, ook veroordeeld. Een 
deel van de verdachten is vrijgesproken of de zaak is afgedaan met een technisch sepot of 
een niet ontvankelijk verklaring. Daarnaast lopen enkele zaken nog. Nagegaan is hoeveel 
verdachten waarvan de gegevens zijn opgevraagd ooit voor een verder misdrijf zijn 
veroordeeld. 
 
In tabel 4.2 is weergegeven voor welk misdrijf een ondernemer is veroordeeld, ongeacht of 
hij hiervoor één of meerdere keren is veroordeeld. Alle 18 verdachten in dopingzaken zijn 
wel eens voor een ander feit dan in de betreffende dopingzaak aan de orde is geweest, 
veroordeeld. Nagenoeg alle verdachten zijn voor een overig delict veroordeeld. Het blijkt 
dat de verdachten van vóór de wetswijziging die werden verdacht van georganiseerde 
criminaliteit, hiervoor ook zijn veroordeeld. Een kwart van de verdachten van vóór de 
wetswijziging is veroordeeld voor geweldpleging, bedreiging en/of afpersing, terwijl 
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niemand van de verdachten van na de wetswijziging hiervoor veroordeeld is. De verdachten 
van na de wetswijziging zijn daarentegen bijna allemaal (5) veroordeeld voor een 
overtreding op de Opiumwet. Vier van deze vijf personen zijn tevens verdachte in een (nog 
lopende) dopingzaak van na de wetswijziging.  
 
 Tabel 4.2 Soort misdrijf waarvoor verdachten verder ooit zijn veroordeeld (N=18)* 

 Verdachten 
vóór 

wetswijziging
(n=12) 

Verdachten 
na 

wetswijziging
(n=6) 

Totaal 
(N=18) 

 n n N 
Criminele organisatie, organisatiecriminaliteit 2 0 2 
Wapens en munitie 2 1 3 
(zware) Mishandeling 0 3 3 
Geweldpleging, bedreiging, afpersing 3 0 3 
Opiumwet (soft-/harddrugs) 1 5 6 
WOG 1 2 3 
fraude / vervalsing 1 2 3 
Overig (incl. verkeersdelicten) 12 5 17 

 * meerdere overtredingen per verdachte mogelijk 
 
 
Resumé 
Uit het voorgaande blijkt dat de verdachten uit de dopingzaken die in dit onderzoek zijn 
geanalyseerd, grotendeels geen onbekenden zijn van justitie. Zij zijn met name met het OM 
in aanraking gekomen wegens overtredingen op de Opiumwet, fraudemisdrijven en overige 
delicten. Met name de verdachten in dopingzaken van na de wetswijziging zijn eerder 
veroordeeld wegens overtredingen op de Opiumwet, terwijl verdachten van vóór de 
wetswijziging met name veroordeeld zijn vanwege geweldpleging, bedreiging of afpersing.  
 
 
4.3 Kenmerken dopingzaken 
 
In deze paragraaf worden de belangrijkste kenmerken van de voor dit onderzoek 
geanalyseerde dopingzaken van zowel voor als na de wetswijziging uiteengezet. Ingegaan 
wordt op de aard van de zaken, de ernst, het eventuele internationale karakter en de 
eventuele betrokkenheid van de georganiseerde criminaliteit.  
 
Aard 
Zaken met betrekking tot de productie van dopinggeduide middelen zijn niet gevonden. Dit 
soort zaken zouden, met het oog op merkenfraude, zeker bekend moeten zijn bij 
FIOD/ECD. Dit is echter niet het geval. Zaken met betrekking tot het invoeren van 
ongeregistreerde middelen voeren de boventoon. Ook in het bestand van het DIC worden 
regelmatig partijen ongeregistreerde middelen aangetroffen, waaronder dopinggeduide 
middelen, die worden ingevoerd uit landen buiten de EU (bijlage 3). Vanwege de kleine 
hoeveelheden of de beperkte waarde van deze middelen, wordt na aantreffen in geringe 
mate een vervolgonderzoek in gang gezet. Gebeurt dit wel dan wordt de zaak overgedragen 
aan IGZ en FIOD/ECD. In alle andere gevallen wordt volstaan met het vernietigen van de 
partij middelen. 
 
Voor de wetswijziging gaat het in de geanalyseerde dopingzaken met name om invoer van 
ongeregistreerde geneesmiddelen, zijnde dopinggeduide middelen, al dan niet gepaard met 
het ter aflevering in voorraad hebben en distributie. Bij één zaak luidt de aanklacht het in 
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bezit hebben van dopinggeduide middelen. Na de wetswijziging betreft het naast invoer van 
ongeregistreerde middelen ook handel in en uitvoer van dopinggeduide middelen.  
 
Ernst 
Er is eveneens gekeken naar de ernst van de zaak. De aangetroffen hoeveelheden doping 
variëren van 90 capsules phenyltropic tot een partij van 88.560 stuks DHEA, 18.000 stuks 
Melatonine en 7.200 tabletten Androstendione. Zowel voor als na de wetswijziging geldt 
dat de in beslagnames vaak min of meer toevallig tot stand kwamen tijdens reguliere 
controles. De reguliere controles betreffen voornamelijk pakket- of passagierscontroles op 
luchthavens (Schiphol, Rotterdam, Eindhoven), maar ook verkeerscontroles.  
 
