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Beste collega, beste externe lezer, 

 

Opnieuw was het afgelopen jaar voor de federale gerechtelijke politie Provincie Antwerpen 

een hectisch jaar. Onze maatschappij en haar veiligheidsthema’s vragen een inspanning van 

vele actoren, zo ook van onze FGP Antwerpen.  

Hierna volgen de meest relevante cijfers, aangevuld met het relaas van een beperkt aantal 

gevoerde onderzoeken. Je merkt dat FGP Antwerpen er staat naar het behalen van resultaten, 

én dit in domeinen die er echt toe doen.  

2019 was het jaar waarbij men voor het eerst van Noord tot Zuid, van hoog tot laag in de 

hiërarchie, niet alleen die meerwaarde van FGP Antwerpen erkent maar ook belooft iets te 

zullen doen aan het gebrek aan (menselijke) middelen. Het was onze Directeur-generaal die 

hierbij als eerste de daad bij het woord voegde en enkele collega’s tijdelijk transfereerde 

vanuit andere arrondissementen om ons te komen versterken.  

Jullie, collega’s van onze FGP, weten dat je op de limiet werkt van jullie mogelijkheden, 

tekenen van oververmoeidheid zijn dan ook niet te miskennen. We hopen dan ook samen dat 

2020 het jaar zal zijn waarin versterking die blijvende en quasi onhoudbare werkdruk wat komt 

verlichten.  

Gelukkig nu ook weer, zien we de vele lofbetuigingen bij in- en externen. Het is dat wat de 

moraal blijft hooghouden en het harde maar goede werk onderstreept. En ook in huis 

bouwden jullie aan de cohesie door bottom-up te gaan voor collectieve sportactiviteiten, jullie 

zorgen ervoor dat FGP Antwerpen jullie thuis blijft.  

Collega’s, externe collega’s en partners, dank voor de inspanningen en genegenheid in 2019. 

Op dus naar een interessant jaar 2020 voor FGP Antwerpen, voor jullie bij FGP Antwerpen, 

voor mezelf in London, 

Break a leg, I would say, to all of you, 

 

Stanny De Vlieger 

Gerechtelijk directeur 

 

  

 

Jaarverslag 2019 
Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen 
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 RESULTATEN 

561 waarvan 159 

gerechtelijke 

aanhoudingen in 46 

dossiers die kaderen in 

het Stroomplan. 

Gerechtelijke aanhoudingen 

 198 verdovende middelen 

 71 geweldsdelicten 

 32 terrorisme 

 42 financiële criminaliteit 

 138 eigendomsdelicten 

 43 mensenhandel/mensensmokkel/fraude 

 37 beleid en ondersteuning 

62.102 kg Cocaïne inbeslaggenomen 

€ 43.451.510,07 Inbeslaggenomen cash geld en goederen (alle fenomenen) 

 38 onroerende goederen €9.920.073,08 

 41 voertuigen €966.438,00 

 Cash geld €5.218.367,43 

 Geld op rekeningen €16.786.393,84 

 Roerende goederen €10.560.237,72 

 PRESTATIES 

780 Opgestarte dossiers 

15 Video-verhoren volwassenen 

5 Onderzoeken moord (onbekende dader(s)) door FGP Ant 

 

 TECHNISCHE en WETENSCHAPPELIJKE POLITIE 

831 Afstappingen door Labo – verdacht overlijden 

189 Autopsies 

5810 Tussenkomsten Labo 

398 Identificaties vingersporen 

10 Identificaties op basis van schoeiselsporen 

1 Identificaties oorsporen 

  

FGP Antwerpen 

CIJFERS 
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FGP Antwerpen 

DRUGS 
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DOSSIER NOORDLAB 

In juni 2019 werd een operationeel synthetisch druglabo ontdekt in een stal van een afgelegen oude 
varkensboerderij aan Noordheuvel te Wuustwezel.  
Het volledig productieproces voor de 
aanmaak van methamfetamines werd 
aangetroffen. In totaal werd er 4 kilo 
afgewerkt product gevonden.  
Zeven verdachten uit België, Nederland, 
Colombia en Mexico werden aangehouden. 

