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Luik 1: Inleiding 
 

Hoofdstuk 1: Probleem-, doel- en vraagstelling 
 

1.1. Probleemstelling 

 

Zoals de titel van deze thesis in feite reeds aanduidt behelst het projectkader van dit onderzoek 

het gebruik van groeibevorderende hormonen in de veeteelt. Het fenomeen van hormoongebruik 

en in mindere mate ook van antibioticagebruik wordt in dit werk op meerdere vlakken 

geproblematiseerd. Zowel vanuit een groen criminologisch als vanuit volksgezondheidskundig, 

sociaal, politiek en economisch standpunt werden er namelijk onderwerpen voor onderzoek 

geïdentificeerd. 

 

1.1.1. Vanuit (groen) criminologisch- en volksgezondheidskundig perspectief 

 

Een relevante probleemstelling die vanuit criminologisch oogpunt wordt aangesneden is de 

vaststelling dat in de tweede helft van de vorige eeuw is gebleken dat aan het gebruik van 

hormonen in de Belgische veeteelt diverse vormen van criminaliteit verbonden waren. Hier moet 

meer bepaald gedacht worden aan fenomenen als afpersing, intimidatie en zelfs moord op 

ambtenaren die belast waren met de taak om het gebruik van illegale substanties in de 

veeteeltsector op te sporen. Bovendien had deze criminaliteit een georganiseerd karakter en kon 

in feite een ware hormonenmaffia worden geïdentificeerd die zich specialiseerde in verboden 

handelingen die verband hielden met het verdelen en het gebruiken van groeibevorderende 

substanties in de veeteelt (De Ruyver, Bullens, Vander Beken, & Siron, 1999). Deze 

criminologisch relevante fenomenen kunnen ook wel onder de bredere term 

‘hormonendelinquentie’ worden ondergebracht. Een ander probleem dat in dit eindwerk naar 

voren komt zijn de negatieve consequenties van hormonale- en antibioticaresiduen voor de 

gezondheid van mens en dier. Vertrekkende vanuit het groen criminologische paradigma, een 

theoretisch sub domein van de criminologie dat zich specialiseert in criminaliteit tegenover het 

milieu, wordt in dit onderzoek het gegeven uitgelicht dat dieren worden samengehokt en 

behandeld met schadelijke stoffen die via consumptie ook op de mens kunnen worden 

overgedragen (Beirne & South, Green Criminology: Confronting harms against environments, 

humanity and other animals, 2013). Talloze studies toonden immers reeds de nefaste effecten aan 

van dergelijke residuen in voor menselijke consumptie bedoeld vlees (Scientific committee on 

veterinary measures relating to public health, 2002). Alhoewel de onderwerpen omtrent 
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dierenmishandeling en de implicaties van de veeteelt op het milieu en de volksgezondheid 

normaal wel potentiële interessevelden zijn van het groen criminologische onderzoeksveld is de 

bestaande literatuur terzake voorlopig nog eerder schaars (Beirne & South, Green Criminology: 

Confronting harms against environments, humanity and other animals, 2013). Deze masterproef 

hoopt bijgevolg een aanzet te kunnen bieden om dit onderbelichte domein binnen de 

criminologie op de wetenschappelijke agenda vast te leggen. 

 

1.1.2. Vanuit een internationaal politiek, sociaal en economisch perspectief 

 

Om een criminaliteitsfenomeen te doorgronden is het steeds belangrijk om een brede en open 

visie voor ogen te houden waarbij de internationale dimensie van de problematiek niet buiten 

beschouwing wordt gelaten. Bij de hormonendelinquentie is dit niet anders. In het verleden bleek 

reeds dat de handel in groeibevorderende hormonen een internationaal fenomeen is, verspreid 

over meerdere continenten (De Ruyver, Bullens, Vander Beken, & Siron, 1999). Een belangrijke 

vaststelling hierbij was dan ook dat de bestrijding van de handel in dergelijke producten niet 

gebaat kon zijn bij een louter nationale aanpak. Vandaag de dag kunnen we soortgelijke patronen 

identificeren in de zin dat het actuele dark-net de mondiale handel in allerhande producten, 

waaronder ook groeihormonen, mogelijk maakt (Hormonencel, 2017). Daarom wordt in dit 

eindwerk een derde luik besteed aan het onderzoek omtrent de internationale component van de 

problematiek. Eerst en vooral zullen in dit deel de vrijhandelsverdragen tussen de EU en de VS 

en Canada aan bod komen. Niet alleen bevatten CETA en TTIP belangrijke bepalingen inzake het 

gebruik van groeihormonen, maar bovendien hebben zij ook het potentieel om de gangbare 

industriële landbouw grondig te hervormen. Op deze manier worden meer bepaald de 

internationale, economische en de daaraan verwante politieke en sociale dimensies van de 

problematiek inzake groeihormonen in de veeteelt geïntegreerd in dit eindwerk.  

1.2. Doelstelling  

 

Verder bouwend op de probleemstelling kan een drieledige doelstelling worden geformuleerd. 

Een eerste doel van deze thesis is om de verschillende groeibevorderende componenten die in de 

veeteelt werden gebruikt te analyseren en hun effecten op de gezondheid van mens en dier te 

onderzoeken via de invloed die ze uitoefenen op de algemene hormoonhuishouding en het 

endocriene stelsel. Een tweede doel dat tevens ook de criminologische relevantie van dit 

eindwerk verantwoordt is om te onderzoeken of er nog steeds sprake is van hormoongebruik in 

de Belgische veeteelt en of er daarbij eventueel nog steeds één of meerdere georganiseerde 
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criminele netwerken aan te pas komen. Hierbij zullen eerst het ontstaan en de evolutie van de 

Belgische hormonen business en hormonenmaffia worden geschetst in de historische context. 

Verder is het bij deze tweede doelstelling de bedoeling om de nadruk te leggen op de door de 

Belgische wetgever genomen reactie in de vorm van de creatie van nieuwe wetgeving en de 

herstructurering van het verouderde controleapparaat. Bovendien zal geëvalueerd worden of deze 

door de Belgische wetgever genomen acties zoden aan de dijk hebben gebracht en of er naar de 

toekomst toe nog aanbevelingen kunnen worden geformuleerd. Een derde en laatste doel is om 

na te gaan hoe een internationale vrije handel de evolutie van de veeteelt en het gebruik van 

groeibevorderende hormonen zal beïnvloeden. Daarnaast willen we ook te weten komen of de 

economische en politieke relaties al dan niet gebaat zijn bij een liberalisering van de markt en 

hoe de vrije handel zich verhoudt tot het welzijn van producent en consument.  

1.3. Vraagstelling  

 

Nu duidelijk is waar de problemen zich situeren en welke doelen we daaraan koppelen kunnen er 

concrete onderzoeksvragen worden geformuleerd. Aangezien het antwoord op deze vragen de 

clue vormt van het onderzoek is het cruciaal om hierbij stil te staan alvorens over te gaan tot de 

daadwerkelijke uitwerking van de onderzoeksbevindingen.  

 

1.3.1. Hoofdvraag 

 

In deze masterproef wordt één hoofdvraag gesteld die tevens samenvalt met de titel van het werk. 

‘Groeihormonen in de veeteelt: Een opgeloste zaak of een actueel probleem?’ is een 

alomvattende vraag die in deelvragen wordt uiteengerafeld. Aan de hand van de deelvragen 

wordt stelselmatig toegewerkt naar een synthese die antwoord tracht te bieden op de hoofdvraag. 

 

1.3.2. Deelvragen 

 

Grosso modo wordt er in deze thesis gebruik gemaakt van zowel beschrijvende, verkennende, 

verklarende, evaluatieve en voorspellende vragen. Zoals hierboven reeds aangehaald werd er bij 

de identificatie van de probleemstellingen een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën. Ten 

eerste was er het gegeven van de groeibevorderende substanties en hun effect op de gezondheid 

van mens en dier. Daarna volgde het luik omtrent de aan de hormonendelinquentie gerelateerde 

criminaliteit. Tenslotte werden er ook problemen op internationaal niveau geformuleerd.  
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1.3.2.1. Deel 1: Gezondheidsimplicaties voor mens en dier. 

 

Het deel van de masterproef dat zich toespitst op de effecten van hormonale en antimicrobiële 

residuen in vlees tracht een antwoord te vinden op de volgende vragen: 

 

- Welke hormonen en chemische preparaten gebruikt men om op kunstmatige wijze het 

rendement van vee te verhogen? Wat zijn de gezondheidsrisico’s van deze producten? 

 

- Welke gevaren schuilen er bij het preventief toedienen van antibiotica aan vee? Zijn er 

terzake reeds initiatieven genomen om de nefaste effecten te minimaliseren? Zo ja, hoe 

effectief zijn deze? 

 

1.3.2.2. Deel 2: Aan de hormonendelinquentie gerelateerde criminaliteit. 

 

Het tweede luik wordt vormgegeven door middel van de volgende onderzoeksvragen: 

 

- Hoe zag de Belgische context eruit waarin het gebruik van groeihormonen in de veeteelt 

is kunnen ontstaan? 

 

- Welke omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat het gebruik van groeibevorderaars is 

blijven bestaan doorheen de 20ste eeuw? 

 

- Wat waren de meest invloedrijke gebeurtenissen die de wetgever ertoe hebben aangezet 

om in actie te treden?  

 

- Welke wetten, koninklijke besluiten en initiatieven zijn er in het leven geroepen om de 

hormonendelinquentie te bestrijden? 

 

- Hoe ziet de situatie met betrekking tot het gebruik van groeibevorderaars in de veeteelt er 

vandaag uit? Hebben de door de wetgever genomen initiatieven met andere woorden al 

dan niet positieve veranderingen teweeggebracht? 

 

- Kunnen we een voorspelling maken over de toekomst van de toediening van 

groeibevorderaars aan vee? 
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1.3.2.3. Deel 3: Internationale dimensie van de problematiek. 

 

Het derde deel van de thesis in verband met de internationale dimensie van de 

groeihormonenproblematiek genereert de volgende deelvragen: 

 

- Wat is de bedoeling van vrije handelsverdragen en beïnvloeden zij de handel in 

hormonaal behandeld vlees? 

 

- Wat zijn de implicaties van een vrije handel voor de internationale sociale, economische 

en politieke relaties? 

 

- Vervult het dark-net een belangrijke rol in de facilitatie van de handel in 

groeibevorderende substanties zoals hormonen? 
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Hoofdstuk 2: Methodologie 
 

Om een antwoord op de onderzoeksvragen te bekomen werd in dit werk gebruikgemaakt van 

twee verschillende onderzoeksstrategieën. Aanvankelijk werd er van start gegaan met een 

literatuurstudie die nadien werd aangevuld met semigestructureerde interviews met experten uit 

het onderzoeksdomein. De bedoeling hiervan was om tot trianguleerbare kennis te komen die 

leidt tot onderzoeksresultaten met een hoge mate aan betrouwbaarheid en validiteit (Decorte & 

Zaitch, 2009). 

2.1. Literatuurstudie 

 

Zoals dit eigenlijk bijna altijd het geval is bij een wetenschappelijke studie begon ook dit 

onderzoek met een literatuurstudie. In eerste instantie was dit noodzakelijk om een holistisch 

beeld te ontwikkeling over de theorieën op basis waarvan deze niet voor de hand liggende 

criminologische materie kon worden behandeld. Het eerste deel van de literatuurstudie had dan 

ook meer bepaald betrekking op de verkenning van de groen criminologische 

onderzoeksstrekking. Daarnaast was een bureauonderzoek tevens ook de ideale methode om het 

vakjargon en de kennis inzake de in de veeteelt gebruikte groeibevorderende componenten onder 

de knie te krijgen. Ook was het bestuderen van de literatuur de beste manier om de belangrijkste 

aspecten uit de hormonenwetgeving en de bijbehorende koninklijke besluiten te identificeren. 

Uiteindelijk was het onderzoeken van de literatuur onontbeerlijk om de relevante bepalingen 

voor de veeteelt en het hormonengebruik in de CETA en TTIP-vrijhandelsverdragen te kunnen 

ontsluiten. Het gebruikte onderzoeksmateriaal dat voortvloeide uit deze literatuurstudie varieert 

van papieren en digitale versies van wetenschappelijke boeken en tijdschriftartikelen tot 

verslagen van experten, wetgeving, koninklijke besluiten en ook een klein aandeel grijze 

literatuur. 

2.2. Kwalitatief empirisch onderzoek 
 

In deze masterproef werd naast het gebruik van een literatuurstudie geopteerd voor het afnemen 

van interviews met experten ter zake. Het combineren van een bureauonderzoek met kwalitatieve 

interviews is een veelgebruikte dataverzamelingsmethode en werkwijze tijdens criminologisch 

onderzoek die ook in dit geval leidde tot meer volledige en betrouwbare onderzoeksresultaten 

(Decorte & Zaitch, 2009).  
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2.2.1.  Semigestructureerde experten interviews 
 

Om ervoor te zorgen dat de masterproef objectieve en onafhankelijke resultaten kan rapporteren 

die de waarheid zo goed als mogelijk weergeven werd ervoor gekozen om interviews te 

organiseren met experten uit verschillende domeinen. Zo werden er interviews georganiseerd met 

actoren binnen het politieel en justitieel bestel die gespecialiseerd zijn in de hormonenmaterie. 

Concreet werden zowel een commissaris van de federale politie die tevens werkzaam is binnen 

de hormonencel als de bijstandsmagistraat voor hormonen gerelateerde zaken uit het parket 

generaal te Gent geïnterviewd. Daarnaast werd er te rade gegaan bij een dierenarts-inspecteur en 

een laboratoriumanaliste van het FAVV alsook bij een inspecteur van het FAGG. Om de 

hormonenbusiness op een integrale wijze te kunnen benaderen was het daarnaast vooral 

belangrijk om niet alleen gesprekmomenten te organiseren met personen die instaan voor de 

controle op de correcte naleving van de hormonenwetgeving en dus deel uitmaken van de 

repressieve kant van de medaille maar tevens ook met experten binnen de politieke en de 

wetenschappelijke wereld. Om dit te bewerkstelligen werd, net zoals bij de andere respondenten, 

via email contact opgenomen met Europarlementariër Bart Staes en professor Jeroen De Wulf 

van de faculteit dierengeneeskunde van de Universiteit Gent. Beide prominenten stemden in met 

een interview. Finaal werd er ook contact gelegd met de veeteeltsector zelf in de vorm van het 

Algemeen Boerensyndicaat en de Boerenbond. Dit resulteerde in een interview met de secretaris 

van het ABS. De Boerenbond was daarentegen jammer genoeg niet bereid om medewerking te 

verlenen voor deze masterproef. Bij de reflectie over welk type interview af te nemen viel de 

keuze al snel op de semigestructureerde afnamemethode. De reden hiervoor was hoofdzakelijk 

om de gesprekspartner te kunnen sturen aan de hand van welbepaalde topics die centraal staan in 

deze masterproef, doch hen tezelfdertijd ook de ruimte te laten om vrij in te gaan op de 

aangesneden onderwerpen (Baarde, De Goede, & Teunissen, 2001). Het flexibele karakter van 

deze interviewtechniek liet de geïnterviewde instantie met andere woorden toe om vrij in te gaan 

op bepaalde aspecten die zijzelf vanuit hun expertise als het meest belangrijke percipieerden. Dit 

leidde tot informatie die allicht niet bekomen zou geweest zijn indien de respondenten op strikt 

vastgelegde vragen dienden te antwoorden zonder daarbij de mogelijkheid te krijgen om zelf 

suggesties te doen (Mortelmans, 2007). Zoals uit de literatuurstudie in verband met de 

methodologie rond interviews bleek is de keuze voor een semigestructureerde afnamemethode 

tevens ook de meest opportune voor relatief kleinschalige onderzoeken (Drever, 1995). In casu 

bleken acht interviews immers reeds voldoende om tot de gewenste resultaten te komen, wat in 

feite als een relatief kleinschalig onderzoek kan beschouwd worden. 
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2.2.2. Ethische aspecten 
 

2.2.2.1. Informed consent 
 

Vooraleer een kwalitatief interview wordt afgenomen in het kader van een 

sociaalwetenschappelijk onderzoek is het noodzakelijk om de voorafgaande toestemming te 

verkrijgen van de geïnterviewde instantie. In vaktaal wordt dit ook wel aangeduid met de term 

‘Informed consent’ (Noaks & Wincup, 2004). Het verwerken van informatie zonder de vereiste 

toestemming van de kennisbron, in casu de geïnterviewde actoren, zou immers leiden tot 

integriteitsschendingen en tot vertrouwelijke informatie die publiekelijk wordt gepubliceerd 

zonder dat dit de bedoeling kan of mag zijn. In het kader van deze masterproef werd telkens na 

het versturen van de e-mails en voor aanvang van het daadwerkelijke interview een kort 

mondeling gesprekmoment gehouden met de verschillende actoren (Baarda, De Goede, & Van 

Der Meer-Middelburg, 2007). Hierbij werd er steeds toestemming gevraagd om het interview te 

mogen opnemen op bandrecorder om dit later te kunnen uittypen en zo de verkregen kennis en 

informatie te kunnen verwerken in deze thesis. Het antwoord van de acht respondenten was 

steeds positief op dit verzoek. Telkens werd bovendien aan de geïnterviewde instantie de vraag 

gesteld of men al dan niet anoniem wenste te blijven. Hierop wordt nu even dieper ingegaan, 

aangezien de kwestie inzake anonimiteit een speciale dimensie verkreeg omwille van het 

criminologische karakter van dit onderzoek.  

 

2.2.2.2. Anonimiteit 
 

Wat de anonimiteit van de respondenten betreft wordt er een onderscheid gemaakt naargelang 

van de functie van de geïnterviewde instantie. Zo wordt er tijdens de uitwerking van deze thesis 

expliciet voor gekozen om de laboratoriumanaliste en de inspecteurs van het FAVV en het FAGG 

alsook de inspecteurs van het voedsel- en geneesmiddelenagentschap alsook de 

politiecommissaris en parketmagistraat niet bij naam te vernoemen om hun persoonlijke 

integriteit niet in het gedrang te brengen. Zoals in het tweede luik van het onderzoek zal duidelijk 

worden zou het immers niet de eerste keer zijn dat een persoon, werkzaam bij een controlerende 

instantie, bedreigd zou worden omwille van zijn of haar uitoefening van een repressieve functie 

in het kader van de hormonenwetgeving (Vandemeulebroucke, 1993). Het spreekt voor zich dat 

we de herhaling van dergelijke scenario’s te allen tijde willen vermijden. Daarentegen zagen de 

heer Bart Staes, professor Jeroen De Wulf van de diergeneeskundige faculteit en de heer Guy 

Depraetere van het ABS geen probleem bij de vernoeming van hun naam. In feite is dit ook 
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logisch aangezien de drie laatstgenoemde personen openlijk gekend zijn binnen de politieke, 

wetenschappelijke en veterinaire wereld.  

 

2.2.3. Betrouwbaarheid, geldigheid en triangulatie 

 

Twee begrippen die in een sociaalwetenschappelijk onderzoek moeten toegelicht worden 

wanneer een interviewtechniek wordt gehanteerd om onderzoeksresultaten te genereren zijn 

betrouwbaarheid en geldigheid. De betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten doelt op de 

mate waarin de getrokken conclusies op basis van het onderzoeksmateriaal onafhankelijk zijn 

van toeval (Silverman, 1993). Inaccurate bevindingen op basis van toevalligheden kunnen 

optreden door de zogenaamde interviewereffecten waarbij de verhouding tussen de interviewer, 

de geïnterviewde en de situatie en setting van het interview een invloed uitoefenen op de 

kwaliteit van het vergaarde onderzoeksmateriaal (Denzin K. & Lincoln S., 2005). Voorbeelden 

van interviewereffecten zijn een onderzoeker die de objectiviteit niet weet te bewaren tijdens het 

afnemen van het interview of het analyseren van de resultaten. Daarnaast is het zo dat het 

interviewen in een setting die niet optimaal is voor de geïnterviewde instantie ook voor een 

verstoorde informatieoverdracht kan zorgen en dus de betrouwbaarheid van de 

onderzoeksresultaten ondermijnt (Denzin K. & Lincoln S., 2005). Om deze nefaste effecten te 

beperken en dus de geldigheid van de onderzoeksresultaten te waarborgen werd steeds geruime 

tijd op voorhand via email contact gelegd met de acht experten om een afspraak vast te leggen op 

hun werkplek zelf. Dit om de setting van het interview zo vertrouwd mogelijk te houden voor de 

contactpersoon en van hen geen bijkomende verplaatsingen te vragen. Tijdens de interviews zelf 

werd er steevast gebruik gemaakt van opnameapparatuur, wat tevens ook door al de experten 

werd toegestaan. Het gebruik van opnameapparatuur heeft meerdere voordelen voor de 

betrouwbaarheid. Eerst en vooral maakt het de interviewer mogelijk om na afloop van het 

interview het gehele interview uit te typen, wat een waarborg biedt tegen gegevensverlies 

(Baarda, De Goede, & Van Der Meer-Middelburg, 2007). Alhoewel niet alle vragen en 

antwoorden tijdens de interviews eenzelfde relevantie hadden voor de uitwerking van het 

onderzoek, werden toch steeds de volledige interviews integraal uitgetypt. Tijdens de analyse van 

de transcripties werd geen gebruik gemaakt van kwalitatieve dataverwerkingsprogramma’s doch 

werd ervoor gekozen om de belangrijkste bevindingen in het vet te onderlijnen. Een tweede 

voordeel van het gebruik van audio-opnames voor de betrouwbaarheid van de 

onderzoeksresultaten is dat, naast het uittypen, het herbeluisteren ervan de interviewer ook in 

direct contact brengt met zijn eigen mate van objectiviteit tijdens het interview. Hierdoor kan er 

gereflecteerd worden over een eventuele interviewer-bias, wat een belangrijke aanzet zou moeten 
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bieden voor de interviewer om tijdens de rapportage een zo objectief mogelijke houding aan te 

houden waardoor de betrouwbaarheid wordt gemaximaliseerd (Jones, 2004). Daar waar de 

betrouwbaarheid van onderzoeksresultaten betrekking heeft op het onafhankelijk zijn van de 

onderzoeksresultaten van toeval heeft het begrip geldigheid eveneens een belangrijke waarde. De 

geldigheid van een onderzoek heeft betrekking op de mate waarin de onderzoeksresultaten een 

correcte afspiegeling vormen van de werkelijkheid (Silverman, 1993). Om de geldigheid te 

waarborgen werd er in dit onderzoek gebruik gemaakt van een combinatie van twee 

onderzoeksstrategieën, namelijk een literatuurstudie in conjunctie met semigestructureerde 

experten interviews. Op deze manier werd het mogelijk om de bevindingen uit de literatuur te 

toetsen aan de verkregen onderzoeksresultaten uit de interviews. Deze onderzoekstechniek 

waarbij er aan de hand van verschillende methoden gegevens worden verzameld en aan elkaar 

worden getoetst wordt in het vakjargon ook wel aangeduid met de term triangulatie (Decorte & 

Zaitch, 2009). Omwille van het feit dat de uitgetypte interviews steeds een omvang aannamen 

van tien tot twintig pagina’s worden deze niet bijgevoegd in bijlage, al blijven ze uiteraard wel 

steeds ter beschikking van het academische personeel dat ze eventueel zouden willen bestuderen. 

