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Voorwoord

Milieucriminaliteit is ‘haalcriminaliteit’ en dat betekent dat je als politie gericht moet kijken 
om het te ‘zien’. Bij de Nederlandse politie behoort de strafrechtelijke milieuhandhaving tot 
het takenpakket: iedere agent krijgt ermee te maken en dient er aandacht aan te besteden. 
De politie levert, samen met de bijzondere opsporingsdiensten (BOD’en) en de buitenge-
woon opsporingsambtenaren (boa’s), haar bijdrage aan de strafrechtelijke handhaving van 
milieudelicten. Zij werkt 24/7 in de haarvaten van onze samenleving en beschikt daardoor 
over een unieke informatiepositie. Daarnaast heeft de politie kennis en ervaring van het 
opsporingsproces en beschikt ze over een breed palet van opsporingsbevoegdheden en 
-middelen. Dit maakt van de politie een bijzondere en waardevolle handhavingspartner die 
naast repressieve opsporingsdossiers ook adviezen levert aan de ketenpartners.
Milieucriminaliteit is veelomvattend en ondermijnend. Het gaat bijvoorbeeld om afvaldum-
pingen, lozing en mengen van chemische stoffen, illegale bedrijfsactiviteiten, bodem- en 
grondwaterverontreiniging, stroperij, handel in beschermde diersoorten, handel in illegaal 
vuurwerk en criminaliteit die de kwaliteit van ons voedsel en drinkwater belast. Het is dan 
ook niet voor niets dat milieucriminaliteit al sinds jaar en dag één van de vijf opsporings-
prioriteiten is. De daders variëren van gewone burgers tot georganiseerde criminele samen-
werkingsverbanden en vaak ook zijn het ‘respectabele’ directeuren van grote bedrijven. 
In dit handboek wordt voor politiemensen die in aanraking komen met de politiemilieu-
taak op een aantrekkelijke manier, met veel illustraties en praktijkvoorbeelden, zichtbaar 
gemaakt wat milieucriminaliteit is, hoe je het kunt herkennen en signaleren en welke ac-
ties je vervolgens zelf kunt ondernemen en wat je aan specialisten moet overlaten. 
Naast de generieke politietaak heeft elk basisteam één of meer milieuagenten. Zij signa-
leren balansverstoringen en treden op tegen veelvoorkomende milieudelicten. Zij zijn de 
spil in het basisteam als het gaat om de uitvoering van de politiemilieutaak. Zij vervullen 
de vraagbaakfunctie voor collega’s en zijn de verbinding naar de recherche en de hand-
havingspartners. Alle eenheden hebben een eigen milieuopsporingsteam waarin zowel 
recherche als milieuspecialisten werkzaam zijn en de eenheden hebben milieu-informatie-
rechercheurs ondergebracht bij de informatieorganisatie. Het Landelijk Milieu Expertise 
Centrum (LMEC) biedt inhoudelijke expertise aan de uitvoering van de politiemilieutaak 
en is ondergebracht bij het Kennis en Leercentrum (KLC) van de Landelijke Eenheid. 
De milieutaak neemt bij de politie een prominente plek in en vraagt dus ook wat van ons als 
professionals. Deze taak moet daarom zowel in de politiepraktijk als in het politieonderwijs 
worden onderkend. Zoals een aantal collega’s in persoonlijke noten in dit handboek laat 
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weten is milieucriminaliteit gewoon politiewerk! Ik ben verheugd dat dit handboek er is, 
om aan die bewustwording een bijdrage te leveren.
Mijn dank gaat uit naar het lectoraat Milieucriminaliteit voor dit initiatief en de redactie 
van dit handboek en naar de collega’s uit het politieonderwijs en de praktijk – niet alleen 
politiemensen maar ook andere handhavers en betrokkenen – die aan de totstandkoming 
hebben bijgedragen.

Apeldoorn,
Stoffel Heijsman
Politiechef en Landelijk Portefeuillehouder Milieucriminaliteit
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Dankwoord

Toen ik in 2011 als lector Milieucriminaliteit mijn werkzaamheden aan de Politieacademie 
begon, was mijn eerste vraag of er niet een handzaam overzicht was van de verschijnings-
vormen van deze vorm van misdaad en hoe die worden aangepakt door middel van signa-
lering, handhaving en opsporing. Een dergelijk boekje bleek echter niet te bestaan en dat 
vormde de directe aanleiding om tot dit handboek te komen. 
Vanaf het begin stond vast dat het politieonderwijs en de politiepraktijk nauw bij dit project 
betrokken moesten worden. Er werd een ontwikkelgroep gevormd waarin docenten van de 
Politieacademie en politiemensen die dagelijks met milieucriminaliteit bezig zijn, als ana-
list, milieuagent en lid van het Landelijk Milieu Expertisecentrum, zitting namen. Hun na-
men zijn: Marie-José Aben (milieuagent), Jan Liezen (LMEC), Klaas Redder (DLIO), René 
Hulsen, Ad van der Steen, Ko Teepen, Liesbeth Mandemakers en Ron Hoen (allen docen-
ten aan de Politieacademie). Hierbij spreek ik nogmaals mijn dank en grote waardering uit 
voor alle uren die zij hebben gestoken in het aanleveren van teksten, casuïstiek, foto’s en 
commentaar op de conceptteksten, naast hun eigen drukke werkzaamheden. Zonder deze 
bijdragen was het onmogelijk geweest om dit handboek tot stand te brengen.
Tevens bedank ik de deelnemers aan de klankbordbijeenkomst die werd georganiseerd om 
de richting van het handboek te bepalen: Rob de Rijck (landelijk coördinerend milieuoffi-
cier binnen het functioneel parket), Sierk Pitstra (lid van het Platform Milieucriminaliteit), 
Karin Broere (medewerker van het functioneel parket) en Fokke de Jong (namens de porte-
feuille milieucriminaliteit binnen de Politieacademie).
Mijn dank gaat tevens uit naar degenen – hun namen vindt u in het handboek – die bereid 
waren mee te werken aan een persoonlijke noot, waarmee elk hoofdstuk begint en die 
daarnaast ook de teksten over hun specialismen kritisch hebben bekeken en fotomateriaal 
uit hun eigen archieven ter beschikking hebben gesteld. 
Tot slot bedank ik Annelies Vanlandschoot voor haar bijdrage aan de tekst en, samen met 
Halise Aydin, voor de organisatie van de bijeenkomsten van de ontwikkelgroep.

Tilburg/Apeldoorn,

Toine Spapens
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Inleiding

Achtergrond
Milieucriminaliteit levert veel geld op. Alleen al de opbrengsten van handel in beschermde 
diersoorten, de handel in illegaal gekapt hout, illegale visserij en afvaldumping worden we-
reldwijd geschat op 33 tot 75,5 miljard Amerikaanse dollar per jaar. Daarmee staan alleen al 
deze vormen van milieucriminaliteit – het zijn niet de enige – qua illegale inkomsten op de 
vierde plaats, na de handel in merkvervalsingen (540 miljard), verdovende middelen (323 
miljard) en illegaal gokken (140 miljard). 
Ondanks die plek op de ranglijst zijn de handhaving en opsporing op het terrein van mi-
lieucriminaliteit binnen de politie een relatief onbekende taak. Ze wordt door sommigen 
nog steeds gezien als minder ‘spannend’ dan andere vormen van misdaad. Dat is volkomen 
ten onrechte: criminele samenwerkingsverbanden die zich bezighouden met stroperij of 
de handel in illegaal vuurwerk, doen qua afscherming en geweldspotentieel vaak niet onder 
voor handelaars in harddrugs. Tegelijkertijd is de impact van milieucriminaliteit op de in-
tegriteit van de samenleving en de gezondheid van mensen, dieren en planten, vaak groot. 
Ook voor milieucriminelen is financieel gewin de drijfveer. Milieucriminaliteit is daarmee 
doorgaans uitdagender dan het oplossen van een moord, een diefstal of een handel in ver-
dovende middelen, bijvoorbeeld omdat er meer partijen betrokken zijn bij de handhaving 
en er meer creativiteit wordt gevraagd om betekenisvolle resultaten te bereiken. Het is 
echter, al met al, ‘gewoon politiewerk’.

Doel van het handboek
Het handboek richt zich eerst en vooral op collega’s binnen de nationale politie die nog 
weinig met (de aanpak van) milieucriminaliteit bekend zijn, maar die wel een belangrijke 
signaalfunctie hebben. Het handboek moet voor hen de bril bieden waardoor ze kun-
nen kijken. Het handboek is tevens van belang in verband met de actualisering van het 
initiële politieonderwijs 2.0 en van het post-initiële onderwijs, waarin modules worden 
aangeboden voor de milieuagent, de milieurechercheur en recherchekundige op het ter-
rein van milieucriminaliteit. Vanzelfsprekend kunnen ook andere professionals die in 
aanraking komen met milieucriminaliteit hun voordeel doen met dit handboek. Tot slot 
kan het ook een verhelderend beeld bieden voor studenten in het milieuonderwijs in 
brede zin.
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Wat is het handboek en wat niet?
Het handboek bespreekt het thema in beknopte thematische hoofdstukken, waarbij veel 
sprekende casuïstiek en fotomateriaal worden gepresenteerd. Ook grote zaken die zijn 
voortgekomen uit de signaalfunctie van de basispolitiezorg komen aan bod. Het handboek 
is geen juridisch, milieukundig, bestuurskundig of criminologisch naslagwerk. Wel wor-
den enkele hoofdlijnen van relevante wetgeving geschetst.

Indeling van het handboek
Het handboek start met een algemeen deel waarin wordt ingegaan op historische ontwik-
kelingen, op de aard van milieucriminaliteit en de ondermijnende effecten ervan en op de 
organisatie van de milieuhandhaving. In dit eerste deel leggen we een aantal begrippen, 
indelingen en kaders uit. 
De kern van het handboek is te vinden in het tweede deel. Hierin komen de belangrijkste 
verschijningsvormen van milieucriminaliteit aan de orde. De lezer vindt daarin een ant-
woord op de volgende vragen.
•	 Wat	is	de	aard	van	het	criminaliteitsprobleem	en	welke	gevolgen	heeft	het?
•	 Hoe	kunnen	we	het	herkennen	en	signaleren?	
•	 Wat	is	op	hoofdlijnen	de	relevante	wetgeving	en	welke	instanties	zijn	verantwoordelijk	

voor	de	handhaving	en	opsporing?
•	 Wat	kun	je	zelf	doen	en	wat	meld	je	aan	anderen?	

Elk deel wordt besloten met een verdiepend hoofdstuk waarin voor geïnteresseerden ver-
der op de materie wordt ingegaan. In het slothoofdstuk komen te verwachten toekomstige 
ontwikkelingen op het terrein van milieucriminaliteit aan de orde, zowel op het gebied van 
verschijningsvormen als de aanpak ervan. 
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Deel 1
Milieu, milieucriminaliteit en ondermijning
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1 Milieu

Afbeelding 1.1 Een 
afvaltransport uit 
Amsterdam naar 
de vuilstort in de 
Volgermeerpolder

Klaas Redder, werkzaam bij de Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO), hoorde 
van zijn oude buurvrouw een sterk staaltje van hoe er in de jaren vijftig in Nederland 
met het milieu werd omgegaan. Ze vertelde het volgende verhaal. ‘Ik woonde tussen 1955 
en 1958 in Gouderak, vlak naast de Hollandse IJssel. Ik kan mij nog goed herinneren 
dat men in 1956 vlak achter ons huis naast de tuin en de rivier afval ging storten om de 
grond op te hogen voor de bouw van een woonwijk. Je zag de boten de rivier afzakken en 
dan werd het afval uit die schepen vlak achter mijn huis gelost. Er zaten vaten tussen en 
dingen die ik niet kon thuisbrengen, het stonk altijd vreselijk. Dat storten heeft ongeveer 
drie weken geduurd. De schepen voeren af en aan. Na een storting kwam er wat zand of 
grond over en dan werd het stinken ook minder. Je hoorde in het dorp dat het afval was 
dat ze nergens kwijt konden. Iedereen had het er over, maar niemand had nog gehoord 
van regels of dat het misschien wel gevaarlijk kon zijn. We werden op een gegeven moment 
wel gewaarschuwd dat we de ramen en deuren dicht moesten houden. Dat deden we toch 
al vaak, want de stank was onverdraaglijk. Ik kon in die tijd geen wasgoed buiten hangen, 
want dan stonk het. Er hebben ook wel weleens gaatjes in mijn wasgoed gezeten. Wat er 
allemaal tussen dat afval zat en waar het vandaan kwam, werd je niet verteld. Ik weet in 
elk geval dat het verschrikkelijk stonk in het dorp door die troep! Pas later besef je dat het 
niet klopte.’
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18    Handboek Milieucriminaliteit