Het is zeer uitzonderlijk dat het volledige 
productieproces tot de kristallisatie toe 
wordt aangetroffen. De productie van 
methamfetamines (Crystal Meth) wordt 
steeds populairder bij de criminele 
organisaties omwille van de grote 
opbrengst. De drug wordt vooral uitgevoerd 
naar landen zoals Australië waar 
methamfetamines erg in trek zijn.                                                         Synthetisch drugslabo 

 

DOSSIER SLACHTHUIS 

Midden juli werd door FGP Limburg een zoeking uitgevoerd in het voormalige slachthuis HERDICO te 
Meerle, wat verbouwd werd naar opslagunits. Uit de huiszoekingen en het verdere onderzoek, dat 
gevoerd werd door FGP Antwerpen site Turnhout, bleek dat er in de opslagunits een firma (officieel 
gevestigd in Bulgarije) erg actief was in benodigdheden voor het opzetten en onderhouden van 
cannabisplantages.  Hierbij was er sprake van allerhande hardware en groeibevorderende producten. 
De Bulgaarse firma trachtte zich te profileren als actief in de tuinbouw, maar de te koop aangeboden 
producten bleken telkens enkel gericht op cannabisteelt. Met een opslagcapaciteit van meer dan 
1000m² bleek dat er in 2019 een omzet van minstens 2 miljoen euro was. Uit documenten bleek dat 
er op een bepaald moment een voorraad aanwezig was met een waarde van 620.000 euro. De 
personen achter de firma gebruikten de landsgrenzen van verschillende Europese landen om, naar alle 
waarschijnlijkheid, uit het vizier van politiediensten te blijven.  

Tijdens het onderzoek 
konden 7 personen 
geïdentificeerd worden 
die betrokken waren bij 
de handel in naam van 
de Bulgaarse firma. Uit 
het bewakingssysteem 
van de firma bleek dat 
er in de periode eind 
juni tot eind juli tijdens 
de werkdagen 
verschillende klanten 
over de vloer kwamen. 
Enkele hiervan konden 
ondertussen gekoppeld 
worden aan ontdekte 
cannabisplantages.  

                                                                                 Voormalig slachthuis dat gebruikt werd als opslagunits 
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DOSSIER PONY 
 
Eind maart werd container PONU1511593 
gecontroleerd. In de container werden 9 zakken 
cocaïne aangetroffen met een totaal gewicht van 
354,1 kg. De container kwam uit Indonesië, wat 
deed vermoeden dat het over een switch ging. Een 
3-tal maanden later volgde er een reeks 
huiszoekingen bij verschillende havenarbeiders en 
chauffeurs in het Waasland.  

Er werden 4 personen aangehouden en er werd 
meer dan 1 miljoen euro aan cash aangetroffen. In 
totaal werd er voor bijna anderhalf miljoen euro aan 
waarde in beslag genomen.  

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                Inbeslaggenomen cash 
DOSSIER ISOFIX  
 
In dit dossier kwam een organisatie aan het licht die verschillende “switchen” uitvoerden in de haven 
van Antwerpen. Daarbij werden er ladingen cocaïne overgeladen op de terminal van een Zuid-
Amerikaanse container naar een Europese container, om zo een controle van de douane te omzeilen.  
 
In totaal werden er 8 personen gearresteerd waaronder 2 straddler chauffeurs en enkele 
transporteurs. In totaal konden er inbeslagnames in binnen- en buitenland van zo’n 2298kg cocaïne 
gekoppeld worden aan deze criminele organisatie.    
 
In 2019 werden er in totaal 51 haven-gerelateerde arrestaties uitgevoerd, in 2018 waren dit er 23. 
 

 

DOSSIER CLOSECALL 

Op 25 juli vernamen onze diensten via SPN Antwerpen dat er een noodoproep was binnengekomen 
van 2 personen die opgesloten zouden zitten in een container ergens op MPET in de Waaslandhaven. 
De container werd getraceerd in het terminalsysteem maar werd niet aangetroffen op de voorziene 
plaats. Er diende overgegaan te worden tot een terminal lock down om de verdwenen container te 
vinden. Uiteindelijk troffen de onderzoekers de bewuste container aan en konden de twee personen 
bevrijd worden, een van hen was quasi verstikt. De lading van de container betrof een soort steenpuin 
maar bevatte ook verschillende sportzakken die met een koord met elkaar verbonden waren. Achteraf 
bleek het om een lading van 1078 kg cocaïne te gaan.  

De twee betrokkenen werden op de terminal binnengesmokkeld via een container met als opdracht 
een switch uit te voeren. In totaal werden 7 personen gearresteerd. 
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Op de afdeling Ecofin van FGP Antwerpen werden het afgelopen jaar 157 nieuwe onderzoeken 
opgestart. 

 

DOSSIER SCHOONSCHIP 

In dit onderzoek kwam een illegale handel in schepen bestemd voor de sloop in beeld. De schepen 
werden overgebracht tussen België en Nederland en tot schroot herleid. Hierbij werd de 
reglementering op de behandeling van de gevaarlijke stoffen (o.a. asbest) volledig met de voeten 
getreden. Een bedrijf dat instaat voor het opstellen van expertiserapporten zou betrokken zijn door 
het opstellen van valse verslagen.  