2.3. Relevantie van het onderzoek 

 

Niet eender welk onderwerp leent zich tot een academische behandeling. Vooraleer onderzoek als 

wetenschappelijk kan worden beschouwd dient het immers eerst een zekere bijdrage te leveren 

aan de academische wereld. De facto bestaan er twee indicatoren om de relevantie van een thesis 

uit te maken. Enerzijds is het mogelijk dat er een aanvulling wordt gemaakt op de bestaande 

literatuur en zo een bijdrage wordt geleverd aan een welbepaald academisch discours 

(Maesschalck, 2010). Anderzijds kan de studie van een probleem ook praktische oplossingen 

aanreiken voor maatschappelijke problemen. Het projectkader van deze masterproef is 

interessant, onder andere omdat het de mogelijkheid in zich draagt om een contributie te leveren 

aan zowel de wetenschappelijke als de maatschappelijke wereld. 

 

2.3.1. Wetenschappelijke relevantie 

 

Zoals bleek uit de voorbereidende literatuurstudie is het toedienen van groeibevorderaars aan vee 

geen nieuw gegeven. Al sinds het begin van de jaren ‘60 wordt er akte gemaakt van praktijken 

waarbij dieren op onnatuurlijke wijze worden behandeld om hun rendement te verhogen 

(Vandemeulebroucke & Staes, 1996). Wat echter opviel is dat er tot op heden bitter weinig 

criminologische analyses werden gemaakt op dit gebied en dan vooral wat betreft de actuele 

stand van zaken in België. Deze masterproef vertrekt vanuit de intentie om dit gat binnen de 
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literatuur op te vullen en zo te fungeren als referentiepunt voor de geïnteresseerde lezer die wilt 

weten hoe de situatie in ons land, anno 2017, is en geëvolueerd is in vergelijking met vroeger. 

Naarmate het gebruik van groeibevorderaars en antibiotica verder zou evolueren doorheen de tijd 

hoopt dit werk tevens ook een ankerpunt te zijn voor nieuw onderzoek. Daarnaast wordt in deze 

masterproef het verband onderzocht tussen hormonale- en antibioticaresiduen in vlees en de 

gezondheidsrisico’s voor mens en dier. Uiteindelijk komt, zoals in de probleem- en doelstelling 

aangeduid de internationale dimensie van het hormonengebruik in de veeteelt aan bod. Door 

integratie van al deze benaderingswijzen wordt er vanuit een vernieuwende invalshoek gekeken 

naar het projectkader. Op deze manier hoopt de thesis een bijdrage te leveren aan de literatuur 

met betrekking tot het gebruik van hormonen. 

 

2.3.2.  Maatschappelijke relevantie 

 

Alhoewel een bijdrage aan de bestaande literatuur vast en zeker een belangrijk doel is, is deze 

masterproef echter geenszins een waardenvrije en objectieve weergave van louter enkele 

feitelijkheden. Naast een theoretisch-academische relevantie beoogt dit werk immers ook bij te 

dragen aan enkele praktische vraagstukken. Volksgezondheid is een hot-topic in onze 

hedendaagse cultuur. Steeds meer consumenten gaan bewust om met voeding en ontwikkelen een 

kritische houding over wat ze op hun bord krijgen. Talloze richtlijnen ter bescherming van de 

voedselketen werden in het laatste decennia gecreëerd en dit zowel op Europees als op nationaal 

niveau (Vanhaecke, 2014). Naast een bespreking van de wetgevende initiatieven terzake wordt 

vooral ook onderzocht hoe het met de kwaliteit van het hedendaagse Belgische vlees is gesteld. 

Op deze manier hoopt de thesis de lezer-consument te informeren, daar waar nodig te 

waarschuwen en zo in te spelen op de toenemende maatschappelijke interesse in het onderwerp 

volksgezondheid. 

2.4. Definiëring van de kernbegrippen 

 

Om elke verwarring te vermijden omtrent de betekenis van bepaalde concepten is het 

noodzakelijk om duidelijk afgebakende definities te koppelen aan de kernbegrippen van deze 

masterproef. Voor enkele van deze termen worden definities overgenomen uit de 

wetenschappelijke literatuur terwijl er voor andere gebruik wordt gemaakt van zelf opgestelde 

stipulatieve definities (Decorte, Tieberghien, & Petintseva, 2016). 
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2.4.1. Veeteelt en Industriële veeteelt 

 

Een eerste concept dat nadere toelichting behoeft is het begrip veeteelt. In deze thesis wordt 

onder de term veeteelt het klaarstomen van dieren begrepen door middel van vetmesting, om 

deze uiteindelijk te slachten en het vlees ervan met winstoogmerk te verkopen. Het houden van 

dieren op landbouwgronden is een praktijk die al sinds mensenheugenis voorkomt. Aanvankelijk 

en doorheen het grootste gedeelte van de geschiedenis van de mensheid was dit noodzakelijk om 

te kunnen voorzien in het eigen levensonderhoud en dat van de groep. Wat men als de 

oorspronkelijke veeteelt kan beschouwen mist dus de actuele component van grootschaligheid en 

verkoop met winstoogmerk (Grace Communications Foundation, 2017). Het is pas in de recente 

geschiedenis, meer bepaald sinds het tweede deel van de twintigste eeuw, na het opkuisen van de 

ravage na de tweede wereldoorlog, dat de veeteelt drastisch is geëvolueerd en een industrieel 

karakter heeft gekregen. Heden ten dage heeft de kleinschalige boer de facto geen kans meer om 

te overleven binnen het grotere agro-industriële bestel dat gekenmerkt wordt door 

massaproductie, mechanisatie en mondiale handel. De huidige veeteelt die voldoet aan de 

voornoemde kenmerken wordt in dit werk aangeduid met het begrip ‘industriële veeteelt’. Een 

bijkomende begripsafbakening die hier dient gemaakt te worden is dat er binnen het bestek van 

dit onderzoek zuiver toegespitst wordt op de veeteelt in de vorm van het houden van runderen en 

varkens. De reden hiervoor is het feit dat het voornamelijk deze sub sectoren van de veeteelt zijn 

waarover voldoende gedocumenteerd gebruik van hormonale preparaten bestaat in België die 

bovendien verband houden met diverse criminaliteitsfenomenen zoals hierboven aangehaald (De 

Ruyver, Bullens, Vander Beken, & Siron, 1999). De pluimveeteelt, een sector die uitermate 

interessant is voor onderzoek naar antibioticaresistentie mist echter het grootschalige gebruik van 

groeibevorderende hormonale stoffen en wordt daarom buiten beschouwing gelaten in deze 

thesis. 

 

2.4.2. Groeibevorderaars en Groeihormonen 

 

Een tweede onderscheid dat moet gemaakt worden, naast de distinctie tussen veeteelt en 

industriële veeteelt, is het verschil tussen de concepten van groeibevorderaars en groeihormonen. 

Onder het begrip groeibevorderaars worden in dit werk alle substanties en stoffen bedoelt die een 

significant effect uitoefenen op de groei van levende organismen (Buttery, Lindsay, & Haynes, 

1986). Belangrijk hierbij is om duidelijk voor ogen te houden dat het concept groeibevorderaar 

veel ruimer dient geïnterpreteerd te worden dan het concept van groeihormonen. Eerst en vooral 

zal immers blijken dat niet alle hormonen ook daadwerkelijke groeihormonen zijn, maar toch 
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ook een indirecte rol vervullen bij de lichamelijke processen die de vetmesting zullen faciliteren 

(Vanhaecke, 2014). In die zin moeten ook bepaalde niet-groeihormonen gecategoriseerd worden 

onder het begrip groeibevorderaar alhoewel ze dus geen groeihormonen zijn in de strikte 

betekenis van het woord. Onder het begrip groeihormonen worden enkel de chemische 

substanties verstaan die een rechtstreeks effect teweegbrengen op de mate van anabolisme in een 

organisme.  

 

2.4.3. Metabolisme: anabolisme en katabolisme 

 

Een derde begrip dat van belang is voor deze masterproef is het mechanisme van de 

metabolisatie. Dit concept wordt bovendien uiteengerafeld in een anabolische en een 

katabolische component (Buttery, Lindsay, & Haynes, 1986). Vooreerst dient de metabolisatie 

begrepen te worden als een natuurlijk proces in het lichaam van mens en dier waarbij de 

nutriënten uit het (vee)voeder worden omgezet in lichaamsgewicht in de vorm van vet- of 

spiermassa (Machlin, 1976). De facto valt het concept van metabolisatie uiteen in twee 

deelprocessen, namelijk het proces van anabolisme of celgroei en het concept van katabolisme of 

celafbraak. Indien men het proces van anabolisme weet te bevorderen door het gebruik van 

groeibevorderende substanties, dan zal het dierlijke organisme in staat worden gesteld om met 

een relatief kleine hoeveelheid veevoeder relatief veel lichaamsmassa aan te kweken. Dit effect 

wordt ook vaak aangeduid met het begrip ‘toegenomen voederconversie’ (Vanhaecke, 2014). Het 

primaire doel van het gebruik van groeibevorderaars in de veeteelt is dan ook om het anabolische 

deel van het metabolisatiemechanisme in dieren op te krikken zodat men met minder 

grondstoffen meer verkoopbaar vlees kan verkrijgen. In tegenstelling tot anabolisme zorgt 

katabolisme voor de afbraak van vet- of spiermassa. Het spreekt voor zich dat producenten van 

vlees en houders van vee deze staat te allen tijde willen vermijden in hun dieren. Hierbij is het 

tevens belangrijk om te weten dat een dier niet gelijktijdig in een anabolische en een katabolische 

modus kan verkeren. Indien men groeibevorderaars op systematische wijze gebruikt doorheen 

een cyclus van vetmesting, dan kan ervoor gezorgd worden dat het dier nagenoeg in een 

constante anabolische staat zal kunnen blijven verkeren (Buttery, Lindsay, & Haynes, 1986). 

 

2.4.4. Endogene en Exogene hormonen 

 

Wanneer we zullen spreken over welke hormonen men precies gebruikt(e) om het anabolisme 

van dieren op te krikken en dus de voederconversie te verhogen, dan zal duidelijk worden dat er 

een onderscheid moet gemaakt worden tussen de endogene en exogene substanties. In 
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werkelijkheid bezitten dieren van nature al de hormonen die nodig zijn om in een goede 

gezondheid te kunnen voorzien en ervoor zorgen dat het metabolisme optimaal kan plaatsvinden. 

De van nature aanwezige, lichaamseigen, hormonen worden ook wel aangeduid met de term 

‘endogene hormonen’. Daarentegen kunnen er problemen ontstaan wanneer vetmesters beginnen 

met de toediening van ‘exogene hormonen’. Deze exogene varianten zijn niet lichaamseigen 

maar aangemaakt in chemische settingen zoals laboratoria (Vandemeulebroucke & Staes, 1996). 

 

2.4.5. Hormonendelinquentie 

 

De term hormonendelinquentie wordt in deze masterproef gebruikt als een koepelbegrip voor alle 

vormen van criminaliteit die rechtstreeks in verband staan met het gebruik van 

groeibevorderende hormonen in de Belgische veeteelt. Enerzijds dient hier het illegaal toedienen 

van verboden substanties aan vee onder te worden verstaan. Anderzijds gaat het hem ook over de 

intimidatie van inspecteurs, alsook over het frauderen en corrumperen van de veeteeltsector zelf 

door het georganiseerd verdelen van hormonale substanties aan veehouders (De Ruyver, Bullens, 

Vander Beken, & Siron, 1999).  

 

2.4.6. Voedsel- en vleesfraude 

 

Naast de hormonendelinquentie as such, waarbij voornamelijk de criminaliteitsvormen centraal 

staan die tot doel hadden om de controleurs van de desbetreffende toenmalige controlerende 

instanties te intimideren, zijn de fenomenen van voedsel- en vleesfraude ook gedocumenteerde 

criminologische interessepunten die in deze masterproef aan bod zullen komen (Van Den Akker 

& De Lange, 2014). Voor het begrip voedselfraude wordt een definitie gehanteerd die in 2007 

door het Britse Food Standards Agency werd opgesteld. Deze definitie bepaalt dat voedselfraude 

het wetens en willens op de markt plaatsen is, voor winstdoeleinden, van voedsel dat niet voldoet 

aan de beschrijving waaronder het verkocht wordt en bijgevolg dus als het ware de consument 

misleidt (Food Standards Agency, 2007). Niet alleen is voedselfraude een vorm van bedrog, maar 

bovendien kan het tevens gevaarlijke gevolgen hebben voor de volksgezondheid indien het 

verkochte product behandeld werd met schadelijke stoffen. Deze definitie van voedselfraude is 

extrapoleerbaar op het begrip vleesfraude wanneer we de term voedsel door de term vlees 

vervangen. Met vleesfraude wordt in dit onderzoek meer specifiek gedoeld op het bedrog 

omtrent de natuur, de aard, de kwaliteit en de kwantiteit van het vlees (De Ruyver, Bullens, 

Vander Beken, & Siron, 1999). Op deze manier kan de vleesfraude als het ware beschouwd 

worden als een subdimensie van de voedselfraude. In de uitwerking van het luik rond de 
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hormonale substanties zal blijken dat bepaalde varianten, in casu de schildklierhormonen of de 

thyreostatica alsook de corticosteroïden, een rechtstreekse voedingsbodem vormen voor de 

problematiek rond vleesfraude door hun effect op de werking van de waterretentie (Vanhaecke, 

2014). 

 

2.4.7. Antibiotica en Antibioticaresistentie 

 

Wanneer wordt gesproken over middelengebruik in de veeteelt, dan wordt naast het thema 

hormonen ook een analyse gemaakt van het antibioticagebruik en de daaraan verwante 

problematiek van de antibioticaresistentie. Alhoewel antibiotica geen groeihormonen zijn, 

bezitten ze in mindere mate toch ook groeibevorderende eigenschappen (Buttery, Lindsay, & 

Haynes, 1986). Daarnaast zijn het vooral veelgebruikte geneesmiddelen, en dit zowel binnen de 

humane als binnen de dierlijke sfeer. Wanneer deze middelen worden toegediend in een 

preventieve setting, namelijk wanneer het niet onmiddellijk nodig is voor de overlevingskansen 

van de behandelde dieren, dan riskeert men het fenomeen van antibioticaresistentie in de hand te 

werken (Professor De Wulf, 2017). Concreet betekent antibioticaresistentie het resistent worden 

van bacteriestammen, door onnodig preventief of overmatig gebruik van antibiotica, waardoor de 

bacteriën de kans krijgen om zich aan te passen en op die manier als het ware immuun worden 

voor de geneesmiddelen die hen trachten uit te roeien (AMCRA, 2016). 

 

2.4.8. Dierenmishandeling 

 

Aangezien de groen criminologische voedingsbodem van dit werk geënt is op de inhumane 

behandeling van dieren, is het noodzakelijk om ook een definitie te formuleren over wat we 

onder dierenmishandeling moeten verstaan. Dit is echter geen evidentie aangezien er in de 

criminologie tot op heden weinig aandacht werd uitbesteed aan het ter dege definiëren van het 

begrip dierenmishandeling (Beirne, 2013). Bovendien wordt er in de bestaande criminologische 

theorie ook nergens verduidelijkt op welke specimen het concept van dierenmishandeling al dan 

niet van toepassing kan zijn. Het spreekt voor zich dat het doodslaan van een vlieg in geen geval 

op dezelfde wijze kan en moet geproblematiseerd worden dan het systematisch en synthetisch 

vetmesten van runderen en varkens (Beirne, 2013). Alhoewel de aandacht dus danig te kort 

schiet, draagt het begrip dierenmishandeling wel een criminologisch relevante waarde in zich. 

Het verband tussen fysiek en moreel geweld tegen dieren wordt immers al gedurende jaar en dag 

steevast gecorreleerd met interpersoonlijke geweldplegingen en agressiviteit (Lockwood & 

Ascione R., 1998). In deze masterproef zullen we dierenmishandeling definiëren als het 
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moedwillig toebrengen van pijn of leed aan dieren, voor egoïstische doeleinden zoals eigen 

welbevinden in de vorm van voeding, zonder dat deze dieren zich hiertegen kunnen verzetten. 

 

2.4.9. Vrije handel 

 

Om het laatste deel van de masterproef te kunnen volgen waarin we het hebben over de CETA en 

TTIP vrijhandelsverdragen is het nuttig om te weten dat vrije handel duidt op een niet-tarifaire 

manier van handeldrijven waarbij importeurs van goederen geen invoerheffingen moeten betalen 

en exporteurs niet gebonden zijn aan geldelijke uitvoerheffingen. Normaliter is het weldegelijk 

een gebruikelijke praktijk om in- en uitvoerheffingen te hanteren op landsoverschrijdende 

handelstransacties. Dit omwille van het feit dat het heffen van tarieven een doeltreffende manier 

is om de eigen economie te beschermen tegen buitenlandse bedrijven die voor oneerlijke 

concurrentie kunnen zorgen op het binnenlandse grondgebied door bijvoorbeeld producten aan 

goedkopere prijzen aan te bieden dan de autochtone instanties dit kunnen (Govaere, 2017). 
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Luik 2: Onderzoek 
 

Hoofdstuk 1: Middelengebruik in de veeteelt: implicaties voor gezondheid van 

mens en dier 
 

1. Holistische kijk op de gezondheid van mens en dier vanuit de groene criminologie 

 

De criminologie is een ruime wetenschap met talloze onderzoeksdomeinen en verschillende 

theoretische strekkingen, elk met een aparte visie op criminaliteit en een specialisatie in de studie 

van welbepaalde fenomenen (Tierney, 2013). Alvorens over te gaan tot een analyse van de in de 

veeteelt gebruikte groeihormonen en geneesmiddelen is het noodzakelijk om eerst en vooral 

dieper in te gaan op de theoretische onderbouw van dit deel van de thesis in de vorm van de 

groene criminologie. 

1.1. De groene criminologie 

 

De groene criminologie is een in de jaren ‘90 van de vorige eeuw ontstane onderzoeksstrekking 

binnen de criminologie die zich onderscheidt van de conventionele criminologische 

onderzoekspaden omwille van haar afwijkende definiëring van het begrip criminaliteit. In 

tegenstelling tot de traditionele leerstoelen problematiseert het groen criminologische paradigma 

elke vorm van gedrag die tot schade leidt voor het milieu in de brede betekenis van het woord 

(Nurse, 2014). Hieronder dient dan ook de problematiek inzake dierenmishandeling te worden 

gecategoriseerd. Alhoewel milieucriminaliteit en dierenmishandeling traditioneel veelal als 

aparte categorieën werden beschouwd is er recent toch een beweging op gang gekomen binnen 

de groene criminologie om meer aandacht te besteden aan het probleem van de 

dierenmishandeling in al haar vormen. Voorname criminologen zoals onder meer Piers Beirne en 

Nigel South gaven reeds te kennen dat, aangezien dieren onlosmakelijk deel uitmaken van het 

milieu en de natuur in haar breder geheel, dierenmishandeling dringend op de groen 

criminologische agenda dient te worden vastgelegd (Beirne & South, 2013). Een belangrijk 

aandachtspunt dat steeds voor ogen wordt gehouden binnen het groen criminologische 

onderzoeksparadigma zijn de grote gelijkenissen tussen mens en dier. Het uitgangspunt hierbij is 

de vaststelling dat de absorptie en metabolisatie van nutriënten via het spijsverteringsstelsel van 

mens en dier op zeer gelijkaardige wijze verloopt. Bovendien gebeurt de eliminatie van 

afvalstoffen ook op synchronistische wijze en bevatten zowel mensen als dieren belangrijke 

chemische signaalsubstanties die de voornaamste processen in het lichaam dirigeren, namelijk de 

hormonen (Buttery, Lindsay, & Haynes, 1986). Vanuit de vaststelling dat de mens een apart ras 
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is, maar in geen geval een gefragmenteerde entiteit omwille van onze natuur als zoogdier en de 

grote gelijkenissen met andere dieren, wordt de praktijk van de synthetische vetmesting en 

samenhokking van dieren dermate geproblematiseerd dat ze in feite als krankzinnig kan worden 

beschouwd volgens dit paradigma (Beirne & South, 2013). Verder bestaat het groen 

criminologische onderzoeksparadigma uit verschillende deelstrekkingen. Hierop wordt niet 

verder ingegaan, aangezien dit ons te ver zou brengen binnen het kader van dit werk rond 

groeihormonen. Belangrijk om te onthouden is in elk geval dat de groene criminologie dient 

beschouwd te worden als een kritisch criminologische onderzoeksstrekking omwille van de 

afwijkende definitie die ze vooropstelt voor het onderzoek naar criminaliteit. 

 

2. Groeihormonen 

 

In feite dient de term hormonen begrepen te worden als een koepelbegrip voor de chemische 

substanties die, al dan niet lichaamseigen, voorkomen in de organismen van mensen en dieren en 

een bepaalde invloed uitoefenen op diverse lichamelijke processen zoals onder andere de 

metabolisatie van nutriënten en de groei van lichaamsweefsel. Uit het Grieks vertaald betekent de 

term hormoon letterlijk ‘aandrijfstof’ (Vanhaecke, 2014). Langs de ene kant bezitten alle mensen 

en dieren hormonen die door het lichaam zelf worden aangemaakt en, zoals hierboven reeds kort 

aangehaald, ook wel worden aangeduid met de term ‘endogene’ of lichaamseigen hormonen. 

Anderzijds werden er, omwille van de na te maken chemische structuur, synthetische varianten 

ontwikkeld door wetenschappers in laboratoria. Deze ‘exogene’ of synthetische hormonen zijn 

met andere woorden onnatuurlijk, doch hebben identieke effecten aan de door het organisme zelf 

aangemaakte stoffen (Velle, 2017). Omwille van de regulerende invloed van hormonen op 

processen als metabolisatie, vertering en groei en afbraak van vet- en spiermassa, hoeft het geen 

betoog dat een gezonde verhouding en hoeveelheid hormonen instaan voor een optimale 

gezondheid (Vanhaecke, 2014). Door het overduidelijke effect van hormonen op de groei van 

mens en dier werden er in het verleden vaak grote hoeveelheden synthetische varianten van deze 

stoffen toegediend in de veeteelt om de groei te bespoedigen en zo de opbrengsten te 

maximaliseren (Vandemeulebroucke & Staes, 1996). Echter, daar waar een natuurlijke 

verhouding van hormonen wenselijk is kan een teveel leiden tot ernstig schadelijke effecten voor 

de gezondheid van zowel de behandelde dieren als de mensen die hormonaal behandeld vlees ter 

consumptie voorgeschoteld krijgen (Scientific Committee on Veterinary Measures Relating to 

Public Health, 1999). In dit eerste deel van de masterproef worden de verschillende types 
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hormonen onder de loep genomen die gehanteerd werden in de veeteelt om de groei te 

manipuleren en te stimuleren. 

