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Drugs



Restanten cocaïnewasserij
15 oktober 2014



Cocaïnevangst Noordzee
• OOSTENDE/BRUGGE 03/03/2015 - 02u31 

• 1.000 KILO COCAÏNE TER WAARDE VAN 50 MILJOEN DRIJFT OP DE GOLVEN

• Uitzonderlijke drugsvangst voor kust

• De drugs werden in 16 vastgemaakte pakketten in zee geworpen. Dankzij de lege jerrycans konden 

de drugs blijven drijven. - Foto Kos 



DROP OFFS



BLANKENBERGE 11/04/2014 - 00u00 
DRUGSVANGST TER WAARDE VAN 3 À 4 MILJOEN EURO

67 kilo cocaïne in jachthaven





NIEUWPOORT 20/01/2016 - 02u40

VIER OPVARENDEN VAN NEDERLANDS SCHIP GEARRESTEERD

Drugs gevonden in vissersbootje

De scheepvaartpolitie heeft maandag een 200-tal gram cocaïne en een 

kleine 10.000 euro ontdekt in een Nederlands vissersbootje in de haven van 

Nieuwpoort. Vier Nederlanders zijn aangehouden. Het parket van Veurne 

onderzoekt of de vondst gelinkt is aan de drugsvondst op het Nederlands 

schip dat donderdag in moeilijkheden raakte op de Noordzee.





Mensensmokkelaars opgepakt in Nieuwpoort 

26/05/2015 - 17:22

• De verdachten hadden een zeiljacht gehuurd en waren enkele dagen geleden vanuit 

Nieuwpoort uitgevaren. In totaal waren er elf mensen aan boord. Toen de zeiljacht 

gisteren opnieuw aanmeerde in de haven van Nieuwpoort, bevonden er zich nog slechts 

drie mensen op het schip. Politie en parket beschikken over voldoende aanwijzingen om 

te concluderen dat de acht anderen bootvluchtelingen uit Oekraïne waren en door de 

gearresteerde smokkelaars naar het Verenigd Koninkrijk werden gesmokkeld.



za 10/10/2015 - 07:49 Belga In de haven van Zeebrugge zijn gisterochtend 

vier Irakezen gearresteerd. Het gaat vermoedelijk om mensensmokkelaars, 

meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge., 

• Het viertal werd staande gehouden toen ze wilden inschepen. Bij hen werden 15 
vluchtelingen van verschillende nationaliteiten - waaronder mensen uit Irak -
aangetroffen.

• De vluchtelingen zaten in benarde omstandigheden in een vrachtwagen die ook aan het 
inschepen was. Er werd een ambulance ter plaatse geroepen voor verzorging.



Mensensmokkelaar geklist in haven van Zeebrugge

11/02/16 - 19u25 Bron: Belga

• De verdachte  Roemeen werd aan de P&O Terminal geklist door de 

scheepvaartpolitie. Hij probeerde om een busje met vijf illegale Irakezen op de 

ferry richting Engeland te krijgen. De vluchtelingen zullen na verhoor het 

bevel krijgen om het land te verlaten.



Is jachthaven Nieuwpoort de nieuwste route voor mensensmokkelaars? 

Politie arresteert verdachte Turk

13 maart 2016

• Opvallende actie van de scheepvaartpolitie vannacht: 11 illegalen zijn aangehouden, 

samen met een Turkse mensensmokkelaar. Hun bestemming was Engeland, met een 

jacht vanuit de haven van Nieuwpoort. Het is niet duidelijk of de jachthaven een nieuwe 

plek wordt van waaruit vluchtelingen proberen om de UK te bereiken, maar het is niet 

de eerste keer dat het gebeurt.









Dinsdag 21 januari 2020 om 12:21

•Omstreeks 5 uur vanochtend merkte een buurtbewoner een kletsnatte

man op in de inkomhal van een appartementsgebouw op de Zeedijk ter

hoogte van het Pierre Bortierplein. Het bleek om een vluchteling te gaan, 

die duidelijk kon maken dat er nog 13 anderen met een bootje de zee in 

waren gegaan om in de vrieskou de levensgevaarlijke oversteek naar

Groot-Brittannië te wagen. Er werd dan ook gevreesd voor vermisten op 

zee.

Daarop werd meteen groot alarm geslagen: zowel de lokale politie, de 

scheepvaartpolitie, als de brandweer begonnen met een grote zoekactie. 

Daarbij werden vier reddingsboten ingezet, de NH90-reddingshelikopter 

kon omwille van de dichte mist niet opstijgen.





SMALL BOATS





Buurtinformatienetwerk



Peter De Clerck van de scheepvaartpolitie 

Oostende, vlakbij de Royal North Sea Yacht 

Club. © Foto BBO

NIEUWPOORT/OOSTENDE
"Veiligheid geen monopolie van politie"
Er komt een buurtinformatienetwerk voor alle 
jachthavens aan de Belgische kust. Zo kan 
sneller ingegrepen worden bij criminaliteit 
zoals drugstrafiek, mensensmokkel of diefstal. 
"De samenwerking met de jachthavens 
verloopt goed, maar er is een gestructureerd, 
eenduidig en officieel systeem nodig", zegt 
Peter De Clerck van scheepvaartpolitie 
Oostende. "Onze leden zijn al langer vragende 
partij voor meer veiligheid. We zijn zeker 
voorstander", reageert Benoit Vanden Haute, 
havenmeester van jachtclub RBSC in 
Zeebrugge.
BART BOTERMAN 17-03-17, 

02:55Laatste update: 17-03-17, 23:03



Samenwerking met jachthavens

• Moeilijk milieu

• Beperkt zicht SPN

• Sterke informele sociale controle

• Permanente aanwezigheid op het terrein

• Grenscontrole

===➔ YIN



TIPS

beveiliging vaartuigen 

inventarisatie

afspraken binnen de club

verdachte gedragingen

eigen veiligheid primeert

schuldig verzuim 
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