1.1 Milieuproblemen in Nederland

Milieuproblemen waren al in de negentiende eeuw geen onbekend fenomeen. Te denken 
valt bijvoorbeeld aan grote stankoverlast in de steden, die werd veroorzaakt doordat de in-
woners hun vuil gewoonlijk in de grachten gooiden. Voor de volksgezondheid waren zulke 
praktijken uiteraard ook niet bevorderlijk. De overheid trad er echter niet tegen op, zolang 
mensen er niet direct door overleden, of wanneer er geen economische belangen, zoals de 
landbouw of de visserij, werden geraakt. 
Na de Tweede Wereldoorlog kwam daarin langzamerhand verandering. De toenemende 
welvaart en industrialisering hadden ook steeds meer hun keerzijden, zoals luchtvervui-
ling door auto’s, geluidsoverlast in de buurt van vliegvelden en het verdwijnen van be-
paalde planten en dieren uit beken en vennen als gevolg van het gebruik van fosfaten in 
kunstmest en wasmiddelen. Bovendien werd het meeste afval nog gestort of illegaal ge-
dumpt. Nederland is een dichtbevolkt land en logischerwijs veroorzaakten de toenmalige 
milieuproblemen veel overlast. Dat werd nog versterkt door twee andere ontwikkelingen 
in de jaren zestig en zeventig. 
Om te beginnen waren in veel steden oude vervuilende bedrijven gevestigd op terreinen 
waaromheen in snel tempo nieuwbouwwijken werden gebouwd. De bewoners kwamen 
dan ook in het geweer tegen zulke bedrijven. Verplaatsing naar nieuwe industrieterreinen 
vergde echter tijd en bovendien waren de oude bedrijfsterreinen vaak zwaar vervuild en 
dus ook niet direct voor woningbouw of andere doeleinden te gebruiken. 
Een tweede ontwikkeling was de trek vanuit de stad naar het platteland. Veel dorpen 
groeiden in de jaren zestig snel door nieuwbouw, waarin zich ook stedelingen vestigden. 
Die ‘import’ was doorgaans een stuk minder bereid om bijvoorbeeld door boerenbedrij-
ven veroorzaakte stankoverlast te tolereren dan de oorspronkelijke bewoners. De nieuw-
komers kwamen dan ook eerder in actie tegen boeren die het met de wet- en regelgeving 
niet zo nauw namen. Voor de agrariërs was dat wennen, omdat hen door de plaatselijke 
notabelen – vaak collega-boeren – tot dan toe weinig tot niets in de weg was gelegd. 
Vanaf de jaren zeventig veranderde er als gevolg van wetgeving en technische ontwikke-
lingen veel. Automotoren werden schoner, vliegtuigen stiller en fosfaten verdwenen uit 
wasmiddelen, om wat voorbeelden te noemen. Tegelijkertijd bleven de economie en de 
bevolking groeien, waardoor het belang van milieubescherming nog altijd urgent is. Wie 
een blik op de fijnstofkaart van Europa werpt, ziet nog altijd dat grote delen van Nederland 
dieprood gekleurd zijn. De zichtbare, hoorbare en ruikbare overlast nam echter af. 

De zaak-Probo Koala
De Probo Koala is de naam van een schip dat in 2006 betrokken was bij een van 
de grootste internationale milieuschandalen van de afgelopen jaren. Het le-
verde een lading chemisch afval af in Ivoorkust, die vervolgens door een lokaal 
verwerkingsbedrijf werd gedumpt. Dit afval was overgebleven nadat aan boord >>
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Milieu    19

1.2 De opkomst van de milieubeweging

Dat burgers zich inzetten voor de bescherming van het milieu is evenmin iets 
nieuws. Al in 1905 kwam het bijvoorbeeld tot de oprichting van de Vereniging tot 
Behoud van Natuurmonumenten. De aanleiding was het verzet van de onderwijzer 
en natuurliefhebber J.P. Thijsse tegen het plan van het Amsterdamse stadsbestuur 
om de ‘waardeloze onvruchtbare plassen’ van het Naardermeer te dempen met het 
stadsafval. In de jaren zestig groeide de milieubeweging langzaam maar zeker uit tot 
een brede volksbeweging. 
Internationaal had de ‘Club van Rome’, die in 1968 voor het eerst bijeenkwam, grote in-
vloed op de milieudiscussie. Deze groep bestond uit zo’n vijftig geleerden, politici en in-
dustriëlen die vraagstukken die voor de hele wereld van belang waren, zoals bevolkingsgroei, 
voedselproductie, industrialisatie, de uitputting van natuurlijke hulpbronnen en vervui-
ling, in hun onderlinge samenhang analyseerden. In 1972 publiceerden ze het rapport 
‘Grenzen aan de groei’. De berekeningen lieten zien dat de voortdurende economische 
groei verstrekkende negatieve gevolgen had voor het milieu. Zo dreigden grondstoffen 
zoals olie en hardhout uitgeput te raken. De vervuiling zou ook ernstige gevolgen kunnen 
hebben voor de gezondheid van de wereldbevolking. 

Als uitvloeisel van de milieuproblemen ontstonden aan het begin van de jaren zeventig 
organisaties die zich gingen toeleggen op milieubescherming. Greenpeace en 
Milieudefensie werden bijvoorbeeld opgericht in 1971. De bevolking werd in de jaren 
zestig en zeventig van de vorige eeuw ook in Nederland steeds mondiger en protesteren 
tegen het gezag werd gewoon. Burgers begonnen met regelmaat de door bedrijven ver-
oorzaakte vervuiling en overlast aan te kaarten bij lokale bestuurders. Dit leidde tot een 
brede maatschappelijke druk op de wetgever om meer regels te stellen en de overtreders 
daarvan daadwerkelijk aan te pakken. 

van het schip een partij olie van slechte kwaliteit was ‘verbeterd’. De firma 
Trafigura, die de Probo Koala hiervoor had gehuurd, had dit afval in Amsterdam 
willen afgeven voor verwerking. Daarbij verzweeg Trafigura echter hoe giftig 
het was. Amsterdam Port Services (APS), waar het afval naartoe zou gaan, kon 
het afval wel verwerken, maar toen men ontdekte hoe gevaarlijk het was, ging 
de prijs fors omhoog. Trafigura weigerde dat hogere bedrag te betalen en het al 
geloste afval werd weer aan boord genomen, waarna het uiteindelijk in Ivoorkust 
belandde. Volgens de Nederlandse wetgeving had APS het afval niet mogen 
terugpompen, maar het kreeg geen straf opgelegd omdat milieuambtenaren 
van de gemeente daarmee, in strijd met de wetgeving, hadden ingestemd. 
Trafigura kreeg een boete van 1 miljoen euro vanwege het verzwijgen van de 
aard van het afval.

>>
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1.3 De milieuwetgeving

Nederland kende al sinds 1875 de Hinderwet, maar pas aan het eind van de jaren zestig 
kwamen in snel tempo allerlei nieuwe milieuwetten tot stand. Voorbeelden zijn de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren, de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Ont-
grondingswet, de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Wet Gevaarlijke Stoffen, de 
Kernenergiewet, de Natuurbeschermingswet, de Wet olieverontreiniging zeewater, de Wet 
op de geluidshinder, de Wet op de bodemverontreiniging en wetgeving op het gebied van 
de verwijdering van afvalstoffen.

Afbeelding 1.2 De politie contro-
leert de naleving van de milieuwet-
geving op binnenvaartschepen en 
zeeschepen

Ook internationale verdragen die Nederland ondertekende, leidden tot aanvullingen in de 
wetgeving. Een voorbeeld is de ‘Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora’ (CITES), die in 1973 werd opgesteld en in 1984 door 
Nederland is geratificeerd. Een ander voorbeeld is het Internationaal Verdrag ter voorko-
ming van verontreiniging door schepen, beter bekend als het MARPOL-verdrag. Dit ver-
drag zag eveneens in 1973 het licht en werd in ons land in 1983 vertaald in wetgeving. 
Meer recent heeft de Europese Unie grote invloed op de Nederlandse milieuwetgeving. 
Een voorbeeld is de Europese Verordening overbrenging van afvalstoffen (EEG 259/93), 
die de export van (gevaarlijk) afval aan banden legt. Deze verordening is beter bekend 
onder haar afkorting: EVOA.
Hoewel Nederland dus vanaf de jaren zeventig een brede waaier aan milieuwetgeving 
kende, had dat ook een nadeel. Voor elke vorm van vervuiling bestond een aparte rege-
ling en een wirwar van instanties had (deel)verantwoordelijkheden. Stroomlijning was 
dan ook dringend gewenst. In 1993 leidde dit tot de Wet milieubeheer (Wm), waarin een 
aantal wetten opging en de geïntegreerde milieuvergunning werd ingevoerd. Op 1 okto-
ber 2010 trad bovendien de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in wer-
king. Hierin zijn ongeveer 25 verschillende vergunningen, toestemmingen en 
ontheffingen, waaronder de milieuvergunning, samengevoegd. Per 1 januari 2013 is de 
Wet dieren van kracht geworden, waarin alle faunawetgeving is opgenomen. In deze wet 
zijn vijf oude wetten verenigd, alsmede onderdelen van de Landbouwwet en van de 
Landbouwkwaliteitswet.
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Afbeelding 1.3 Smog en fijnstof 
boven de Chinese politieacademie 
van Zhejiang in september 2014

Fijnstof
Onder fijnstof worden zwevende deeltjes verstaan met een grootte tot tien micro-
meter. Fijnstof is onzichtbaar, maar bij inademing schadelijk voor de gezondheid. 
Het draagt bij aan de ziektelast en veroorzaakt vroegtijdig overlijden. Fijnstofdeeltjes 
ontstaan in Nederland als gevolg van industriële activiteiten en het verkeer, maar ook 
door bijvoorbeeld kolencentrales. Ook stookolie die wordt gebruikt in zeeschepen, 
waarvan Nederland een grote producent is, draagt fors bij aan het fijnstofprobleem 
in Europa. Het massaal afsteken van vuurwerk met nieuwjaar levert eveneens een 
piek op. 
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2 Wat is milieucriminaliteit?

Afbeelding 2.1  
Door de 
 Amerikaanse 
douane in beslag 
genomen ivoor en 
andere producten 
van beschermde 
dieren en planten

Jan Pijl1 is recherchekundige en operationeel leidinggevende bij een milieuopsporingsteam. Hij 
is in 1992 begonnen bij de politieregio Zaanstreek-Waterland in de basispolitiezorg. ‘Dat was 
heel breed en je pakte alles aan, ook milieu.’ Pijl was eind jaren negentig zo langzamerhand 
toe aan verdieping, volgde de voortgezette milieuopleiding en kwam terecht bij het regionale 
milieuteam. Hij volgde de opleiding ‘Handhaving milieurecht’ aan de Bestuursacademie. Er 
kwam een mooie kans toen er in 2002 een plaatsje vrijkwam bij een Interregionaal Milieuteam. 
‘Dat bood de mogelijkheid om zware milieucriminaliteit echt te gaan aanpakken en in plaats 
van te handhaven ook te gaan opsporen. Bij het blauw leeft milieucriminaliteit niet echt. Ze 
beschouwen milieu volkomen onterecht toch een beetje als het terrein van geitenwollensokken 
die naar haasjes en vogeltjes zitten te kijken. De werkelijkheid is totaal anders. Het mooie aan 
milieucriminaliteit is dat niets is wat het lijkt. Een moord is een moord en een inbraak is een 
inbraak, maar milieumisdaad heeft veel meer dimensies. Het is ook belangrijk om dat aan col-
lega’s te laten zien. Je zit in een krachtenveld met allerlei partijen en belangen. Er gaat enorm 
veel geld in om. Dat maakt het allemaal interessant. En uiteindelijk wil je als politieman ook 
op deze manier bijdragen aan het leefbaar houden van de wereld.’