Vijf zaken zijn van behoorlijke omvang, één van voor de wetswijziging en vier van na de 
wetswijziging. Diverse opsporingsinstanties zijn hierbij betrokken geweest en er is een 
relatief grote hoeveelheid doping in beslag genomen. Omdat voor de wetwijziging zelden 
werd doorgerechercheerd na een in beslagname, zijn grotere zaken met een ernstiger 
karakter waarschijnlijk niet naar voren gekomen. Na de wetswijziging blijkt dat het 
aantreffen van grote hoeveelheden doping, sneller leidt tot een vervolgonderzoek. 
 
Internationaal karakter 
Aangezien in nagenoeg alle zaken het invoeren van de dopinggeduide middelen een 
belangrijke rol speelt, is er bij de meeste zaken sprake van een internationaal karakter. De 
intensiteit varieert echter. Voor de wetswijziging betreft het nagenoeg alleen kleinere 
zaken, waarbij het internationale karakter beperkt blijft tot de directe buitenlandse 
leverancier. Er is sprake van invoer van ongeregistreerde middelen, met name via internet 
uit landen waar deze middelen wel vrijelijk mogen worden verkocht. De landen waaruit 
voornamelijk ingevoerd wordt zijn de Verenigde Staten (met name via internet), India, 
Thailand, Griekenland, Spanje, Rusland en Slovenië. De laatste jaren blijken Pakistan, Iran 
en Mexico wat vaker voor te komen (zie ook bijlage 3). Markten voor de afzet van 
dopingmiddelen zijn met name België en Duitsland, zij het dat dit beperkt is gebleven. De 
indruk bestaat dat Nederland, anders dan bij softdrugs en XTC, voor het aanbod in die 
landen geen grote rol speelt (Snippe e.a. 2004; Neve e.a. 2005) 
 
In de grote zaken van na de wetswijziging is een netwerk opgebouwd met buitenlandse 
leveranciers en in sommige gevallen afnemers. De mate van internationalisering is hier 
omvangrijker dan bij de kleine zaken die zowel voor als na de wetswijziging hebben 
gespeeld.   
 
Georganiseerde criminaliteit 
In enkele dopingzaken is er sprake van georganiseerde criminaliteit. Van de vier zaken 
lopen er nog drie. Alle drie zijn na de wetswijziging opgestart. De afgeronde zaak is reeds 
voor de wetswijziging uitgevoerd. Het betrof een omvangrijke handel in dopingmiddelen 
die bovendien goed georganiseerd was en waarbij naast fictieve bedrijven die voor de 
invoer van dopingmiddelen werden gebruikt tevens legale bedrijven werden ingeschakeld 
voor grote orders aan drukwerk.   
 
Eén van de nog lopende zaken wordt door de betrokken officier van justitie als een 
schoolvoorbeeld van vermenging van onder- en bovenwereld betiteld. Waar in de hiervoor 
vermelde zaak nog gebruik is gemaakt van fictieve bedrijven, is in deze zaak gebruik 
gemaakt van bestaande bedrijven die bovendien over de vergunningen beschikken om te 
mogen handelen in dopingmiddelen.  
 
In de overige zaken, met name de onderscheppingen voor de wetswijziging, is de omvang 
van de handel niet goed in te schatten. Niet uitgesloten is dat ook enkele van de personen 
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die bij die ogenschijnlijk geringe zaken zijn betrokken toch onderdeel vormen van een 
groter geheel. Er zijn immers geen opsporingsonderzoeken gestart na het aantreffen van een 
soms grote partij dopinggeduide middelen. 
 
 
4.4 Formele mogelijkheden 
 
Met de wetswijziging zijn ruimere formele mogelijkheden gecreëerd om dopingzaken op te 
sporen. Het gaat hierbij om: huiszoeking doen; inzage eisen in administratie en gegevens; 
verpakkingen openen, monsters nemen en onderzoeken; en voertuigen en hun ladingen 
onderzoeken. Daarnaast hebben opsporingsdiensten de mogelijkheid om: verdachten aan te 
houden die niet op heterdaad worden betrapt; plaatsen te doorzoeken buiten heterdaad;  
telefoongesprekken af te luisteren; observatieteams in te zetten; en verdachten in voorlopige 
hechtenis te nemen. 
 
Met name bij de grotere zaken die gestart zijn na de wetswijziging is gebruik gemaakt van 
diverse opsporingsmethoden die eerder niet mogelijk waren. Zo zijn bij vier zaken 
telefoons getapt, verdachten systematisch geobserveerd, aanhoudingen (buiten heterdaad) 
verricht en huiszoekingen gedaan. In de enige grote zaak van voor de wetswijziging zijn 
deze opsporingsmiddelen eveneens gebruikt. Deze zaak heeft echter een bijzondere status 
en is behandeld omdat dreiging uitging naar de samenleving. In andere zaken van voor de 
wetswijziging waarbij geen acute bedreiging naar de samenleving werd vastgesteld, kon 
geen gebruik worden gemaakt van dergelijke opsporingstechnieken. 
 
 
4.5 Materiële mogelijkheden 
 
Tevens is geanalyseerd of de materiële mogelijkheden die door de wetswijziging zijn 
gecreëerd in de praktijk worden toegepast. Het betreft hier de mogelijkheid voor de officier 
van justitie en voor de rechter om zwaardere eisen respectievelijk straffen te kunnen stellen 
c.q. op te kunnen leggen.  
 
De officieren van justitie die zijn gesproken naar aanleiding van dopingzaken die zij hebben 
behandeld, kunnen in nagenoeg alle gevallen geen verdere algemene informatie geven over 
de afhandeling van de dopingzaken. De meeste officieren hebben slechts één dopingzaak 
behandeld en geven aan hiervan weinig meer te weten. Qua verandering van zwaarte van de 
gestelde eisen voor en na de wetswijziging is men niet op de hoogte.  
 
