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Algemene administratie van de
douane en accijnzen

PERSBERICHT
Koffiehandelaars en Douane binden samen de strijd aan tegen de
illegale handel in verdovende middelen
Vandaag hebben Efico NV en Seabridge NV een Memorandum of Understanding (MOU)
ondertekend met de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Beide partijen
verbinden zich er toe via dit convenant de strijd aan te binden tegen de illegale handel van
verdovende middelen en drugsprecursoren (i.e. grondstoffen voor narcotica). De ondertekening
gebeurt dag op dag tien jaar nadat de Efico-groep de allereerste MOU ondertekende met de
Douane en Accijnzen.
Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse landen bevoorraden sinds decennia de Westerse landen met
allerhande narcotica en drugsprecursoren. Het smokkelen van deze goederen is in de loop der
jaren vernuftiger geworden en dus steeds moeilijker op te sporen en te onderscheppen. De
invoer van koffie uit deze landen wordt reeds lange tijd gebruikt als dekmantel om drugs onze
contreien binnen te krijgen.
Efico nv is een Belgisch bedrijf dat behoort tot de grootste spelers in Europa op het vlak van
koffie-import en zusterbedrijf Seabridge nv zorgt voor de logistieke ondersteuning. Beide zijn
reeds sterk maatschappelijk geëngageerd onder andere door het naleven van de UN Global
Compact Code sinds 2003 en dit als eerste speler in de koffie-import. Als grote wereldspeler wil
zij nu ook het voortouw nemen in de strijd tegen de illegale handel in verdovende middelen en
drugsprecursoren.
De twee vennootschappen zien het als hun elementaire maatschappelijke plicht intens samen te
werken met de douane. De groep zal alles in het werk stellen om de opsporingsdiensten bij te
staan in hun moeilijke taak. Zo zal Seabridge onder andere het terrein van de vestiging ter
beschikking stellen om drug- en geldspeurhonden op te leiden, alle informatie doorspelen aan de
Douane om een goede risicoanalyse te kunnen uitvoeren, de werknemers vormen en informeren
in verband met de risico’s van illegale handel, de gevaren van druggebruik en de mogelijk
strafrechtelijke gevolgen, enz. De Douane op haar beurt verbindt er zich toe om haar personeel
bestendig bij te scholen, haar drugshonden op te leiden, het personeel van Efico en Seabridge
bewust te maken van de gevaren van illegale handel en de nodige middelen en maatregelen te
nemen om het goederenverkeer zo min mogelijk te verstoren.
Na de ondertekening van de convenanten demonstreerden de hondenteams van de Douane hun
vaardigheden in het opsporen van drugs. Ook een hondenteam van de federale politie hield een
speuractie in het magazijn.
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