2.1 Milieuschade en milieucriminaliteit

Gedrag kan pas worden gesanctioneerd wanneer het daadwerkelijk strafbaar is gesteld. 
Wanneer we spreken over milieucriminaliteit gaat het dus om gedrag dat in nationale 
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en internationale milieuwet- en regelgeving strafbaar is gesteld. Niet alle schade die 
wordt toegebracht aan het milieu is dus crimineel gedrag. Een goed voorbeeld is het 
leegvissen van de oceanen, waar ook Nederlandse rederijen volop aan meedoen. Dit is 
op veel plekken niet strafbaar, maar wel hoogst schadelijk voor allerlei diersoorten. 
‘Groene’ criminologen nemen dan ook liever milieuschade (environmental harm) als 
object van studie, ongeacht of het gedrag dat die schade veroorzaakt nu strafbaar is 
gesteld of niet. 
In de strafwetgeving gaat het vaak om gedrag dat nooit wordt getolereerd, zoals vermogens-
delicten of geweld. Op het gebied van milieu is dat enerzijds ook het geval, bijvoorbeeld als 
het gaat om het vangen en verhandelen van ernstig bedreigde diersoorten, of het dumpen 
van afval in de natuur. In de milieuwetgeving gaat het anderzijds echter ook vaak om gedrag 
dat pas strafbaar wordt wanneer grenswaarden worden overschreden of procedures niet 
worden gevolgd. Immers, bijna alle economische activiteiten van de mens hebben in enige 
mate een negatief effect op de leefomgeving. 

Afbeelding 2.2 Deze bewoner 
gebruikt zijn erf als illegale vuil-
stortplaats

De milieuwetgeving bevat vaak dus geen absolute verboden. Bedrijven krijgen vergun-
ningen waarin is opgenomen dat zij een bepaalde hoeveelheid schadelijke stoffen 
mogen uitstoten in de lucht, of lozen op het oppervlaktewater. Ook voor vervuilde grond 
bestaan verschillende categorieën, al naar gelang de mate van vervuiling, die aangeven 
hoe de grond mag worden gebruikt. Dit maakt het vaak lastiger om overtredingen vast 
te stellen.

2.2 Soorten milieucriminaliteit

Milieucriminaliteit omvat een breed scala aan gedrag. De eerste belangrijke categorie 
is het veroorzaken van vervuiling van de lucht, het water en de bodem. Dit kan bijvoor-
beeld het gevolg zijn van illegale dumping maar ook van het vermengen van afval met 
andere producten, of van het gebruik van verboden pesticiden. Behalve vervuiling van 
het fysieke milieu kan het ook gaan om het veroorzaken van geluid, trillingen, licht en 
straling.
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Afbeelding 2.3 Bij het verwijderen 
en afvoeren van asbest moet aan 
strikte regels worden voldaan. Op 
de hier getoonde manier bestaat 
het gevaar dat asbestdeeltjes weg-
waaien en door omwonenden of 
voorbijgangers worden ingeademd

Een tweede hoofdcategorie van milieucriminaliteit is strafbaar gedrag dat directe schade 
veroorzaakt aan flora en fauna, zoals het stropen van beschermde diersoorten of het ille-
gaal kappen van hout. 
Een andere indeling in soorten milieucriminaliteit neemt diverse kleuren als uitgangs-
punt. Groene milieucriminaliteit betreft strafbare feiten in relatie tot flora en fauna. 
Blauwe milieucriminaliteit heeft betrekking op het water. Grijze milieucriminaliteit is de 
term voor alles wat te maken heeft met bodem, afval, lucht en geluid. Tot slot is er ook 
nog rode milieucriminaliteit, waarmee overtredingen van de ruimtelijke-ordeningswetge-
ving worden bedoeld. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om illegaal gebouwde schuurtjes of 
loodsen.

Smokkel van afval
Afgedankte elektronische apparaten, zoals koelkasten, televisietoestellen, audioap-
paratuur en computers, maar ook auto’s, worden op grote schaal illegaal naar West-
Afrikaanse landen getransporteerd. Op de dumpplaatsen moeten mensen (onder 
wie kinderen) dit elektronische afval onder erbarmelijke omstandigheden ‘verwer-
ken’, hoofdzakelijk door het plastic te verbranden, waardoor de herbruikbare meta-
len gemakkelijker terug te winnen zijn. In landen als Ghana en Nigeria bestaat wel 
regelgeving, maar deze kan moeilijk worden gehandhaafd omdat de inspectiedien-
sten over zeer weinig middelen beschikken. Bovendien vormt het afval een belang-
rijke inkomstenbron. De informele recyclingsector zou tussen de 100 en 205 miljoen 
Amerikaanse dollar per jaar opleveren en alleen al in de Ghanese hoofdstad Accra 
zouden er 22.000 mensen bij betrokken zijn (Bisschop, 2014).

Het buitenland is van groot belang omdat milieucriminaliteit in de afgelopen jaren inter-
nationaler is geworden. Dat heeft in de eerste plaats betrekking op misdrijven die door hun 
aard al grensoverschrijdend zijn, zoals de illegale export van elektronisch afval of de handel 
in exotische bedreigde dier- en plantensoorten. Milieucriminelen maken in de tweede 
plaats effectief gebruik van de grote verschillen in wet- en regelgeving tussen landen, ook 
binnen de Europese Unie. Zo kan in Nederland een hoeveelheid grond als zwaar vervuild 
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gelden, terwijl dezelfde partij in een buurland in een lichtere categorie valt, die in ons land 
toch voor bepaalde doeleinden zou mogen worden gebruikt. Een bedrijf dat opdracht krijgt 
om een partij grond te saneren, kan soms dus al volstaan met deze de grens over te rijden, 
opnieuw te laten bemonsteren en ze vervolgens met het ‘nieuwe’ certificaat weer naar 
Nederland te brengen. Uiteraard is die eerste uitvoer illegaal, maar de pakkans is zo goed 
als nihil. Ten derde kunnen de milieucriminelen in meer dan één land feiten plegen. Een 
goed voorbeeld daarvan is een kapitein van een zeeschip die op allerlei plekken afvalolie 
dumpt, in plaats van deze af te geven in de haven. Tot slot kan milieucriminaliteit zelfs een 
vorm van ‘cybercrime’ zijn, bijvoorbeeld door fraude te plegen met de handel in emissie-
rechten of door de verkoop van verboden pesticiden via het internet.

Afbeelding 2.4 Hier is zowel de 
olietank op de woonboot als de 
pijp waarmee op het oppervlakte-
water wordt geloosd in strijd met 
de wet

2.3 Merkbare en onmerkbare milieucriminaliteit

Overtredingen van de milieuwetgeving kunnen zowel merkbaar als onmerkbaar zijn. 
Een berg afval die ergens in het bos is gedumpt, is zichtbaar voor passerende burgers en 
surveillerende politiemensen of bijzondere opsporingsambtenaren die werkzaam zijn in 
het buitengebied. Wanneer bedrijven overlast veroorzaken, bijvoorbeeld in de vorm van 
stank en geluid, zal dit eveneens al snel leiden tot meldingen door burgers. 

Afbeelding 2.5 De productie van synthetische drugs vindt vaak plaats in gevaarlijke en primi-
tieve omstandigheden, waarbij ook een groot risico op milieuvervuiling bestaat (foto rechts). 
Afval uit de laboratoria wordt doorgaans gedumpt (foto links)
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Daar staat tegenover dat veel vormen van milieucriminaliteit onmerkbaar zijn en er dus 
niet actief aangifte van wordt gedaan. Dieren of planten doen geen aangifte en ook mensen 
weten vaak niet dat zij slachtoffer zijn geworden van milieucriminaliteit, omdat de schade-
lijke effecten zich pas na jaren kunnen manifesteren. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen 
van luchtvervuiling of asbest. Aan een rookpluim uit een fabrieksschoorsteen valt niet 
zonder technische hulpmiddelen te zien of de normen voor wat betreft de uitstoot van 
schadelijke stoffen wel of niet worden overschreden. 
Milieucriminaliteit is om die reden een vorm van misdaad die veelal te kwalificeren valt als 
‘haalcriminaliteit’. Met andere woorden, de politie en andere overheidsinstanties moeten 
er actief naar op zoek. Dit betekent het uitvoeren van controles, het verzamelen van inlich-
tingen, het opbouwen van dossiers en het uitwisselen van informatie met andere instan-
ties, zowel in Nederland als in het buitenland. 

Afbeelding 2.6 Een milieure-
chercheur maakte deze foto van 
het van overschrijding van de ver-
vuilingsnormen verdachte bedrijf 
Thermphos in Vlissingen

Uitstoot door een bedrijf
De rookpluim op de bovenstaande foto was afkomstig van het in Vlissingen geves-
tigde bedrijf Thermphos. Deze firma had de enige fosforfabriek in Europa en was 
om die reden van strategisch belang voor de voedselvoorziening. Fosfor wordt 
onder andere gebruikt in frisdranken (cola), door de elektronische industrie, in 
schoonmaakmiddelen en in farmaceutische producten. Thermphos overschreed 
jarenlang de uitstootnormen voor cadmium, kwik en dioxine. De provincie ge-
doogde de situatie, ook al omdat Thermphos een van de grootste werkgevers in 
Zeeland was. In 2010 werd op rijksniveau besloten dat aan het gedogen een eind 
moest komen. Vanaf dat moment kon de fabriek, om de vervuilingsnormen niet te 
overschrijden, nog maar op zestig procent van de capaciteit draaien. Als gevolg 
daarvan was het bedrijf niet langer rendabel en ging het in 2012 failliet, waardoor 
450 medewerkers op straat kwamen te staan.2
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3 Wie plegen milieucriminaliteit?

Afbeelding 3.1  
De milieuagent 
controleert op de 
bouwplaats

Sierk Pitstra is al vanaf 1999 met milieucriminaliteit bezig. Sinds november 2013 is hij 
werkzaam bij het stafbureau van de Milieukamer. ‘Ik heb ook jaren in de opsporing 
van commune delicten gezeten, maar milieu is toch een ander soort wereld’, aldus Pit-
stra. ‘Het gaat vaak om witteboordencriminelen en geweld komt onder hen maar weinig 
voor. Branches waarin milieucriminaliteit wordt gepleegd, zijn bovendien vaak gesloten 
wereldjes. Het is vaak een ander soort boef dan de veelpleger die voor de zoveelste keer 
binnenkomt. Toch kom je ook wel “gewone” criminelen tegen, bijvoorbeeld bij de illegale 
handel in vuurwerk. Dan stuit je regelmatig op wietplantages. Bovendien plegen ook wit-
teboordencriminelen fraude, wassen ze geld wit en investeren ze bijvoorbeeld in vastgoed 
of in bedrijven.’ Medewerkers van bedrijven die milieucriminaliteit plegen, zitten vaak in 
een lastig parket, wanneer ze worden gevraagd om te getuigen tegen hun directeuren. ‘Het 
gaat ook om je baan’, zo stelt Pitstra. ‘Werknemers zijn erg loyaal ten opzichte van hun 
bazen. Je hebt er daarnaast ook die in het complot zitten. Als de baas het goed heeft, heb jij 
het ook goed.’ Het gevolg is dat er vaak maar weinig wordt verklaard. Milieucriminaliteit 
is niet per se ingewikkelder en al helemaal niet saai. ‘Het is helemaal geen bureauwerk. 
Je moet wel af en toe wat meer puzzelen. Het leuke is ook het werken met partners. Ga er 
gewoon eens mee aan de gang!’
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3.1 Alledaagse daders

Om te beginnen kunnen overtreders van de milieuwetgeving alledaagse daders zijn. Het 
bekende voorbeeld is vanzelfsprekend de visser die geen vispas heeft, die met meer dan 
twee hengels tegelijkertijd aan het vissen is, of die vist op een plaats waar dat verboden is. 
Een ander voorbeeld is het zelf via internet bestellen van illegaal vuurwerk, dat vervolgens 
in een postpakket wordt thuisbezorgd. Dat is niet alleen verboden, maar ook gevaarlijk 
voor de pakketbezorger, die immers niet weet wat hij vervoert. Een derde voorbeeld is het 
dumpen van afval, in plaats van het aan te bieden bij de gemeentelijke milieustraat. 
De daders van deze vormen van milieucriminaliteit kunnen in principe willekeurige burgers 
zijn, die zich om wat voor reden dan ook niet aan de wet wensen te houden. Zij kunnen 
bijvoorbeeld denken dat de kleinschaligheid van de vervuiling die zij aanrichten nauwelijks 
gevolgen heeft, maar ook, meer calculerend, dat ze kosten willen besparen die gemoeid zijn 
met het inleveren van afval. Onwetendheid kan echter ook meespelen. Deze factoren gelden 
overigens niet alleen voor alledaagse daders, maar ook voor grootschaliger milieucriminelen.