Voor de straffen die zijn opgelegd door de rechter en de eventuele verandering hierin voor 
en na de wetswijziging, is gekeken naar de strafmaat in de dopingzaken. Met name na de 
wetswijziging zijn grote dopingzaken aangetroffen. Deze laten zich niet goed vergelijken 
met de relatief kleine zaken van voor de wetswijziging. Derhalve zijn vier kleinere zaken 
met elkaar vergeleken. Bij alle vier zaken gaat het om invoer van ongeregistreerde 
middelen die bij pakketcontroles op luchthavens zijn onderschept. In de twee zaken van 
voor de wetswijziging zijn de hoeveelheden aangetroffen doping geringer dan in de twee 
zaken na de wijziging. De zaken van voor de wetswijziging zijn afgedaan met een boete, 
evenals één zaak van na de wetswijziging. In de andere zaak van na de wetswijziging is de 
verdachte in vrijheid gesteld. De hoogte van de boete varieert van 272 en 1.000 euro voor 
de wetswijziging tot 2.500 euro na de wetswijziging. Bij deze kleinere zaken lijkt het alsof 
de wetswijziging geen verandering in aanpak en strafmaat heeft opgeleverd. Voor de 
grotere zaken van na de wetswijziging is dit echter wel het geval. Onderzoeken naar handel 
in doping lijken door de hogere strafmaat sneller te worden geïnitieerd.  
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4.6 Resumé 
 
In dit hoofdstuk is ingegaan op de kenmerken van de verzamelde dopingzaken van voor en 
na de wetswijziging, het justitieel verleden van de verdachten en de materiële en formele 
mogelijkheden van opsporingsinstanties. Voor de wetswijziging betreft het met name 
kleinere zaken waarbij ook doping is aangetroffen tijdens standaardcontroles door 
douaneambtenaren. Hierbij is geen sprake is van andere illegale middelen. Deze zaken zijn 
afgedaan met een boete, terwijl een vervolgonderzoek niet werd gestart. Slechts bij drie 
dopingzaken van voor de wetswijziging zijn naast doping ook andere illegale middelen en 
voorwerpen in beslag genomen, zoals drugs en wapens. Bij twee van deze drie zaken is er 
sprake van een uitgebreider rechercheonderzoek. 
 
Na de wetswijziging is er bij ongeveer de helft van de aangetroffen zaken sprake van 
inbeslagnames door toevallige vondsten. Daarnaast zijn zaken tot stand gekomen naar 
aanleiding van een rechercheonderzoek. De aangetroffen zaken zijn eveneens 
grootschaliger van omvang. Onderzoeken naar handel in doping lijken door de ruimere 
opsporingsmiddelen en de hogere strafmaat als gevolg van de wetswijziging sneller te worden 
geïnitieerd.  
 
In vergelijking met de aangetroffen dopingzaken van voor de wetswijziging, is in de zaken 
na de wetswijziging vaker sprake van andere illegale middelen zoals viagra, cocaïne en 
XTC. Dit beeld komt eveneens terug in de antecedenten van verdachten in dopingzaken. Na 
de wetswijziging zijn meer verdachten in dopingzaken ook wel eens verdacht geweest van 
en veroordeeld voor overtredingen van de Opiumwet. Dit doet vermoeden dat  
opsporingsinstanties na de wetswijziging, door rechercheonderzoek en een hogere 
strafmaat, meer grip lijken te krijgen op grotere spelers in het veld.  
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5. CONCLUSIES 
 
 
 
Bij de bestrijding van dopingmiddelen in Nederland is eind vorige eeuw op grond van 
ervaringen van opsporingdiensten vastgesteld dat de opsporing en vervolging wordt 
belemmerd door met name de lage strafmaat op overtreding van de Wet op de 
Geneesmiddelenvoorziening (WOG). Mede om het dopinggebruik beter te kunnen bestrijden 
is in mei 2001 een wetswijziging van kracht geworden, waarbij de illegale handel in 
geneesmiddelen voor dopingdoeleinden is ondergebracht in de Wet op de Economische 
Delicten (WED). Het onbevoegd produceren en het onbevoegd afleveren van 
geneesmiddelen, evenals het bereiden, het verkopen, het afleveren, het invoeren, het 
verhandelen of het ter aflevering in voorraad houden van ongeregistreerde geneesmiddelen, 
is sindsdien een economisch delict. De wetswijziging heeft als oogmerk het effectiever 
tegengaan van de illegale productie en handel van geneesmiddelen, en daarmee ook een 
effectievere aanpak van de productie en handel in dopinggeduide middelen. De verwachting is 
dat hierdoor de mogelijkheden om de illegale handel aan te pakken door middel van het 
uitbreiden van het instrumentarium worden vergroot en aan het buitenland meer hulp kan 
worden gegeven bij de bestrijding van de illegale handel in dopinggeduide middelen.  
 