Er werd voor meer dan 13 miljoen euro in beslag genomen. In dit onderzoek werd samengewerkt met 
de Vlaamse Milieu-inspectie.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Schip bestemd voor de sloop kwam in illegale handel terecht 

 

DOSSIER SAMNOUNBIS 

In een onderzoek naar oplichtingen gepleegd door een Antwerps advocaat loopt het totale nadeel nu 
reeds op tot meer dan 10 miljoen euro. De advocaat ontfutselde gelden van zijn cliënten, onder meer 
als voorlopig bewindvoerder, om er een luxueuze levensstijl op na te houden. Daartoe behoorden dure 
wagens, buitenverblijven en een motorjacht. De verdachte zat 8 maanden in voorhechtenis.  

 

 

 

FGP Antwerpen 

ECOFIN 
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DOSSIER VAARTPHI 

In de maand oktober werden, tijdens een gecoördineerde actie met de lokale politiezone Antwerpen, 
een 20-tal simultane huiszoekingen uitgevoerd in het Antwerpse. Hierbij werd gezocht naar 
bewijselementen voor feiten van phishing, oplichtingen, afpersingen en diefstallen met geweld. 

Er werden 18 verdachten opgepakt. De bende maakte honderdduizenden euro’s winst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geld dat van slachtoffers hun rekening werd gehaald door middel van phishing 

 

 

DOSSIER POSTBUS 

Ingevolge van een CFI-melding werd een onderzoek opgestart naar een reeks van financiële transacties 
die economisch weinig relevant leken te zijn. In een periode van anderhalf jaar werd een bedrag van 
ongeveer 760.000 euro aan contanten gestort op verschillende rekeningen. Dit geld werd nadien 
verzonden naar verschillende verbonden vennootschappen. Na deze periode werden nog meer 
cashgelden gestort die ook werden aangemeld door de CFI. Onder leiding van de onderzoeksrechter 
toonden de speurders van FGP Antwerpen aan dat de gelden voortkwamen uit misdrijven. Een 
criminele organisatie stelde een netwerk van vennootschappen en bankrekeningen ter beschikking van 
andere criminelen om hun inkomsten (onder andere uit drughandel) wit te wassen. Zo lijken er sterke 
linken te bestaan met de inbeslagname van partijen verdovende middelen in Zuid-Amerika, Azië en 
Europa.  

De rechtbank achtte de feiten bewezen en veroordeelde de hoofdbeklaagden tot 5 en 6 jaar effectieve 
gevangenisstraf en geldboetes van 30.000 euro. Daarnaast werden verbeurdverklaringen 
uitgesproken. 
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In 2019 werden 111 nieuwe onderzoeken geopend op de afdeling Mensenhandel-

Mensensmokkel en Sociale Fraude van FGP Antwerpen.  

VONNIS DOSSIER LAADRUIMTE 2018 

Op 26-06-2019 werden 14 van de 15 beklaagden uit dossier ‘Laadruimte’ veroordeeld. 

De hoofdverdachten werden veroordeeld tot 11 jaar effectieve gevangenisstraf, een grote geldboete 

en 10 jaar ontzetting uit de rechten. Andere beklaagden kregen gevangenisstraffen tussen 2 en 9 jaar. 

In totaal werden de beklaagden veroordeeld tot 78 jaar gevangenisstraf en een boete van 5.461.000 

euro. 

Het betrof een organisatie van 

mensensmokkelaars die hun slachtoffers 

d.m.v. camionettes van een 

vluchtelingenkamp in Calais naar de 

snelwegparking aan de E34 in Postel bracht. 

Daar werden ze ondergebracht in de 

laadruimte van vrachtwagens om zo het 

Verenigd Koninkrijk te kunnen bereiken.  

                                                                                                              Transmigranten aan vrachtwagen 
DOSSIER MOLLEKE 
 
Onderzoek stelde vast dat een Iraakse criminele organisatie transmigranten overbrengt van de 
vluchtelingenkampen in Noord-Frankrijk naar de snelwegparkings aan de E34 (Postel, 
Vorselaar/Gierle). Op deze parkings werden de transmigranten in vrachtwagens ondergebracht met 
het oogmerk om op clandestiene wijze het Verenigd Koninkrijk te bereiken. De overbrenging gebeurde 
met verschillende camionettes, voorzien van valse Belgisch nummerplaten. 
 
Inmiddels konden twee camionettes geïntercepteerd worden, waarbij 6 personen werden 
aangehouden op verdenking van mensensmokkel. 
 