2.1. Methode van toediening 

 

Om hun effect te kunnen uitoefenen moeten hormonen worden opgenomen in de bloedbaan van 

het organisme. In de praktijk van het vetmesten zijn er drie voorname manieren waarop het 

inbrengen van exogene hormonen kan worden bewerkstelligd. Enerzijds is er de methode waarbij 

hormonale producten kunnen worden vermengd in het veevoeder en op die manier oraal actief 

worden gemaakt zodat ze vervolgens via de voedering zelf mee in het lichaam kunnen worden 

gebracht (Buttery, Lindsay, & Haynes, 1986). In dit eerste geval wordt tevens ook meteen het 

uitermate grote belang van het veevoeder duidelijk. Niet alleen is voldoende kwalitatief 

hoogstaand veevoeder noodzakelijk voor een degelijke vetmesting, maar bovendien is het dus 

ook een makkelijke manier om groeihormonen toe te dienen. Anderzijds is ook de mogelijkheid 

tot inplanting van microchips met een dosering hormonen in het oor van runderen en varkens een 

veelgebruikte werkwijze (Buttery, Lindsay, & Haynes, 1986). Deze tweede methode van 

toediening waarbij dieren worden gelabeld met oorinplantaten is een fel bekritiseerde praktijk 

door dierenrechtenactivisten en bepaalde experten uit het groen criminologische veld. Het begrip 

'labelling' is een frequent gebruikte term die voorkomt in tal van verklaringsmodellen over de 

totstandkoming van criminaliteit (Wellford, 1975). Alhoewel de term labelling hier eerder 

letterlijk moet geïnterpreteerd worden als het etiketteren van dieren met hormonale chips in de 

oren blijft het volgens deze instanties wel een gegronde basis voor een criminologische 

probleemstelling (Cazaux, 2007). Een derde manier waarop groeihormonen kunnen worden 

toegediend is simpelweg door ze rechtstreeks in te spuiten in de aderen of spieren van de 

betrokken dieren. De methode van inspuiting zorgt ervoor dat de stoffen binnen een zeer korte 

tijd worden opgenomen in de bloedbaan van het dier waardoor de producten quasi onmiddellijk 

hun werking beginnen uit te oefenen. Intraveneuze en intramusculaire inspuiting moet dan ook 

gezien worden als de meest directe wijze van toediening. Daarentegen zorgen de vermenging van 

hormonen in het veevoeder en het inplanten van microchips voor een vertraagde doch constante 

opname van de substanties (Buttery, Lindsay, & Haynes, 1986). Deze methoden worden dan ook 

voornamelijk gebruikt om een continue instroom van product in het bloed te bekomen in plaats 

van onmiddellijk alle stoffen tegelijkertijd te introduceren in het lichaam. Vermenging van 

hormonen in het voeder vereist immers een opname via de gastro-intestinale weg, wat een 

complex proces is waar allerlei enzymen aan te pas komen. Dit resulteert in een opname na 

enkele uren in plaats van seconden, zoals dit bij inspuiting het geval is. In het geval van 
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inplanting van microchips in de oren met vooraf bepaalde ratio’s van hormonen is het zelfs zo 

dat de werking en dus de toediening kan worden verspreid over het verloop van meerdere 

maanden. 

2.2. De steroïden 

 

Een eerste categorie van hormonen die uitermate belangrijk is voor de groei van mens en dier 

zijn de steroïden. Binnen deze groep onderscheiden we in deze masterproef de drie meest 

belangrijke subcategorieën die relevant zijn voor de veeteelt. Twee van deze drie deelgroepen 

bevatten stoffen die zowel van nature voorkomen in menselijke en dierlijke organismen en 

daarnaast ook op synthetische wijze worden aangemaakt. Het gaat hier meer bepaald over de 

geslachtshormonen en de corticosteroïden. Een derde groep chemische stoffen die toebehoren tot 

de steroïden zijn de anabole steroïden. Naast het mannelijke geslachtshormoon testosteron 

bestaat de groep anabole steroïden nagenoeg uitsluitend uit zuiver synthetische stoffen die zowel 

gebruikt worden in de humane sfeer als in de veeteelt om de productie van spiermassa te 

bevorderen en de aanmaak van vetmassa te minimaliseren (Vanhaecke, 2014).  

 

2.2.1. De geslachtshormonen 

 

Binnen de bredere categorie van steroïden zijn de geslachtshormonen allicht de meest bepalende 

voor het algemene welbevinden en de groei van mens en dier. Bij  de geslachtshormonen moet 

het mannelijke hormoon testosteron onderscheiden worden van het vrouwelijke oestrogeen, 

daarnaast maakt ook progesteron deel uit van de groep geslachtshormonen (Velle, 2017). Zowel 

testosteron, oestrogeen als progesteron komen in wisselende verhouding voor in mannelijke en 

vrouwelijke organismen. Bij mannen overheerst testosteron terwijl dit bij vrouwen net andersom 

is (Vanhaecke, 2014).  

 

2.2.1.1. Testosteron en synthetische afgeleiden 

 

Testosteron, het mannelijke geslachtshormoon dat in aanzienlijke kwantiteiten voorkomt in 

mannelijke organismen en in mindere mate ook aanwezig is bij vrouwen, wordt geproduceerd in 

de mannelijke geslachtsdelen en in de bijnierschors van mens en dier (Vanhaecke, 2014). De 

voornaamste functie van het hormoon is de facilitatie van de groei van spiermassa terwijl het 

tevens de afbraak van vetcellen bevordert. Dit doet het aan de hand van zijn werking op het 

mechanisme van de eiwitsynthese in de spieren van menselijke en dierlijke organismen (Trenkle, 

1976). In concreto betekent een toegenomen eiwitsynthese dat eiwitten uit het veevoeder 
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gemakkelijker worden opgenomen en op die manier efficiënter kunnen worden omgezet in 

spieren, of verkoopbaar vlees. In feite bevordert testosteron dus in grote mate de voederconversie 

van veevoeder naar de door de veehouder gewenste lichaamsbouw voor zijn dieren. Bovendien 

zorgt testosteron ervoor dat stikstof, een belangrijke bouwsteen voor de aanmaak van eiwitten 

door het lichaam zelf, in mindere mate dan gewoonlijk wordt afgebroken door het organisme 

(Trenkle, 1976). Het toedienen van exogene varianten van dit hormoon in de veeteelt was dan 

ook een veelgebruikte methode om esthetisch mooi en vlot verkoopbaar vlees te verkrijgen met 

weinig vet. De positieve eigenschappen van een gezonde dosis testosteron reiken van de normale 

opbouw en afbraak van vet- en spierweefsel tot een algemeen gevoel van welbevinden. Het zijn 

voornamelijk de mannelijke menselijke en dierlijke organismen die grote gevolgen kunnen 

ondervinden van een uit balans zijnde testosteronspiegel. Een tekort aan dit hormoon leidt tot 

fysieke en mentale zwakte terwijl een teveel aan testosteron agressief gedrag en manie kan 

uitlokken (Batrinos, 2012). Het belangrijkste synthetische derivaat van dit geslachtshormoon is 

trenboloon acetaat of afgekort TBA. De effecten van deze component zijn nagenoeg identiek aan 

het natuurlijke testosteron in die zin dat het drastisch de vet-spier ratio verbetert in vee, waardoor 

het een zeer frequent gebruikte stof was in preparaten (Vandemeulebroucke, 1993). Het risico 

van dergelijke preparaten is echter dat er meestal varianten van testosteron worden 

samengevoegd bij oestrogene hormonen. Dit bevordert in grote mate de anabole mogelijkheden 

van het dierlijke metabolisme maar is echter uitermate riskant voor de gezondheid. Frequent 

voorkomende bijwerkingen zijn o.a. hart- en nierfalen alsook de stopzetting van de productie van 

de natuurlijke hormonen (Vanhaecke, 2014). Indien het dierlijke lichaam voor de slachting 

onvoldoende in staat was om deze excessieve chemische stoffen af te breken en er dus nog 

residuen overblijven in het vlees, dan kan dit ook een drastisch effect uitoefenen op de 

gezondheid van de consument (Swan, Liu, Overstreet, Brazil, & Skakkebaek, 2007). De meest 

problematische effecten van exogene testosteronmanipulatie is met name merkbaar in vrouwelijk 

vee, wiens metabolisme niet is afgestemd op bijkomende mannelijke geslachtshormonen.  

 

2.2.1.2. Oestrogeen en synthetische afgeleiden 

 

Oestrogenen in de vorm van het natuurlijk voorkomende hormoon en de synthetische varianten 

vervullen net zoals hun mannelijke tegenhanger een belangrijk aandeel in het samenspel van de 

verschillende hormonen die voor een toegenomen voederconversie zorgen (Preston, 1999). 

Hierdoor was het eveneens ook een geliefd middel voor vetmesters die gedreven werden door 

economische motieven. Zowel in België als op mondiaal niveau was de belangrijkste 

problematiek wat betreft deze categorie van hormonen het gebruik van diethylstilbestrol (DES) 
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(Vandemeulebroucke & Staes, 1996). DES is een uitermate sterke groeibevorderaar die behoort 

tot de categorie van stilbenen en gevaarlijke bijwerkingen veroorzaakt. Niet alleen verstoort het 

hormoon het vlotte verloop van de zwangerschapscyclus bij vrouwen en ligt het aan de basis van 

hersenafwijkingen bij foetussen, maar daarnaast is het ook nog eens kankerverwekkend (Giusti 

M., Iwamoto, & Hatch E., 1995). Het gebruik van DES werd al snel na de ontwikkeling ervan in 

1938 als problematisch gesignaleerd door de ontwikkelaar van het hormoon zelf 

(Vandemeulebroucke, De hormonenmaffia, 1993). In 1981 werd het gebruik ervan algemeen 

verboden door middel van een Europese richtlijn (Raad van de Europese Unie, 1981). Ook al is 

het hier niet de bedoeling om oude koeien uit de gracht te halen, toch mag duidelijk zijn dat dit 

eigenlijk een rijkelijk late reactie was. Andere veelgebruikte synthetische oestrogenen waren 

onder meer Zeranol, Hexoestrol en 17bèta-oestradiol (Velle, 2017). Het gebruik van deze stoffen 

brengt als onmiddellijke reactie een vermindering van circulerend testosteron met zich mee. 

Daarom was het een standaardpraktijk om nooit enkel oestrogenen toe te dienen maar deze steeds 

te gebruiken in conjunctie met testosteronesters zoals TBA. Dit veroorzaakt een ongelofelijk 

groeibevorderend effect maar creëert echter ook bijwerkingen die variëren van licht vervelend tot 

uitermate schadelijk. Het manipuleren van de geslachtshormonen wekt bijvoorbeeld het seksuele 

gedrag op bij vee, wat voor problemen kan zorgen in industriële settings. 

 

2.2.1.3. Progesteron 

 

Naast oestrogeen is progesteron het tweede en laatste vrouwelijke geslachtshormoon dat van 

nature voorkomt. Progesteron is met name een hormoon dat de vrouwelijke bevruchtingscyclus 

reguleert en belangrijk is tijdens de zwangerschap (Velle, 2017). Net zoals de andere 

geslachtshormonen is ook dit hormoon aanwezig bij zowel mannen als vrouwen en wordt het 

geproduceerd in de bijnieren (Vanhaecke, 2014). Bovendien heeft het groeibevorderende 

eigenschappen en is het dus tevens relevant voor de vetmesterij. De grootste valkuil die door een 

exogene toediening van progesteron wordt opgezet is het potentieel om bepaalde vormen van 

kanker in de hand te werken. Het wetenschappelijke onderzoek met betrekking tot dit hormoon is 

ietwat tegenstrijdig in die zin dat er bewijs werd gevonden dat het borstkanker zou verwekken 

terwijl het langs de andere kant een belangrijke tool zou zijn om baarmoederhalskanker te helpen 

voorkomen (Osborne, Yochmowitz, & Knight, 1980). In die zin kunnen we uit de positieve en de 

negatieve kanten besluiten dat dit in geen geval de gevaarlijkste geslachtshormonale variant is 

die in de veeteelt werd gebruikt. Om de volledigheid te waarborgen wordt het gebruik ervan hier 

wel vermeld. 
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2.2.2. De corticosteroïden 

 

Naast de geslachtshormonen vallen ook de corticosteroïden onder de gemeenschappelijke 

categorie van de steroïden. Net zoals testosteron worden ook de cortico’s van nature aangemaakt 

in de bijnierschors van mens en dier (Vanhaecke, 2014). De productie van deze verbindingen 

vindt voornamelijk plaats op het moment dat een organisme zich in een stresssituatie bevindt, 

zoals het geval is bij ziekte. Normaliter is een gezonde dosis corticosteroïden steeds aanwezig 

wat tevens ook noodzakelijk is om alledaagse ontstekingen tegen te gaan en een gezond 

metabolisme te onderhouden. Dit is ook de reden waarom ze een vaak gebruikt geneesmiddel 

zijn in de humane sfeer om bepaalde kwalen tegen te gaan (Dierenarts-Inspecteur, 2017). De 

schaduwzijde van corticosteroïden is echter dat ze net zoals de geslachtshormonen gebruikt 

kunnen worden als groeibevorderaar. Een belangrijk kenmerk van deze groep verbindingen is dat 

ze ervoor zorgen dat lichamen meer water vasthouden. Dit fenomeen wordt ook wel 

waterretentie genoemd (Vanhaecke, 2014). Hier komen we voor de eerste maal in aanraking met 

het verband tussen hormonen en vleesfraude (van Ruth & Huisman, 2014). In het verleden 

werden cortico’s vooral vaak toegediend aan vee omwille van hun gekende effect op de 

waterretentie. Dit zorgde ervoor dat runderen en varkens steevast grote hoeveelheden water 

vasthielden in hun spiermassa. Vervolgens werden deze dieren geslacht en werd het, in grote 

mate water bevattende, vlees verkocht (Vandemeulebroucke, 1993). Wanneer de consument zijn 

vlees trachtte te bakken in de pan resulteerde dit in het verlies van significante hoeveelheden 

water en het overblijven van slechts een kleine hoeveelheid daadwerkelijk eetbaar vlees. Het 

spreekt voor zich dat het laten betalen van consumenten voor water in feite een overduidelijke 

vorm van fraude is die we kunnen onderbrengen binnen de term vleesfraude (Hormonencel, 

2017). De meest gebruikte synthetische varianten binnen deze categorie zijn prednison, 

prednisolone en dexamethason (Vanhaecke, 2014). In de praktijk zijn dit allemaal andere namen 

voor componenten die op moleculair-chemisch niveau nagenoeg identiek zijn en dezelfde 

effecten teweegbrengen in mens en dier, meer bepaald het onderdrukken van ontstekingen en het 

vasthouden van water (Dierenarts-Inspecteur, 2017). In het verleden werd het gebruik van 

corticosteroïden in België sterk vergoelijkt door enkele machtige landbouworganisaties via het 

argument dat er geen wetenschappelijk bewijs bestond voor de nefaste effecten van deze stoffen 

(Vandemeulebroucke & Staes, 1996). Vandaag is dat bewijs er alvast in overvloed. Normaliter is 

een levend organisme in staat om de endogene corticosteroïden aan een bepaald ritme te 

produceren en ook weer af te breken. Synthetisch nagemaakte varianten worden door het lichaam 

in feite niet herkend, waardoor de afbraak ook veel langer duurt (Vanhaecke, 2014).. Hoewel dit 

voor vetmesters als positief kan gepercipieerd worden ligt dit voor de gezondheid van de 
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betrokken dieren toch heel wat anders. Wetenschappelijke studies hebben immers reeds 

veelvuldig aangetoond dat abnormaal hoge concentraties corticosteroïden de werking van het 

immuunsysteem onderdrukken, wat de deur openzet voor massale infecties en het overtollig 

gebruik van antibiotica (Buttery, Lindsay, & Haynes, 1986). Op deze manier werd in het verleden 

als het ware een vicieuze cirkel in stand gehouden waarbij men van corticosteroïdengebruik naar 

antibioticagebruik bleef evolueren en het vee als het ware een wandelend laboratorium werd voor 

experimentatie met schadelijke stoffen. In tegenstelling tot de geslachtshormonen en de anabole 

steroïden die hierna besproken worden kunnen de corticosteroïden niet beschouwd worden als 

echte groeihormonen.  Eerst en vooral is de voornaamste functie van deze stoffen het remmen 

van ontstekingen. Daarnaast mag men waterretentie in geen geval verwarren met de groei van 

lichaamsweefsel. Het ophouden van water in weefsels heeft immers niets te maken met de 

opbouw van het lichaamsweefsel zelf. In conjunctie met andere hormonale of antihormonale 

stoffen kunnen cortico’s wel zorgen voor een versnelde opname van deze stoffen en dus in 

snellere resultaten (Vanhaecke, 2014). 

 

2.2.3. De anabole steroïden 

 

Naast de geslachtshormonen en de corticosteroïden zijn de anabole steroïden de laatste deelgroep 

binnen de bredere categorie van de steroïden. Net zoals de geslachtshormonen kunnen de stoffen 

binnen deze groep beschouwd worden als zijnde pure groeihormonen. Het werkingsmechanisme 

van de anabolen is gelijkaardig aan dat van de geslachtshormonen in die zin dat ze eveneens de 

voederconversie verbeteren en op die manier de aanmaak van spiermassa bewerkstelligen terwijl 

ze tegelijkertijd ook de vetmassa afbreken (Heitzman, 1976). Dit doen ze door al dan niet 

selectief in te werken op de receptoren binnenin het spierweefsel die nutriënten, meer bepaald 

stikstof afkomstig uit eiwit, omzetten in spiermassa (Vanhaecke, 2014). Het mag duidelijk zijn 

dat de effecten die deze componenten opwekken in feite indruisen tegen alle logica van de natuur 

die stelt dat het onmogelijk is om op hetzelfde moment de ene vorm van lichaamsweefsel op te 

bouwen (anabolisme) en een andere vorm van lichaamsweefsel af te breken (katabolisme) 

(Buttery, Lindsay, & Haynes, 1986). Door het creëren van een chemische basisstructuur die 

gelijkt op deze van testosteron bleek de wetenschap in staat om deze natuurwetten tijdelijk op te 

heffen. De lijst van anabole steroïden is in de praktijk uitermate groot aangezien er bij wijze van 

spreken tot in de oneindigheid kan worden doorgegaan met het manipuleren van een chemische 

basisstructuur door het maken van kleine aanpassingen op moleculair niveau (Dierenarts-

Inspecteur, 2017). De meest voorkomende bijwerkingen van anabole steroïden zijn de 

opwekking van ongewenst agressief gedrag en seksuele stimulatie alsook van hart-, lever- en 
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nierfalen (Vanhaecke, 2014). Daar waar orgaan falen rechtstreeks aan de basis kan liggen van een 

toegenomen mortaliteit hebben ook een toegenomen agressief en seksueel gedrag potentieel 

gelijkaardige effecten in industriële settings waar veel vee wordt samengehouden op kleine 

ruimten (Grace Communications Foundation, 2017). 

2.3. Andere relevante (hormonale) stoffen 

 

2.3.1. De thyreostatica 

 

De thyreostatica, ook wel de schildklierhormonen genoemd, hebben net zoals de corticosteroïden 

een tweeledige relevantie voor dit werk. Eerst en vooral is het belangrijk om te weten dat de 

schildklier een klein orgaan is ter hoogte van de keel bij mens en dier dat deel uitmaakt van het 

endocriene hormonenstelsel. Deze matrix van lichaamseigen organen bevat naast de schildklier 

onder andere ook de hypofyse, de hypothalamus, de nieren en de bijnieren. De schildklier speelt 

hierbij een cruciale rol omwille van het feit dat het de hormonen uitscheidt die een rechtstreekse 

invloed uitoefenen op hoe snel of hoe traag het (vee)voeder wordt omgezet in energie en kan 

worden opgeslagen in lichaamsweefsel. Een teveel aan schildklierhormoon zal zorgen voor een 

opregulatie van het metabolisme terwijl een verstoorde schildklierwerking aan de basis ligt van 

een traag metabolisme en een verstoorde voederconversie (Kóhrle, Jakob, Contempre, & 

Dumont, 2005). Enerzijds werden synthetische thyreostatica dan ook vaak toegevoegd aan de 

mix van hormonen die aan de dieren werd voorgeschoteld (Vandemeulebroucke, 1993). De eerste 

relevantie van deze componenten zit hem meer bepaald in het versnelde metabolisme en het 

effect op de efficiëntie van de voederconversie (Dierenarts-Inspecteur, 2017). Het gebruik van de 

thyreostatica dient voornamelijk gesitueerd in de naoorlogse periode van de jaren ‘60 en ‘70 toen 

ze frequent werden gebruikt als complement voor de groeihormonen zoals de geslachtshormonen 

en de anabole steroïden (Vandemeulebroucke, 1993). Naast hun relevantie voor de vetmesting en 

de bijbehorende hormonendelinquentie zijn de thyreostatica net zoals de corticosteroïden ook een 

belangrijke factor gebleken voor de facilitatie van de vleesfraude omwille van hun 

waterretentiebevorderende eigenschappen (Vanhaecke, 2014). 

 

2.3.2. De Bèta-Agonisten – Herverdelers 

 

Een tweede categorie van niet-steroïdale componenten die dient vermeld te worden omwille van 

het gebruik ervan in de veeteelt en de destructieve bijwerkingen die ze met zich meebrengen zijn 

de zogenaamde Bèta-Agonisten (Vanhaecke, 2014). In mensentaal worden dit ook wel de 

herverdelers genoemd. De benaming van herverdeler werd aan deze stoffen toegekend omwille 
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van het feit dat ze net zoals de geslachtshormonen en de anabole steroïden de verhouding van 

vet- en spiermassa in dieren aanpassen in het voordeel van de vetmester door een verbeterde 

voederconversie te bewerkstelligen (Vandemeulebroucke & Staes, 1996). 

 

2.3.2.1. Clenbuterol 

 

De meest belangrijke herverdeler in het kader van de vetmesting is zonder enige twijfel 

Clenbuterol. De opkomst van het gebruik van Clenbuterol in België dient gesitueerd te worden in 

de tweede helft van de vorige eeuw, meer bepaald in 1988 (Vandemeulebroucke & Staes, 1996). 

Dit was de tijdsperiode net na de opstelling van de hormonenwet van 1985 waarin het gebruik 

van groeihormonen expliciet werd gecriminaliseerd en vetmesters op zoek waren naar 

alternatieve mogelijkheden om hun dieren te laten renderen (Belgische wetgever, 1985). 

Alhoewel de hormonenwet  melding maakte van bèta-agonisten was de wetgever toch 

voornamelijk gefocust op de beteugeling van groeihormonen omwille van de maatschappelijke 

verontwaardiging over de hormonale residuen in het vlees (Staes, 2017). De afname van het 

gebruik van groei- en geslachtshormonen in België en de opkomst van Clenbuterol als vervanger 

werd voor het eerst vastgesteld door een onderzoekscommissie in het Europese Parlement (Staes, 

2017). Heden ten dage is het gebruik ervan volledig verbannen uit de Europese Unie door de 

richtlijn 2003/74/EG omwille van het feit dat Clenbuterol, wanneer toediend in grote 

kwantiteiten of in samengang met andere groeibevorderaars, negatieve gevolgen teweegbrengt 

op het cardiovasculaire stelsel bij dieren en mensen (Chan, 2001). Een karakteristiek van 

Clenbuterol is immers dat het de bloedvaten verwijdt en het hart sneller doet slaan, wat resulteert 

in bloed dat op hol geslagen door het lichaam wordt gepompt. In de medische literatuur zijn 

reeds talloze voorbeelden omschreven van gevallen waarin deze stof rechtstreeks aan de basis lag 

van hartfalen (Chan, 2001).  