Tijdens de uitvoering van het evaluatie-onderzoek naar de wetswijziging blijken zich 
verschillende knelpunten voor te doen. Door de lage prioritering van de dopinghandel bij 
politie en Openbaar Ministerie (OM) en mede als gevolg daarvan het geringe aantal 
dopingzaken kan de oorspronkelijke onderzoeksopzet - waarbij sprake was van een selectie 
van tien dopingzaken voor en tien na de wetswijziging en tevens het houden van interviews 
met betrokken opsporingsambtenaren - niet volledig worden uitgevoerd. Door de 
noodzakelijke aanpassingen heeft nu een brede inventarisatie van dopingzaken 
plaatsgevonden. In totaal zijn 18 dopingzaken geanalyseerd: 11 zaken die  voor de 
wetswijziging met een rechterlijke uitspraak zijn afgerond en zeven zaken na de 
wetswijziging. Doordat er geen selectiekeuzes in de aard en omvang van dopingzaken  
mogelijk blijken, verschillen de zaken voor en na de wetswijziging van elkaar. Hierdoor 
kunnen enkele onderzoeksvragen minder goed worden beantwoord.  
 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken van de evaluatie van de  
wetswijziging. Geanalyseerd is of de aanpak van de illegale handel in en de productie van 
dopingmiddelen is verbeterd sinds de wetswijziging. Aan de hand van de onderzoeksvragen 
worden hieronder in enkele paragrafen de belangrijkste conclusies behandeld. 
 
 
5.1 Dopingzaken 
 
- Toename opsporing, vervolging en berechting dopinggerelateerde strafzaken sinds 
wetswijziging?  
- Toepassing formele en materiële opsporingsmogelijkheden? 
- Wijziging in prioritering? 

 
Voor de wetswijziging ging het voornamelijk om kleine strafzaken die vaak met relatief lage 
boetes werden afgedaan. Door de beperkte opsporingsbevoegdheden voor handel in 
dopinggeduide middelen werden opsporinginstanties vaak ook niet in de gelegenheid 
gesteld zaken op te pakken en verder uit te zoeken. Veel dopingzaken betroffen toevallige 
vondsten tijdens verkeerscontroles, drugsonderzoeken of naar aanleiding van signalen over 
wapenbezit. Doordat dopingmiddelen relatief onbekend zijn bij met name de politie was 
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bovendien aanvullende informatie over personen die uitsluitend werden verdacht van 
dopinghandel meestal niet beschikbaar. In de periode voor de wetwijziging is in ieder geval 
in één zaak een persoon aangehouden, waarvan in een op een later tijdstip opgestart 
opsporingsonderzoek (waarbij wel opsporingsmiddelen als afluisteren van telefoons en 
observaties zijn gebruikt) is gebleken dat het hierbij om een grotere handelaar in doping 
ging. Gezien de in beslaggenomen hoeveelheden dopingmiddelen bij andere strafzaken zijn 
voor de wetswijziging diverse mogelijk grotere handelaren met een relatief geringe boete of 
voorwaardelijke gevangenisstraf weggestuurd.  
 
De twee grotere dopingzaken die voor de wetswijziging zijn uitgevoerd of opgestart waren in 
zoverre bijzonder dat het bij één zaak ging om een voor dopinggeduide middelen zeer 
omvangrijke handel, waarbij enkele verdachten in het bezit waren van vuurwapens en het 
risico bestond dat zij daarvan gebruik zouden maken. Bij de tweede zaak speelde bij het 
opstarten van het opsporingsonderzoek een belangrijke rol dat de dopingmiddelen waarin werd 
gehandeld van humane oorsprong waren en de volksgezondheid ernstig in het geding was. In 
deze zaak zijn de strafbare feiten gepleegd voor de wetswijziging, maar zijn de personen na de 
wetswijziging berecht. Bij het bepalen van de strafmaat heeft de rechter hiermee volgens de 
officier van justitie in deze strafzaak rekening gehouden. Zijn zwaardere eis, die was gebaseerd 
op de hogere strafmaat na de wetswijziging, werd dan ook niet ingewilligd. 
 
Na de wetswijziging is het aantal strafzaken niet toegenomen, maar wel zijn 
verhoudingsgewijs meer dopinggerelateerde opsporingsonderzoeken opgestart. Bovendien 
is bij de zaken vaker van de uitgebreidere opsporingsbevoegdheden gebruik gemaakt. Het 
inzetten van schaarse en kostbare opsporingsmiddelen (telefoontaps en observatieteams) 
wijst op een hogere prioriteit die het OM aan dopingzaken geeft. Volgens betrokkenen zijn 
sinds de wetswijziging enkele opsporingsonderzoeken opgestart, die voor de wijziging 
waarschijnlijk niet op vergelijkbare wijze met gebruikmaking van dezelfde opsporing- en 
dwangmiddelen zouden zijn uitgevoerd.  
 
Evenals voor de wetswijziging zijn ook na de wetswijziging diverse personen vervolgd en 
berecht voor het invoeren of het in bezit hebben van handelshoeveelheden ongeregistreerde 
geneesmiddelen die als doping kunnen worden gebruikt. Momenteel lopen er bij de FIOD-
ECD nog drie onderzoeken naar handel in dopinggeduide middelen. Uit de beknopte 
informatie die beschikbaar is blijkt dat één van deze onderzoeken - waarbij sprake is van 
invoer van dopingmiddelen met behulp van een hieraan meewerkende apotheker - een 
afsplitsing is van een onderzoek naar de productie van en handel in XTC. Bij een andere, 
nog lopende zaak, gaat het vooral om de lokale distributie en verkoop van dopingmiddelen. 
Bij beide onderzoeken is gebruik gemaakt van telefoontaps, observaties en zijn verdachten 
in voorlopige hechtenis genomen. Van het derde nog lopende opsporingsonderzoek is geen 
informatie beschikbaar.  
 