 
DOSSIER TOEKAN 
 
Melikan Kucam, een gemeenteraadslid van NVA te Mechelen, zou samen met zijn echtgenote, zijn 
zoon en andere medewerkers, illegale betalingen in de grootorde tot om en bij de €10.000 per 
persoon afgedwongen hebben voor het regelen van een reguliere asielaanvraag. Hij zou dit gedaan 
hebben via het systeem van humanitaire visa. Dit systeem werd eind 2017 onder de drijvende kracht 
van Staatsecretaris Theo Francken in het leven geroepen om specifiek Assyrische vluchtelingen via de 
zogenaamde humanitaire corridor naar België te kunnen laten komen, dit in samenwerking met een 
overkoepelend interreligieus platform. Kucam zette potentiële slachtoffers tegen betaling op de lijst 
van mensen die in aanmerking kwamen voor het bekomen van dergelijk humanitair visum. 
 
Op die manier zou hij om en bij de 300 Assyriërs naar België hebben laten komen. Een aantal van hen 
vestigden zich later in Duitsland, Nederland en Zweden. Een aantal konden niet gelokaliseerd 
worden.    
 

FGP Antwerpen 

MENSENHANDEL – MENSENSMOKKEL   

SOCIALE FRAUDE 
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DOSSIERS ROND NIGERIAANSE PROSTITUTIE 
 
Meer dan ooit worden jonge meisjes vanuit Nigeria naar Antwerpen gesmokkeld, waar ze onder dwang 
van de criminele organisaties illegaal in de prostitutie werken. Ze zijn zeer jong en moeten vaak onder 
gevaarlijke omstandigheden werken. Omdat religie en bijgeloof als zeer belangrijk worden ervaren 
kunnen Nigeriaanse pooiers gebruik maken van het oude ritueel van voodoo om prostituees en hun 
familie te domineren en hun aan hun ‘verplichtingen’ te herinneren. 
De meisjes kunnen zich immers pas vrijkopen als ze €40.000 ophoesten.  
 
FGP Antwerpen voerde in 2019 al een aantal onderzoeken inzake Nigeriaanse mensenhandel. 
Ook werden er al een aantal veroordelingen uitgesproken met gevangenisstraffen van 2 tot 6 jaar en 
geldboetes tussen de €8.000 en €16.000 euro.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              ’t Keteltje. Een pand waar Nigeriaanse prostituees klanten ronselde           
 
DOSSIER MOLENAAR 
 
Een hotel in de Antwerpse binnenstad maakte gebruik van een witte en zwarte boekhouding. 
Betalingen via een bankkaart en online boekingen werden genoteerd op aparte kasbladen, terwijl de 
zwarte inkomsten (bestaande uit cash betalingen) in het hotel genoteerd werden op andere kasbladen. 
De enveloppes met deze zwarte inkomsten werden na elke shift van een receptionist in een verborgen 
kluis gestoken. Het bedrag schommelde maandelijks tussen de €18.000 en €30.000. 
Het criminele vermogen werd vervolgens via geldtransfers versluisd naar rekeningen van de eigenaar 
van het hotel, die officieel geen belangen had in de huidige uitbatingsvennootschap. Deze persoon 
stond officieel ingeschreven in Thailand maar verbleef in werkelijkheid voornamelijk in België bij zijn 
Thaise vriendin en zijn kinderen. Met de zwarte inkomsten had hij onroerend goed aangekocht in 
Thailand. De receptionisten van het hotel werkten als medewerkend vennoot maar werden in de 
praktijk na elke shift uitbetaald in het zwart. Bovendien waren er illegale (Georgische) poetsvrouwen 
aan de slag die eveneens in het zwart betaald werden.  
 
Bij de huiszoeking, met bijstand van RSZ (sociale inspectie), werd in het hotel onder andere de 
verborgen kluis met inhoud gevonden.  
Uit de tot op heden gedane vaststellingen werd aangetoond dat de gemiddelde zwarte inkomsten per 
maand rond de €18.000 bedroegen. Voor de periode van juli 2015 tot september 2019 betekent dit 
een totaal bedrag van €920.000 euro onttrokken opbrengsten. 
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In 2019 werden door de afdeling Agressie van FGP Antwerpen 6 nieuwe moordonderzoeken 

opgestart. Eén van de onderzoeken heeft geleid tot een doorbraak in een ‘cold case’ dossier 

van 1992. 

ENKELE INTERESSANTE CIJFERS 

 87 verhoren 

 44 aanhoudingen 

 20 moraliteitsonderzoeken  

 25 afstappingen verdachte overlijdens 

 32 afstappingen en opgestarte onderzoeken van stroomplan-gerelateerde geweldsfeiten  

 9 stroomplan-gekoppelde onderzoeken naar criminele organisaties 

 11 opgestarte dossiers m.b.t. wapens met volgende resultaten: 

o Gerechtelijke inbeslagname van zo’n 200-tal wapens en een 300-tal onderdelen 

o Bestuurlijke inbeslagname van 12 wapens 

o Inbeslagname van 50kg aan munitie/patronen 

 

MOORD OP DANIEL EL ALALI 

Wat zich eerst aandiende als een 

gijzeling, bleek helaas een moord te 

zijn. De 8-jarige jongen Daniel werd 

levenloos teruggevonden, begraven 

achter de woonunits van het 

asielcentrum van Broechem.  

