
LION DC: TECHNOLOGISCHE  

INNOVATIES IN STRIJD TEGEN  

ONLINE DRUGSCRIMINALITEIT

PROJECT
Drugshandel gebeurt niet alleen op straat, ook via 
het deep- en dark web zijn pillen en poeders volop te 
koop. De georganiseerde misdaad richt zich steeds 
vaker op nieuwe digitale omgevingen voor de distributie 
en verkoop van drugs en maakt hierbij gebruik van  
cryptocurrencies en blockchain technologieën. Het 
project Lion DC wil instanties die zich bezighouden met 
misdaadbestrijding nieuwe vaardigheden, methoden 
en instrumenten aanreiken en aanleren in de strijd 
tegen de online handel in drugs. Ook wil het nieuwe 
manieren ontwikkelen om het ‘follow the money’- 
principe voor de identificatie van criminelen effectiever  
toe te kunnen passen. De kernactiviteit van het Lion 
DC-initiatief is een echte use case georiënteerde, 
grensoverschrijdende training en oefening in de 
aanpak van online drugscriminaliteit. De beschikbare 
instrumenten en technologieën worden hierbij uitge-
legd en toegepast op hun haalbaarheid en nut. 

AANPAK
Een belangrijk onderdeel van Lion DC is het ont- 
wikkelen van trainingen en oefeningen voor het 
operationeel management en voor de uitvoerende 
misdaadbestrijders van online drugshandel. Deze 
trainingen worden gebaseerd op reeds bestaande- 
en nieuwe kennis opgedaan in onderzoek naar de 
ontwikkelingen op het gebied van de nieuwste techno-
logische innovaties van online handel in drugs. Twee 
uitgebalanceerde, door Europese online misdaadbe-
strijders beschreven, use case scenario’s dienen hierbij 
als leidraad.

DOEL
Het Lion DC project heeft de volgende doelen: 
• onderzoek naar online drugscriminaliteit en 

consolidatie van deze kennis;  
• opzet van een digitaal Online Drug Crimes  

Investigation (ODCi) test- en validatie portaal;
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• opbouw van technische expertise: mogelijkheden, 
betrouwbaarheid en beperkingen;

• conceptualisatie van de ODCi-methodologie; 
• bevordering van de ontwikkeling van politie 

knowhow in digitale ODCi; 
• ontwikkeling van gestandaardiseerde training  

voor digitale ODCi-methoden;
• harmonisatie van de competentiestructuur van 

digitale ODCi tussen de EU-lidstaten. 

TERMIJN
Het project Lion DC is gestart op 9 december 2018  
en loopt tot 9 december 2020.

TREKKER
MRU Universiteit uit Vilnius in Litouwen is trekker van 
Lion DC. DITSS is coördinator van de oefeningen als 
onderdeel van de trainingen in dit project.

PARTNERS
• MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS (MRU), Litouwen
• DITSS
• TNO
• Koninklijke Marechaussee
• Cybercrime bestrijdingsorganisaties uit Polen, 

Bulgarije, Griekenland, Roemenië en Litouwen

OPDRACHTGEVER
European Commission, DG Home,  
ISFP-2017-AG-DRUGS program.

Voor meer informatie over het project Lion DC kijk op 
de website: https://lion-dc.eu/the-project/

LION DC project is funded by the European 
Union’s Internal Security Fund - Police, under 
Grant Agreement n° 822616