‘Alledaagse’ daders
In het dorp Veen (gemeente Wijk en Aalburg) worden sinds het eind van de jaren 
negentig tijdens de jaarwisseling autowrakken in brand gestoken op een centraal 
kruispunt.3 Wanneer de brandweer deze ‘traditionele’ branden probeert te blussen, 
wordt dat onmogelijk gemaakt door jongeren die ze met vuurwerk en andere voor-
werpen bekogelen. In 2013 gebeurde dit al een dag voor oudjaar, waarop de politie 
ingreep en bijna honderd jongeren arresteerde.4 Deze gebeurtenissen kunnen van-
zelfsprekend worden beschouwd als een openbare-ordeprobleem, maar het in brand 
steken van oude autowrakken is evengoed in strijd met de milieuwetgeving omdat 
het lucht- en bodemvervuiling veroorzaakt.

3.2 ‘Kleine zelfstandigen’

Een tweede categorie daders zijn de zogenoemde ‘kleine zelfstandigen’. Het gaat daarbij om 
personen die actief zijn met uiteenlopende handeltjes en die het daarbij niet zo nauw nemen 
met regels. In de afgelopen jaren hebben zich bijvoorbeeld op diverse plaatsen gevallen voor-
gedaan waarin scharrelaars oude koelkasten en elektronische apparatuur ophaalden bij par-
ticulieren of detailhandelaars. Dat lijkt voor iedereen voordelig: degenen die zich van de oude 
apparaten moeten ontdoen, worden kosten en moeite bespaard, terwijl de inzamelaar er 
behoorlijk aan kan verdienen, bijvoorbeeld door de apparaten te verkopen aan opkopers die 
ze naar Afrika verschepen. Dit is op uiteenlopende manieren in strijd met de milieuwetge-
ving. Zo hebben inzamelaars een vergunning nodig en moeten internationale afvaltranspor-
ten aan uitgebreide regelgeving voldoen (zie hoofdstuk 8). Doorgaans wordt geprobeerd dit 
soort regels te omzeilen door te beweren dat de apparaten nog werken en dus geen afval zijn. 
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Afbeelding 3.2 De milieuagent 
controleert in het buitengebied

Kleine zelfstandigen kunnen ook vanuit het buitenland naar ons land komen. Daarbij valt 
te denken aan Afrikanen die naar Nederland en andere Europese landen reizen om hier 
afval in te kopen dat in eigen land weer bruikbaar kan worden gemaakt. Daarbij gaat het 
bijvoorbeeld om onderdelen van afgedankte auto’s.

3.3 Bedrijven

In Nederland worden verreweg de meeste vormen van milieucriminaliteit gepleegd 
door bedrijven. De wetsovertredingen vinden plaats als onderdeel van de normale be-
drijfsactiviteiten. Deze vorm van misdaad wordt ook wel aangeduid als organisatiecri-
minaliteit of witteboordencriminaliteit. Bedrijven kunnen zich om te beginnen 
schuldig maken aan milieucriminaliteit vanwege onwetendheid en inefficiëntie. Zij 
zijn onvoldoende op de hoogte van de regels, of slagen er niet in om het bedrijfsproces 
op een zodanige manier te organiseren dat de overtredingen zich niet (meer) voor-
doen. Een voorbeeld is het laten ontsnappen van schadelijke gassen omdat het perso-
neel onvoldoende kennis van zaken heeft en fouten maakt. De overheid kan 
verbeteringen in het bedrijfsproces afdwingen wanneer de onderneming er niet op 
eigen initiatief toe overgaat. 
Er zijn echter ook firma’s die willens en wetens de milieuwetgeving aan hun laars lappen. 
Ze kunnen zo kosten besparen en opdrachten binnenhalen omdat ze goedkoper kunnen 
werken dan hun concurrenten. Sommige bedrijven kunnen zelfs niet winstgevend draaien 
wanneer ze zich aan de milieuwetgeving houden. 

De overtredingen worden gemaskeerd voor de buitenwereld, met name door het plegen 
van valsheid in geschrifte in de administratie. Wanneer door controles door het bevoegd 
gezag toch overtredingen aan het licht komen, beloven de malafide bedrijven doorgaans 
beterschap. De praktijk laat zien dat zij hun ‘goede wil’ vaak alleen maar tonen om de over-
heid aan het lijntje te houden. Er worden voortdurend verbeterplannen ingediend of 
nieuwe directeuren aangesteld om de indruk te wekken dat er nu echt zaken ten goede 
gaan veranderen. Soms slagen criminele bedrijven er op die manier in om overheidsingrij-
pen jarenlang te vertragen. Wanneer er alsnog maatregelen worden getroffen, gaat de on-
derneming in de regel al snel failliet.
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3.4 Criminele samenwerkingsverbanden

Milieucriminaliteit kan, tot slot, ook het werkterrein zijn van de georganiseerde mis-
daad. Zo is bekend dat de Italiaanse maffia verantwoordelijk is voor afvaldumpingen, in 
Italië, op zee en in landen als Somalië. Ook in Nederland zijn criminele samenwerkings-
verbanden betrokken bij enkele specifieke vormen van milieucriminaliteit. 

Afbeelding 3.3 Het wapenarse-
naal dat werd aangetroffen bij een 
groep stropers die actief was op de 
Veluwe

De meest evidente vorm zijn dumpingen van afval dat afkomstig is uit laboratoria waar 
synthetische drugs worden vervaardigd. Ook afval uit professionele hennepkwekerijen kan 
worden gedumpt in de natuur, hoewel dit ook wel wordt afgevoerd naar de gemeentelijke 
stortplaatsen. 
In de tweede plaats zijn personen uit het zware misdaadmilieu betrokken bij wildstroperij 
met hazewindachtige honden (‘lange honden’). Dit is met name een ‘hobby’ onder woon-
wagenbewoners die ook betrokken zijn bij drugscriminaliteit en andere vormen van zware 
misdaad. Tijdens een in de jaren negentig uitgevoerd onderzoek naar wildstroperij in 
Oost-Brabant bleken vrijwel alle van de enkele tientallen verdachten ook voor te komen in 
onderzoeken naar georganiseerde misdaad, zoals de productie van synthetische drugs, 
handel in gestolen voertuigen en wietteelt.
Tot slot speelt ook de handel in illegaal vuurwerk zich vaak af in kringen van de georgani-
seerde misdaad. Wanneer de betrokkenen niet zelf deel uitmaken van criminele samenwer-
kingsverbanden, zijn zij doorgaans via hun sociale netwerk aan de onderwereld gelieerd.

Afbeelding 3.4 Een opslagplaats 
van illegaal vuurwerk
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Criminele importeurs van vuurwerk
In 2010 legde de politie Noord-Brabant beslag op bezittingen van importeurs van 
grote hoeveelheden illegaal vuurwerk. Het ging om gebouwen, bankrekeningen, 
voertuigen en een groot geldbedrag van vier mannen en een vrouw. Justitie zag de 
vijf als kopstukken van een criminele organisatie. Ze zouden via België en Duitsland 
1,6 miljoen kilo vuurwerk illegaal hebben geïmporteerd. De winst die ze daarmee 
maakten, schatte het openbaar ministerie op 4 miljoen euro.5 Tegen twee hoofdver-
dachten, een vader en een zoon, werden straffen tot drie jaar geëist en zij kregen 
uiteindelijk 21 maanden opgelegd.6 
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Afbeelding 4.1  
In 1980 moesten 
de bewoners van 
een wijk in Lekker-
kerk hun huizen 
tijdelijk verlaten, 
omdat deze op 
een gifbelt waren 
gebouwd

Peije de Meij is momenteel directeur Operatiën bij de staf van de nationale korpsleiding. 
Hij woonde als jonge man in de wijk in Lekkerkerk, waarvan begin jaren tachtig bekend 
werd dat die op een gifbelt was gebouwd. De Meij was geboren in Rotterdam en verhuisde 
op zijn veertiende van een flatwoning in de stad naar een splinternieuwe eengezinswoning 
en de ‘frisse buitenlucht’ in het dorp. Een paar jaar later kwam het gifschandaal aan het 
licht. ‘Een tijdje na de ontdekking werd er in de wijk gegraven en zag je mensen rondlo-
pen met overalls aan. De burgemeester kwam op televisie en de landelijke politiek ging 
zich ermee bemoeien. Op een gegeven moment mochten we het water uit de kraan niet 
meer drinken en kregen we elke dag water in flessen. Later moesten we zelfs ons huis uit 
en gingen we naar een caravan. Wel een super-de-luxe caravan met zelfs een ligbad. De 
koningin kwam ook nog op bezoek.’ De Meij had op dat moment nauwelijks besef van de 
gezondheidsrisico’s die hij liep. Hij werd niet ziek, maar anderen waren minder gelukkig. 
‘Ik kan achteraf wel zeggen dat de actiegroepen die alles hebben aangezwengeld heel goed 
werk hebben verricht, door constant aandacht te blijven vragen voor deze misstanden. 
Mede door deze ervaringen vind ik dat milieu ook een belangrijk onderwerp is voor de po-
litie. Ze hebben me extra gemotiveerd om milieuteams op te starten binnen het toenmalige 
regiokorps Hollands-Midden.’
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4.1 Schade aan het leefmilieu

Milieuwetgeving heeft tot doel om de belasting van menselijke activiteiten op het milieu 
zo veel mogelijk te voorkomen. Overtredingen hebben vaak negatieve effecten op de ge-
zondheid van mensen, dieren en planten. Milieucriminaliteit kan ook leiden tot versnelde 
uitputting van natuurlijke hulpbronnen en tot verlies aan biodiversiteit. 
Hiervóór is al gesteld dat de zichtbare milieuvervuiling in Nederland in de afgelopen de-
cennia is afgenomen. Daarvoor in de plaats zijn echter andere vormen gekomen die min-
der snel opvallen, waarmee overigens niet is gezegd dat hoor-, ruik- en zichtbare overlast 
niet meer voorkomt. Het verbranden van afval in de open lucht bijvoorbeeld, leidt tot 
overlast door rook, roet en stank, maar ook tot minder merkbare gevolgen. Er komen na-
melijk ook schadelijke stoffen vrij die samen met asresten de bodem en het water kunnen 
verontreinigen. Iets dergelijks geldt ook voor zwerfafval. Het is niet alleen zichtbaar en tast 
daarmee de kwaliteit van de leefomgeving aan, maar het kan ook leiden tot het ontstaan 
van bacteriën die ziekten kunnen veroorzaken. 

Afbeelding 4.2 Op deze manier 
lozen op het oppervlaktewater 
is in Nederland in strijd met de 
milieuwetgeving

4.2 Gezondheidsschade 

Het komt gelukkig zelden voor dat milieucriminaliteit dusdanige schade veroorzaakt dat 
er direct menselijke slachtoffers vallen. Wanneer dat wel gebeurt, is het vaak het gevolg van 
een ongeval. Schadelijke stoffen kunnen als gevolg van een brand of ontploffing vrijko-
men, maar ook door fouten van het personeel. Zo kan bij brand asbest vrijkomen omdat 
die stof nog in een gebouw of in daken van schuren is verwerkt. Een voorbeeld van een 
fout is het per abuis bij elkaar voegen van bepaalde stoffen waardoor een onverwachte 
chemische reactie ontstaat. Enkele jaren geleden deed zich een dergelijk geval voor bij een 
groot bedrijf in het zuiden van het land, waar afvalstoffen die gescheiden hadden moeten 
blijven per ongeluk bij elkaar in een tankwagen werden gegoten. Hierdoor ontstond een 
gifwolk die gelukkig niet in de richting van een hal waaide waar op dat moment enkele 
tientallen mensen aan het werk waren. Was dit wel gebeurd, dan waren er zeker slachtof-
fers gevallen. Ook de illegale import, opslag en verkoop van zwaar en verboden vuurwerk 
kunnen leiden tot gevaarlijke situaties voor consumenten, werknemers en omwonenden.
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Niet zelden lopen politiemensen zelf grote risico’s wanneer zij bij een calamiteit ter plaatse 
komen. Waar de brandweer rondloopt in beschermende kleding en met gasmaskers op, staan 
dienders in hun gewone uniform hun werk te doen. Niet voor niets spreken brandweerlieden 
ook wel spottend van ‘blauwe testbuisjes’. Als zij beginnen om te vallen, is het mis…
De meeste schadelijke gezondheidseffecten van milieucriminaliteit zijn sluipend. 
Schadelijke stoffen in de lucht, bijvoorbeeld in de vorm van fijnstof, zorgen er in Nederland 
voor dat elk jaar enkele duizenden mensen korter leven. Ook van asbest is bekend dat het 
zeer schadelijke gezondheidseffecten heeft. Volgens de Gezondheidsraad kan het langdu-
rig inademen van asbestvezels op den duur longkanker, longvlieskanker, buikvlieskanker 
of stoflongen veroorzaken. Meestal zit er lange tijd tussen het inademen van de vezels en 
het ziek worden, vaak zo’n dertig à veertig jaar. Geschat wordt dat er in Nederland jaarlijks 
zo’n vijfhonderd mensen aan kanker sterven die direct door asbest wordt veroorzaakt. 
Daarnaast wordt geschat dat er jaarlijks ongeveer twaalf procent minder gevallen van long-
kanker zouden voorkomen als er geen blootstelling aan asbest had plaatsgevonden. 