Nog voor het lichaam werd gevonden 

werden reeds 2 verdachten 

aangehouden in het kader van de 

gijzeling. Het onderzoek is nog niet 

volledig afgerond.  

                                                                                                                 Asielcentrum van Broechem 

MOORD OP JULIE VAN ESPEN 

Deze zaak werd reeds uitvoerig becommentarieerd in de pers. De verdachte werd in deze zaak zeer 

snel aangehouden en legde bekentenissen af.    

 

MOORD OP SINGH DARSHAN 

SING Darshan werd vermoord aangetroffen in Calais, Frankrijk.  Er is een zeer sterk vermoeden dat de 

feiten zich in Arendonk hebben voorgedaan en dat het slachtoffer werd verplaatst.  Het dossier loopt 

nog, de verdachte werd aangehouden maar ondertussen onder voorwaarden vrijgelaten.  

 

FGP Antwerpen 

AGRESSIE - PERSOONSDELICTEN 
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VERDWIJNING VAN JOHAN VAN DER HEYDEN 

In dit dossier werd een JIT (Joint 

Investigation Team) met Nederland 

afgesloten omdat er belangrijke 

indicaties waren van de betrokkenheid 

van Nederlandse onderdanen. Tot op 

vandaag werd het lichaam nog niet 

teruggevonden, doch is de kans zeer 

reëel dat het hier gaat om een 

moordscenario. 

Er werden 7 personen aangehouden 

waarvan er momenteel nog 3 in 

voorhechtenis zitten.  

 

 

                                                                                                                                                       Onderzoekers zochten naar sporen 

 

 

 

COLD CASE ARIANE MAZIJN  

In dit cold case dossier kon door een DNA-match de dader geïdentificeerd worden. Het dossier dateert 

van 1992 toen Ariane Mazijn in Antwerpen vermoord werd. De dader werd aangehouden en legde 

bekentenissen af in 2018. Bijkomend bekende hij in 2019 nog drie andere moorden.  

Door deze nieuwe elementen wordt er verder gezocht naar linken met andere cold cases over het hele 

land en Nederland. 
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DRUGGERELATEERD GEWELD 

De focus van de afdeling agressie bleef ook in het voorbije jaar gericht op het druggerelateerd geweld 

dat zijn oorsprong vindt in de internationale handel in verdovende middelen door criminele 

organisaties. Die criminele organisaties stellen handelingen in de Antwerpse haven door gebruikt te 

maken van hun contacten en handlangers.  Er is veel geïnvesteerd rond 3 voorname clusters van 

geweldsfeiten, één in maart, één in de zomer en één in november. In de cluster van maart zijn er 

ondertussen 3 personen aangehouden.   

Bijkomend hebben we tevens een grote inbeslagname gedaan van wapens en explosieven in een 

appartement in Zwijndrecht.  Er werden 3 personen in aangehouden waarvan er nu nog 2 onder 

mandaat staan.  Er werd ook een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne in beslag genomen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          In brand gestoken voertuigen 

 

ASSISENHOF 

 Moord op Frank Serruys 

Verdachten werden veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf. 

 Moord op Shashia Moreau 

Verdachte kreeg levenslang en een terbeschikkingstelling van 15 jaar. 

 Moord op Yves Van Oers 

Verdachte werd veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf. 

 

 

 

 

 

  



14   
 

 

Het afgelopen jaar werden er op de afdeling Terro van FGP Antwerpen 43 nieuwe 

onderzoeken geopend.  

 

DOSSIER VAN SIRAJ E.M. 

Siraj E.M. (19) is geen onbekende voor het gerecht. Hij werd ondanks zijn jonge leeftijd al meermaals 
opgepakt wegens het plannen van een aanslag en geweldpleging. Sinds juni 2019 verblijft hij opnieuw 
in de cel samen met zijn echtgenote, de tot de islam bekeerde Iza D.H. (23). Ze worden verdacht van 
lidmaatschap van een terroristische groepering, het verspreiden van propaganda en het pogen af te 
reizen naar Syrië. Bij de huiszoeking werd ook een van zijn broers aangetroffen. Die stond nog geseind 
voor een gevangenisstraf en werd eveneens opgepakt. 

 

DOSSIERS OVER IS-VROUWEN 

Naar aanleiding van de veroordeling van de mannelijke leden van de terroristische organisatie 
Sharia4Belgium werden nieuwe dossiers opgestart ten laste van hun meereizende vrouwen. De 
rechtbank oordeelde dat ook hun steun een deelname is aan de activiteiten van een terroristische 
organisatie. Dit heeft tot bijkomende veroordelingen en intrekkingen van hun nationaliteit 
geresulteerd.   