 

2.3.3. Zinkoxide 

 

Een actueel probleem dat het vermelden waard is in het kader van de artificiële vetmesterij is het 

door Europa opgelegde verbod inzake het gebruik van het geneesmiddel zinkoxide in de 

mengvoeders (Put, 2017). Een heikel punt hierbij is echter dat lidstaten voorlopig vrij blijven om 

hetzij hun regelgeving onmiddellijk aan te passen hetzij dit binnen een termijn van maximaal vijf 

jaar te doen. Als we echter in het achterhoofd houden dat de EU een ééngemaakte economische 

ruimte is waarbij producten zonder voorwaarden vrij kunnen circuleren, dan is een dergelijke 

regeling die geen harmonisering inhoudt wel degelijk problematisch. Stel bijvoorbeeld dat 
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lidstaat A het gebruik van zinkoxide reeds nu verbied terwijl lidstaat B dit slechts binnen vijf jaar 

doet, dan is het niet onvermijdelijk dat met zinkoxide vetgemest vlees toch in lidstaat A 

terechtkomt door het vrije verkeer van goederen (Govaere, 2017). Bovendien heeft het verbod op 

het gebruik van een geneesmiddel zoals zinkoxide tot gevolg dat er meer antibiotica zouden 

worden gebruikt in de veeteelt (Put, 2017). Het antibioticagebruik in de veeteelt is een 

problematiek die nu aan bod komt. 

 

3. Antibiotica en Antibioticaresistentie 

3.1. Antibioticagebruik in de veeteelt 

 

Naast de problematiek inzake hormoongebruik is het interessant om ook eens stil te staan bij het 

onderwerp van de antibiotica en het daaraan verwante fenomeen van de resistentie. Het gebruik 

van antibiotica is een redelijk recent fenomeen dat dateert van na de tweede wereldoorlog en pas 

echt een felle opmars kende in de jaren ‘60 van de vorige eeuw (Professor De Wulf, 2017). 

Normaliter worden antibiotica voorgeschreven door artsen in de humane en de dierlijke sfeer om 

het hoofd te bieden aan hardnekkige en moeilijk te behandelen bacteriële infecties die voor 

massale epidemieën kunnen zorgen. Wanneer een dergelijke soort bacteriële infectie voorkomt in 

een veeteeltbedrijf dan kan dit resulteren in gedwongen slachtingen en dus in gigantische 

verliezen voor de vetmester. Om dit te vermijden was het op preventieve wijze toedienen van 

antibiotica aan dieren, die dit in feite nog niet nodig hadden, een frequent voorkomende praktijk. 

Het preventief toedienen van antibiotica zorgt er echter voor dat bestaande bacteriestammen de 

mogelijkheid krijgen om zich aan te passen aan de medicatie wanneer ze in contact komen met 

elkaar (Professor De Wulf, 2017). Een belangrijke eigenschap van bacteriën is immers dat ze in 

staat zijn om zich te adapteren aan de voor hen ongunstige omstandigheden en op die manier 

kunnen uitgroeien tot zogenaamde superbugs of, met andere woorden, resistente stammen 

waarop antibiotica geen vat meer hebben (AMCRA, 2016). Dergelijke bacteriën zijn als het ware 

kleine intelligente entiteiten die net zoals ieder ander levend organisme actief op zoek blijven 

naar manieren om te overleven wanneer hun leven in gevaar wordt gebracht door bijvoorbeeld 

medicatie. Bovendien kunnen zij zich tegelijkertijd aan meerdere verschillende types van 

antibiotica aanpassen moest dit voor hen nodig blijken. Dit fenomeen wordt ook wel 

multiresistentie genoemd, wat tevens een actuele prioriteit is van de 

wereldgezondheidsorganisatie (World Organisation for Animal Health, 2015). Naast de 

resistentie die ze kunnen opwekken bevatten antibiotica volgens sommige bronnen ook 

groeibevorderende eigenschappen. Alhoewel er wetenschappelijk gedocumenteerde evidentie 
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bestaat van dit fenomeen conflicteert het toch met wat sommige andere experten over deze 

materie weten te vertellen (Professor De Wulf, 2017). Daarom wordt het hier louter vermeld en 

niet als algemene waarheid aanvaard.  

3.2. Antibioticaresistentie 

 

Om het fenomeen van antibioticaresistentie te begrijpen is het wel belangrijk om te beseffen dat 

resistentie voornamelijk afkomstig is door het overmatige antibioticagebruik in de humane 

geneeskunde (Professor De Wulf, 2017). Hier dient bijvoorbeeld gedacht te worden aan 

huisartsen die voor een simpele verkoudheid antibiotica voorschrijven of het preventieve gebruik 

van deze geneesmiddelen in ziekenhuizen om ziekenhuisbacteriën te bestrijden. Echter, indien 

een bacterie resistentie ontwikkelt in bijvoorbeeld een varken of een rund, dit dier vervolgens 

geslacht wordt om opgegeten te worden en daadwerkelijk wordt geconsumeerd door de mens, 

dan kan ook dit een manier zijn voor de resistente stammen om zich in de mens te gaan nestelen 

(Professor De Wulf, 2017). Het spreekt voor zich dat wanneer men wordt geconfronteerd met een 

potentieel levensbedreigende ziekte het levensnoodzakelijk is om te kunnen terugvallen op het 

gebruik van deze sterke geneesmiddelen. Om ervoor te zorgen dat antibiotica ook op de lange 

termijn nog gebruikt zullen kunnen worden is het cruciaal om resistentie zo snel als mogelijk in 

de kiem te smoren (AMCRA, 2016). 

3.3. Aanpak van overtollig antibioticagebruik in de veeteelt en antibioticaresistentie: AMCRA 

2020 

 

In het kader van de antibioticaresistentie werd er in België reeds in 2004 een pionierend project 

opgestart binnen Europa door wetenschappers van de vakgroep veterinaire epidemiologie van de 

Universiteit Gent. Reeds toen was men er vanuit de wetenschappelijke wereld van overtuigd dat, 

indien het antibioticagebruik in de veeteelt niet tijdig zou worden ingetoomd, er op de lange 

termijn problemen in verband met resistente bacteriestammen zouden ontstaan (Professor De 

Wulf, 2017). Omwille van deze reden begon men vanuit deze vakgroep met het meten van het 

antibioticagebruik in de veeteelt om een duidelijk zicht te verkrijgen op de evolutie van het 

fenomeen. Later, meer bepaald in 2010, mondden deze zes jaren van onderzoek uit in een 

bijeenkomst van de verschillende partners en relevante sectoren, in casu de wetenschappelijke 

wereld, de veeteeltsector, de veterinaire dierenartsen, de farmaceutische industrie en de 

mengvoederindustrie. Tijdens deze bijeenkomst nam men zich voor om een gezamenlijke 

strategie uit te werken waarin deadlines zouden vooropgesteld worden om de resistentie gradueel 

te kunnen doen afnemen. Dit mondde uit in de oprichting van het AMCRA-project dat ook steun 
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vond bij de overheid. Het principe achter AMCRA bestaat tot op de dag van vandaag uit een 

bottom-up benadering die autoregulatie vooropstelt vanuit de betrokken sectoren zelf in plaats 

van een traditionele top-down benadering vanuit de overheid. Met het concept van autoregulatie 

beoogt men in eerste instantie zichzelf te controleren in plaats van de overheid en het 

strafrechtelijke apparaat te betrekken bij de vooropgestelde deadlines en kwantitatieve 

doelstellingen inzake een verminderd antibioticumgebruik. Het voordeel van een bottom-up 

manier van werken die vertrekt vanuit de sectoren zelf, in tegenstelling tot een top-down 

benadering waarbij de overheid een sanctionerende rol krijgt ligt hem in het feit dat men zichzelf 

kan bijsturen op een niet strafrechtelijke wijze indien dit nodig zou blijken (Professor De Wulf, 

2017). Dit gaat met andere woorden stress tegen die kan worden opgewekt door bijvoorbeeld 

potentiële geldboeten of dwangmaatregelen indien men de doelstellingen niet haalt. Zoals blijkt 

uit de statistieken zijn de resultaten van deze manier van werken uitermate positief en zit men 

momenteel op schema om de tegen 2020 vooropgestelde doelstellingen inzake een halvering van 

de resistentie te bereiken (Hanon, et al., 2015). Het is echter niet omdat de overheid geen 

sanctionerende bevoegdheden heeft dat ze compleet machteloos staat. Deze blijft immers de 

geldschieter en zetelt dan ook in de stuurgroep die de doelstellingen vastlegt. Concreet bestaan de 

doelstellingen er momenteel in om tegen 2020 het algemene antibioticagebruik in de veeteelt te 

halveren. Daarnaast wordt er speciale aandacht besteed aan de categorie van de zogenaamde 

kritische antibiotica, waar het gebruik moet gereduceerd worden met vijfenzeventig procent 

(AMCRA, 2016). Dit is een categorie geneesmiddelen die nog strikter gereglementeerd is dan 

hun conventionele tegenhangers vanwege hun speciale karakter als zijnde de enige vorm van 

antibiotica die de meest ernstige epidemieën kunnen aanpakken (Dierenarts-Inspecteur, 2017). 

Uiteindelijk wordt de klemtoon gelegd op de omvang van het gebruik van antibiotica in 

mengvoeders, waarbij men tevens ook tot een halvering van het gebruik wil toewerken 

(AMCRA, 2016). Om de vooruitgang te volgen maakt het AMCRA gebruik van twee belangrijke 

tools. Ten eerste is er het SanitelMed meetinstrument waarmee op bedrijfsniveau zelf kan 

nagegaan worden hoeveel antibiotica er wordt gebruikt. Een verplichte rapportage door 

veehouders maakt dit mogelijk. Bovendien is dit meetinstrument een belangrijke reden voor 

veehouders om hun antibioticagebruik terug te dringen, aangezien de resultaten van deze 

metingen worden gepubliceerd in het ‘Belgian Veterinary Medicine Surveillance of 

Antimicrobial Resistance’ ( BelVetSac ) - rapport. In het verleden is immers reeds gebleken dat 

een slechte score met betrekking tot antibioticagebruik in het BelVetSac-rapport nagenoeg steeds 

leidt tot een weigering van het vlees afkomstig vanuit deze bedrijven door grote warenhuisketens 

als Colruyt en Delhaize. Het mag dan ook duidelijk zijn dat deze openbare publicatie een extra 
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economisch drukkingsmiddel is om de veeteelt-sector te laten conformeren aan de doelstellingen 

(Professor De Wulf, 2017). Een positief aspect aan het antibioticafenomeen in vergelijking met 

de hormonenproblematiek is dat, door middel van het oprichten van een vereniging als AMCRA, 

het uit de taboesfeer wordt gehaald en er een open dialoog kan vloeien om zelf de problemen en 

het excessieve gebruik op te lossen. Bovendien is het reguleren vanuit de sectoren zelf een betere 

oplossing dan het illegaliseren vanuit de overheid, deels omdat het politionele en gerechtelijke 

controleapparaat al overbelast is, deels omdat er al genoeg wetgeving bestaat inzake de 

regulering van landbouwgerelateerde fenomenen (Depraetere, 2017). Daarnaast is het met name 

ook de veeteelt-sector zelf die een voortrekker is om de resistentie te verminderen omdat men uit 

het verleden heeft geleerd dat de ontkenning van een residuproblematiek in vlees tot wantrouwen 

kan leiden bij de consument (Depraetere, 2017). 
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Hoofdstuk 2: (Georganiseerde) Criminele netwerken in de veeteelt 
 

Vooraleer we van start gaan met de uitwerking van dit deel van de masterproef moeten we eerst 

en vooral duidelijk vooropstellen dat het ontstaan van de toediening van groeihormonen aan vee 

en de opkomst van de hormonenmaffia twee aparte fenomenen zijn die echter wel nauw bij 

elkaar aansluiten (Staes, 2017). Om het eenvoudig te stellen was het gebruik van groeihormonen 

een praktijk die al bestond voor er ook een georganiseerd crimineel netwerk bij aan te pas kwam. 

In feite was de hormonenmaffia een groep van personen die, omwille van hun expertise als 

landbouwer, dierenarts, apotheker, veehandelaar of vetmester, de sector goed kenden en de 

opportuniteit zagen om deze naar hun hand te zetten door middel van het opzetten van netwerken 

met sleutelfiguren waarlangs men hormonen verdeelde en vetmesters als het ware verplichtte om 

mee te gaan in dit verhaal (Vandemeulebroucke & Staes, 1996). De intrede van de 

hormonenmaffia in de veeteelt dient dan ook gezien te worden als de katalyserende factor die 

ervoor zorgde dat het hormoongebruik de norm werd en dat landbouwers geen andere keuze 

meer hadden dan zich te conformeren aan deze cultuur. In de praktijk werd het immers 

onmogelijk om te concurreren met andere veehouders die met minder middelen meer vlees 

wisten te produceren. 

 

1. Ontstaan van de toediening van groeihormonen aan vee en de opkomst van de 

georganiseerde hormonenmaffia in België 

1.1. Ontstaan van de toediening van groeihormonen aan vee 

 

Bij de benadering van een criminaliteitsfenomeen is het steeds belangrijk om na te gaan in welke 

maatschappelijke context het probleem is kunnen ontstaan (Janssens, 2017). In het geval van het 

middelengebruik in de veeteelt leidt dit ons terug tot de naoorlogse periode en in het bijzonder de 

gouden jaren ‘60 die gekenmerkt werden door een sociaal-maatschappelijke contradictie tussen 

twee ideologische uiteinden. Enerzijds was er de opkomst van de groene bewegingen en de 

hippiecultuur waarin vrede, liefde en respect voor de dieren en de natuur werden gepredikt. Aan 

het andere uiteinde van het continuüm was er de technologische vooruitgang die aan de basis lag 

van de industrialisatie van de landbouw en aan de opschaling van de productiemethoden. De 

naoorlogse decennia werden immers gekenmerkt door een economisch optimisme, heropbouw en 

een toegenomen vraag naar vlees door een aanzienlijk aandeel van de consumenten 

(Eichengreen, 1996). Het is in deze context van toegenomen vraag dat de aanbodzijde zich 

noodzakelijkerwijze ook diende aan te passen en dat de veeteelt voor het eerst echt een 
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industrieel karakter verkreeg (Singh, 1999). Naast de technologische vooruitgang die zorgde voor 

een toegenomen mechanisatie en grootschaligheid van de landbouw kwamen er vanuit de 

wetenschappelijke wereld bovendien berichten over het toen nog onontgonnen potentieel van wat 

we vandaag kennen als de groeibevorderende hormonen. Zeker in de toenmalige Belgische en 

Europese context, waarin de productiecapaciteiten nog niet zo vergevorderd waren dan deze in 

de Verenigde Staten, was men moedwillig op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de veeteelt 

naar een volgend niveau te tillen en bijgevolg de opbrengsten te maximaliseren. Omwille van de 

positieve resultaten die de groeibevorderaars teweegbrachten werden ze al snel het gat in de 

toenmalige vetmesterij-markt (Staes, 2017). 

1.2. De opkomst van de georganiseerde hormonenmaffia in België 

 

De opkomst van een georganiseerde groep die later de hormonenmaffia werd genoemd en de 

coördinatie alsook de bevoorrading van het hormonengebruik in de Belgische veeteelt op zich 

nam dient gesitueerd te worden in de jaren ‘70 van de vorige eeuw (Vandemeulebroucke, 1993). 

De reden hiervoor is enigszins logisch aangezien we hierboven hebben gezien dat het fenomeen 

van het hormonengebruik in de jaren ‘60 op het toneel verscheen en deze substanties dus eerst 

nog hun effecten en hun rendabiliteit dienden te bewijzen vooraleer een georganiseerde groep er 

zich ook daadwerkelijk in zou gaan verdiepen. We moeten immers in het achterhoofd houden dat 

de georganiseerde misdaad minder interesse heeft in het soort criminaliteit waarmee men zich 

precies bezighoudt, maar des te meer in de winsten die er te verdienen vallen (Hormonencel, 

2017). Na het overduidelijke potentieel dat in de jaren ‘60 werd bevestigd ontstond er in de jaren 

‘70 een ‘eerste generatie’ van de hormonenmaffia. Over deze periode is, mede omwille van de 

toenmalige politieke desinteresse alsook het feit dat er nog geen wetenschappelijke 

belangstelling was om het exogeen groeihormoongebruik op grote schaal aan tests te 

onderwerpen, weinig documentatie ter beschikking. Dit is anders bij de tweede generatie van de 

hormonenmaffia die de fakkel overnam in de jaren ‘80 en bleef voortbestaan tot het einde van de 

jaren ‘90 (Vandemeulebroucke & Staes, 1996). 

 

2. Evolutie van de hormonenbusiness in België 

2.1. Initiële politieke en maatschappelijke tolerantie 

 

De reden waarom er sprake kon zijn van een evolutie van een eerste generatie naar een tweede 

generatie is omwille van het feit dat de toenmalige politiek in feite mee betrokken was in dit 

netwerk (Vandemeulebroucke, 1993). Bovendien mogen hierbij zeker ook niet de machtige 
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vakverenigingen uit het oog worden verloren die opkwamen voor de belangen van de boeren 

zoals de Boerenbond en openlijk pleitten voor het gebruik van groeibevorderende hormonen 

omwille van de niet bewezen negatieve consequenties. Daarnaast was en is de Boerenbond nog 

steeds een zeer machtige organisatie die, zeker in het verleden, veel invloed kon uitoefenen op de 

politiek en connecties had tot in de regering (Hormonencel, 2017). Deze initiële politieke 

tolerantie zorgde er mede voor dat de hormonenmaffia nagenoeg een quasi volledig vrij spel had 

en het toedienen van groeibevorderende substanties als normaal werd gepercipieerd in deze 

tijdsgeest gedurende de jaren ‘70 en een groot deel van de jaren ‘80. Alhoewel er wel degelijk 

groen-politieke stemmen opgingen die het gebruik van dergelijke componenten 

problematiseerde, hadden deze omwille van hun positie in de oppositie de facto geen invloed op 

de regering (Staes, 2017).  

2.2. Belangrijke gebeurtenissen en een gewijzigd maatschappelijk en politiek draagvlak 

 

Het was pas toen de hormonenmaffia zich bedreigd voelde door de totstandkoming van de 

hormonenwetgeving van 1985 en overging tot het uitoefenen van fysieke intimidatie en 

integriteitsschendingen op ambtenaren van het IVK die hun illegale activiteiten en netwerken op 

het spoor kwamen en dreigden deze openbaar te maken, dat het collectieve maatschappelijke en 

politieke bewustzijn zich geleidelijk aan tegen de hormonenmaffia keerde (De Ruyver, Bullens, 

Vander Beken, & Siron, 1999). Na eerst enkele zogenaamde waarschuwingen te hebben 

uitgezonden waarbij er ruiten en auto’s werden kapotgemaakt van de desbetreffende inspecteurs 

vormde de moord op Karel Van Noppen op 20 februari 1995 het absolute hoogtepunt van de 

intimidatiepraktijken van de hormonenmaffia (Dierenarts-Inspecteur, 2017). De moord op Van 

Noppen was uiteraard een drama dat misschien zelfs vermeden had kunnen worden mits er 

eerder werd ingegaan op de signalen die de hormonenmaffia in die tijd uitzond in de vorm van 

bedreigingen en integriteitsschendingen. Drama’s zorgen er echter wel vaak voor dat grote 

groepen mensen zich opeens bewust beginnen te worden van de ernst van een bepaald fenomeen. 

Op deze manier zorgde ook de dood van de heer Karel Van Noppen voor een dramatische shift in 

het maatschappelijk- en politiek bewustzijn (Hormonencel, 2017). Dit leidde tot een verstrenging 

van de aanpak van de hormonendelinquentie alsook tot een structurele verandering van het 

toendertijd niet geoliede en uitermate gefragmenteerde controleapparaat (Hormonencel, 2017). 

Opeens werden er in de tweede helft van de jaren ‘90 heel wat maatregelen genomen zoals het 

inrichten van een speciale opleiding voor politiemensen en ambtenaren van het IVK over hoe 

men moest omgaan met integriteitsschendingen (Hormonencel, 2017). Daarnaast werd de 

hormonenwetgeving drastisch verstrengd door middel van nieuwe KB’s en werd het verslag van 
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politicus Bart Staes die eind de jaren ‘80 de knelpunten inzake de hormonendelinquentie op 

papier zette nu wel in overweging genomen door de politieke machthebbers (Staes, 2017). Dit 

verslag maakte melding van drie cruciale punten waaraan verandering diende te komen indien 

men het hormonenhoofdstuk wilde afsluiten. Het eerste probleem situeerde zich bij justitie en 

meer bepaald in de parketten die onderling niet samen wilden werken uit angst dat men de zaak 

zou ‘kwijtspelen’ of ‘verliezen’ en dat een ander parket met de eer zou gaan lopen indien de 

schuldigen zouden worden berecht door een parketmagistraat uit een parallelle organisatie (Staes, 

2017). Deze situatie was analoog bij de drie naast elkaar staande politiediensten, met name de 

rijkswacht, de gerechtelijke politie bij de parketten en de gemeentepolitie. Het spreekt voor zich 

dat een onderlinge concurrentie langs politiële en justitiële zijde eerst en vooral moest 

weggewerkt worden indien men succesvolle onderzoeken naar hormoongebruik wou voeren. Dit 

eerste punt had uiteraard ook een grote relevantie voor andere criminaliteitsfenomenen zoals 

bijvoorbeeld het terrorisme van de CCC die de vrije loop konden gaan omwille van de manke 

samenwerking binnen politie en justitie. Een tweede issue dat werd aangekaart in het verslag was 

dat de hormonenwetgeving van 1985 in haar oorspronkelijke staat te laks was omwille van de 

voorgeschreven gevangenisstraffen die de facto onder de drie jaar lagen en dus nooit werden 

uitgevoerd (Staes, 2017). Zoals hierboven vermeld werd aan dit probleem tegemoet gekomen 

door het aanscherpen van de straffen door middel van het toevoegen van nieuwe KB’s aan de 

oorspronkelijke wet. Het derde en laatste knelpunt waarvan melding werd gemaakt in het verslag 

was de nood aan een nationale hormonenmagistraat binnen justitie die over de goede gang van 

zaken tussen de parketten zou toezien en hormonengerelateerde dossiers zou opvolgen en 

coördineren. Onder druk van de crisis met als hoogtepunt de moord op Van Noppen werd 

uiteindelijk tegemoetgekomen aan de drie knelpunten (Staes, 2017). 

 

3. Reactie op de aan de hormonenbusiness gerelateerde criminaliteit 

 

In deze sectie van de masterproef overlopen we op chronologische wijze de belangrijkste 

wetgeving voor de beteugeling van het middelengebruik in de veeteelt. Hierbij zal duidelijk 

worden dat de wetgever pas echt in actie is geschoten als een reactie op de hierboven 

omschreven crisis.  
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3.1. Adaptatie door de wetgever: een geüpdatet wetgevend kader 

 

3.1.1. De drugwet van 24 februari 1921 

 

Wanneer we het hebben over het gebruik en het bezit van illegale producten, dan moet de 

Belgische drugwetgeving van 1921 als eerste worden vermeld (Belgische wetgever, 1921). Deze 

oude wet mag dan wel specifiek geënt zijn op het gebruik en het bezit van de bekende illegale 

drugs, maar daarnaast heeft ze eveneens een belangrijke relevantie voor de sanctionering van de 

hormonenproblematiek in de veeteelt. In de juridische praktijk wordt deze wet immers tot op 

heden gebruikt in conjunctie met andere wetten en KB’s die het verbod van het gebruik van 

hormonen, bepaalde geneesmiddelen en farmacologische stoffen voorschrijven om de strafmaten 

vast te stellen (Clarysse, 2017). Bijgevolg worden er dus identieke straffen opgelegd voor het 

gebruik, het bezit en de handel van illegale groeibevorderende substanties in de dierlijke en de 

humane sfeer dan voor het gebruik, het bezit en de handel van de illegale drugs (Clarysse, 2017). 