Er zijn ook gezondheidseffecten waarvan de omvang helemaal onbekend is. Te denken valt 
aan schadelijke stoffen die in de voedselketen terechtkomen, bijvoorbeeld door afval te 
mengen met meststoffen, of door het gebruik van verboden of vervalste pesticiden. Wordt 
een kind bijvoorbeeld ziek doordat het speelt op een plaats waar vervuilde grond is ver-
werkt waarin allerlei schadelijke stoffen zitten?

Schade aan het leefmilieu
Olielozingen op zee die vervuiling veroorzaken op de kusten, vormden al in de jaren 
vijftig van de vorige eeuw een dermate groot probleem dat er internationale verdra-
gen voor werden opgesteld. Hoewel zeeschepen al lange tijd verplicht zijn om 
olieafval in havens af te geven, wordt er nog altijd illegaal geloosd, ook op de 
Noordzee. Zo is ook tegenwoordig nog een derde tot de helft van op de 
Noordzeestranden gevonden dode zeekoeten met olie besmeurd. De zeekoet is een 
veelvoorkomende zeevogel die erg gevoelig is voor olie. Onderzoek heeft laten zien 
dat lozingen in zeevaartroutes niet alleen zeevogels, maar ook het zee- en bodemle-
ven negatief beïnvloeden. De kustwacht probeert de overtreders vanuit de lucht te 
ontdekken, maar dat is niet eenvoudig, zeker niet bij nacht of slecht weer. Recent 
onderzoek toont aan dat malafide scheepskapiteins dat weten en er rekening mee 
houden (Vollaard, 2013). 

4.3 Ondermijning van de economie

Milieucriminaliteit wordt vaak gepleegd door bedrijven, als onderdeel van de normale be-
drijfsvoering. Een belangrijke overweging daarbij is kostenbesparing: het voldoen aan de 
milieuwet- en regelgeving kost immers in de beleving extra geld. Een malafide asbestver-
wijderaar bijvoorbeeld, die niet de moeite neemt om het personeel van beschermingsmid-
delen te voorzien, kan goedkopere offertes indienen dan een bedrijf dat zich wel aan de 
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regels houdt. Bedrijven die consequent lager weten in te schrijven dan hun concurrenten, 
bijvoorbeeld voor schoonmaakactiviteiten of afvalinzameling en -bewerking, verdienen 
dan ook extra aandacht. 
Economische ondermijning kan ook het gevolg zijn van het schaden van consumentenver-
trouwen, waardoor mensen bijvoorbeeld bepaalde producten niet meer (durven te) kopen. 
Zo kwam in 2013 aan het licht dat paardenvlees was vermengd met rundvlees, en vervol-
gens als puur rundvlees was verkocht. Het gevolg was een daling van de verkoop, waardoor 
dus de hele branche werd geraakt door het malafide gedrag van enkele bedrijven.

4.4 Financiële schade voor de overheid

Een belangrijk maar soms onderbelicht gevolg van milieucriminaliteit is de financiële 
schade voor de overheid. De overheid mist inkomsten uit niet-afgedragen belastingen en 
premies als de boekhouding wordt aangepast om milieucriminaliteit te verbloemen. Een 
andere schadepost is fraude met milieusubsidies. Het frauduleus verkrijgen van beschik-
kingen, vergunningen en aanbestedingen levert de overheid schade op omdat beter ge-
kwalificeerde en goedkopere kandidaten achter het net vissen. Ook met het bestrijden of 
herstellen van de gevolgen van milieucriminaliteit, zoals het opruimen of saneren van 
vervuilde grond, zijn vaak hoge kosten gemoeid die geheel of gedeeltelijk voor rekening 
van de gemeenschap komen (Functioneel Parket, 2011).

Afbeelding 4.3 Controle 
op de naleving van de 
milieuregels voor zee-
schepen in de haven van 
Rotterdam

4.5 Ondermijning van het gezag van de overheid

Milieucriminelen kunnen de overheid in een kwetsbare positie brengen. Bedrijven die het 
milieu belasten, moeten een vergunning aanvragen die wordt afgegeven door het 
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bevoegde bestuurlijk gezag. In principe is dat gezag ook gerechtigd om de vergunning 
weer in te trekken wanneer de vergunninghouder zich niet aan de voorwaarden houdt. In 
de praktijk gebeurt dat uiteraard niet zomaar: doorgaans wordt de overtreder eerst de 
gelegenheid geboden om zijn leven te ‘beteren’. Wanneer een kwaadwillende ondernemer 
erin slaagt om de overheid aan het lijntje te houden, komt dat diens gezag niet ten goede. 
Soms is de overheid zelf ook nog als partij betrokken, bijvoorbeeld als deelnemer in een 
geprivatiseerd afvalverwerkingsbedrijf. Daardoor kan ook de geur van corruptie ontstaan. 
In een vertrouwelijke strategische analyse van de politie die in 2005 uitlekte, werd gesteld 
dat in bijna de helft van de bestudeerde dossiers van opsporingsonderzoeken sprake was 
van aantastingen van de bestuurlijke integriteit, in de vorm van laksheid van ambtenaren 
en het onterecht afgeven van vergunningen tot en met het bewust gedogen en faciliteren 
van milieudelicten. Het rapport leidde vanzelfsprekend tot veel commotie en een debat in 
de Tweede Kamer. Kamerleden vroegen in eerste instantie zelfs om een parlementair 
onderzoek, maar durfden dat uiteindelijk niet door te zetten (Spapens, 2012).

Afbeelding 4.4 Fraude met voed-
sel kan grote gevolgen hebben 
voor de volksgezondheid, maar ook 
voor eerlijke ondernemers: in 2012 
werden die de dupe van fraude met 
eieren die ten onrechte het predi-
caat scharrelei of vrije-uitloopei 
hadden gekregen.7

Ondermijning van consumentenvertrouwen
In juni 2013 werd duidelijk dat het vertrouwen van de Nederlandse consument in 
voedselproducten afnam. Dit gold voor bijna vier op de tien Nederlanders. De be-
langrijkste oorzaak waren fraudes met voedsel, zoals het vermengen van paarden-
vlees met rundvlees.8
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5 De aanpak van milieucriminaliteit

Afbeelding 5.1  
Tussen 2010 en 
2013 voerde de 
overheid regelmatig 
controles uit op het 
gebruik van ‘vuile 
olie’ in de scheep-
vaart

Cemile Catakli gaf tussen 2010 en 2013 leiding aan de Waakzaamacties van de toenmalige 
Dienst Waterpolitie, die onder andere gericht waren op het probleem van met chemisch af-
val vervuilde scheepsbrandstoffen. Tijdens die acties werden op de Kreekkraksluizen, een punt 
waar alle binnenscheepvaart tussen Rotterdam en Antwerpen passeert, integrale controles uit-
gevoerd. De aanleiding was mede de documentaire ‘De vuile olieroute’, die in oktober 2009 
werd uitgezonden. ‘Kunnen wij hier iets mee? Hebben we de kennis daarvoor in huis?’ Het 
waren vragen die Catakli zichzelf stelde. Het antwoord was ja, maar ook de inzet van andere 
instanties, de Douane, de Inspectie Leefomgeving en Transport, het Nederlands Forensisch In-
stituut en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu was nodig. ‘We zijn gaan shop-
pen. Vanuit een eerdere functie bij de informatieorganisatie kende ik daar mensen en op basis 
van die persoonlijke relaties wisten we ze ervan te overtuigen mee te werken. Je moet al bij het 
begin elkaars belang laten zien, gelijkwaardig informatie delen en elkaar iets gunnen. Het 
hele idee achter Waakzaam is dat tachtig procent van een geslaagde actie in de voorbereiding 
zit, twintig procent zit in de actie zelf. Vervolgens kun je voor honderd procent de opsporing 
voeden.’ De korpsleiding, leden van de Tweede Kamer, Europarlementariërs en toenmalig 
 minister Opstelten kwamen allemaal op bezoek en waren onder de indruk van de werkwijze. 
‘We hebben tropentijden gewerkt, maar het gevolg was dat het olieprobleem verder onder de 
aandacht kwam, dat opsporingsonderzoeken werden gestart en forse ontnemingsvorderingen 
konden worden gedaan!’
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5.1 De bestuursrechtelijke handhaving

De handhaving van de milieuwetgeving is in Nederland de verantwoordelijkheid van zowel 
bestuurlijke als strafrechtelijke autoriteiten. De bestuurlijke instanties (gemeenten, pro-
vincies, het Rijk) geven uiteenlopende vergunningen af, waaronder ook de omgevingsver-
gunning die betrekking heeft op ‘inrichtingen’ en ‘werken’. De controle op de naleving van 
de vergunning ligt dus in de eerste plaats ook bij deze instanties. 
Uit onderzoek bleek dat de bestuursrechtelijke handhaving met nogal wat problemen 
kampte, vooral bij de gemeenten. Vele zijn te klein om voor de ingewikkelde milieuwetge-
ving experts in dienst te kunnen nemen, of om de taken van vergunningverlening en 
-handhaving te kunnen scheiden. In sommige kleine gemeenten was dezelfde ambtenaar 
die in de ochtenduren verantwoordelijk was voor het afgeven van de omgevingsvergun-
ning, in de middag bezig met het controleren op de naleving. Bovendien hielden sommi-
gen er in de avonduren nog een particulier bureau op na om dezelfde aanvragers te 
adviseren… Dit alles kwam de kwaliteit en onafhankelijkheid van het toezicht vanzelfspre-
kend niet ten goede.

Afbeelding 5.2 Samenwerking bij 
milieuhandhaving

In 2008 kwam de ‘Commissie-Mans’, die de problematiek had onderzocht, met de aan-
beveling om 28 regionale omgevingsdiensten te vormen, waarin de bestuurlijke handha-
vingstaak werd geconcentreerd (CHHV, 2008). Doordat het om een samen werkingsverband 
van meerdere gemeenten en de provincie ging, kon het personeel zich beter specialise-
ren en bovendien onafhankelijker gaan optreden. Per 1 januari 2013 zijn de omgevings-
diensten gestart. Daarnaast bestaan er op landelijk niveau twee inspectiediensten: de 
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Nederlandse Voedsel- en Waren-
autoriteit (NVWA). 
De bestuurlijke handhavingsinstanties beschikken over bijzondere opsporingsambtenaren 
(boa’s) die strafbare feiten mogen opsporen op hun werkterrein. De zogenoemde ‘milieu-
boa’ of ‘groene boa’ speelt een belangrijke rol. Hij of zij signaleert en kan daarvan een 
proces-verbaal van bevindingen opmaken. In concrete opsporingsonderzoeken kan de 
milieuboa meedraaien en bijvoorbeeld specialistische en/of juridische kennis over de be-
trokken milieuwetgeving inbrengen. In totaal werken er in Nederland zo’n vijfhonderd 
groene boa’s bij de inspecties, de provincies en de gemeenten. Daarnaast hebben de drie 
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grote terreinbeherende organisaties (Natuurmonumenten, De 12 Landschappen en 
Staatsbosbeheer), nog eens zo’n 275 boa’s in dienst.
Bestuurlijke instanties kunnen allerlei sancties opleggen, variërend van het sturen van een 
brief waarin een overtreder wordt gemaand verbeteringen door te voeren, al dan niet ge-
koppeld aan een dwangsom, tot en met het (tijdelijk) stilleggen van (delen van) de inrich-
ting of het werk en het intrekken van de vergunning. Sinds 2012 kunnen de bevoegde 
bestuurlijke instanties voorts zelfstandig boetes opleggen (bestuurlijke strafbeschikking) 
voor de minder ernstige milieufeiten. Het gaat om ongeveer vijfhonderd verschillende 
feiten, waarbij natuurlijke personen boetes kunnen krijgen tot € 250 en rechtspersonen 
tot € 10.000. 