 

FINANCIËLE TERRODOSSIERS 

-In een gerechtelijk onderzoek naar financiering van terrorisme werd in juni één verdachte 
aangehouden. Betrokkene is in België actief in het versluizen van gelden via het hawala-systeem. Dit 
betreft een internationaal netwerk van ondergronds bankieren dat gebaseerd is op vertrouwen en zo 
geen sporen nalaat van de verstuurde gelden. Het lopend onderzoek heeft uitgewezen dat betrokkene 
via dit systeem talrijke gelden versluisd zou hebben naar conflictgebieden waar terroristische 
groeperingen nog steeds actief zijn. Dankzij betrokkene hebben verschillende Belgische gekende 
Foreign Terrorist Fighters in Syrië gelden ontvangen van familieleden die in België wonen. Het 
oproepnummer van betrokkene circuleert dan ook binnen de terroristische kringen.  
In totaal kon aangetoond worden dat Belgische strijders gelden ontvingen via deze weg voor een totaal 
bedrag van €7000. Tot op heden zit de verdachte nog steeds in voorhechtenis. Het onderzoek is nog 
volop lopende naar de andere hawala-bankiers waarmee betrokkene samenwerkt.  

-Mushtaq T.Z. is een spilfiguur in een netwerk dat terrorisme financiert, de Rawi clan. Al in de jaren ’90 
zou deze clan de Iraakse dictator Saddam Hoessein hebben geholpen zijn geld aan het officiële 
banksysteem te onttrekken en zo internationale sancties te omzeilen. Datzelfde netwerk zou zich 
hebben omgeschoold voor de financiële transacties van IS. De clan maakt daarvoor gebruik van 
ondergronds bankieren, het hawala-systeem. De verdachte zou een financieel netwerk hebben 
uitgebaat. Vanaf december 2018 woonde hij met zijn gezin in België. Hij zou geld hebben witgewassen 
om IS operaties wereldwijd te faciliteren. Hij bezit geldwisselkantoren in Irak, Syrië, Turkije, Soedan en 
de Golf.  

 

 

FGP Antwerpen 

TERRO 



15   
 

 

 

 

 

 

 

-In het kader van een ander gerechtelijk onderzoek naar financiering van een terroristische groepering 
werd op 2 juli in Turnhout een verdachte aangehouden. Het betrof een hawala-bankier die, samen 
met zijn twee broers in Nederland en een jeugdvriend in Turkije, een internationaal hawala-netwerk 
heeft opgezet. De individuen konden via dit netwerk op een jaar tijd zo’n €1.642.457 transfereren naar 
Europese en Arabische landen. Er werden specifieke transacties naar conflictgebieden in Syrië 
getraceerd. Onder meer de Syriëstrijder Abdellah Nouamane heeft van dit netwerk gebruik gemaakt 
om gelden vanuit België naar Syrië over te maken. Abdellah Nouamane bevindt zich heden in een IS-
gevangenis in Al-Hasakah. Hij werd in februari 2015 veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf 
van 5 jaar wegens actieve deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering en omwille 
van zijn lidmaatschap van Sharia4Belgium en jihadgroeperingen in Syrië. Op 4 januari 2018 
veroordeelde de correctionele rechtbank van Mechelen hem bij verstek tot een gevangenisstraf van 5 
jaar en geldboete van €1.000 wegens deelname aan activiteiten van een terroristische groepering en 
bedreiging met een plegen van een aanslag in België. Hij verstuurde via de internetapplicatie 
WhatsApp boodschappen waarin hij bedreigingen uitte ten aanzien van scholen, ziekenhuizen, 
handelszaken evenals ten aanzien van bepaalde politici. In deze boodschappen gaf hij ook aan dat er 
volgens hem niet zoiets bestaat als ‘onschuldige slachtoffers’ in de westerse samenleving.  
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In 2019 werden 139 nieuwe onderzoeken geopend bij de afdeling Goederen van FGP 
Antwerpen, ongeveer evenveel dan in 2018.  

DOSSIER GRAAF 

Bij BNP Paribas Fortis werd op 3 februari om 13u43 vastgesteld dat er een alarm afgaat in de 
kluizenzaal. Men stelde vast dat een 27-tal kluizen geopend werden. Men had via een pand in de 
Nerviërstraat een gang gegraven naar de riolering om dan iets verder een gang te graven naar het 
kluizenlokaal. Er werden tal van voorwerpen achtergelaten in de tunnel zoals handschoenen, 
schoenen, brillen, sigarettenpeuken enzoverder.  