 

3.1.2. De wet op de geneesmiddelen van 25 maart 1964 

 

Een tweede wet die relevant is voor de sanctionering van vetmesters is de wet op de 

geneesmiddelen van 25 maart 1964 (Belgische wetgever, 1964). Alhoewel ook deze regelgeving 

net zoals de drugwet reeds tot stand kwam voor het tijdperk van de hormonenmaffia is ze toch 

het vermelden waard aangezien ze tot op heden nog steeds het gebruik van geneesmiddelen 

reguleert in de humane en de dierlijke context. Hieronder zullen we zien dat deze wet naast het 

KB met betrekking tot de geneesmiddelen van 2006 moet worden gelegd. De relevantie voor de 

veeteelt bestaat er hem met name in dat de geneesmiddelenwet het gebruik van gemedicineerde 

veevoeders voor niet-therapeutisch gebruik verbiedt (Belgische wetgever, 1964). Dit betekent 

met andere woorden dat geneesmiddelen niet mogen gebruikt worden voor andere doeleinden 

dan de geneeskundige behandeling van dieren. Het toedienen van dergelijke middelen om 

groeibevorderende effecten te bekomen wordt dan ook expliciet verboden. De 

geneesmiddelenwet is primair van belang voor de missie van het federale 

geneesmiddelenagentschap, aangezien zij in de praktijk bevoegd zijn voor het toezicht op het 

wetsconforme gebruik van de geneesmiddelen (Inspecteur FAGG, 2017). 
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3.1.3. Het koninklijk besluit van 1974 

 

Het koninklijk besluit van 1974, voluit het ‘koninklijk besluit betreffende sommige verrichtingen 

in verband met stoffen met hormonale, antihormonale, anabole, beta-adrenergische, anti-

infectieuze, antiparasitaire en anti-inflammatoire werking’ is eveneens  

een cruciaal werkinstrument in de strijd tegen het gebruik van groeibevorderende middelen 

(Dierenarts-Inspecteur, 2017). Dit KB is met name van belang omdat het de verdeling van 

groeibevorderende producten aan banden legt door het bezit ervan te verbinden aan een 

vergunning die enkel kan worden uitgereikt door de instanties die hiervoor door dit KB bevoegd 

werden verklaard (Belgische wetgever, 1974). In de praktijk zijn het enkel en alleen de minister 

van volksgezondheid en de inspecteurs van het FAGG die een dergelijke vergunning kunnen 

uitreiken. De facto was dit KB een eerste maatregel die door de wetgever werd gecreëerd als 

reactie op de opkomst van de hormonenmaffia (Belgische wetgever, 1974). 

 

3.1.4. De hormonenwet van 1985 

 

De wet betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, antihormonale, beta-

adrenergische of produktie-stimulerende werking of kortweg de hormonenwet van ‘85 is zonder 

enige twijfel de meest belangrijke vorm van wetgeving voor deze masterproef aangezien zij de 

eerste was die expliciet het hormoongebruik in de veeteelt strafbaar stelde (Belgische wetgever, 

1985). De tijdsgeest waarin deze wet werd opgesteld dient gesitueerd tijdens de volle bloei van 

het gebruik van de groeihormonen en de hoogdagen van de hormonenmaffia. Initieel was het de 

bedoeling van de wetgever om een praktisch werkinstrument te creëren waarop de inspecteurs 

van het toenmalige instituut voor veterinaire keuring en de politiediensten konden terugvallen om 

sanctionerend op te treden tegenover gebruikers en verdelers van groeihormonen in de context 

van de veeteelt (Hormonencel, 2017). Een probleem dat zich hierbij stelde was dat de straffen in 

de oorspronkelijk wet nauwelijks werden uitgevoerd (Staes, 2017). De reden hiervoor was 

tweevoudig. Enerzijds dient het gebrekkige functioneren van de politiële en justitiële organisatie 

gedurende de jaren ‘80 nogmaals vermeld te worden. In de praktijk bleven vele wetsbepalingen 

in onbruik omwille van het vijandige onderlinge karakter van de politiediensten en de parketten 

die niet met elkaar samen werkten. Hierdoor bleven ook de actoren binnen de hormonenmaffia 

veelal buiten schot. Anderzijds was er een probleem met de wet zelf die in haar oorspronkelijke 

staat eerder zwakke straffen koppelde aan het groeihormoongebruik, zoals gevangenisstraffen die 

onder de drie maanden bleven en bijgevolg in de realiteit nooit werden uitgevoerd (Staes, 2017). 

Het spreekt voor zich dat een zwakke regelgeving keer op keer werd weggelachen door een 
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sterke en georganiseerde groep die de hormonenhandel volledig onder controle had en bovendien 

nog eens connecties had tot in de hoogste politieke kringen. Dit gebrek aan afschrikking zorgde 

ervoor dat de artificiële vetmesterij en de hormonendelinquentie ongestoord hun gang konden 

blijven gaan doorheen de tweede helft van de jaren ‘80 en het begin van de jaren ‘90. Het is pas 

met de moord op Karel Van Noppen in 1995 dat de wetgever het belangrijk achtte om de 

hormonenwetgeving te verstrengen en dit ook deed aan de hand van verschillende KB’s. 

Daarnaast was het ook vooral de sociale druk en de maatschappelijke verontwaardiging die de 

regering met de neus op de feiten drukte waardoor aanpassingen niet langer uit konden blijven. 

Concreet zorgden de aanvullende bepalingen voor een verstrenging van de geldboeten en de 

potentiële gevangenisstraffen die nu veel hoger liggen dan de oorspronkelijke drie maanden 

(Belgische wetgever, 1985). Bovendien is het zo dat, indien er een verboden stof wordt 

aangetroffen in een monster van een bepaald dier op een bedrijf, het nu mogelijk is om van alle 

aanwezige dieren in dat bedrijf monsters af te nemen (Dierenarts-Inspecteur, 2017). Dit 

gekoppeld aan het feit dat de kosten van de afgenomen stalen evenals de gerechtskosten op 

rekening komen van de beklaagde vetmester maken de Belgische hormonenwet vandaag tot één 

van de strengste ter wereld. Deze evolutie krijgt merkwaardig genoeg tegenkanting uit 

onverwachte hoek (Vlaams infocentrum land- en tuinbouw, 2004). Bepaalde instanties binnen het 

FAVV en het FAGG merkten reeds op dat ze de huidige hormonenwetgeving als te streng 

percipiëren omwille van het feit dat ze ook van toepassing is geworden op bepaalde delicten in 

de humane sfeer (Inspecteur FAGG, 2017). Een voorbeeld dat door de inspecteur van het FAGG 

werd gegeven was dat de hormonenwet het bezit en het gebruik van melatonine strafbaar stelt. 

Melatonine is een endogeen hormoon dat door het lichaam wordt aangemaakt wanneer de zon 

ondergaat en de slaapcyclus in gang doet treden. Omwille van de slaapbevorderende effecten is 

het echter ook een hormoon dat synthetisch werd nagemaakt en exogeen wordt 

gesupplementeerd. In België zijn het bezit en het gebruik van Melatonine strikt verboden maar in 

Nederland is het bijvoorbeeld een hormoon dat vrij ‘over-the-counter’ wordt aangeboden. Ook op 

internet is het een makkelijk te verkrijgen substantie omwille van het feit dat het gebruik ervan in 

vele landen niet is gecriminaliseerd. Hierdoor rijst de vraag of de strenge geldboeten uit de 

hormonenwetgeving, die minimaal 18.000 euro bedragen voor een dergelijk delict, al dan niet 

van toepassing moeten blijven op zulke situaties (Inspecteur FAGG, 2017). 

 

3.1.5. De omzendbrief van het college van PG’s uit 1999 

 

In 1999, enkele jaren na de moord op Karel Van Noppen en de verstrenging van de 

hormonenwetgeving, werd er door het college van procureurs-generaal nog een bijkomend 
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initiatief genomen om straffeloosheid met betrekking tot de hormonendelinquentie uit te sluiten. 

Dit nam de vorm aan van een vertrouwelijke omzendbrief (CoL) die het de parketmagistraten 

verbood om casussen in verband met illegale vetmesting te seponeren op grond van 

beleidsredenen (Clarysse, 2017). Naast het beleidssepot konden ook de buitengerechtelijke 

afhandelingsmodaliteiten zoals de minnelijke schikking en de strafvermindering geen toepassing 

meer vinden op hormonengerelateerde zaken. Op deze manier maakte het college van PG’s van 

de vervolging en de gerechtelijke behandeling voor de strafrechter de norm. Enkel seponering op 

grond van technische redenen, zoals de dood of de onvindbaarheid van de daders komt 

momenteel nog in aanmerking als alternatief voor een behandeling voor de rechtbank (Clarysse, 

2017).  

 

3.1.6. Het KB met betrekking tot de geneesmiddelen van 2006 

 

Het koninklijk besluit betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en dierlijk gebruik van 

2006 is nog steeds het werkinstrument bij uitstek voor de beteugeling van het in de handel 

brengen van de (groeibevorderende) geneesmiddelen (Clarysse, 2017). Daar waar het KB van 

1974 het verhandelen van dit type producten verbindt aan de vereiste van het hebben van een 

vergunning, vervult het KB van 2006 een soortgelijke functie. Dit KB verbindt namelijk niet het 

verhandelen zelf, maar wel het in de handel brengen door de farmaceutische producenten van  

geneesmiddelen eveneens aan een speciale vergunning die enkel kan uitgereikt worden door de 

bevoegde instanties binnen het FAGG (Belgische wetgever , 2006). Bijgevolg vulde het KB dus 

als het ware de lacune in zodat nu niet enkel de handel in, maar ook het op de markt brengen van 

geneesmiddelen met eventuele groeibevorderende effecten aan een externe controle wordt 

onderworpen door de vereiste van vergunning, toegekend door de inspecteurs van het FAGG. 

Bovendien moet, om een vergunning toegekend te krijgen, een gestandaardiseerde procedure 

worden afgelegd die conform het KB moet verlopen en waarvan de miskenning gekoppeld is aan 

een strafsanctie. Om de integriteit van het geneesmiddelengebruik blijvend te garanderen moet 

deze procedure vijfjaarlijks worden hernieuwd (Belgische wetgever , 2006). 

 

3.1.7. Het KB van 21 juli 2016 

 

Het meest recente KB dat van belang is voor deze masterproef is het KB betreffende de 

voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de 

verantwoordelijken van de dieren (Dierenarts-Inspecteur, 2017). Dit koninklijk besluit is met 

name van belang omdat het relevant is voor het gebruik van de geslachtshormonen, de 
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corticosteroïden en de kritische antibiotica, drie belangrijke categorieën van stoffen die 

hierboven uitvoerig werden besproken omwille van het potentiële misbruik ervan in de 

vetmesterij. Net zoals de wet van 1974 het niet-therapeutisch gebruik van gemedicineerde 

veevoeders verbied, verbied het KB van 21 juli 2016 het niet-therapeutische gebruik van de 

geslachtshormonen en de corticosteroïden. Bovendien last het een meldingsplicht in voor 

veehouders om het gebruik van de kritische antibiotica te rapporteren zodat de evolutie van het 

gebruik en ook de resistentie in het kader van het AMCRA-project kunnen worden opgevolgd 

(Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, 2016). Beide aspecten, zowel het 

gebruik van geslachtshormonen en corticosteroïden voor niet medisch gerechtvaardigde 

doeleinden als het illegitieme en geheime gebruik van antibiotica, worden gekoppeld aan 

geldboeten en zelfs potentiële gevangenisstraffen. Voor al de hierboven besproken wetten en 

KB’s geldt immers dat, indien er niet expliciet straffen worden vermeld, er door de magistratuur 

wordt teruggegrepen naar de drugwet van 1921 om de strafmaten te bepalen (Clarysse, 2017). 

3.2. Europese regelgeving 

 

In de realiteit van heden mag voor de regelgeving met betrekking tot een onderwerp dat zowel de 

gezondheid van de burgers aanbelangt en daarnaast ook relevant is voor het milieu niet langer 

louter gefocust worden op het nationale niveau. Daarentegen moeten de nationale bepalingen 

worden beschouwd in een bredere context waarin de EU aan de hand van rechtstreeks werkende 

verordeningen en richtlijnen haar stempel drukt op de uiteindelijke gang van zaken in haar 

lidstaten (Govaere, 2017). Daarom wordt in dit tweede deel met betrekking tot de relevante 

wetgeving de Europese dimensie eveneens onder de loep genomen. 

 

3.2.1. Hormonenrichtlijn van 1981 

 

De voormalige Europese gemeenschap maakte voor het eerst in 1981 gewag van het belang van 

een centraal Europees regelgevend kader inzake het gebruik van hormonen (Vandemeulebroucke 

& Staes, 1996). De hormonenrichtlijn van 1981 verbood meer bepaald het gebruik van sommige 

stoffen met hormonale of thyreostatische werking en voerde met andere woorden dus nog geen 

absoluut verbod in (Raad van de Europese Unie, 1981). Wel werd reeds bijvoorbeeld het gebruik 

van het hierboven aangehaalde DES gecriminaliseerd. Tot op het einde van 1987 konden de 

Europese lidstaten echter nog voor een aanzienlijk deel de eigen nationale wetgeving bepalen en 

toepassen om het gebruik van bepaalde stoffen al dan niet te sanctioneren (De Ruyver, Bullens, 

Vander Beken, & Siron, 1999). Dit zorgde voor handelsgerelateerde problemen aangezien er dus 
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geen sprake was van een harmonisatie tussen de lidstaten onderling en het niet uit te sluiten viel 

dat land A een bepaalde stof toeliet terwijl land B het reeds verbood. Vandaag is deze richtlijn 

buiten werking gesteld omdat ze ondertussen is aangevuld met meer ingrijpend en tevens ook 

harmoniserend Europees wetgevend materiaal.  

 

3.2.2. Hormonenrichtlijn van 1988 

 

In 1988 werd er, mede omwille van de hormonenproblematiek in België die zich aan het 

uitbreiden en manifesteren was over de landsgrenzen heen in Duitsland, Nederland en Frankrijk, 

een tweede Europese richtlijn uitgevaardigd die als doel had om de vorige te vervangen en te 

verstrengen. De facto was het immers zo dat de Belgische buurlanden last begonnen te 

ondervinden van de hormonenmaffia doordat vetmesters ten gevolge van de Belgische 

hormonenwetgeving van 1985 hun dieren tot net over de landsgrenzen heen begonnen te brengen 

om ze daar vervolgens te slachten en het behandelde vlees weer naar België te halen voor 

verkoop (Vandemeulebroucke & Staes, 1996). Deze strategie om de nationale autoriteiten te slim 

af te zijn leidde ertoe dat België in 1987 conformeerde aan de vraag van de Unie om een plan op 

te stellen om de aanwezigheid van hormonale residuen in vlees op te sporen. Het gegeven van de 

uitbreiding van de hormonenmaffia tot buiten België wakkerden in 1988 bovendien sterk de 

interesse aan van de Unie om op grotere schaal actie te ondernemen tegen het georganiseerde 

hormonengebruik in de veeteelt. Sinds de nieuwe richtlijn uit 1988 is het zo dat het gebruik van 

de groeibevorderende hormonen volledig werd verbannen uit de Europese veeteelt en er dus een 

nultolerantie heerst met betrekking tot deze stoffen (Raad van de Europese Unie, 1988). 

 

3.2.3. Verordening van 29 april 1996 met betrekking tot de monitoring van residuen in vee 

 

In 1996, negen jaar na het oorspronkelijke plan dat België opstelde met betrekking tot de 

methodologie voor het opsporen van hormonale residuen in vlees, werden er door een Europese 

verordening gestandaardiseerde praktijken voorgeschreven met betrekking tot hoe en op welke 

plaatsen de nationale controle-instanties stalen moeten afnemen bij dieren en via welke 

analysemethoden deze moeten worden getest op de aanwezigheid van hormonen en sommige 

andere substanties (Dierenarts-Inspecteur, 2017). Bovendien maakt deze verordening ook een 

belangrijke onderverdeling van de meest gebruikte stoffen in de veeteelt in een zogenaamde 

categorie A en B. Voor stoffen die werden gecategoriseerd in de groep A geldt een nultolerantie 

terwijl er voor substanties binnen de categorie B vooropgestelde maximale residulimieten gelden. 

In concreto vallen DES, de thyreostatica, de steroïden en de bèta-agonisten allen onder de 
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categorie A. Categorie B bevat de antibiotica waarvoor vetmesters zich moeten houden aan de 

therapeutische limieten in situaties waarbij het gebruik noodzakelijk is voor het overleven van 

dieren en andere veterinaire geneesmiddelen (Raad van de Europese Unie, 1996). 

 

3.2.4. Verordening van 22 december 2009 inzake de maximale residulimieten 

 

Het meest recente Europese instrument waarbij de residulimieten voor de gedeeltelijke 

toegelaten stoffen in beschreven staan is de verordening van 2009 inzake de maximale 

residulimieten. In de praktijk werken alle laboratoriumanalisten van de Europese lidstaten dus op 

basis van de in deze verordening vastgelegde waarden om uit te maken of de door hen 

geanalyseerde stalen al dan niet legaal zijn (Commissie van de Europese Unie, 2009).  

 

3.2.5. Verordening van 12 november 2013 inzake de monitoring van antibioticaresistentie 

 

Een laatste verordening die in deze thesis moet worden vermeld is deze van 12 november 2013 

waarin de Europese Unie haar lidstaten verplicht om in een nationaal programma te voorzien om 

het fenomeen van de antibioticaresistentie op te volgen (AMCRA, 2016).  

 

Naast de totstandkoming van verschillende wetgevende instrumenten op nationaal en Europees 

niveau bleek het vooral ook een noodzaak om het gebrekkig functionerende controleapparaat dat 

werkzaam was in de jaren ‘70, ‘80 en ‘90 om te vormen naar meer efficiënte structuren. 

3.3. Van fragmentatie naar unificatie langs controlezijde 

 

Een cruciale tekortkoming die in feite reeds werd opgemerkt door bepaalde politieke strekkingen 

in de jaren ‘80 was de gebrekkige samenwerking tussen de instanties belast met de controle op de 

veeteelt. Omwille van hun positie in de oppositie konden deze politieke actoren oorspronkelijk 

weinig tot geen invloed uitoefenen op de toenmalige regering die de hormonenproblematiek nog 

niet naar waarde wist te schatten (Staes, 2017). In concreto ging het om een moeizame 

samenwerking tussen het instituut voor veterinaire keuring onder toezicht van het ministerie van 

volksgezondheid enerzijds en de diensten belast met de controle op de grondstoffen voor de 

landbouw en de diergeneeskundige inspectie onder bevoegdheid van het ministerie van landbouw 

anderzijds (De Ruyver, Bullens, Vander Beken, & Siron, 1999). Deze gefragmenteerde structuur 

verspreid over twee ministeries maakte de taak van de toenmalige inspecteurs er ook niet 

gemakkelijker op aangezien men de facto vele verschillende instanties op één lijn diende te 

krijgen vooraleer er controles mochten worden uitgevoerd (Dierenarts-Inspecteur, 2017). Een 
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belangrijke vereiste was immers steeds dat er simultaan diende afgestapt te worden met de 

verschillende bevoegde actoren. In feite viel deze situatie iets of wat te vergelijken met de 

situatie bij politie en justitie in diezelfde tijdsperiode, waar er eveneens sprake was van 

verschillende politiediensten en een netwerk aan parketten die geregeld informatie voor elkaar 

achterhielden. Het was pas na de moord op Karel Van Noppen in 1994 en de dioxinecrisis in 

1999 dat de overheid geleidelijk aan tot het besef kwam dat haar oude structuren ontbonden 

dienden te worden en er een optimalisatieoefening naar efficiëntere werkingsmechanismen met 

minder actoren diende gemaakt te worden. Om de lezer een grondig beeld te verschaffen van hoe 

het controlelandschap er uitzag ten tijde van de hormonenmaffia worden de verschillende 

instanties en de concrete knelpunten die hen eigen waren hier overlopen. 

 

3.3.1. Instituut voor Veterinaire Keuring 

 

De centrale schakel in de controle op hormonaal behandeld vlees voor de totstandkoming van het 

hedendaagse voedselagentschap was het instituut voor veterinaire keuring. Het 

bevoegdheidsdomein van het IVK had betrekking op dieren nadat deze werden geslacht en 

strekte zich uit van de controle op de karkassen in het slachthuis tot aan het vlees dat de 

consument voorgeschoteld kreeg (Dierenarts-Inspecteur, 2017). Deze instantie kwam met andere 

woorden niet in contact met levende dieren maar spitste zich zuiver toe op de controle van 

illegale residuen in dode dieren. Op die manier diende het IVK als een laatste buffer om 

hormonen op het bord van de consument te vermijden. De problematiek bij het IVK was 

tweeledig. Eerst en vooral bleek duidelijk dat de bestaande capaciteit met betrekking tot de 

inspecteurs niet toereikend was om het grootschalige hormonengebruik, gecoördineerd door de 

hormonenmaffia, onder controle te kunnen houden (Vandemeulebroucke & Staes, 1996). Aan dit 

eerste knelpunt werd ten dele tegemoetgekomen door de creatie van de wet van 13 augustus 1990 

waarbij er gemeentelijke ambtenaren werden overgeplaatst naar het IVK om deze meer 

slagkracht en volume te bieden (Dierenarts-Inspecteur, 2017). Daarnaast was het een vereiste om 

samen te werken met de leden van het ministerie van landbouw en volksgezondheid evenals met 

de politiediensten in geval van onwettige vaststellingen. Dit leidde tot sterk vertraagde 

procedures die de vetmesters ruim de tijd boden om hun activiteiten te verhullen of te verplaatsen 

tot net over de Franse of de Nederlandse grens, waar er hen geen of minder zware sancties boven 

het hoofd hingen. Op deze manier wist men harde bewijslast te vermijden en bleven de acties van 

het IVK veelal zonder gerechtelijk gevolg (De Ruyver, Bullens, Vander Beken, & Siron, 1999). 

Het tweede en tevens ook grootste probleem dat bij het instituut voor veterinaire keuring aan het 

licht kwam was echter niet de gebrekkige samenwerking met de andere inspectiediensten, maar 
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wel de interne problematiek inzake deontologische- en integriteitsschendingen (De Ruyver, 

Bullens, Vander Beken, & Siron, 1999). Meermaals werden er door interne klokkenluiders 

evenals door externe en onafhankelijke rapporten van bepaalde politieke instanties melding 

gemaakt van een cultuur binnen het instituut waarbij er contacten werden onderhouden met de 

hormonenmaffia en er lekken ontstonden met informatie over waar en wanneer er eventueel 

acties zouden worden uitgevoerd (Vandemeulebroucke, 1993). Het spreekt voor zich dat dit voor 

vetmesters, naast de trage procedures, als het ware een tweede waarborg bood om onder de radar 

te kunnen blijven en hun activiteiten verder te zetten. 