5.2 De strafrechtelijke handhaving

Taken
De strafrechtelijke handhaving is de verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie, de 
politie en de bijzondere opsporingsdiensten met een taak op het terrein van milieu. De 
strafrechtelijke handhaving kan, ten opzichte van de bestuurlijke, op drie manieren plaats-
vinden. De officier van justitie kan ten eerste bestuursrechtelijke sancties ondersteunen, 
bijvoorbeeld door een bedrijf te laten weten dat bij niet-nakoming daarvan ook strafrechte-
lijk wordt opgetreden. Ten tweede kan het strafrecht een aanvullende rol spelen, door op te 
treden terwijl tegelijkertijd bestuurlijke sancties worden toegepast. Het bestuur kan bij-
voorbeeld een bedrijf sluiten, terwijl het openbaar ministerie de directie strafrechtelijk 
vervolgt. Ten derde kan het openbaar ministerie in een plaatsvervangende rol optreden als 
– om welke reden ook – het bestuur niet kan of niet wil handhaven.
Het uitgangspunt was lange tijd dat het strafrecht vanwege het zware, leedtoevoegende en 
stigmatiserende karakter van het instrument slechts als uiterste redmiddel (ultimum reme-
dium) moest gelden. Bij de milieuhandhaving is dit principe in de laatste jaren verlaten. 
Het vertrekpunt is nu dat een interventie ‘betekenisvol’ moet zijn. Het beoogde resultaat 
staat voorop en goede onderlinge samenwerking is essentieel. Een aantal jaren geleden 
zou bijvoorbeeld een langdurig strafrechtelijk onderzoek zijn uitgevoerd om een bedrijf 
dat stelselmatig de milieuwetgeving overtreedt aan te pakken. Nu zal eerder worden geko-
zen voor een kortlopend opsporingsonderzoek dat voldoende bewijsmateriaal oplevert om 
het bestuur in stelling te kunnen brengen en bijvoorbeeld verbeteringen af te dwingen en 
eventueel zelfs de vergunning in te trekken. Dergelijke meervoudige aanpakken zijn niet 
alleen effectiever, maar ook veel efficiënter.

Organisatie
Het openbaar ministerie is verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging van milieu-
criminaliteit. De kleinschalige milieudelicten worden afgehandeld door de arrondisse-
mentsparketten. De middelzware en zware milieucriminaliteit vallen onder de 
verantwoordelijkheid van het functioneel parket. Het functioneel parket heeft vier hand-
havingseenheden, in Rotterdam, Den Bosch, Amsterdam en Zwolle, die elk over een 
milieuteam beschikken. Daarnaast zijn er twee ‘Milieukamers’. De Strategische 
Milieukamer (SMK) bepaalt de strategische kaders op basis van landelijke en lokale 
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prioriteiten. De andere kamer, oorspronkelijk de tactische Milieukamer genoemd, maar 
tegenwoordig aangeduid als gewoon ‘de Milieukamer,’ stuurt en selecteert de opspo-
ringsonderzoeken. 
Binnen de nationale politie is milieu benoemd als een apart specialisme waarvoor 412 
formatieplaatsen zijn ‘gelabeld’. Elke regionale eenheid heeft een milieurechercheteam 
en er is ook een landelijk opsporingsteam. Daarnaast hebben de Rotterdamse 
Zeehavenpolitie, de dienst Infrastructuur van de regionale eenheid Amsterdam en het 
team Transport- en milieucontrole bij de landelijke eenheid, taken op het terrein van 
milieucriminaliteit. Tot slot is bij elk basisteam per zestig fte’s voorzien in een milieu-
agent, in de vorm van een taakaccent van minimaal twintig procent. De milieuagenten 
nemen de veelvoorkomende milieucriminaliteit voor hun rekening en fungeren als 
‘ogen en oren’ van de recherche, maar zij kunnen uiteraard ook andere (bestuurlijke) 
handhavers informeren.
Onderzoeken naar (middel)zware milieucriminaliteit worden, zoals hiervoor beschreven, 
door de Milieukamer toegedeeld. Deze projectmatige onderzoeken beslaan tot een maxi-
mum van zeventig procent van de inzetbare capaciteit. De ruimte die overblijft wordt be-
steed aan reactieve opsporingsonderzoeken, dat wil zeggen aan incidenten die zich 
onverwacht aandienen. Voorts moeten de teams in deze tijd ondersteuning bieden aan 
milieuonderzoeken op basisteamniveau en aan externe opsporingspartners, moeten ze 
rechtshulpverzoeken op het bewuste terrein afhandelen en in interventieteams samenwer-
ken met andere handhavingspartners. 

5.3 De rol van de bijzondere opsporingsdiensten

Nederland kent vier bijzondere opsporingsdiensten waarvan er twee ook directe taken op 
het vlak van de bestrijding van milieucriminaliteit hebben. De eerste is de Inlichtingen- en 
opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) die valt onder het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit is de ILT-IOD. De tweede is de Inlichtingen- 
en opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) die valt 
onder het ministerie van Economische Zaken. Dit is de NVWA-IOD.
De ILT-IOD had in 2015 in totaal zeventig fte’s in dienst en voert zelf complexe straf-
rechtelijke onderzoeken uit naar criminaliteit die te maken heeft met het milieu en op 
het terrein van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. De dienst voert ook omge-
vingsverkenningen uit om zicht te krijgen op nieuwe vormen van misdaad op deze 
gebieden en ontwikkelt criminaliteitsbeelden en strategische analyses. Tot slot onder-
steunt de ILT-IOD andere diensten, zoals de politie, bij strafrechtelijke onderzoeken op 
milieugebied. 
De NVWA-IOD omvatte in 2016 in totaal 125 fte’s en voert jaarlijks zo’n twintig opsporings-
onderzoeken uit. De dienst is onder meer verantwoordelijk voor onderzoeken op het vlak 
van voedselveiligheid, de illegale handel in beschermde dieren en planten en het gebruik 
van niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.
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De NVWA-IOD
In februari 2013 brak grote ophef uit toen in het buitenland paardenvlees werd aan-
getroffen in rundvleesproducten, onder andere in diepvrieslasagne die in Frankrijk 
werd verkocht. De NVWA startte een onderzoek naar de mogelijke rol van 
Nederlandse bedrijven in de paardenvleesrel, op grond van informatie uit andere 
landen. Het eten van paardenvlees is op zichzelf niet ongezond. In Nederland wordt 
vlees van paarden onder meer in snacks zoals frikadellen verwerkt. Het is echter niet 
toegestaan om paardenvlees als rundvlees te verkopen. De NVWA zette voor het 
onderzoek naar de fraude met paardenvlees ruim honderd extra mensen in. Die  
inspanning was nodig omdat de hele keten moest worden onderzocht, van slacht-
huis tot vrieshuizen en supermarkt.9

5.4 De rol van andere overheidspartijen

Bij de milieuhandhaving kunnen, behalve de hiervoor al genoemde bestuurlijke en straf-
rechtelijke handhavers, ook uiteenlopende andere overheidspartijen een rol spelen wan-
neer specifieke onderwerpen daarom vragen. Om te beginnen is forensische expertise 
regelmatig van belang. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) kan monsters nemen 
en analyseren en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) beschikt bij-
voorbeeld over apparatuur om luchtvervuiling te meten, wanneer wordt vermoed dat er 
schadelijke gassen zijn ontsnapt. 
Daarnaast kunnen overtreders van de milieuwetgeving ook delicten plegen die binnen de 
competentie van andere overheidspartijen vallen. Tijdens onderzoeken naar fraude met 
scheepsbrandstoffen en het innemen van afvalolie van schepen, bleek bijvoorbeeld dat de 
betrokken bedrijven accijnzen ontdoken en illegale prijsafspraken maakten. Hier konden 
dus ook de Douane en de Belastingdienst, respectievelijk de Autoriteit Consument & 
Markt (ACM) optreden (Spapens e.a., 2013).
Tot slot zijn overal in Nederland Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC) opgericht, 
die tot doel hebben de samenwerking bij de aanpak van (georganiseerde) criminaliteit te co-
ordineren. Deelnemers zijn de politie, het openbaar ministerie, de gemeenten en provincie, 
en de Belastingdienst. Zij richten zich ook op de zwaardere vormen van milieucriminaliteit. 

5.5 De rol van burgers en belangengroepen

Tot slot moet ook de rol van burgers en belangengroepen bij het aanpakken van overtre-
ders van de milieuwetgeving niet worden onderschat. In combinatie met aandacht in de 
media kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan ‘naming and shaming’ van bedrijven 
die de milieuwetten overtreden en druk uitoefenen op de overheid om nadere maatregelen 
te treffen. Recent onderzoek laat zien dat bedrijven het voorkomen van de aantasting van 
hun goede naam vaak belangrijker vinden dan ervoor zorgen dat ze geen boetes krijgen 
voor milieudelicten. Ook mag niet worden vergeten dat geïnstitutionaliseerde 
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belangengroepen, ook wel aangeduid als non-gouvernementele organisaties (ngo’s), soms 
over veel expertise beschikken die bij de handhavingsinstanties niet altijd aanwezig is. Van 
deze kennis kan, onder voorwaarden, ook door de politie en andere handhavers gebruik 
worden gemaakt. 

‘Burgerinitiatief ’
Een aantal jaren geleden hadden de politie en de bestuurlijke handhavers veel 
moeite om een autosloperij die op een woonwagenkamp was gevestigd ertoe te bren-
gen om aan de steeds strenger wordende milieueisen te voldoen. Bovendien speel-
den kinderen tussen de autowrakken. De situatie veranderde pas nadat een 
milieuagent de bewoners van het kamp erop had gewezen dat bij de slooppraktijken 
allerlei schadelijke en kankerverwekkende stoffen vrijkwamen, zoals asbest, waar 
dus ook de kinderen de dupe van konden worden. De bewoners ‘overtuigden’ de 
sloperij er toen heel snel van dat dit afgelopen moest zijn en dat voortaan de voorge-
schreven beschermingsmaatregelen in acht genomen moesten  worden…

Afbeelding 5.3 In beslag geno-
men hoorns van neushoorns

Een voorbeeld van zo’n ngo is de Environmental Investigation Agency (EIA) die, anders dan 
de naam doet vermoeden, geen opsporingsinstantie is, maar een particuliere organisatie die 
probeert milieucriminaliteit aan te pakken. Ze richt zich daarbij vooral op het tegengaan van 
het stropen van beschermde diersoorten, zoals de tijger, de olifant en de neushoorn. 
Medewerkers van de EIA proberen in de landen waar de dieren worden bejaagd, vaak onder 
gevaarlijke omstandigheden, informatie over bijvoorbeeld daders, modi operandi en smok-
kelroutes te verzamelen. Die gegevens worden niet alleen gebruikt voor mediacampagnes, 
maar ook om regeringen te bewegen tot nadere actie. Een voorbeeld is een geslaagde lobby 
om in Taiwan de wetgeving met betrekking tot ivoor aan te scherpen. Waar mogelijk deelt 
de EIA ook gegevens met opsporingsinstanties.10 In Nederland gaf de organisatie bijvoor-
beeld presentaties over de handel in beschermde dieren aan politiefunctionarissen.
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Afbeelding 5.4 De milieuagent 
heeft een omvangrijk takenpakket

Milieuagent
De milieuagent heeft een belangrijke taak bij de handhaving en opsporing van mi-
lieudelicten. Volgens de taakomschrijving van de Politieacademie vormt hij (of zij) 
de verbinding tussen de basispolitiezorg en de milieuteams en heeft hij de nodige 
kennis en deskundigheid op het gebied van milieudelicten. Hij handelt eenvoudige 
milieuovertredingen zelfstandig af en vervult een stimulerende en enthousiasme-
rende rol richting leidinggevenden en gebiedsgebonden politiefunctionarissen. Hij 
fungeert als hét aanspreekpunt voor alle milieuaspecten in zijn werkgebied en zoekt 
de verbinding met het lokale bestuur en de regionale uitvoeringsdiensten. Met be-
hulp van collega’s en externe partners verzamelt en deelt hij relevante informatie 
over zowel landelijke als voor de regio belangrijke milieuthema’s en initieert hij 
milieuprojecten binnen de basispolitiezorg.11
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6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk gaan we nader in op enkele belangrijke aspecten van milieucrimina-
liteit die in de voorgaande hoofdstukken aan bod zijn gekomen. In paragraaf 6.2 wordt 
om te beginnen de historische ontwikkeling van de milieuhandhaving in Nederland 
geschetst. Vervolgens gaat paragraaf 6.3 in op drie belangrijke elementen bij de op-
sporing van milieucriminaliteit: de informatiehuishouding, de samenwerking met 
andere partijen en het financieel aanpakken van milieumisdrijven. Tot slot komen in 
paragraaf 6.4 de internationale aspecten van milieucriminaliteit en de problematiek 
van de grensoverschrijdende politiesamenwerking aan bod.