 
5.2 Combinatie met harddrugs 
 
Veranderingen in belangrijkste kenmerken van dopinggerelateerde strafzaken? 

 
Na de wetswijziging komt een combinatie met harddrugs, met name cocaïne en XTC, vaker 
voor. Deze combinatie komt het meest voor als er uitgebreider onderzoek is gedaan waarbij 
gebruik is gemaakt van opsporingsmiddelen, zoals telefoontaps en observaties. Mogelijk 
zouden ook voor de wetswijziging harddrugs zijn aangetroffen bij dopinghandelaren als er 
diepgaander onderzoek naar hun criminele activiteiten was gedaan. Bij de personen die 
voor het in bezit hebben of verhandelen van doping en harddrugs zijn veroordeeld is niet 
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duidelijk welke handel het belangrijkste is. Zijn zij ooit gestart met de handel in 
dopinggeduide middelen, bijvoorbeeld als handelaar in voedingsupplementen, of zijn zij 
afkomstig uit de drugshandel en verkopen zij er ook dopingmiddelen bij? Beide gevallen 
lijken voor te komen, zij het het eerste wat meer. Doping is ook een lastigere markt dan de 
drugsmarkt. XTC en cocaïne worden meer gebruikt en zijn bij een breder (uitgaans)publiek 
bekend. Dopingmiddelen worden door veel beperktere categorieën  personen gebruikt, met 
name door bodybuilders, overige sportschoolbezoekers en topsporters. Het aantal middelen 
is echter veel gevarieerder dan bij drugs en de kwaliteitsverschillen zijn groot. Dit betekent 
voor de handelaren dat zij meer kennis moeten hebben van de markt en de 
toepassingsmogelijkheden van dopingmiddelen. Dat lijkt voor een gemiddelde drugsdealer 
waarschijnlijk te veel gevraagd.  
 
Op de gebruikersmarkt zou eveneens vaker sprake zijn van gecombineerd gebruik. Bij 
fitnesscentra komen de laatste jaren vaker sporters die naast doping ook cannabis, cocaïne 
en XTC gebruiken. Op welke wijze zij de dopingmiddelen verwerven is niet bekend. De 
sportschoolhouders die van oudsher een belangrijke rol spelen in de distributie en verkoop 
van dopingmiddelen zouden sinds de wetswijziging voorzichtiger zijn geworden. Sporters 
die zij niet goed kennen zouden bij de sportscholen minder makkelijk dan voorheen aan 
dopingmiddelen kunnen komen. De kans dat deze sporters hun dopingmiddelen krijgen van 
handelaren die hen eveneens van cocaïne en XTC kunnen voorzien, wordt groot geacht.   
 
 
5.3 Overige veranderingen 
 
Gevolgen van wetwijziging voor de samenwerking van opsporings- en controlediensten en 
omvang van de dopinghandel? 

 
De samenwerking tussen OM en FIOD-ECD bij dopingonderzoeken lijkt te zijn 
geïntensiveerd. De grotere opsporingsonderzoeken worden alle door de FIOD-ECD 
uitgevoerd. Deze dienst heeft een taak in de bestrijding van fraude en vervalsingen, hetgeen 
bij dopinghandel in ongeregistreerde medicijnen een voorname rol speelt. De rol van de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is sindsdien niet gewijzigd. Evenals voor de 
wetswijziging wordt door alle partijen frequent gebruik gemaakt van de grote 
deskundigheid van de IGZ op het terrein van dopingmiddelen en dopinghandel.  
 
In hoeverre de wetswijziging gevolgen heeft gehad voor de omvang van de handel en de 
productie van dopingmiddelen is niet bekend. Een deel van de handelaren is de afgelopen 
jaren opgepakt en veroordeeld. Of dit consequenties heeft voor de omvang van de handel is 
niet duidelijk. Wel blijkt uit interviews met deskundigen dat handelaren voorzichtiger te 
werk gaan. De dreiging van een verhoogde strafmaat en de mogelijke inzet van 
opsporingsmiddelen maakt dat zij selectiever zijn in hun klanten. De verkrijgbaarheid van 
dopingmiddelen is voor gebruikers hierdoor lastiger geworden.  
 
 
5.4 Internationale ontwikkelingen  
 
- Verplaatsing van handel naar buitenland? 
- Aanpak van dopinghandel in omringende landen? 

 
Tot op heden zijn in de ons omringende landen of in Europese context nog maar weinig 
studies verricht naar dopinghandel. Wel kan worden geconstateerd dat bij de 
(supra)nationale overheden sinds begin jaren negentig in toenemende mate het 
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dopinggebruik in de top- en breedtesport op de agenda staat. De internationale 
samenwerking tussen sportorganisaties en overheden heeft geleid tot de oprichting van het 
World Anti Doping Agency (WADA) en de World Anti Doping Code. Hiermee is de 
mondiale harmonisering voor een belangrijk deel verwezenlijkt. Met deze anti-doping code 
krijgen (top)sporters in alle landen te maken met dezelfde dopinglijst, dezelfde sancties en 
dezelfde dopingcontroleprocedures. Verder zijn mede in opdracht van de Europese Unie in 
diverse landen en op Europees niveau onderzoeken uitgevoerd naar de prevalentie van 
dopinggebruik.  
 