 

3.3.2. Het Ministerie van Landbouw 

 

Ten tijde van de hormonenmaffia bestonden er naast het IVK enkele parallelle inspectiediensten 

onder ressort van het ministerie van landbouw die relevant waren voor de veeteelt (De Ruyver, 

Bullens, Vander Beken, & Siron, 1999). Belangrijk om te weten is dat het IVK bevoegd was voor 

de controle op residuen in dieren na de slacht en dus voornamelijk actief was in slachthuizen 

terwijl het ministerie van landbouw de complementaire functie had om levende dieren te 

vrijwaren van illegale behandeling en dus veelal aanwezig was op vetmesterijen (Dierenarts-

Inspecteur, 2017). Deze bevoegdheidsverdeling werd tevens ook verankerd in een onderling 

werkingsprotocol tussen het ministerie van landbouw en volksgezondheid. Een eerste 

inspectiedienst binnen het ministerie van landbouw was de diergeneeskundige inspectie. Dit was 

de primaire actor die actief op zoek moest gaan naar hormonale residuen bij dieren op 

landbouwbedrijven en vetmesterijen. Daarnaast was het echter ook hun taak om controle te 

houden op de veehouders zelf en het gebruik van dierengeneeskundige middelen alsook op het 

transport en de import en export van vee, het voorschrijfgedrag van dierenartsen, de stelselmatige 

vernietiging van zieke dieren en de laboratoria. Soms ging men steekproefsgewijs te werk, maar 

vaak reageerde men op basis van gerichte tips en in samenwerking met de rijkswacht. Het 

probleem hierbij was dat deze uiteenlopende bevoegdheden teveel hooi op het vork vormden 

voor de diergeneeskundige inspectie die de facto niet de middelen had om deze doelstellingen te 

verwezenlijken (De Ruyver, Bullens, Vander Beken, & Siron, 1999). Dit leidde dan ook tot 

suboptimale controles en gemiste inspecties. De tweede relevante dienst van het ministerie van 

landbouw was de inspectie grondstoffen. De missie van deze tweede instantie was grotendeels 

geënt op het KB van 10 september 1987 betreffende de handel en het gebruik van stoffen 

bestemd voor dierlijke voeding. In concreto bezocht de inspectie grondstoffen de bedrijven waar 

de dierenvoeders werden geproduceerd om deze te bemonsteren op de aanwezigheid van illegale 

substanties zoals groeibevorderende hormonen en bepaalde geneesmiddelen. Hierboven hebben 
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we reeds gezien dat het mengen van hormonale producten in de dierenvoeders een geliefde en 

onopvallende methode was voor vetmesters om zonder al te veel problemen de groeibevorderaars 

toe te dienen. Helaas knelde ook bij de inspectie grondstoffen het schoentje van de capaciteit 

aangezien men naast de controle op veevoederbedrijven ook de door de toenmalige Europese 

Gemeenschap (EG) opgelegde richtlijnen inzake de inspectie van groenten, fruit en mager 

melkpoeder in rekening diende te brengen. Naast de coördinatie van de diergeneeskundige 

inspectie en de inspectie grondstoffen was het ministerie van landbouw belast met de 

administratieve centralisatie van de informatie met betrekking tot welke dieren er aanwezig 

waren op welke landbouwbedrijven (De Ruyver, Bullens, Vander Beken, & Siron, 1999). 

3.4. Het huidige controleapparaat 

 

3.4.1. De Federale voedsel- en geneesmiddelenagentschappen 

 

3.4.1.1. Het FAVV 

 

De belangrijkste actor inzake de controle op de zuiverheid van de hedendaagse Belgische 

veeteelt is zonder enige twijfel het federaal voedselagentschap. In de praktijk zijn de 

dierenartsen-inspecteurs van deze organisatie immers de enigen die nog met grote regelmaat 

aanwezig zijn op landbouwbedrijven om dieren te bemonsteren en zo actief op zoek blijven naar 

illegale hormonale- en antibioticaresiduen in vlees (Hormonencel, 2017). Het ontstaan van het 

federaal voedselagentschap dient gesitueerd te worden in het begin van de 21e eeuw als een 

rechtstreeks gevolg van de gebrekkige communicatie tussen de voormalige inspectiediensten, de 

integriteitsschendingen in de vorm van lekken naar de veeteelt-sector en vooral ook de 

dioxinecrisis (Clarysse, 2017). De dioxinecrisis zorgde er de facto voor dat de vleessector in een 

uitermate negatief daglicht kwam te staan en vormde, met het hormonenschandaal in het 

achterhoofd, de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Kort nadien werd de 

organisatie van het FAVV bij wet vastgelegd door de wet ter oprichting van het FAVV van 4 

februari 2000 (Belgische wetgever, 2000). Hiermee wou de wetgever een ééngemaakt 

controleapparaat in het leven roepen met vlotte interne communicatiestructuren en een 

geoptimaliseerd beleid inzake deontologie en integriteit. Momenteel bestaat het FAVV uit een 

nationale component die instaat voor de centralisatie van de informatie en die de jaarverslagen 

opstelt en uit verschillende mobiele opsporingseenheden die de bedrijfsbezoeken uitvoeren over 

het ganse grondgebied (Dierenarts-Inspecteur, 2017). Alhoewel het FAVV een federaal 

agentschap is waarvan de structuren werden vastgelegd door Belgische wetgeving mag ook de 

Europese dimensie niet buiten beschouwing worden gelaten. In concreto is een groot aandeel van 
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de dagelijkse werking van dit agentschap immers afhankelijk van het EU-niveau. In 2000 reeds 

verplichtte de Europese Unie haar lidstaten, aan de hand van een verordening, om een 

identificatie- en registratiesysteem te ontwikkelen voor het aantal en het soort aanwezige dieren 

in de veeteelt. In België voorziet de centrale eenheid van het FAVV in een dergelijk systeem 

onder de noemer Sanitel-FAVV waarin naast de dieren ook de actoren binnen de veeteelt zoals de 

vetmesters en hun bedrijven worden geregistreerd. Aan de hand van de gegevensuitwisseling 

tussen lidstaat en EU die voortvloeit uit dergelijke databanken stelt de Europese Commissie 

vervolgens een jaarlijks controleplan op, op basis waarvan er in de lidstaten inspecties moeten 

worden georganiseerd (Dierenarts-Inspecteur, 2017). Afhankelijk van het aantal geslachte 

varkens en runderen worden criteria vooropgesteld waaraan de nationale lidstaten moeten 

voldoen. Indien er bijvoorbeeld melding werd gemaakt van twintigduizend slachtingen in 2016 

dan zullen er in 2017 evenveel dieren uit dezelfde categorie moeten worden bemonsterd. Deze 

manier van werken garandeert een continue flux van controles zodat vetmesters zich in principe 

nooit veilig zouden mogen voelen. Binnen het Europese bestel is België echter een geval apart 

omwille van haar hormonenwetgeving die dateert uit 1985, een tijdsperiode waarin actie door de 

wetgever ook absoluut noodzakelijk was. Naast het Europese controleplan blijft ook de wet van 

‘85 uitermate belangrijk voor de werkzaamheden van de controlerende component van het 

FAVV. Om vaststellingen van overschreden residulimieten of verboden stoffen ook 

daadwerkelijk voor de rechtbank te kunnen brengen is het vereist dat acties zowel conform het 

Europese controleplan als de nationale hormonenwetgeving worden uitgevoerd (Dierenarts-

Inspecteur, 2017). Uit de miskenning van hetzij een bepaling uit nationale wetgeving, hetzij een 

verplichting die voortvloeit uit het Europese controleplan, zal de nietigheid van de niet conforme 

controles voortvloeien. Het FAVV bevat echter een juridische dienst die er nauwgezet op toeziet 

dat de gerechtelijke kant van de zaak wordt gedekt zodat controleacties in geen geval niet voor 

niets worden verricht en processen-verbaal voldoen aan de vormvereisten. Bovendien biedt de 

juridische dienst ondersteuning aan ambtenaren die in de uitoefening van hun functie, bedreigd 

kunnen worden. Dit is een merkwaardige verbetering in vergelijking met vroeger toen 

controlerende ambtenaren vaak een schietschijf waren voor allerhande vormen van intimidatie 

zonder dat ze daarbij terecht konden binnen hun eigen organisatie voor protectie (De Ruyver, 

Bullens, Vander Beken, & Siron, 1999). Hoewel een juridische bescherming uiteraard beter is 

dan geen bescherming ware een fysieke integriteitswaarborg eventueel toch nog meer optimaal 

(cfr. Van Noppen). Hierbij dient opgemerkt dat de bedreigingen aan het adres van de inspecteurs, 

hoewel sterk afgenomen, nog geen voltooid verleden tijd zijn. In 2015 waren er nog 

drieëntwintig dossiers waarin sprake was van intimidatie (Federaal Agentschap voor de 
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Veiligheid van de Voedselketen, 2015). Daarnaast kreeg de juridische dienst van het FAVV 

tevens de bevoegdheid om actoren die bepalingen uit bepaalde wetten en koninklijke besluiten 

met de voeten treden een administratieve boete op te leggen (Dierenarts-Inspecteur, 2017). 

Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan inbreuken op de wet van 11 juli 1969 inzake de 

toegelaten grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt of de 

dierengezondheidswet van 24 maart 1987. Een dergelijke benadering biedt het voordeel dat de al 

overbelaste parketten buiten de procedure worden gelaten, zodat deze zich op de prioriteiten uit 

het NVP kunnen richten terwijl er tezelfdertijd ook straffeloosheid wordt voorkomen (Clarysse, 

2017). Op deze regel bestaat één belangrijke uitzondering en dat is de hormonenwetgeving van 

1985, waarvoor de gerechtelijke procedure via het parket een vereiste blijft om tot sanctionering 

te kunnen overgaan (Dierenarts-Inspecteur, 2017). Binnen het kader van het federaal 

voedselagentschap mogen naast de centrale dienst, de opsporingseenheden en de juridische 

dienst zeker ook niet de geaccrediteerde laboratoria over het hoofd gezien worden die instaan 

voor de daadwerkelijke analyse van de afgenomen dierlijke monsters (Laboratoriumanaliste, 

2017). Tijdens het accreditatieproces moeten kandidaat- laboratoria bewijzen dat ze over de 

correcte apparatuur beschikken en voldoende nauwkeurige meetmethoden hanteren om tot een 

betrouwbaar analyseresultaat te kunnen komen voor bepaalde stoffen. Door verschillende 

laboratoria de kans te geven om zich aan te bieden om diensten te verrichten voor het FAVV 

wordt ervoor gezorgd dat de dierenartsen-inspecteurs die de staalnames verrichten een ruime 

keuze hebben aan analisten om de monsters naartoe te versturen (Dierenarts-Inspecteur, 2017). 

Voor sommige matrices zoals bloed en urine zal men kunnen opteren voor welbepaalde 

gespecialiseerde labo’s terwijl men voor analyses op mest of haren andere instanties kan 

contacteren. In het kader van een kritisch criminologische masterproef moet echter ook de 

schaduwzijde van deze organisatie worden belicht. Als we terugkeren in de tijd dan moet het 

ontstaan van een ééngemaakte controle-instantie in de vorm van het FAVV uit het voormalige 

instituut voor veterinaire keuring en de ministeriële departementen van landbouw en 

volksgezondheid begrepen worden als zijnde een manier om aan de gebrekkige communicatie 

tussen deze diensten en de integriteitsproblemen tegemoet te komen (De Ruyver, Bullens, Vander 

Beken, & Siron, 1999). Zeer recent doken er echter berichtgevingen op in de vorm van een 

rapport van de federale ombudsman waarin er naar aanleiding van een intern onderzoek aan de 

hand van interviews met ambtenaren die al sinds jaar en dag werkzaam zijn binnen het FAVV, 

melding wordt gemaakt van integriteitsschendingen op topniveau (Ombudsman & Eckert, 2017). 

Het zou hier meer bepaald gaan om fraude met betrekking tot vacatures in verband met 

bevorderingsprocedures die al van tevoren aan bepaalde personen werden toegekend, nog voor 
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de selectieprocedures werden uitgevaardigd. Verder wordt er door meerdere anonieme 

getuigenissen melding gemaakt van een ‘verdeel-en-heers’ cultuur waarbij ontevreden 

werknemers worden gepaaid met een promotie zonder dat zij hier noodzakelijkerwijze ook de 

kwalificaties voor hebben (Ombudsman & Eckert, 2017). Het is uiteraard maar de vraag of een 

organisatie waarbij de topfiguren dergelijke praktijken ondersteunen ook in de toekomst resistent 

zal blijven voor eventuele heropflakkeringen van hormoongebruik in de veeteelt. Naar aanleiding 

van deze onrustwekkende berichtgevingen in verband met frauduleuze promoties en de actuele 

crisis rond de besmetting van eieren met Fipronil besloot de regering om maatregelen te nemen 

en de regie van het FAVV (tijdelijk) over te nemen (Winckelmans, 2017). 

 

3.4.1.2. Het FAGG 

 

Het Federaal Agentschap voor de Geneesmiddelen en de Gezondheidsproducten (FAGG)  werd 

opgericht bij wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal 

Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (Belgische wetgever, 2006). In feite 

kan het FAGG beschouwd worden als de zusterorganisatie van het FAVV omwille van het 

complementaire werk dat beide diensten uitvoeren (Inspecteur FAGG, 2017). Daar waar het 

FAVV instaat voor de zuiverheid van de Belgische voedselketen, verricht het FAGG nagenoeg 

hetzelfde werk voor wat betreft de handel en het gebruik van geneesmiddelen (Federaal 

agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, 2017). Op het eerste zicht leek deze 

organisatie omwille van haar bevoegdheden inzake de controle op humane en dierlijke 

geneesmiddelen een relevante partner in de strijd tegen het middelengebruik in de veeteelt. Na de 

geïnterviewde inspecteur te hebben bevraagd omtrent de werkzaamheden met betrekking tot het 

aspect veeteelt bleek echter het tegendeel waar te zijn. Net zoals dit ook bij de politie zo is 

adapteert het FAGG zich constant aan de maatschappelijke context alsook aan de 

prioriteitenstelling door de wetgever (Inspecteur FAGG, 2017). Aangezien het politieke 

draagvlak met betrekking tot onderzoek en controle op de veeteelt-sector momenteel opnieuw, 

net zoals in de vorige eeuw, op een zeer laag niveau staat is het FAGG de facto nagenoeg zuiver 

werkzaam op het humane aspect (Hormonencel, 2017). Een interessante bevinding die nogmaals 

bevestigd werd bij het onderzoek naar de werkzaamheden van het FAGG was dat de fenomenen 

van hormoongebruik in de veeteelt en bij de mens als het ware twee verschillende kanten zijn 

van dezelfde munt aangezien het in feite nagenoeg steeds gaat om dezelfde producten die veelal 

afkomstig zijn van een gemeenschappelijke bron (Hormonencel, 2017). Het verrichten van 

opsporingsonderzoeken naar deze bronnen is dan ook veel meer opportuun dan het louter 

onderscheppen van dergelijke pakketten met illegale groeibevorderende substanties (Clarysse, 
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2017). Dit laatste is nagenoeg de enige bijdrage die de inspecteurs van het FAGG kunnen en 

mogen leveren aan het reduceren van het hormoongebruik. Veelal gaat het echter om pakketjes 

bedoelt voor humaan gebruik, aangezien vetmesters zich tot op heden amper op het internet 

begeven om er openlijk producten met elkaar uit te wisselen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld 

bodybuilders die wel zonder al te veel schroom op internetfora producten verhandelen 

(Inspecteur FAGG, 2017). Uit het verleden en meer bepaald ten tijde van de hormonenmaffia 

bleek reeds dat de vetmesterij een zeer gesloten wereld is waar producten face-to-face aan elkaar 

werden overgedragen en dit veelal gebeurde in obscure en geheime plaatsen (Clarysse, 2017). 

Wanneer we het echter hebben over het voeren van opsporingsonderzoeken, dan bevinden we 

ons niet meer in het bevoegdheidsdomein van het federaal geneesmiddelenagentschap, maar wel 

in dat van de geïntegreerde politie. 

 

3.4.2. Politie en justitie 

 

3.4.2.1. De federale component van de geïntegreerde politie 

 

Aangezien zowel het actuele nationale veiligheidsplan als de gangbare kadernota integrale 

veiligheid de prioritisering van het fenomeen groeihormonen benadrukken leek het opportuun 

om contact op te nemen met de in deze materie gespecialiseerde cel van de federale politie 

(Federale Politie, 2016). Eerst en vooral bleek uit het interview met de politiecommissaris 

onmiddellijk dat de hedendaagse hormonencel een sterk afgezwakte schaduw is van de omvang 

en capaciteit die ze had ten tijde van de strijd tegen de hormonenmaffia in de jaren ‘90 

(Hormonencel, 2017). Toendertijd was het hormonenteam een uitgebreide equipe die op 

regelmatige basis mee afstapte met de bevoegde controle-instanties van het IVK naar de 

slachthuizen en de vetmesterijen zelf om daar huiszoekingen uit te voeren (Hormonencel, 2017). 

Dit is een praktijk die vandaag de dag de facto nagenoeg niet meer voorkomt. Bovendien 

beschikte de hormonencel in de jaren ‘90 over enkele tientallen politiepersonen die over een 

sterke kennis beschikten inzake de toenmalige gebruikte producten en methoden van vetmesting 

in de veeteelt. Daarnaast werden er ook contacten onderhouden met informanten uit de veeteelt-

sector die waardevolle informatie doorspeelden in verband met mogelijks verdachte praktijken 

(Hormonencel, 2017). Recent is het hormonenteam echter slachtoffer geworden van drastische 

herstructureringen waardoor er slechts een capaciteit is overgebleven van drie manschappen. Het 

spreekt voor zich dat dit absoluut niet voldoende is om waardevolle en vooral consistente 

contributies te kunnen maken aan het thema veeteelt. Ongeveer vijfennegentig procent van de 

huidige werkzaamheden spitsen zich bovendien toe op het virtuele opsporingsonderzoek naar 
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handel en gebruik van groeistimulatoren binnen de humane sfeer. Een steeds terugkerende 

vaststelling bij dit onderzoek is dat criminaliteitsfenomenen in feite niet meer mogen worden 

onderverdeeld in aparte categorieën aangezien er aan de basis vaak één of meerdere 

georganiseerde netwerken liggen die zich niet louter toespitsen op de handel in groeihormonen 

maar zich daarnaast ook bezig houden met zaken als mensen- en wapenhandel (Dierenarts-

Inspecteur, 2017). Een voorbeeld hiervan zou gaan over mensensmokkelaars die vluchtelingen 

transporteren naar Europa via de Euraziatische route of via de middellandse zee en dit koppelen 

aan de voorwaarde dat deze mensen illegale stoffen met zich meedragen en afgeven aan 

contactpersonen in het land van aankomst. Dit nieuwe fenomeen waarbij georganiseerde groepen 

zich diversifiëren in de criminaliteit waarmee men zich bezighoudt wordt ook wel aangeduid met 

de term ‘poly criminele groepen’ (Federale Politie - DJSoc, 2017). Steeds meer activiteit wordt 

bovendien waargenomen in de virtuele wereld en meer bepaald op het dark-net. Een nauwe 

samenwerking met computerspecialisten die in dit domein van het internet kunnen binnendringen 

alsook een geïntegreerde benadering van verschillende criminaliteitsfenomenen is dan ook 

onontbeerlijk (Hormonencel, 2017). Het probleem hierbij is echter dat de computer-crime unit 

van de federale politie net zoals de hormonencel onderbemand is en nagenoeg al haar activiteiten 

moet richten op het ondersteunen van de strijd tegen het actuele terrorisme. 

 

3.4.2.2. De bijstandsmagistraat inzake hormonengerelateerde delinquentie 

 

Sinds de hertekening van het gerechtelijke landschap in 2014 werd het aantal arrondissementen 

herleid van de oorspronkelijke zevenentwintig tot de huidige twaalf. Deze schaalvergroting 

stelde efficiëntere structuren voorop met meerdere parketten die worden gehuisvest binnen een 

enkele juridische entiteit. Het doel van deze verandering was om een administratieve 

vereenvoudiging te bewerkstelligen voor de burger en een betere onderlinge communicatie 

tussen de parketten op punt te stellen (De Ruyver, Cursus Strafrechtelijk Beleid, 2015). Sinds 

deze hervormingen zijn er ook, met de politiële en justitiële prioriteiten in het achterhoofd, 

nieuwe ambtsposities bijgekomen zoals bijvoorbeeld de post van bijstandsmagistraat in de 

materie van ‘food and farma-crime’ (Clarysse, 2017). De geïntegreerde behandeling van de 

voedsel- en geneesmiddelencriminaliteit is interessant omwille van de nauwe samenhang tussen 

de beide fenomenen (Clarysse, 2017). Bovendien worden ook hormonengerelateerde zaken onder 

de noemer van food- en pharma crime gebracht. Hierboven zagen we reeds dat bepaalde 

geneesmiddelen en hormonen aan de basis liggen van een toegenomen waterretentie bij dieren, 

wat een belangrijke vorm van voedselfraude in de hand werkt, namelijk de verkoop van water 

onder het mom van vlees (Vanhaecke, 2014). Concreet staat de bijstandsmagistraat bij het 
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Parket-Generaal te Gent in voor de coördinatie tussen de hormonencel van de politie enerzijds en 

het FAVV en het FAGG anderzijds in zaken die verband houden met hormonengebruik in de 

humane of de dierlijke sfeer. Op deze manier wordt een vlotte informatiedoorstroom gerealiseerd 

waarbij vaststellingen door de federale agentschappen in correcte pv’s worden omgezet en 

overgemaakt aan de politie en het parket opdat deze gerechtelijke kracht zouden verkrijgen 

(Clarysse, 2017). Ook bij het interview met de bijstandsmagistraat kwamen quasi identieke 

bevindingen aan het licht dan bij de interviews met de politie, het FAVV en het FAGG in die zin 

dat de bijstandsmagistraat bevestigde dat het overgrote deel van de casussen zich binnen de 

humane sfeer situeren. De laatste zaak waarbij veehouders werden veroordeeld wegens het 

illegaal vetmesten van hun dieren dateert van oktober 2016, wat aantoont dat het fenomeen nog 

steeds geen voltooid verleden tijd is doch niet meer met dezelfde regelmaat voorkomt als ten 

tijde van de hormonenmaffia (Openbare aanklager: FAVV Versus Vetmesters, 2016). Verder 

merkte de bijstandsmagistraat nog op dat het parket in ieder geval nog steeds bereid is om 

vetmesters hardhandig aan te pakken door hen te vervolgen en voor het gerecht zware financiële 

boetes te vorderen. Deze stelling wordt ook bevestigd in de voornoemde casus waarbij de 

vetmesters enkele honderdduizenden euro’s schuldig waren. Daarnaast is het parket tevens ook 

een voorstander om, indien het hormonengebruik bij dieren ooit terug een politiële prioriteit zou 

worden, de bijzondere opsporingstechnieken zoals bijvoorbeeld infiltratie door politieagenten in 

een burgerhoedanigheid in het veeteelt-milieu toe te laten. Dit omwille van het feit dat het 

opsporingsonderzoek naar illegale groeibevorderaars in feite niet gebaat is bij een reactieve 

recherche op basis van eerdere vaststellingen of speculatieve tips maar eerder proactief moet 

aangepakt worden (Clarysse, 2017). 

 

3.4.3. Geïntegreerde samenwerking 

 

Om een constante coördinatie en een optimale informatiedoorstroom tussen de hierboven 

besproken partners te waarborgen die werkzaam zijn in de hormonenmaterie werden er enkele 

overlegorganen in het leven geroepen. Het gaat hier met name over de interdepartementale 

coördinatiecel en de multidisciplinaire fraudebestrijdingscel voor de voedselveiligheid (MFVV). 