6.2  Ontwikkeling van de milieuhandhaving in 
Nederland

Het woord ‘milieucriminaliteit’ werd pas in 1973 voor het eerst in de Tweede Kamer 
gebruikt.12 De politie was natuurlijk ook voor die tijd al actief bezig met de handhaving 
van milieuwetten. Dit betrof in hoofdzaak de handhaving van wetten die jacht en vis-
serij reguleren en flora en fauna beschermen (groene milieucriminaliteit). Verbreding 
van de politiële taakuitvoering naar andere vormen van milieucriminaliteit (grijs, blauw 
en rood), kwam pas vanaf de jaren zeventig op gang. Het organiseren van effectieve 
handhaving van de milieuwetgeving bleek geen eenvoudige zaak en grote schandalen 
in het begin van de jaren tachtig vormden aanleiding tot maatregelen. De strafrechte-
lijke handhaving van de milieuregelgeving moest worden geïntensiveerd, zonder dat 
dit ten koste mocht gaan van de aandacht voor andere vormen van criminaliteit. Dit 
betekende dus dat er extra geld voor de politie en het openbaar ministerie bij moest 
komen. Dat budget werd gevonden in het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP), dat in 
1989 aan de Tweede Kamer werd aangeboden. De extra middelen zouden worden be-
steed aan personele capaciteit (534 formatieplaatsen bij de politie en 126 bij het open-
baar ministerie) en aan bevordering van de deskundigheid van de politie.
Desondanks bleek eind jaren negentig dat verdere professionalisering van de politie 
nodig was. In de basispolitiezorg diende milieuhandhaving een integraal onderdeel van 
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de taakuitvoering te zijn. De geüniformeerde politie heeft daarbij vooral een belangrijke 
signalerende functie. De bestrijding van de middelzware milieucriminaliteit vereiste daar-
entegen meer specialistische kennis en vaardigheden, die op het niveau van de toenma-
lige districten en politieregio’s moesten worden georganiseerd. De bestrijding van de 
zwaarste vormen van milieucriminaliteit zou op interregionaal niveau gestalte krijgen. 
In de eerste helft van de jaren 2000 werd de organisatie van de opsporing van de 
(middel) zware milieucriminaliteit herzien, zowel bij het openbaar ministerie als bij de 
politie. Om te beginnen werd in 2003 het functioneel parket opgericht. Dit parket is 
verantwoordelijk voor de (middel)zware milieumisdrijven die door de politie, de ILT-
IOD en de NVWA-IOD worden opgespoord. De lichte milieudelicten worden door de 
arrondissementsparketten afgehandeld. Vanaf 2012 zijn bovendien twee Milieukamers 
actief. De Strategische Milieukamer (SMK) bepaalt de algemene beleidskaders op 
basis van landelijke en lokale prioriteiten. De andere kamer, de Milieukamer ge-
noemd, stuurt de opsporingsonderzoeken naar (middel) zware milieucriminaliteit. 
In 2005 volgde wederom een herziening van de opsporingstaken bij de politie. De 
basispolitiezorg ging eenvoudige milieuzaken op het gebied van veiligheid en leef-
baarheid in de wijken en plattelandsgebieden zelfstandig afhandelen. Hierbij kan ge-
dacht worden aan (in omvang beperkte) illegale lozingen op het oppervlaktewater, 
illegale stortingen van afvalstoffen en het tegen de regels uitrijden van mest. Voor de 
complexere zaken behield de basispolitiezorg een signaleringsfunctie. Daarnaast 
werd in elk van de toenmalige 25 politieregio’s een Regionaal Milieuteam (RMT) ge-
vormd. Deze RMT’s waren belast met de daadwerkelijke opsporing van niet eenvou-
dige, veelal bedrijfsmatig gepleegde milieudelicten, die qua schaal of gevolgen de 
regio niet te boven gingen. Tot slot werden op bovenregionaal niveau zes Interregionale 
Milieuteams (IMT’s) gevormd, om de zware milieucriminaliteit te bestrijden. 
Per 1 januari 2013 volgde weer een grote organisatorische verandering met de tot-
standkoming van de nationale politie. De bestaande organisatie van de milieuopspo-
ring is echter niet wezenlijk veranderd: elke eenheid heeft een eigen 
milieuopsporingsteam waarin de IMT’s en RMT’s zijn opgegaan. Daarnaast is bij de 
landelijke eenheid een apart opsporingsteam voor de zwaarste (internationale) mi-
lieumisdrijven tot stand gebracht. Tot slot is in de informatie-organisatie meer ruimte 
gecreëerd voor milieucriminaliteit.

6.3 Informatie, samenwerking en financiële aanpak

6.3.1 Informatiehuishouding nationale politie
Milieucriminaliteit is in belangrijke mate ‘haalcriminaliteit’. Het kunnen plegen van 
betekenisvolle interventies begint dan ook met een goede informatiepositie. Investeren 
in informatiefunctionarissen is onontbeerlijk voor een succesvolle aanpak van milieu-
criminelen. Vooral gebrekkige informatiedeling en informatieanalyse (het creëren van 
‘intelligence’) waren in relatie tot milieucriminaliteit voortdurende aandachtspunten. 
Het bleek voor de politie lastiger dan gewoonlijk om informatie binnen te halen, bij-
voorbeeld omdat politiemensen in de uniformdienst doorgaans minder alert op 
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 aanwijzingen van milieumisdrijven zijn – hetgeen ook de hoofdreden is om dit hand-
boek te maken! – maar ook omdat de eigen informatie-organisatie gebreken ver-
toonde. Daarnaast is het van groot belang informatie uit te wisselen met de bestuurlijke 
handhavers. Om verbetering in de informatiepositie te brengen, zijn uiteenlopende 
maatregelen getroffen die hierna kort de revue zullen passeren.

De informatie-organisatie bij de nationale politie
Om te beginnen zijn binnen de nationale politie 47 fte’s ‘gelabeld’ voor het informa-
tieproces op het terrein van milieu, deels in de vorm van specialisten en deels in de 
vorm van uren die moeten worden besteed aan milieucriminaliteit. Deze capaciteit is 
verdeeld over de landelijke eenheid en de tien regionale eenheden. Op landelijk niveau 
is voorzien in zes fte’s voor het verzamelen van criminele inlichtingen. Het feit dat 
milieucriminaliteit veelal organisatiecriminaliteit is, vereist ‘runnen in de bovenwe-
reld’ en kennis van de desbetreffende branches. Daarnaast zijn vijf fte’s aangewezen 
om als tactisch informatierechercheur actief informatie in te winnen. Nog eens elf 
fte’s gaan zich bezighouden met de veredeling en analyse van informatie, die moet 
leiden tot concrete projectvoorstellen die kunnen worden ingebracht bij de Milieukamer 
(zie hoofdstuk 5). Deze functionarissen maken onderdeel uit van de Dienst Landelijke 
Informatieorganisatie (DLIO).
Binnen de tien regionale eenheden wordt een aantal uren dat overeenkomt met 25 fte’s 
besteed aan de intelligencefunctie. Die taak wordt verricht door de Diensten Regionale 
Informatieorganisaties (DRIO). Op het vlak van milieucriminaliteit wordt gewerkt aan 
het verzamelen van informatie over thema’s die als prioriteit zijn aangewezen en het 
ondersteunen van concrete onderzoeken op het gebied van milieuopsporing. Dit ge-
beurt in samenwerking met de landelijke informatieorganisatie. Om afstemming te 
waarborgen, is een Landelijk Informatie-overleg Milieu tot stand gebracht. 

Informatie-uitwisseling met de bestuurlijke handhavingspartners
De bestuurlijke handhavers zijn verantwoordelijk voor de controle op de naleving 
van de afgegeven vergunningen in verband met inrichtingen en werken.13 Niet alleen 
beschikken zij daardoor over veel informatie, maar ook over uitgebreide inhoude-
lijke deskundigheid, die bij de politie niet altijd voorhanden is. Informatie-
uitwisseling is dan ook van groot belang maar in de praktijk niet eenvoudig, zeker 
niet wanneer grotere bedrijven milieumisdrijven plegen. Bij dergelijke bedrijven zijn 
de economische en werkgelegenheidsbelangen groot en meestal zijn de directeuren 
dan ook goede ‘kennissen’ van lokale of provinciale bestuurders, en soms zelfs van 
ministers. Bij de politie wekken dergelijke banden al gauw groot wantrouwen. Toch 
is het belangrijk om de communicatielijnen open te houden. 
Om het bestuurlijk toezicht door de gemeenten en de provincies te professionaliseren 
en tegelijkertijd meer op afstand te plaatsen van de vergunningverlening en de poli-
tiek, is de bestuurlijke handhavingstaak ondergebracht in regionale omgevingsdien-
sten, waarvan er 28 zijn gevormd. Voor de politie zijn de omgevingsdiensten een 
samenwerkingspartner, ook op het terrein van informatie-uitwisseling. In de praktijk 
zijn de verbindingen echter wisselend van sterkte en kwaliteit. In de ene regio heeft 
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deze het karakter van intensief casusoverleg, terwijl elders alleen de chefs van de ba-
siseenheden in de regio van de omgevingsdienst aanschuiven bij een maandelijks 
overleg en op weer andere plaatsen de politie in het geheel geen structurele banden 
onderhoudt met de omgevingsdienst(en). 

Een andere belangrijke ontwikkeling zijn de Regionale Informatie- en Expertisecentra 
(RIEC’s) waarvan er tien operationeel zijn in Nederland. De RIEC’s fungeren op regi-
onaal niveau als informatieplein en als platform voor samenwerking voor de bestrij-
ding van georganiseerde misdaad, met inbegrip van zwaardere vormen van 
milieucriminaliteit. In de RIEC’s nemen, op basis van een convenant, niet alleen de 
politie, het openbaar ministerie en de bestuurlijke instanties deel, maar bijvoorbeeld 
ook de Belastingdienst. De informatiefunctie houdt in dat gegevens bijeen worden 
gebracht over criminaliteitsproblemen in de regio, waarop meervoudige aanpakken 
kunnen worden gebaseerd.

6.3.2 Samenwerking met bestuurlijke handhavingspartners
Samenwerking met handhavingspartners is niet alleen van groot belang voor de uit-
wisseling van gegevens, maar ook een belangrijke pijler voor een goede uitvoering van 
de politiemilieutaak. De beschikbare instrumenten en de beoogde rolverdeling tussen 
de bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving kunnen als volgt worden weergegeven.