Regels om het dopinggebruik tegen te gaan worden in Duitsland en Groot-Brittannië, 
evenals in Nederland, ontwikkeld en gehandhaafd door de sportorganisaties. De 
dopingproblematiek is echter in België, Italië en Frankrijk opgenomen in de wetgeving. 
Niet alleen de handel in dopinggeduide middelen, maar ook het gebruik en bezit ervan is bij 
wet verboden en behoort daarom tot de verantwoordelijkheid van de nationale overheden. 
Voor België en Frankrijk betekent dit dat, indien er een vermoeden bestaat dat een 
dopingregel wordt overtreden, justitie kan worden ingeschakeld met al zijn bevoegdheden. 
In de overige Europese landen is er geen sprake van de inzet van strafwetgeving bij 
dopinggebruik. 
 
Op Europees niveau bemoeilijken de open grenzen en de anonimiteit van het internet de 
opsporing sterk. Daarnaast lijkt het er op dat de meeste opsporingsdiensten in de ons 
omringende landen doping niet als een prioriteit beschouwen. In de landen waar 
dopinggebruik bij wet verboden is lijken de opsporingsdiensten zich voornamelijk te 
richten op het gebruik (en handel) in de topsport. Over België, Frankrijk en Duitsland is 
slechts gebrekkige informatie omtrent de aard en omvang van de handel in doping 
voorhanden. Over de mate waarin autoriteiten de handel aanpakken kan daarom ook weinig 
worden gezegd.    

In België gaat men er van uit dat dopingproducten voor persoonlijk gebruik voornamelijk 
worden aangeleverd en gedistribueerd door dezelfde criminele netwerken die ook 
hormonen aanleveren voor de bio-industrie en voor voedsel- en vleesfraude. In 2004 is het 
takenpakket van de Multidisciplinaire Cel Hormonen (MCH) uitgebreid van 
hormonendelinquentie naar strijd tegen de niet-conforme geneesmiddelen en illegale 
dopingproducten. Op die manier moet een meer realistisch beeld van deze handel in 
verboden producten worden verkregen, zodat politie en justitie sneller kunnen optreden bij 
de betrokken producenten en verdelers. Op dit moment is echter niet bekend tot welke 
(extra) werkzaamheden of resultaten dit heeft geleid.  

De voornaamste informatiebron voor wat betreft dopinghandel in Frankrijk is de douane. 
Deze onderschept jaarlijks in toenemende mate dopinggeduide producten. Gegevens over 
handelaren, criminele organisaties et cetera zijn (nog) niet verkregen.  

Het verbod op de productie en handel van dopinggeduide middelen is in Duitsland 
vastgelegd in de Wet op de Geneesmiddelen. Politie (Bundeskriminalamt) en justitie zijn 
verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging van dopinghandelaren. Ook Interpol en 
de Duitse marechaussee houden zich actief bezig met het opsporen van dopinghandelaren. 
Uit de beschikbare gegevens kunnen echter geen conclusies over de aard en omvang van de 
illegale handel worden getrokken.   
 
Over mogelijke verplaatsingseffecten van de handel in doping naar het buitenland is geen 
informatie beschikbaar. De dopingmiddelen worden in Nederland vooral uit het buitenland 
ingevoerd. Ook daarin is geen verandering opgetreden, zij het dat geringe verschuivingen in 
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de landen van herkomst mogelijk zijn. De dopingmiddelen zijn binnen de EU vooral uit 
Spanje en Griekenland afkomstig. Buiten de EU is vooral de VS een belangrijke 
leverancier. Via internet worden relatief veel dopingmiddelen besteld in de VS en per post 
naar Nederland gestuurd. In hoeverre dat sinds de wetswijziging is gewijzigd is niet 
bekend. De handel in dopingmiddelen via internet lijkt enigszins te zijn toegenomen, maar 
harde, vergelijkende cijfers over de exacte omvang voor en na de wetswijziging ontbreken.  
 
 
5.5 Ten slotte 
 
Door de wetswijziging zijn de mogelijkheden vergroot om de illegale handel aan te pakken. 
De uitbreiding van het instrumentarium is hierdoor vergroot, hetgeen tot meer 
opsporingsonderzoeken heeft geleid. Door de zwaardere strafmaat wordt bij het OM eerder 
dan voor de wetswijziging een onderzoek naar dopinghandel gestart. Diverse dopingzaken 
zouden zonder de wetswijziging niet zijn uitgevoerd.  
 
De beleidsveronderstelling dat door de wetswijziging het buitenland meer hulp kan worden 
geboden bij de bestrijding van de illegale handel in dopinggeduide middelen is niet 
uitgekomen. Een belangrijke reden hiervoor is dat Nederland uit het buitenland niet vaak 
een verzoek krijgt voor hulp bij onderzoek naar dopinghandel. Het aantal 
rechtshulpverzoeken is niet exact bekend, maar de afgelopen anderhalf jaar zijn voor 
dopinghandel slechts hooguit twee  rechtshulpverzoeken ontvangen, waarvan bovendien 
één betrekking had op de illegale hormonenhandel voor het gebruik in de veehouderij. 
Anders dan bij XTC en nederwiet is Nederland op het gebied van dopingmiddelen geen 
exporterend land. Dopingmiddelen komen voornamelijk uit het buitenland naar Nederland. 
In hoeverre Nederland een doorvoerland is, is niet bekend, maar in de onderzochte 
dopingzaken is er slechts in een enkel geval sprake van export. Mede gezien de geringe 
rechtshulpverzoeken uit het buitenland kan tevens worden geconcludeerd dat de meest 
ingevoerde dopingmiddelen hoogst waarschijnlijk in Nederland worden geconsumeerd.   
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BIJLAGE 1 INTERNET 
 
 
 
Gedurende twee weken in december 2001 en in december 2004 zijn postings geïnven-
tariseerd die in de onderstaande 19 nieuwsgroepen op het internet zijn geplaatst. Van deze 
nieuwsgroepen richten vijf zich specifiek op Nederland. De 19 nieuwsgroepen hebben 
betrekking op fitness, bodybuilding, gewichtheffen, worstelen, wielrennen en hardlopen. 
 