 

3.4.3.1. De interdepartementale coördinatiecel (ICVV) 

 

Een eerste overlegorgaan in het kader van de hormonendelinquentie is de interdepartementale 

coördinatiecel, afgekort ICVV. De facto functioneert het ICVV als een platform waarbij de 

hormonencel van de federale politie samen met de bijstandsmagistraat van justitie, het FAVV, het 
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FAGG, de Boerenbond en de consumentenorganisatie Test-Aankoop driemaandelijks samenzitten 

(Hormonencel, 2017). Tijdens deze overlegmomenten worden de actuele trends inzake 

hormoongebruik in de humane en de dierlijke sfeer alsook inzake voedselveiligheid besproken en 

tegen het licht van de bestaande wetgeving gehouden. De bedoeling is om via de verschillende 

punten van expertise aan beleidsondersteunend werk te doen en aanbevelingen te formuleren aan 

de wetgever om eventuele lacunes in de wet op te vullen (Clarysse, 2017). Een voorbeeld hiervan 

heeft betrekking op wat we hierboven reeds hebben gezien omtrent de bevoegdheden van de 

juridische dienst van het FAVV, namelijk dat ze bevoegd is om administratieve sancties op te 

leggen aan operatoren die inbreuken begaan tegen een breed scala aan wetten en KB’s, met 

uitzondering van de hormonenwet (Dierenarts-Inspecteur, 2017). Het ICVV beoogt hier 

momenteel een bureaucratische vereenvoudiging in die zin dat ze eraan werkt om deze 

verschillende wetsbepalingen om te zetten in één overkoepelende wet onder de naam ‘Lex 

Alimentaria’ (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, 2014). Daarnaast 

maakt dit overlegorgaan het ook mogelijk om praktische problemen aan te kaarten waarmee één 

of meerdere van de hierboven vermelde organisaties te kampen hebben in hun dagelijkse praktijk 

(Clarysse, 2017). Ook bij het ICVV dient opgemerkt dat men het fenomeen van hormoongebruik 

op integrale wijze benadert door een ruime visie te hanteren die zowel betrekking heeft op het 

gebruik bij dieren als bij mensen. 

 

3.4.3.2. De multidisciplinaire fraudebestrijdingscel voor de voedselveiligheid (MFVV) 

 

In de multidisciplinaire fraudebestrijdingscel voor de voedselveiligheid zetelen quasi exact 

dezelfde actoren dan in het ICVV met het verschil dat er in het MFVV ook een afvaardiging is 

van de FOD Financiën, de FOD Economische Zaken en de Sociale Inlichtingen en 

Opsporingsdienst (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, 2014). De 

missie van het MFVV bestaat erin om met de verschillende partners aan tafel te zitten en 

gegevens uit te wisselen over personen en organisaties die de hand hebben in illegitieme 

constructies met betrekking tot het gegeven van voedselfraude. De verkoop van water onder de 

noemer van vlees door middel van het gebruik van combinaties van corticosteroïden en 

thyreostatica is hier slechts één voorbeeld van. Andere problematieken die worden aangekaart 

zijn bijvoorbeeld het moedwillig verkeerd labelen van bepaalde stukken minderwaardig vlees als 

chateaubriand, de verkeerde rapportage van slachtgewichten door netwerken in slachthuizen om 

meer geld te verdienen en het namaken van voedsel. Indien er door de partners genoeg 

aanwijzingen werden vergaard die leiden naar een bepaald netwerk dan is het eveneens de taak 
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van het MFVV om de acties op het veld voor te bereiden (Federaal Agentschap voor de 

Veiligheid van de Voedselketen, 2014). 

 

4. Huidige stand van zaken 

4.1. Nieuwe prioriteitenstelling bij politie en justitie 

 

4.1.1. Humane doping als prioriteit 

 

Uit de afgenomen interviews met de politiecommissaris en de bijstandsmagistraat alsook met de 

inspecteurs van het FAVV en het FAGG kwam meer dan eens een belangrijke conclusie uit de 

bus, namelijk dat het opsporingsonderzoek naar het gebruik van groeihormonen in de veeteelt 

geen prioriteit meer is omwille van de verschuiving van het fenomeen naar de humane dimensie. 

Daarnaast is men het er wel unaniem over eens dat deze wisseling in prioriteitenstelling een 

noodzakelijke stap is in de evolutie van de strijd tegen het algemene hormonengebruik (Clarysse, 

2017). Dit omwille van het feit dat de hormonenmaffia nagenoeg volledig blijkt uitgeroeid te zijn 

en de belangrijkste kopstukken al lange tijd achter slot en grendel zitten of overleden zijn (Staes, 

2017). Bovendien weten we ondertussen dat de gebruikte producten in de dierlijke en de humane 

sfeer praktisch nagenoeg dezelfde zijn en de bronnen van aanvoer veelal in het buitenland 

gesitueerd zijn en via het dark-net opereren (Inspecteur FAGG, 2017). Het opsporingsonderzoek 

naar deze bronnen, wat tevens nog altijd benadrukt wordt in het NVP en de kadernota integrale 

veiligheid mag dan wel voornamelijk het humane aspect prioritiseren, maar heeft daarbij wel als 

wenselijk neveneffect dat dergelijke producten, wanneer onderschept, niet meer in de handen 

kunnen vallen van de vetmesters die eventueel nog steeds geïnteresseerd zouden zijn in het 

gebruik ervan (Federale Politie, 2016). Alhoewel het dus geen drama is dat de prioriteiten zijn 

verschoven, benadrukten de geïnterviewde instanties duidelijk dat we in geen geval de wetten 

inzake het middelengebruik in de veeteelt in onbruik mogen laten vallen. Het is immers niet 

omdat een fenomeen zich heeft verschoven en (tijdelijk) onzichtbaar is geworden dat de 

positieve evoluties te niet mogen gedaan worden door een te lakse houding (Staes, 2017). 

 

4.1.2. Een nieuwe virtuele realiteit : het dark-net 

 

Zoals hierboven reeds vermeld werd er door de geïnterviewde experten ook meermaals verwezen 

naar de nieuwe dark-net dimensie op het internet die voor particulieren alsook voor 

georganiseerde criminele groepen als een platform fungeert om illegale producten  te 

verhandelen (Inspecteur FAGG, 2017). Het probleem hierbij is echter dat er binnen het FAVV en 
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FAGG  geen gespecialiseerde diensten bestaan die kunnen binnendringen in dit domein. 

Alhoewel er bij politie wel een computer crime unit bestaat, staat deze dienst in de feiten redelijk 

zwak omwille van de veel te zware werklast in verhouding tot de aanwezige capaciteit in de 

vorm van mankracht en middelen (Clarysse, 2017). Op deze nieuwe virtuele realiteit, die zich 

grotendeels situeert op het dark-net, zullen dan ook in de toekomst antwoorden moeten worden 

geformuleerd.   

  

4.1.3. Entanglement van criminaliteitsvormen 

 

Naast het feit dat illegaal hormonengebruik in de veeteelt geen prioriteit meer is voor de federale 

agentschappen en voor politie en justitie en het gegeven dat de handel in hormonale producten 

zich voor een groot stuk heeft verplaatst naar het internet, was er tijdens de interviews nog een 

derde bevinding die frequent aan het licht kwam. Deze derde bevinding heeft betrekking op de 

vaststelling dat georganiseerde criminele groepen zich vandaag veelal bezighouden met meerdere 

vormen van criminaliteit en zich niet meer louter focussen op één enkel fenomeen zoals dat 

vroeger bijvoorbeeld wel het geval was met de hormonenmaffia die zich toespitste op de handel 

en het gebruik van groeihormonen (Dierenarts-Inspecteur, 2017). Dit fenomeen waarbij 

criminaliteitsfenomenen onlosmakelijk met elkaar worden verbonden kan geïllustreerd worden 

door de praktijk waarbij mensensmokkelaars van de vluchtelingencrisis gebruik maken om 

illegale substanties en wapens transcontinentaal te transporteren. Groepen die op een dergelijke 

manier opereren worden ook wel aangeduid met de term ‘poly criminele groepen’ (Federale 

Politie - DJSoc, 2017). Omwille van deze verandering in de manier van werken van criminele 

groepen is het volgens de geïnterviewde experten niet langer opportuun om 

criminaliteitsfenomenen onder te verdelen in afgebakende categorieën. Daarentegen zou het beter 

zijn om de aandacht te richten op het verband tussen de verschillende criminaliteitsfenomenen en 

daarbij na te gaan of er organisaties kunnen geïdentificeerd worden die hieraan ten gronde liggen. 

Dit fenomeen van de poly criminele groepen is anno 2017 zeer goed mogelijk geworden omwille 

van de toegenomen mobiliteit en de globalisatie via bijvoorbeeld het dark-net (Federale Politie - 

DJSoc, 2017). 
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4.2. Actueel hormoongebruik in de veeteelt 

 

4.2.1. Verboden versus gedeeltelijk toegelaten substanties: nultolerantie VS. MRL’s 

 

Wanneer we er de Europese verordening inzake de maximale residulimieten (MRL’s) uit 2009 

inzake bepaalde farmacologische stoffen op naslaan dan moeten we besluiten dat er in 

tegenstelling tot het totaalverbod op hormonen een zekere mate van tolerantie bestaat ten 

opzichte van andere stoffen die vaak ook een groeibevorderend potentieel hebben (Commissie 

van de Europese Unie, 2009). In de praktijk is het zo dat er een opdeling wordt gemaakt 

naargelang de schadelijkheid en het type van de gebruikte stoffen. Enerzijds bestaat er een 

totaalverbod op het gebruik van hormonen en een nultolerantie voor bepaalde categorieën van 

geneesmiddelen zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij de actuele ontwikkelingen rond de stof 

zinkoxide. Anderzijds is het wel zo dat er eveneens een aanzienlijke lijst van stoffen bestaat 

waarvan de residuen, die onder een vastgelegde waarde liggen, worden getolereerd en waarvan 

het gebruik dus niet volledig is uitgesloten. Een belangrijk onderscheid dat we hier moeten 

maken is de vaststelling dat een detectielimiet moet onderscheiden worden van een maximale 

residulimiet. Het eerste begrip heeft betrekking op de technologists nauwkeurigheid van 

apparatuur en technieken waarmee men stalen test op de aanwezigheid van verboden substanties 

(Laboratoriumanaliste, 2017). Opsporingstechnieken die een hoge detectielimiet aanbieden 

stellen de analisten in staat om een groter aantal stalen te beoordelen op legaliteit aangezien de 

meetfout relatief klein zal zijn (Laboratoriumanaliste, 2017). Het tweede concept, namelijk dat 

van de maximale residulimiet, is een begrip dat vaak terugkomt in (supra)nationale wetgeving en 

dat doelt op maximale concentraties van substanties die mogen voorkomen in afgenomen stalen. 

Indien er stoffen in stalen aanwezig zijn waarvoor een maximale residulimiet werd vastgesteld, 

dan zal er gekeken worden naar de exacte waarden van dit residue in het staal. Overtreft de 

waarde de vooropgestelde MRL, dan dient het staal als illegaal te worden beschouwd en kan het 

bijgevolg de aanzet bieden tot een sanctionering op basis van de hormonenwet (Belgische 

wetgever, 1985). 

 

4.2.2. Manieren om de wetgeving te omzeilen 

 

Het onderscheid tussen een nultolerantie voor bepaalde stoffen en een vooropgestelde MRL voor 

andere biedt zowel voor- als nadelen. Het voordeel van een gedeeltelijke tolerantie op het vlak 

van bepaalde componenten is dat het illegaliseren en het hanteren van een absoluut verbod de 

facto onmogelijk te controleren noch te handhaven is (Hormonencel, 2017). In de praktijk 
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bezitten de bevoegde instanties immers niet over het nodige personeel, noch over voldoende 

nauwkeurige apparatuur om een nultolerantie te kunnen garanderen (Hormonencel, 2017). 

Daarom is deze manier van wetgeving praktisch gezien wel de meest haalbare. Bovendien is het 

een feit dat niet alle farmacologische componenten in dezelfde mate schadelijk zijn waardoor ze 

in feite ook niet allemaal over dezelfde kam hoeven geschoren te worden. Het nadeel van het 

gebruik van MRL’s is echter dat het vetmesters alsnog mogelijk maakt om cocktails samen te 

stellen van producten die misschien wel onder de limiet blijven, doch in samengang met elkaar 

nog steeds significante effecten uitoefenen op de groei en de gezondheid van de behandelde 

dieren (Staes, 2017). Dit nieuwe fenomeen waarbij vetmesters beginnen te spelen met 

gedeeltelijk toegelaten substanties en deze onder de vastgelegde MRL’s houden werd reeds 

opgemerkt door politie, justitie alsook door het FAVV en het FAGG (Clarysse, 2017). Jammer 

genoeg valt er aan de praktijk van het mixen van bepaalde substanties weinig tot niets te doen 

zolang de betrokkenen de MRL’s strikt blijken te respecteren. 

 

4.2.3. Methodologie van opsporing: immunoassays en massaspectrometrie 

 

Om de aanwezigheid van een bepaalde stof op te sporen in afgenomen monsters van dieren 

wordt door de laboratoriumanalisten van het FAVV conform de Europese verordening inzake de 

opsporingsmethoden gewerkt (Raad van de Europese Unie, 1996). Vroeger was het de gangbare 

praktijk om gebruik te maken van zogenaamde radioactieve immunoassays (RIA’s) waarbij er 

aan de hand van toegevoegde radioactieve antilichamen op de aanwezigheid van verboden 

componenten werd getest (Stove, 2016). Deze RIA’s zijn nu echter verboden omwille van de 

kankerverwekkende eigenschappen die deze analysemethode met zich meebrengt. Sinds de 

verordening van 2009 is het voor laboratoriumanalisten verplicht geworden om te werken aan de 

hand van chromatografische methoden met massaspectrometrische detectie 

(Laboratoriumanaliste, 2017). In concreto kunnen zo de inhoud van bloed- of urinestalen 

geanalyseerd worden door deze te verhitten. Hierdoor verkrijgt het staal een gasvormig karakter 

en migreren de samenstellende elementen op verschillende snelheden van het ene eind van de 

chromatografische setup naar het andere eind. De snelheid waarmee de componenten zich 

verplaatsen vertaalt zich in een spectrum dat kan afgelezen worden op een extern aangesloten pc. 

Aangezien men de migratiesnelheid van de verboden en gedeeltelijk toegelaten stoffen op 

voorhand kent, kan uit deze massaspectrograaf worden afgeleid of het staal al dan niet conform 

de wetgeving is (Stove, 2016). 
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4.3. Predictie van hormoongebruik naar de toekomst toe: preventieve repressie 

 

In tegenstelling tot de Belgische context in de tweede helft van de vorige eeuw, toen het 

hormonengebruik alomtegenwoordig mogelijk werd gemaakt door het georganiseerde netwerk 

van de hormonenmaffia, is de situatie vandaag toch heel wat anders (Staes, 2017). Na een drietal 

decennia van wetgevende initiatieven is het hormoongebruik in de veeteelt nu expliciet verboden 

op nationaal en Europees niveau (Raad van de Europese Unie, 1988). Bovendien werd het oude 

controleapparaat hervormd tot een enkel federaal voedselagentschap dat ruime bevoegdheden 

kreeg toebedeeld om sanctionerend op te treden tegen vetmesters die nog steeds verboden 

praktijken uitvoeren (Dierenarts-Inspecteur, 2017). Deze veranderingen hebben er samen voor 

gezorgd dat het gebruik van groeibevorderende producten in de veeteelt nu al lang niet meer de 

norm maar slechts de uitzondering is geworden (Dierenarts-Inspecteur, 2017). Hierdoor werden 

de prioriteiten van de federale agentschappen alsook deze van politie en justitie geheroriënteerd 

naar het humane dopinggebruik en de bronnen van herkomst van dergelijke producten (Federale 

Politie, 2016). Hoewel de prioriteiten zijn verschoven bleven de geïnterviewde experten het 

erover eens dat we in geen geval de veeteelt volledig uit het oog mogen verliezen. Het zou 

immers niet de eerste keer zijn dat een op het eerste gezicht uitgeroeid criminaliteitsfenomeen 

terug opduikt wanneer er opeens geen aandacht meer aan gegeven wordt. Een belangrijke 

aanbeveling zou dan ook zijn om op geregelde tijdstippen onaangekondigde en representatieve 

steekproefcontroles uit te oefenen op verschillende landbouwbedrijven en vetmesterijen zonder 

dat hierbij het eigen controleapparaat in de vorm van het FAVV en de politie vooraf op de hoogte 

worden gesteld (Staes, 2017). Dit om eventuele lekken naar het veeteelt-milieu te vermijden 

zoals dit vroeger frequent voorkwam. Op deze manier kunnen de nieuwe prioriteiten 

gerespecteerd en geïntegreerd worden in de dagelijkse missie van het bevoegde controleapparaat 

terwijl het fenomeen van de groeihormonen in de veeteelt toch niet volledig buiten beschouwing 

wordt gelaten. 

4.4. Belang van de (Belgische) havens bij het gebruik van middelen in de veeteelt 

 

Een laatste punt dat bij de huidige stand van zaken moet aangeraakt worden is het belang van de 

havens voor de import van veevoeders en dus onrechtstreeks ook voor de integriteit van de 

voedselketen. In het eerste deel van de masterproef zagen we reeds dat het veevoeder als een 

belangrijk transportatiemechanisme kan gebruikt worden om exogene hormonen in dieren te 

incorporeren (Buttery, Lindsay, & Haynes, 1986). Alhoewel België procentueel gezien een 

gigantische producent is van vlees aangezien het meermaals in de noden van de eigen bevolking 
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kan voorzien en daarnaast ook nog ruimte over heeft voor export, worden de veevoeders wel 

voor een aanzienlijk deel transcontinentaal vanuit het buitenland aangevoerd (Depraetere, 2017). 

Het spreekt voor zich dat de kwaliteit en de inhoud van deze veevoeders cruciaal zijn voor de 

groei en de gezondheid van het dier en voor de uiteindelijke samenstelling van het geslachte 

vlees. Een opmerkelijke vaststelling hierbij is dat vetmesters hun werkterrein graag gesitueerd 

zien of zelfs verleggen nabij grote havengebieden zoals Antwerpen of Zeebrugge. Dit omwille 

van het feit dat men dan dicht bij de bron zit om de geïmporteerde veevoeders aan te wenden 

voor eigen gebruik en men een minimum aan transportkosten in rekening dient te brengen 

(Hormonencel, 2017). Voor wat betreft de kwaliteitsgarantie op het in België geproduceerde 

veevoeder bestaat er een federatie voor de Belgische mengvoederfabrikanten (BEMEFA). In 

deze werkgroep wordt, om de kwaliteit van de veevoeders te garanderen en te controleren, er 

naar Nederlands voorbeeld afgetoetst aan een reeks criteria die werden ondergebracht onder de 

naam goede mengvoederpraktijken (GMP). Vandaag zijn beide aspecten, zowel de vereniging 

voor Belgische mengvoederfabrikanten als de kwaliteitscriteria uit de goede 

mengvoederpraktijken opgegaan in een zogenaamde feed chain alliance (FCA), die een centrale 

koepel vormt waarin onder andere de kwaliteit van de mengvoeders wordt getest (Belgische 

vereniging voor mengvoederfabrikanten, 2017). Naast het feit dat de havengebieden de plaats 

zijn waar de invoer van veevoeders plaatsvindt is het ook zo dat ze de kwaliteiten in zich dragen 

die aan de basis kunnen liggen van frauduleuze constructies. Om gebruik te kunnen maken van 

groeibevorderende substanties is het voor vetmesters uiteraard eerst en vooral vereist dat men 

deze producten in het bezit kan krijgen. Zoals duidelijk werd in het vorige deel van de thesis was 

het vroeger voornamelijk de hormonenmaffia die instond voor de verdeling van dergelijke 

middelen op het vasteland. Heden ten dage in het tijdperk na de hormonenmaffia, komt steeds 

vaker het belang van de havens naar voren (Hormonencel, 2017). Het is immers geen geheim dat 

via gigantische containerschepen er allerhande legale, maar ook illegale producten worden 

verscheept waaronder bijvoorbeeld ook groeibevorderende substanties. Op die manier kan de 

overzeese aanvoer van groeibevorderaars worden gezien als een parallelle dimensie naast het 

dark-net waardoor deze stoffen alsnog in België kunnen aanbelanden. Zowel de overzeese 

aanvoer als het dark-net hebben de eigenschap dat ze tot op heden moeilijk te onderwerpen zijn 

aan alomvattende controles door het Belgische controleapparaat (Clarysse, 2017). 
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Hoofdstuk 3: Internationale politieke, economische en sociale implicaties van 

hormoongebruik in de veeteelt 
 

Anno 2017 is het begrip vrije handel een niet weg te denken gegeven geworden binnen het 

globale geo-politieke bestel. Als we de evolutie van het concept vrije handel bekijken in Europa 

sinds de oprichting van de Europese Gemeenschap eind de jaren ‘50 tot de huidige stand van 

zaken in de Europese Unie, dan kunnen we stellen dat er zonder twijfel vele voordelen 

verbonden zijn aan deze manier van handeldrijven. Zo leidde het liberaliseren van de economie 

in Europa tot betere politieke relaties tussen de lidstaten onderling, een belangrijke vooruitgang 

die tevens tot op de dag van vandaag een waarborg biedt voor de internationale vrede. Bovendien 

zorgt de vrije circulatie van producten over de landsgrenzen heen voor een grotere waaier aan 

keuzemogelijkheden voor de consument (Govaere, 2017). Indien we echter deze manier van 

handeldrijven zonder beperkingen in de vorm van in- en uitvoerheffingen willen extrapoleren 

naar het transatlantische niveau door middel van vrijhandelsverdragen als CETA en TTIP, dan 

moeten we ons in elk geval rekenschap geven van enkele belangrijke beperkingen en knelpunten. 

Dit is zeker het geval wanneer we spreken over de vrije handel in vlees afkomstig uit de 

industriële veeteelt dat al dan niet nog steeds behandeld wordt met hormonen afhankelijk van de 

plaats van vetmesting (Stephany, 2001). Daarnaast moeten we ons tevens bewust zijn van het feit 

dat handelaars en economen enerzijds en producenten en consumenten anderzijds totaal 

verschillende categorieën van economische entiteiten uitmaken. Langs de ene kant van het 

spectrum is het een feit dat het liberaliseren van de handel ontzettend veel mogelijkheden biedt 

voor machtige economen achter grote bedrijven en multinationals die geen heffingen meer zullen 

moeten betalen op de door hen verhandelde producten (Depraetere, 2017). Langs de andere kant 

kan deze toegenomen vrijheid leiden tot nefaste gevolgen voor het welzijn van de dieren in de 

veeteelt alsook voor de producent-landbouwer en finaal ook voor de consument. 