4 Georgische daders, leden van de Vor y Zakone (‘dief 
volgens de wet’, Russisch) werden kort nadien 
aangehouden. De eventuele buit blijft een mistig 
gegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Gang naar het kluizenlokaal  

 

 

 

 

                 Kluizenzaal met aantal opengebroken kluizen 

DOSSIER ELFENBOENK 

Cornelis V., een CEO van een Nederlands bedrijf werd in zijn woning in Schoten overvallen en zwaar 
geslagen (aanvankelijk levensgevaar). De Albanese poetsvrouw werd gekneveld achtergelaten. 
Uiteindelijk bleek dat er via haar werd gehandeld.  

De vereniging van misdadigers, bestaande uit 3 daders, werd opgerold en aangehouden. 
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DOSSIER PLOFBOECH 

Bij de plofkraak op een geldautomaat van B-Post te Boechout werd, op basis van het buurtonderzoek 
en getuigenverklaringen, een spoor gevonden in de richting van een Nederlandse dadergroep. 
Getuigen zagen 3 verdachten, vermoedelijk van Noord-Afrikaanse origine met Nederlandse tongval. 
Getuigen zagen en hoorden ook twee voertuigen, vermoedelijk een Audi RS4 en een Alfa Romeo Giulia. 
Op basis van de modus operandi en de gekozen financiële instelling werden de vergelijkbare feiten in 
Kinrooi en Tielt-Wingene aan het Antwerpse dossier toegevoegd. Twee panden (waar de plofkraken 
plaatsvonden) waren bewoond waardoor er een zwaardere straf kan gevorderd worden door het extra 
feit van brandstichting in bende bij nacht in een bewoond pand. 

Er werden na intens speurwerk uiteindelijke 10 verdachten geïdentificeerd en gearresteerd die in 
België werden aangehouden of uitgeleverd werden. Allen kregen ze zware straffen tot 14 jaar. 

 

DOSSIER WERFTOV 

Drie gekende Bulgaarse verdachten pleegden verschillende werfdiefstallen en diefstallen van 
werkmateriaal. Hun adres bevond zich in Merksem. Hierbij kwamen de onderzoekers uit op het 
helingnetwerk rond de oude gekende Sebastian A., die reeds 10 jaar actief is in België. In voorgaande 
onderzoeken waren er helaas onvoldoende elementen om hem te arresteren. Dit keer dus meer 
succes. Het gestolen materiaal werd opgeslagen op verschillende locaties en werd verkocht via 
tweedehandssites en op markten in Brussel en Duitsland.  

Bij een 10-tal huiszoekingen werd ongeveer 14 ton aan duur werkmateriaal in beslag genomen. Alles 
is afkomstig van diefstallen op werven en lichte vrachtwagens, alsook verduistering. Er wordt naarstig 
geïnventariseerd…  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Een deel van het aangetroffen werkmateriaal 
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DOSSIER MEATLOVER 

Vele vestigingen van de beenhouwerijketen 
Renmans werden bezocht door een 
inbrekersbende. Na sluitingstijd pleegden de 
daders braak op een deur aan de zij- of 
achterkant van het gebouw. Deze gaf 
rechtstreeks toegang tot de beenhouwerij. 
Renmans werkt sinds enige tijd niet meer met 
een klassieke kassa maar met een cash-in 
automaat waar de klanten hun geld moeten 
deponeren. In elk filiaal is dergelijke automaat 
aanwezig. Eens in het gebouw braken de daders 
de cash-in automaat open en ontvreemden ze 
zowel de biljetten als de muntstukken. Ook de 
burelen en kleedkamers werden doorzocht.  
                                                                                                                                                                     Beenhouwerijketen Renmans 

Hierin bevonden zich meestal een kleine kluis en kluisjes van de personeelsleden. Ze werden ter 
plaatse geopend of meegenomen. Ook gebeurde het dat de bende vleeswaren aten of meenamen. 
Gezien de meeste beenhouwerijen van Renmans niet uitgerust zijn met een alarmsysteem, werden de 
inbraken pas de volgende ochtend opgemerkt. 
Na enkele weken zoeken werd een spoor gevonden dat naar Antwerpen leidde. Uiteindelijke werden 
de Albanese daders onder tap genomen en werden de voertuigen in beeld gebracht.  

3 Albanezen werden opgepakt in Antwerpen, Sint-Niklaas en Temse. Ook werden er handvuurwapens 
aangetroffen waaronder een automatisch vuurwapen ‘Scorpion’.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

                                                                                                       Vuurwapen ‘Scorpion’ 
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PLUK 

De afdeling PLUK doet vermogensonderzoeken in allerhande dossiers van de verschillende 
fenomeenafdelingen. In 2019 zorgde het PLUK-team van FGP Antwerpen voor zo’n 10,48 miljoen euro 
inbeslaggenomen cash en goederen. 