Daarnaast zijn begin 2005 met gebruik van 15 sleutelwoorden tevens het aantal 'gesloten' 
nieuws- en discussiegroepen geïnventariseerd dat vatbaar is voor dopinghandel. Deze zijn 
gezocht via de volgende websites: 
 

• www.google.nl 
• www.yahoogroups.com 
• www.msn.com 
• www.giganews.com 

 
 
Nieuwsgroepen 
 

• alt.binaries.fitness 
• alt.fitness.marketplace 
• alt.fitness.weights 
• alt.sport.weightlifting 
• alt.sport.weightlifting.vegetarian 
• alt.sport.wrestling 
• alt.sport.wrestling.amateur 
• free.uk.health+fitness 
• misc.fitness  
• misc.fitness.misc 
• misc.fitness.walking 
• misc.fitness.weights 
• nl.fiets 
• nl.sport.hardlopen 
• nl.sport.overig 
• nl.sport.vechtsport 
• nl.sport.wielersport 
• rec.fitness 
• uk.rec.bodybuilding 

 
Sleutelwoorden 
 

• Doping 
• Dopage 
• Bodybuilding 
• Weightlifting 
• Fitness 
• (Anabolic) steroids 
• Clenbuterol 
• Deca-durabolin 
• Stanozolol 
• Sustanon 
• Diuretica 
• Anabolen / steroïden 
• Spierversterkers 
• Voedingssupplementen 
• Gewichtheffen 
 
 

 
 
Bezochte internetforums 
 

• http://www.bodynet.nl    (NL) 
• http://www.dutchbodybuilding.com (NL) 
• http://forum.bodybuilding.com/  (UK) 
• http://www.getbig.com/   (VS) 
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BIJLAGE 2 OVERZICHT DOPINGZAKEN 
 
 

Kenmerken  Nr 
zaak 

Jaar 

Soort delict Hoeveelheid en soort middelen  Strafmaat 

1 1997 
1998 

invoer en ter aflevering in 
voorraad hebben van 
ongeregistreerde 
geneesmiddelen 

3300 capsules DHEA + 60 gram crème 
melatonine, 3060 caps melatonine  

€1588 

2 1998 invoer ongeregistreerde 
geneesmiddelen 

1000 pillen stanozol, 30 capsules DECA 
durabolin, 200 capsules sustanon 

€272 

3 1999 bezit ongeregistreerde 
geneesmiddelen 

100 ampul nandrolone, 180 tabl 
primobolan anabolicum, 3000 tabl 
methan-drostenol,   
48 injectienaalden genotonorm 

€680 

4 1999 invoer verboden 
geneesmiddelen 

7200 stuks androstendione, 18000 
stuks melatonine, 88560 stuks dhea 

€272 

5 2000 invoer ongeregistreerde 
geneesmiddelen 

180 capsules 19Nor5DIOL €1.588 

6 2000 invoer ongeregistreerde 
geneesmiddelen 

90 capsules phenyltrtopic €45 

7 2000 invoer ongeregistreerde 
geneesmiddelen 

90 ml somastatin, 3 flacons biotropin €100 

8 2000 handel doping 21.000 ampullen en tabletten anabole 
steroïden, diverse zendingen naar 
Schiphol 

240 uur werkstraf, 
boete €5.500 

9 2000 invoer en distributie 
ongeregistreerde 
geneesmiddelen 

diverse vervalste geneesmiddelen in 
grote hoeveelheden 

gevangenisstraf 2 jaar 
voor hoofdverdachte 

10 2001 illegale invoer geneesmiddelen 1110 ampul sustanon, 460 ampul 
primoteston 

€1.000 

Za
ke

n 
vo

or
 d

e 
w

et
sw

ij
zi

gi
ng

 

11 2001 ter aflevering in voorraad 
hebben 

2 dozen anabolen steroïden: o.a. 
DECA, nandrolon, stanozolol en 
winstrol 

€2.402 

12 2002 verboden middelen grote hoeveelheden dopingmiddelen,  
o.a. 200 ampul somatropine 

102 dagen gevangenis-
straf en 120 uur 
werkstraf voor 
hoofdverdachte 

13 2002 invoer ongeregistreerde 
geneesmiddelen 

4400 stuks anabolen €2.500 

14 2003 handel in drugs en doping anabolen, ephedra, groeihorm, GHB, 
XTC 
(grote hoeveelheden) 

gevangenisstraf 6 
maanden, 240 uur 
werkstraf 
(veroordeling inclusief 
drugs) 

15 2003 handel doping, bezit 
ongeregistreerde middelen 

± 40 doosjes testosteron, nandrilone, 
primobolan, sustanon e.d. 

afgehandeld in België 

16 2003 invoer ongeregistreerde 
geneesmiddelen 

31.200 tabl. Naposim, 79 amp 
Norditropin, 1 amp Humulin, 100 tbal 
Levotiron, 30 tabl Oxandrolone, 2 amp 
Drostanolon  

in vrijheid gesteld 

17 2004 bezit drugs en doping XTC, cocaïne, kamagra, cynomel, 
parabolan, nandroline, spiropent, 
virormone, anapolon 