 

1. Implicaties van hormoongebruik voor de internationale vrije handel: CETA en TTIP 

1.1. The Comprehensive Economic Trade Agreement : CETA 

 

In 2014 werd er op de Europees-Canadese top onderhandeld over een mogelijke samenwerking 

op het gebied van handel. De bedoeling was om een vrijhandelsverdrag op te stellen dat de 

eengemaakte Europese markt zou uitbreiden naar de betrekkingen met Canada. Dit werd 

gerealiseerd aan de hand van het CETA-verdrag, dat de in- en uitvoerheffingen weghaalt voor 

Europese en Canadese bedrijven die willen concurreren op het andere continent. In oktober 2016 

werd de tekst van het verdrag ondertekend door Canada en de EU maar tot op heden is het 
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akkoord vooralsnog niet in werking getreden. Dit omwille van het feit dat het CETA een 

zogenaamd ‘gemixt akkoord’ is dat moet worden geratificeerd door de regeringen en de nationale 

parlementen van alle lidstaten van de Europese Unie vooraleer het daadwerkelijk uitwerking kan 

hebben (Meunier & Kalypso, 2017). Momenteel is het zo dat CETA op de lange baan wordt 

geschoven omwille van het feit dat het verdrag nog veel tegenkanting krijgt vanuit sommige 

lidstaten. Een voorbeeld dicht bij huis is Wallonië dat zich openlijk en flagrant tegen het CETA 

keerde, waardoor België het verdrag niet kan ratificeren. Daarnaast zijn ook de ngo’s en de 

landbouworganisaties niet gediend met een liberalisering van de handel waarbij alle grenzen 

worden opengezet. Vanuit hun visie zou het destructief zijn voor de bestaande landbouw indien 

boeren zich niet langer moeten houden aan gelimiteerde productiequota zoals dat het geval was 

vóór er sprake was van CETA. Dit omwille van het feit dat een toegenomen productie, die 

onlosmakelijk verbonden is met een vrije handel, de bestaande prijzen zou doen kelderen 

(Depraetere, 2017). 

1.2. The Transatlantic Trade & Investment Partnership : TTIP 
 

Naast het CETA akkoord bestaat er een tweede vrijhandelsverdrag dat relevant is voor de 

Europese landbouw en tevens ook in 2014 het licht zag. Dit tweede verdrag is beter bekend als 

het transatlantische vrijhandels- en investeringsverdrag. In concreto heeft TTIP nagenoeg 

dezelfde inhoud als CETA, al is het akkoord uitsluitend geënt op de samenwerking met de VS. 

Net zoals CETA is TTIP tot op heden in de fase waar het de facto nog niet in werking is getreden. 

Bovendien kampt het TTIP akkoord met tegenkanting vanuit dezelfde hoek en omwille van 

identieke redenen (Meunier & Kalypso, 2017). Landbouworganisaties klagen over het potentieel 

tot massale overproductie en het kelderen van de prijzen. Dierenrechtenorganisaties kunnen geen 

vrede nemen met een vrije handel omwille van de erbarmelijke leefomstandigheden in de 

zogenaamde ‘factory farms’, waarvan de opkomst onlosmakelijk verbonden is met de evolutie 

naar meer grootschalige productie. Tenslotte komt er daarnaast veel protest van ngo’s, 

belangenorganisaties en burgers die bang zijn dat de nationale regering haar bevoegdheden 

verliest om in te grijpen op de eigen economische markt moesten de plaatselijke belangen dit 

vereisen (Depraetere, 2017). 

1.3. Hormonale praktijken in de veeteelt in Canada, de VS en Europa 

 

Aangezien de import en de export van vlees uit de veeteelt integraal deel uitmaken van de vrije 

handelsbepalingen in de hierboven vermelde verdragen, is het noodzakelijk om de toegestane 

praktijken inzake hormonengebruik in de VS en Canada naast deze van Europa te leggen om de 
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consequenties ten volle te kunnen vatten. Hierboven hebben we reeds gezien dat het gebruik van 

hormonen uit de Europese landbouw werd verbannen sinds het totaalverbod dat werd ingevoerd 

met de hormonenrichtlijn van 1988 (Raad van de Europese Unie, 1988). In de Verenigde Staten 

en Canada ligt de tolerantie voor de exogene hormonentoediening echter een pak hoger en geldt 

er geen nultolerantie. Daarentegen is het immers zo dat het gebruik van een beperkt aantal 

hormonen de facto bij wet wordt geregeld. Zo zijn het gebruik van oestradiol, progesteron, 

testosteron, trenboloon en Zeranol in de praktijk toegelaten (Stephany, 2001). Dit is absoluut 

merkwaardig aangezien er genoeg wetenschappelijke evidentie bestaat voor de schadelijkheid 

van exogene geslachtshormonen in voor menselijke consumptie bedoeld vlees (Scientific 

committee on veterinary measures relating to public health, 2002). Volgens de VS en Canada 

bestaat er echter geen afdoende bewijs voor de nefaste effecten en overdrijft Europa met een 

totaalverbod. Deze verschillende benaderingswijzen gaven in het verleden reeds aanleiding tot 

een ware handelsoorlog tussen de VS en Canada enerzijds en de Europese Unie anderzijds (Lane, 

Becker, Hanrahan, & Aheam, 2002). Langs de ene kant weigert de EU alle met hormonen 

behandeld vlees uit de VS en Canada, terwijl deze net maar al te graag hun vlees willen 

exporteren naar de Europese markt. Deze kwestie werd door de Verenigde Staten aanhangig 

gemaakt bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De behandeling is tot op vandaag nog niet 

volledig afgerond (Lane, Becker, Hanrahan, & Aheam, 2002). Tot op heden is het zo dat de 

Europese Unie blijft vasthouden aan haar criteria voor de nultolerantie op hormonengebruik. 

Deze vereiste werd ook geïntegreerd in CETA en TTIP zodat het in geen geval mogelijk is dat er 

in Europa hormonaal behandeld vlees wordt geïmporteerd. Voor vlees van biologische oorsprong 

dat in de VS of Canada zonder hormonen werd vetgemest geldt er uiteraard geen invoerverbod 

(Staes, 2017). 

1.4. Toegenomen industriële productie en dierenwelzijn 

 

Een voor het dierenwelzijn belangrijke verandering die CETA teweegbrengt en die tevens een 

belangrijke bron van kritiek is geworden voor dierenrechtenorganisaties en groen-politieke 

strekkingen is het gegeven van de opgetrokken productiequota (Staes, 2017). Dit is tevens ook 

één van de redenen waarom de traditionele landbouworganisaties zich openlijk tegen een vrije 

handel keren (Depraetere, 2017). Vooraleer er sprake was van CETA golden er productiequota 

voor het aantal dieren dat mocht vetgemest worden. De facto lagen deze op 5550 ton 

varkensvlees en 4200 ton voor de runderen. Het CETA verdrag wenst, omwille van de 

liberalisering van de handel die een toegenomen productie vereist, deze quota op te trekken  van 

5550 ton naar 75000 ton en van 4200 ton naar 35840. Deze exponentiële verhoging van de quota 
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doet in de praktijk echter wel vragen rijzen. Het was immers zo dat men noch in de VS noch in 

de EU genoeg hormonenvrije productie op punt kon stellen om deze oude quota in te vullen 

(Staes, 2017). Daarom is het uitermate vreemd dat men, vasthoudend aan een nultolerantie op het 

gebruik van hormonen vanuit de EU, er toch mee instemde om de oude productielimieten 

dermate op te trekken. Het spreekt voor zich dat dit in feite indruist tegen alle logica. Vanuit de 

dierenrechtenorganisaties en de groen-politieke strekkingen is men vooral sceptisch ten opzichte 

van het feit dat men een toegenomen productie kan realiseren zonder een toegenomen gebruik 

van hormonale of schadelijke groeibevorderende middelen. Daarnaast is het zo dat, met het 

dierenwelzijn in het achterhoofd, productiequota van 75000 ton en 35840 ton respectievelijk een 

nieuwe voedingsbodem worden voor een nog industriëler wordende landbouw. 

Landbouworganisaties die de belangen van kleine en middelgrote boeren behartigen zien ook 

problemen bij een meer geïndustrialiseerde landbouw, doch om ietwat andere redenen. Voor 

familiebedrijven die tot op heden nog voor een groot aandeel in de Europese productie van vlees 

voorzien staat de evolutie naar het zogenaamde industriële factory farming gelijk aan gekelderde 

prijzen en een toegenomen werklast (Depraetere, 2017). 

1.5. Gevolgen voor de huidige (niet industriële) Belgische veeteelt 

 

Alhoewel ook de nationale landbouworganisaties zich tegen CETA en TTIP verzetten is er voor 

wat betreft de Belgische boeren echter voorlopig weinig te vrezen. Dit omwille van het feit dat 

België al sinds jaar en dag sterk verankerd staat in het Europese landbouwbestel en een relatief 

grote producent is van vlees in relatie tot het aantal inwoners. Bijgevolg is het zo dat de 

Belgische landbouw zonder moeite kan voorzien in de noden van de eigen bevolking en 

daarbovenop nog ruimte heeft om te exporteren naar andere Europese lidstaten. Op termijn is het 

uiteraard wel zo dat het afwachten blijft naar welke proporties een eventuele schaalvergroting 

van de veeteelt zal aannemen. Hoewel dit voorlopig slechts speculatie is, is het wel een feit dat 

wat we vandaag als kleine- en middelgrote landbouwbedrijven beschouwen in de vorige eeuw 

zeer grote producenten zouden geweest zijn (Depraetere, 2017). 
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Luik 3: Conclusie 
 

1. Antwoord op de onderzoeksvragen 

 

Om deze masterproef te besluiten wordt er in dit laatste deel teruggegrepen naar de in het begin 

van dit werk vooropgestelde onderzoeksvragen. Eerst en vooral wordt er een antwoord 

geformuleerd op de deelvragen die werden onderverdeeld in drie categorieën. Daarna wordt de 

hoofdvraag beantwoord, namelijk of het gegeven van het gebruik en de criminaliteit rond de 

groeihormonen in de veeteelt al dan niet een opgelost probleem, of toch nog een actuele zaak is. 

1.1. Antwoord op de deelvragen 

 

1.1.1. Categorie 1: Gezondheidsimplicaties voor mens en dier. 

 

Deelvraag 1: Welke hormonen en chemische preparaten gebruikt men om op kunstmatige wijze 

het rendement van vee te verhogen? Wat zijn de gezondheidsrisico’s van deze producten? 

 

– Uit het onderzoek bleek dat de gebruikte stoffen voor de synthetische vetmesting 

onderverdeeld kunnen worden in verschillende groepen. Eerst en vooral was er de groep van de 

steroïden, bestaande uit de geslachtshormonen, de corticosteroïden en de anabole steroïden. Net 

zoals de geslachtshormonen bevorderen de anabole steroïden de voederconversie door de 

hormoonhuishouding bij behandelde dieren op een voor de vetmester gunstige wijze aan te 

passen, waardoor de metabolisatie op een optimaal niveau kan functioneren. Een overdaad aan 

dergelijke hormonen heeft echter nefaste gevolgen voor de gezondheid van mens en dier. Het is 

namelijk zo dat een teveel aan mannelijk hormoon negatieve consequenties genereert voor 

vrouwelijke organismen en vice versa. Op deze manier kan een verhoogde testosteronspiegel in 

vrouwelijk vee bijvoorbeeld leiden tot ongewenste mannelijke eigenschappen zoals een 

toegenomen agressiviteit. Zeker in industriële settings waarbij veel dieren op kleine oppervlakten 

worden gesteld bleek het gebruik van geslachtshormonen en anabole steroïden gevaarlijk 

omwille van de toegenomen agressiviteit. Naast een toegenomen sterfte via deze indirecte weg 

kunnen geslachtshormonen en anabole steroïden ook rechtstreeks dodelijke gevolgen genereren 

door hun destructieve invloed op het hart, de lever en de nieren. Het spreekt voor zich dat het 

gebruik van deze stoffen nefast was voor het dierenwelzijn en voor de burger die dit vlees 

consumeerde. Daarnaast is het zo dat de corticosteroïden net zoals de thyreostatica een 

verhoogde waterretentie veroorzaken. Niet alleen is een verhoogde waterretentie ongezond voor 

de dieren maar daarnaast is het problematisch voor het gegeven van de vleesfraude waarbij water 
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werd verkocht onder het mom van vlees. Uiteindelijk waren ook de Bèta-Agonisten en met name 

Clenbuterol frequent gebruikte niet-hormonale producten. Het gebruik van deze zogenaamde 

herverdelers heeft echter negatieve consequenties voor het cardiovasculaire stelsel alsook voor de 

functie van de organen bij mens en dier. Vandaag is het zo dat het gebruik van al deze stoffen aan 

strikte (supra)nationale wetgeving is onderworpen. Mede omwille van het strenge wetgevende 

kader komt het gebruik van deze stoffen in de Europese veeteelt quasi niet meer voor. Het is 

echter wel belangrijk om voor ogen te houden dat door de vooropgestelde maximale 

residulimieten voor een breed gamma aan farmacologische stoffen, het voor vetmesters nog 

steeds mogelijk is om cocktails te bereiden van verschillende groeibevorderende componenten 

zonder dat men hierdoor noodzakelijkerwijze in de illegaliteit dient te treden. In tegenstelling tot 

de traditionele groeihormonen zijn de effecten van dergelijke cocktails vooralsnog onbekend 

omwille van hun veranderlijke karakter en het gebrek aan onderzoek.   

 

Deelvraag 2: Welke gevaren schuilen er bij het preventief toedienen van antibiotica aan vee? Zijn 

er terzake reeds initiatieven genomen om de nefaste effecten te minimaliseren? Zo ja, hoe 

effectief zijn deze? 

 

– In het verleden was het preventief toedienen van antibiotica aan vee een veelgebruikte tactiek 

om epidemieën in de kiem te smoren. Het probleem hierbij is echter dat bacteriën de eigenschap 

hebben om zich aan te passen aan deze geneesmiddelen en bijgevolg resistentie kunnen 

ontwikkelen. Bovendien kunnen deze resistente bacteriën worden overgedragen van dierlijke 

organismen op mensen via de consumptie van vlees waarin er dergelijke residuen aanwezig zijn. 

Om op deze problematiek van antibioticaresistentie een antwoord te formuleren, werd er door 

onderzoekers binnen de faculteit dierengeneeskunde van de UGent een project uitgetekend 

samen met de veeteelt-sector, de farmaceutische industrie, de mengvoederindustrie en de 

veterinaire dierenartsen onder de naam AMCRA. Via het AMCRA wordt de praktijk van de 

toediening van antibiotica op landbouwbedrijven strikt opgevolgd en worden er 

langetermijndoelstellingen geformuleerd in verband met de reductie van antibioticaresistentie. 

Uit de voorlopige resultaten met betrekking tot de evolutie van het fenomeen kunnen we 

besluiten dat het AMCRA vast en zeker een waardevol project is dat een bijdrage levert aan het 

sensibiliseren van de betrokken actoren en zo een positief effect teweegbrengt op het gegeven 

van de antibioticaresistentie. 

 

 



70 

 

1.1.2. Categorie 2: Aan de hormonendelinquentie gerelateerde criminaliteit 

 

Deelvraag 1: Hoe zag de Belgische context er uit waarin het gebruik van groeihormonen in de 

veeteelt is kunnen ontstaan? 

 

– De Belgische situatie waarin het gebruik van groeihormonen in de veeteelt is kunnen ontstaan 

dient gesitueerd te worden in de bredere Europese naoorlogse context die gekenmerkt werd door 

een economisch optimisme en heropbouw in de jaren ‘60 die gepaard gingen met een 

toegenomen vraag naar vlees. Deze toegenomen vraag naar vlees werd ook gerealiseerd door de 

industrialisering van de landbouw in combinatie met de ontdekking van het potentieel van 

bepaalde hormonale substanties. 

 

Deelvraag 2: Welke omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat het gebruik van 

groeibevorderaars is blijven bestaan doorheen de 20ste eeuw? 

 

– De belangrijkste reden waarom het gebruik van groeibevorderaars kon blijven bestaan was 

omwille van het feit dat de landbouworganisaties, die alle belang hadden bij het instandhouden 

van de toegenomen productie, een significante invloed uitoefenden en relaties hadden tot in de 

hoogste politieke kringen. Hierdoor werd het gebruik van groeihormonen als het ware 

getolereerd door de regering en bijgevolg ook door de wetgever tot er gebeurtenissen aan het 

licht kwamen die het maatschappelijke bewustzijn drastisch veranderden. Daarnaast mag ook de 

macht van de hormonenmaffia zelf niet onderschat worden die via uitgekiende netwerken een 

structuur had opgezet die moeilijk te traceren viel. 

 

Deelvraag 3: Wat waren de meest invloedrijke gebeurtenissen die de wetgever ertoe hebben 

aangezet om in actie te treden? 

 

– Om deze derde deelvraag van de tweede categorie te beantwoorden is het wenselijk om een 

onderscheid te maken tussen de Belgische en de Europese wetgever. Enerzijds werden er in 

België wetten en KB’s uitgevaardigd omwille van het feit dat de hormonenmaffia fysieke 

bedreigingen uitte aan het adres van de controlerende ambtenaren. Het hoogtepunt hierbij was 

zonder twijfel de moord op Karel Van Noppen in 1995, waardoor de wetgever de bestaande 

hormonenwet van 1985 versterkte met zwaardere straffen. Daarnaast werden er structurele 

hervormingen op punt gesteld omwille van de manke samenwerking tussen de voormalige 

inspectiediensten, waardoor een integratie in het FAVV werd verwezenlijkt. Op niveau van de 
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Europese Unie was er, grotendeels omwille van de georganiseerde criminele problematiek die het 

hormonenthema omgaf in België, eveneens een bereidheid om het hormonengebruik in de 

veeteelt hard aan te pakken. Dit resulteerde in verschillende richtlijnen en KB’s die het gebruik 

van dergelijke substanties verbanden uit de Europese landbouw. 

 

Deelvraag 4: Welke wetten, koninklijke besluiten en initiatieven zijn er in het leven geroepen om 

de hormonendelinquentie te bestrijden? 

 

– Op Belgisch niveau zijn met name de drugwetgeving van 1921, de wet op de geneesmiddelen 

van 1964, het KB van 1974, de hormonenwet van 1985, de omzendbrief van het college van 

procureurs generaal van 1999 en de KB’s met betrekking tot het gebruik van geneesmiddelen van 

2006 en 2016 relevant. Op Europees niveau zijn de hormonenrichtlijnen van 1981 en 1988 

alsook de verordeningen uit 1996, 2009 en 2013 omtrent de maximale residulimieten, de 

monitoring van residuen in vlees en de opvolging van antibioticagebruik de meest belangrijke 

instrumenten om het middelengebruik in de veeteelt aan banden te leggen. 

 

Deelvraag 5: Hoe ziet de situatie met betrekking tot het gebruik van groeibevorderaars in de 

veeteelt er vandaag uit? Hebben de door de wetgever genomen initiatieven met andere woorden 

al dan niet positieve veranderingen teweeggebracht?  

 

– Afgaande op de interviews met de experten en de literatuur kunnen we besluiten dat het 

gebruik van de groeihormonen en de groeibevorderaars in het algemeen sterk is afgenomen. 

Bovendien bieden de nationale en internationale wetsbepalingen voldoende mogelijkheden om 

tot een strenge financiële sanctionering over te gaan van vetmesters die de regels overtreden. Een 

actueel fenomeen dat niet kan uitgesloten worden is dat er nog steeds cocktails gemaakt worden 

van farmacologische producten met groeibevorderende eigenschappen waarvan de stoffen 

individueel onder de wettelijk vastgelegde limieten blijven. Hierdoor is het in de praktijk niet 

verboden. 

 

Deelvraag 6: Kunnen we een voorspelling maken over de toekomst van de toediening van 

groeibevorderaars aan vee? 

 

– Om een nauwkeurige voorspelling te maken omtrent het hormonengebruik in de toekomst is 

het momenteel nog eerder koffiedik kijken. Wel kunnen we besluiten dat er in Europa nauwgezet 



72 

 

wordt toegezien op de producten die in de landbouw worden gebruikt en dus in de voedselketen 

terechtkomen. Bovendien wordt er in de internationale handelsakkoorden expliciet omschreven 

dat hormonaal behandeld vlees onder geen enkele voorwaarde in de EU kan geïmporteerd 

worden. Omwille van deze sterke Europese bescherming en de positieve nationale evolutie 

waarbij de hormonenmaffia verleden tijd is geworden, kunnen we in elk geval de toekomst met 

betrekking tot het middelengebruik in de veeteelt wel hoopvol tegemoet zien. 

 

1.1.3. Categorie 3: Internationale dimensie van de problematiek. 

 

Deelvraag 1: Wat is de bedoeling van vrije handelsverdragen en beïnvloeden zij de handel in 

hormonaal behandeld vlees? 

 

– De bedoeling van vrije handelsverdragen zoals CETA en TTIP is om de in- en uitvoerheffingen 

op te heffen zodat het voor ondernemers en handelaars gemakkelijker wordt om hun producten 

op andere markten te verhandelen. Dergelijke verdragen beïnvloeden de handel in hormonaal 

behandeld vlees in die zin dat Europa de invoer van dergelijke producten verbiedt. Hierdoor 

blijven de Europese, Amerikaanse en Canadese markten op de eigen landbouw aangewezen om 

de consument van vlees te voorzien. 

 

Deelvraag 2: Wat zijn de implicaties van een vrije handel voor de internationale sociale, 

economische en politieke relaties? 

 

– De implicatie van middelengebruik in de veeteelt op de sociale, economische en politieke 

relaties kan worden geanalyseerd aan de hand van de CETA en TTIP vrijhandelsverdragen. Als 

we het hebben over de sociale relaties, dan kunnen we meer bepaald teruggrijpen naar de 

verklaringen van de landbouworganisaties. Voor wat betreft het standpunt van de landbouwer-

producent is een vrije handel eerder oninteressant omwille van de toegenomen productie die 

meer dan waarschijnlijk gepaard gaat met het openzetten van de grenzen. Dit heeft tot gevolg dat 

de prijzen drastisch naar beneden zouden gaan. Daar waar een vrije handel dus nefast is voor de 

sociale stand van zaken vallen er wel voordelen op economisch en politiek vlak te verwachten. 

Het is immers zo dat het liberaliseren een waarborg biedt voor de internationale vrede, net zoals 

dit het geval is met de Europese vrije markt en de vrede in Europa. 
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Deelvraag 3: Vervult het dark-net een belangrijke rol in de facilitatie van de handel in 

groeibevorderende substanties zoals hormonen? 

 

– Eén van de belangrijkste onderzoeksbevindingen was het feit dat de handel in 

groeibevorderaars de facto momenteel voornamelijk gebeurt via het internet. Het dark-net vormt 

hierbij de belangrijkste weg voor particulieren en organisaties die groeibevorderaars willen 

verhandelen. Vandaag is het zo dat de handel in groeihormonen welig tiert op het internet, al is 

het gebruik van deze substanties wel gesitueerd binnen de humane sfeer.  

 

1.2. Groeihormonen in de veeteelt: een opgelost probleem of een actuele zaak? 

 

Om te besluiten kunnen we stellen dat het gegeven van de groeihormonen in de veeteelt, in 

tegenstelling tot het gebruik van de groeihormonen bij mensen een zo goed als opgelost 

probleem is. Er bestaan bovendien voldoende wetgevende mogelijkheden om in te grijpen op de 

handel en het gebruik van deze producten in de veeteelt moest dat nodig blijken. Het is echter 

belangrijk om niet overmoedig te worden en de controle op vetmesterijen en landbouwbedrijven 

helemaal uit te sluiten. Het is immers net wanneer een fenomeen aan de oppervlakte verdwenen 

lijkt dat het terug een actuele zaak kan worden. Indien er echter preventieve en onaangekondigde 

controles worden uitgevoerd, stelselmatig en meermaals per jaar, dan zou dit in de feiten kunnen 

volstaan om, bovenop de wetgeving, vetmesters voldoende af te schrikken om niet te hervallen in 

praktijken die eigenlijk toch tot de vorige eeuw behoren. 
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