 

RCCU 

De Computer Crime Unit Antwerpen blijft continu investeren in technologische oplossingen die 
toelaten in beslag genomen elektronische bewijsmaterialen efficiënter te onderzoeken. CCU is steeds 
op zoek naar nieuwe mogelijkheden die het verzamelen van elektronische sporen kunnen verbeteren. 
Deze investeringen hebben in tal van onderzoeken, in verschillende criminaliteitsfenomenen, hun 
meerwaarde bewezen. 

In 2019 is er, op vraag van de Royal Canadian Mounted Police, onderzoek uitgevoerd naar diefstal van 
cryptomunten bij een online bedrijf uit Vancouver (Canada). De daders, Aziatisch en Europees in 
origine, hebben door een fout in de programmacode van het betaalsysteem onrechtmatig grote 
bedragen kunnen overschrijven. Een aantal daders opereerden vanop Belgisch grondgebied. 
Uit bewijsmateriaal kon worden opgemaakt dat de verdachten vanop ons grondgebied het bedrijf voor 
ongeveer 1 miljoen euro heeft benadeeld. Door tussenkomst van RCCU Antwerpen werden 4 
verdachten gearresteerd. 

In een ander dossier werd er een onderzoek gevoerd naar een Belgische onderdaan, die betrokken 
was bij de ontwikkeling en verspreiding van malware die toeliet ongeautoriseerde toegang te nemen 
tot computersystemen. Dit op vraag van de Australian Federal Police. Na huiszoeking en inbeslagname 
van informaticamateriaal werd de Belgische verdachte gearresteerd. 

 

RECHERCHEMANAGEMENT 

2019 was voor recherchemanagement een jaar vol vernieuwingen. Met updates van GES en FEEDIS 
was de noodzaak tot een degelijke voortgezette opleiding zeker aanwezig. In totaal volgden 88 
collega’s (waaronder 50 van lokale politiezones) de 2-daagse opleiding GES. Ook toonden 4 
bijkomende politiezones interesse om GES te beginnen gebruiken. Ze werden door 
recherchemanagement op het juiste spoor gezet. Elke 2 maanden zorgt dit team ervoor dat onze 
nieuwe collega’s vertrouwd geraken met FEEDIS, RIR, GES en Microsoft365. 
Op de jaarlijkse integratiedag van FGP Antwerpen introduceerde recherchemanagement “Microsoft 
365 – The sequel” waar Microsoft Kaizala, Authenticator en Powerapps werden toegelicht. 
Op de achtergrond hielden ze zich ook stevig bezig met de op- en uitbouw van de nieuwe Sharepoint 
Online, de ontwikkeling van een in-house Powerapp en de lancering van FOCUS@GPI. Uiteraard blijft 
deze steundienst naar de toekomst kijken. PACOS, SDB en i-Police zijn maar enkele nationale projecten 
waarbij recherchemanagement heel actief betrokken was. 
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OSINT 

OSINT staat voor Open Source Intelligence en behelst het verzamelen en analyseren van informatie en 
inlichtingen middels open bronnen op het internet. Het is een steundienst die transversaal 
functioneert ten voordele van alle onderzoeksafdelingen van FGP Antwerpen en ook nauw 
samenwerkt met andere partners van de federale en lokale politie.  

Deze steundienst is nog maar recent en zijn dan ook momenteel vooral bezig met het testen van 
nieuwe systemen. Sporadisch voeren ze ook al wel een operationele taak uit.  

 

OMA 

De operationele misdrijfanalisten, kortweg de OMA’s, bieden ondersteuning in complexe dossiers 
binnen FGP Antwerpen. Een greep uit de belangrijkste zaken waarin zij het afgelopen jaar hebben 
meegewerkt: 

 Stroomplan/KALI-team 
Doorlopende inzet van een OMA om het Antwerps drugmilieu in kaart te brengen en om te 
doorgronden hoe dit milieu te werk gaat. 

 Granaataanslagen en brandstichtingen: 
Constante ondersteuning aan het onderzoeksteam. Ondanks de gekende moeilijkheden 
(weinig sporen, weinig getuigen, zwijgende “slachtoffers”) zijn er toch enkele resultaten 
(aanhoudingen) geboekt. 

 Samenwerking met LO Brazilië:  
Informatie die beschikbaar is in Zuid-Amerika (i.v.m. drugtrafiek) wordt gedigitaliseerd en 
gecombineerd met in-huis informatie. Dit wordt nog verder uitgewerkt. 

Verder zorgen deze analisten ook 
voor het opleiden van nieuwe 
collega’s in het kader van Mercure 
en het opvolgen van het gebruik van 
deze databank, alsook het oplossen 
van problemen of vragen in het 
kader van telefonie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Schematische voorstelling van onderlinge telefonie 