10 maanden 
gevangenisstraf voor 
drugsbezit, vrijspraak 
doping 

18 2004 invoer ongeregistreerde 
geneesmiddelen 

diverse soorten doping 180 dagen 
gevangenisstraf, 120 
uur werkstraf 

19 lopend handel doping   
20 lopend invoer doping   

Za
ke

n 
na
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e 

w
et

sw
ij

zi
gi

ng
 

21 lopend geen informatie beschikbaar   

 



62 INTRAVAL - Stimulerende zaken opgespoord 

 



Bijlagen  63 

BIJLAGE 3 DOUANE INFORMATIE CENTRUM 
 
 
 
Uit het systeem Douane Fraude Bestrijding (DFB) van het Douane Informatie Centrum is 
een overzicht gemaakt van de aangetroffen dopinggeduide middelen tussen 1998 en 2004. 
In het DFB staan alle handelszendingen die niet conform de aangiften zijn. Per aangifte is 
de volgende informatie opgenomen: het team dat de zending heeft gecontroleerd; datum 
constatering; goederenomschrijving en aantal; land van oorsprong; land van herkomst (land 
van waaruit verstuurd naar Nederland); land van bestemming; soort controle; en reden 
controle. Land van oorsprong houdt het land in waar de zending oorspronkelijk vandaan 
komt, terwijl land van herkomst het land is waar de laatste tussenstop van de zending is 
geweest. Het land van oorsprong is niet in alle gevallen bekend. Verder zijn het land van 
oorsprong en het land van herkomst vaak hetzelfde land.  
 
In het DFB systeem is het niet verplicht het soort middel te registreren. Volstaan kan 
worden met de term geneesmiddelen. Hierdoor is in ongeveer 80% van de gevallen niet te 
achterhalen onder andere welke geneesmiddelen het betrekking heeft. In de overige 
gevallen staat wel duidelijk omschreven om welke ongeregistreerde geneesmiddelen het 
gaat. De onderstaande cijfers in tabel 1 en 2 vormen derhalve een absolute ondergrens van 
de dopingmiddelen die door de douane worden vastgelegd. De controles hebben verder 
vooral betrekking op de postzendingen van buiten de EU. In enkele gevallen is de herkomst 
een Europees land, maar ligt het land van oorsprong buiten de EU. Het overzicht geeft een 
indruk van de landen van waaruit anabolica per post naar Nederland worden gestuurd.   
 
In alle jaren, zowel voor als na de wetswijziging in mei 2001, komen de Verenigde Staten 
naar voren als het land van waaruit een groot aantal postzendingen met dopinggeduide 
middelen naar Nederland worden verstuurd (tabel 1 en 2). Daarnaast worden regelmatig 
Thailand, India, Japan en Tunesië vermeld. De laatste jaren blijken Pakistan, Iran en 
Mexico wat vaker voor te komen. 
 
Tabel 1 Overzicht aangetroffen hoeveelheden doping naar land van herkomst bij DIC voor 

wetswijziging (1999 t/m mei 2001) 
Hoeveelheid Land 

Jaar Categorie Aantal 
zendingen Stuks Potjes* ml. Oorsprong Herkomst 

1998 Androgene 
anabole steroïden 12 400 3 - Onbekend USA 

1999 Androgene 
anabole steroïden 16 5.803 19 - USA/ Roemenië/ 

India USA/ Duitsland 

2000 

Androgene 
anabole steroïden 56 13.671 141 480 USA/ Japan/ 

Tunesië 

USA/ Japan/ Tunesië/ 
Thailand/ Ned. 
Antillen/ China/ 
Brazilië/ Turkije 

2001 Androgene 
anabole steroïden 31 4.850 8 - Egypte/ USA/ 

Thailand 
USA/ Egypte/ 

Thailand 
Totaal Androgene 

anabole 
steroïden 

115 24.724 171 480 USA/ Roemenië/ 
India/ Japan/ 

Tunesië/ Egypte/ 
Thailand 

USA/ Japan/ Tunesië/ 
Thailand/ Ned. An-

tillen/ China/ 
Brazilië/ Turkije/ 
Duitsland/ Egypte 

* inhoud onbekend 
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Tabel 2 Overzicht aangetroffen hoeveelheden doping DIC na wetswijziging (juni 2001 t/m 2004) 
Hoeveelheid Land 

Jaar Categorie Aantal 
zendingen Stuks Gram ml Oorsprong Herkomst 

2001 Androgene 
anabole steroïden 24 11.126 - - India/ USA USA/ India/ Thailand/ 

Bulgarije 

2002 Androgene 
anabole steroïden 14 13.034 - - USA/ Mexico/ Iran USA/ Mexico/ Iran/ 

Roemenië 

2003 Androgene 
anabole steroïden 8 33.358 13.620 504 USA/ Tunesië/ Ned. 

Antillen/ Thailand 

USA/ Tunesië/ Ned. 
Antillen/ Thailand/ 

Turkije 

2004 Androgene 
anabole steroïden 12 25.265 2.290 - Iran/ Pakistan/ 

USA/ Thailand 
Iran/ Pakistan/ USA/ 

Thailand 
Totaal Androgene 

anabole 
steroïden 

58 82.782 15.910 504 India/ USA/ 
Tunesië / Ned. 
Antillen/ Thai-

land/ Iran/ 
Pakistan 

USA/ India/ Thailand/ 
Bulgarije/ Mexico/ 

Iran/ Roemenië 
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