Schema 6.1 Beschikbare instrumenten en de beoogde rolverdeling tussen de bestuurlijke 
en strafrechtelijke handhaving

Instrumenten bestuur Instrumenten OM

Overtredingen van milieuvoor-

schriften waarbij geen sprake is 

van strafrechtelijk relevante om-

standigheden

•  Bestuurlijke waarschuwing

•  Dwangsom/bestuursdwang

•  Bestuurlijke boete (BSBM)

•   Overtredingen  van  milieuvoor-

schriften waarbij wel sprake 

is van strafrechtelijk relevante 

omstandigheden 

•   Prioritaire  handhavingsproble-

men

•  Bestuurlijke waarschuwing

•  Dwangsom/bestuursdwang

•  Voorwaardelijk sepot

•  Boete

•  Vrijheidsstraf

•  Bijkomende straf

•  (Voorlopige) maatregel

(Middel)zware milieucriminaliteit •  Intrekking vergunning 

•  Weigering vergunning

•  Bestuursdwang/dwangsom

•   Intrekking/schorsing van een  

erkenning of certificaat

•  Boete (vooral rechtspersonen)

•   Vrijheidsstraf  

(natuurlijke personen)

•  Bijkomende straf

•  (Voorlopige) maatregel

Wanneer er eenmaal is besloten om tot een concrete actie of een onderzoek te komen, 
werkt de politie vaak nauw samen met andere partners. Tijdens opsporingsonderzoe-
ken kunnen bijvoorbeeld medewerkers van de inspecties, de ILT-IOD of de NVWA-
IOD worden toegevoegd aan een rechercheteam om specifieke milieutechnische 
expertise in te brengen. 
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6.3.3 Financiële aanpak van milieucriminaliteit
Milieucriminaliteit wordt vrijwel altijd gepleegd met het oogmerk om er geld mee te 
verdienen, ofwel in de vorm van extra inkomsten, ofwel in de vorm van besparingen 
op kosten die moeten worden gemaakt om bijvoorbeeld afval netjes te verwerken.14 
Financieel opsporen kan in dat licht om te beginnen worden ingezet als een recher-
chestrategie. De boodschap is helder: milieurechercheurs moeten zich bij het bepalen 
van de tactische aanpak van hun onderzoeken te allen tijde rekenschap geven van de 
mogelijkheid om ook financieel rechercheren daarin mee te nemen. Dat vergt kennis 
van deze materie, waarbij experts van het functioneel parket kunnen helpen. 
In de tweede plaats kan financieel rechercheren leiden tot het ontnemen van het we-
derrechtelijk verkregen voordeel, met inbegrip van geld dat is uitgespaard door ver-
plichte investeringen niet te doen. Daarmee wordt in algemene zin aangesloten bij de 
gedachte dat criminelen het hardst worden geraakt door hun ‘verdiensten’ als doelwit 
te nemen. Voor een belangrijk deel wordt hiermee echter ook gezocht naar een alter-
natief voor de doorgaans lichte gevangenisstraffen die aan zware milieucriminelen 
worden opgelegd, als ze überhaupt al de cel ingaan, en de al even lage boetes waar-
mee ze worden geconfronteerd. 
Succesvol ‘afpakken’ is echter minder eenvoudig dan het lijkt. Schikkingen kunnen 
daarom in voorkomende gevallen effectiever zijn omdat het dan om veel hogere be-
dragen kan gaan dan de rechters geneigd zijn op te leggen in ontnemingszaken. Daar 
staat echter het belangrijke nadeel tegenover dat de rechtspersoon of de natuurlijke 
persoon die met een schikking akkoord gaat, onmiddellijk zal roepen dat dit volstrekt 
niet moet worden gezien als een schuldbekentenis. Ten derde kan zichtbare beslagleg-
ging een belangrijke rol spelen, niet in de laatste plaats ook in de functie van naming 
and shaming. Dat laatste zal evenwel bij een directeur die in een Nederlandse villawijk 
woont waarschijnlijk meer effect hebben dan bij een Ghanees die tijdelijk in ons land 
verblijft om transporten met e-waste te regelen. 
Kortom, een financiële aanpak van milieucriminaliteit is zeker geen tovermiddel. Het 
moet naast of in combinatie met andere interventies worden toegepast en niet wor-
den gezien als een ‘gemakkelijker’ substituut. Zoals altijd is elke zaak uniek en zal dus 
telkens weer in die context moeten worden bepaald wat wijsheid is.

6.4 Internationale aspecten van milieucriminaliteit

Internationalisering is een wezenlijke ontwikkeling op het terrein van milieucriminali-
teit.15 Internationale politiesamenwerking is bij de opsporing van milieucriminaliteit 
dus steeds vaker noodzakelijk. Bij die samenwerking kan een nader onderscheid 
worden gemaakt tussen netwerkvorming, training en de uitwisseling van ‘best practices’ 
enerzijds en samenwerking bij opsporingsonderzoeken anderzijds. Voor de eerstge-
noemde niet-operationele vorm bestaan allerlei platforms, bijvoorbeeld het 
International Network for Environmental Compliance and Enforcement (INECE), het 
EU Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL), 
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alsmede het recentelijk opgerichte EnviCrimeNet. EnviCrimeNet is een informeel sa-
menwerkingsverband van politiediensten in de lidstaten van de Europese Unie die 
actief zijn met de bestrijding van milieucriminaliteit. Voor de operationele internatio-
nale politiesamenwerking bij de opsporing kan de politie om te beginnen een beroep 
doen op Interpol of, binnen de EU, op Europol. Daarnaast kan gebruik worden ge-
maakt van politieliaisons. Nederland heeft dergelijke verbindingsmensen in uiteenlo-
pende landen en ook buitenlandse politiediensten hebben liaisons in ons land 
gestationeerd. Verder beschikt ook Europol over een liaisonnetwerk. Deze kanalen 
kunnen worden gebruikt voor de uitwisseling van informatie waarover de politie reeds 
beschikt. Wanneer nieuw bewijsmateriaal in het buitenland wordt verzameld, is een 
justitieel rechtshulpverzoek nodig. Ook mogen politiegegevens niet zonder toestem-
ming van het land dat ze heeft verstrekt in een rechtszaak worden gebruikt. 
De uitwisseling van justitiële rechtshulpverzoeken berust op een raamwerk van inter-
nationale verdragen. Binnen de EU zijn de mogelijkheden zeer ruim. Buiten de EU, en 
in het bijzonder wanneer het land in kwestie ook geen lidstaat is van de Raad van 
Europa, zijn de verdragsrechtelijke kaders echter beperkt tot meer algemene verdra-
gen van de Verenigde Naties. Met sommige landen bestaan bilaterale verdragen op 
het terrein van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken. Nederland heeft bijvoorbeeld 
zulke verdragen met de Verenigde Staten en Suriname.
Als er geen toepasselijk verdrag is, kan worden samengewerkt op casusniveau. Dit 
betekent dat de landen in onderling (diplomatiek) overleg afspraken maken over de 
uitwisseling van informatie of het verrichten van opsporingshandelingen. Hoewel niet 
onmogelijk, is het tot stand brengen van zulke overeenkomsten tijdrovend. Daarbij 
speelt mee dat milieucriminelen voor hun internationale activiteiten doorgaans lan-
den opzoeken waar de overheid zwak is en de integriteit van het bestuur en het poli-
tieapparaat in de regel niet is gegarandeerd. De animo om met zulke landen samen 
te werken in opsporingsonderzoeken is daarom vanzelfsprekend niet erg groot. Toch 
is vaak meer mogelijk dan wordt gedacht, en ook in dit soort situaties is het zaak om 
niet te snel op te geven. Wel is van belang om bijstand te zoeken bij experts, die in 
Nederland bij de Internationale Rechtshulpcentra (IRC’s) te vinden zijn en, wanneer 
het gaat om een land buiten de Europese Unie, de Afdeling Internationale Rechtshulp 
in Strafzaken (AIRS) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
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Deel 2
Verschijningsvormen van milieucriminaliteit
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7 Afvalcriminaliteit

Jan Klepper is operationeel specialist bij het Milieurechercheteam Rotterdam-Rijnmond. 
Hij is al sinds 1984 bezig met milieucriminaliteit, nadat hij werd overgeplaatst naar Hel-
levoetsluis. ‘We deden van alles op milieugebied, van mestperikelen, afvaldumpingen en 
afvaltransportcontroles, tot het aanpakken van fabrieken die overlast veroorzaakten en 
stroperij in de duinen.’ In die tijd maakte de politie ook nog zogenoemde milieuvluch-
ten met de vliegtuigen en helikopters van de Rijkspolitie. ‘We keken naar het uitrijden 
van mest, maar ook naar rommel achter bedrijven en boerderijen, waarna we er met de 
grondploeg op af gingen.’ In 2000 kwam Jan bij het regionale milieuteam en verschoof 
de aandacht van de handhaving naar de opsporing. In 2007 werd hij recherchekundige. 
In de afgelopen jaren was hij nauw betrokken bij een onderzoek naar een Nederlands 
bedrijf dat huisvuil uit een ander EU-land importeerde en dat vermengd met oud papier 
naar diverse landen in Azië vervoerde. ‘De schone balen zaten in de containers voorin en 
de vuile achterin. We hebben meerdere zendingen kunnen blokkeren in de bestemmings-
landen, maar ook in de havens van Rotterdam en Zeebrugge.’ De samenwerking met het 
buitenland was lang niet altijd eenvoudig, bijvoorbeeld vanwege de mensenrechtensituatie 
in sommige bestemmingslanden. Volgens Klepper is er één woord wat het milieuopspo-
ringsonderzoek samenvat: volharden! ‘Je moet je vastbijten, als het nodig is eigenwijs zijn 
en je politiehart laten spreken!’

Afbeelding 7.1  
In het 
 buitengebied 
gedumpt afval, 
met daartussen 
ook de restan-
ten van een 
 hennepkwekerij
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7.1 Aard van het probleem 

In Nederland worden jaarlijks miljoenen tonnen afval geproduceerd, zoals (grof) 
huishoudelijk afval, autowrakken en -banden, scheepvaartafval, industrieel afval enzo-
voort. Een groot deel daarvan wordt inmiddels gerecycled of op een andere manier 
nuttig toegepast, of verbrand. Lozen of storten gebeurt steeds minder (Rijkswaterstaat, 
2013). Milieucriminaliteit met afval kent allerlei verschillende vormen. Belangrijke 
varianten zijn illegaal dumpen en lozen of onrechtmatig verwerken. Het gaat bij dat 
laatste vooral om het vermengen van schadelijk afval met andere stoffen om op die 
manier de verwerkingskosten uit te sparen. Deze vormen komen in dit hoofdstuk aan 
de orde. Op andere varianten van afvalcriminaliteit wordt in de navolgende hoofdstuk-
ken nader ingegaan.

Afvaldumping
Bij het illegaal dumpen van afval zijn in Nederland om te beginnen alledaagse daders be-
trokken. Burgers kunnen bijvoorbeeld bouw- en sloopafval in het buitengebied achterlaten 
om de kosten uit te sparen van het afgeven bij de gemeentelijke milieustraat. Ook hen-
neptelers dumpen regelmatig kweekafval, bijvoorbeeld omdat zij bang zijn dat hun naam 
of kenteken bekend wordt als ze het afgeven. 
In de tweede plaats is afvaldumping of -lozing het werk van bedrijven. Hoewel het pro-
bleem in vergelijking met het verleden sterk is afgenomen, is het niet helemaal verdwe-
nen. Alleen al in de provincie Noord-Holland zijn bijvoorbeeld 7.000 bedrijven die 
lozen op het oppervlaktewater (o.a. agrarische en industriële bedrijven en rioolwaterzui-
veringsinstallaties). Informatie van de politie laat zien dat sommige daarvan zich niet 
altijd houden aan de voorwaarden die in hun vergunningen zijn gesteld. Ook in de 
scheepvaart komen illegale lozingen van olie en ander afval nog steeds voor. Zeeschepen 
lozen olie op de Noordzee en binnenvaartschepen geven bijvoorbeeld water dat is ge-
bruikt om tanks te wassen en dat daardoor vervuild is geraakt met olie of chemicaliën 
niet af, maar lozen het illegaal (Neve e.a., 2012). De vervuiling kan ook ongewild ont-
staan doordat afsluiters lekken, bijvoorbeeld door gebrekkig onderhoud, of doordat 
schadelijke stoffen worden gemorst tijdens het overladen.
Tot slot dumpen criminele samenwerkingsverbanden eerst en vooral afval uit labora-
toria waar synthetische drugs worden geproduceerd. Vaten met chemisch afval wor-
den doorgaans in het buitengebied achtergelaten, maar er zijn ook signalen van 
lozingen op het oppervlaktewater. Een jaar of tien geleden werd het afval ook enkele 
keren in gestolen opleggers gestouwd, die vervolgens ergens op een parkeerterrein 
naast de snelweg werden gezet. Dumpingen van synthetisch drugsafval doen zich 
vooral in Noord-Brabant en Limburg voor en vormen sinds enkele jaren een groeiend 
probleem. Ook afval uit grote, professionele hennepkwekerijen wordt wel gedumpt 
in de natuur. 
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Onrechtmatige inzameling, opslag en verwerking
Afval kan ook op onrechtmatige wijze worden ingezameld, opgeslagen en verwerkt. Deze 
vormen van milieucriminaliteit worden in de praktijk vooral gepleegd door ‘kleine zelf-
standigen’ en bedrijven. 
Door de toegenomen waarde van bijvoorbeeld oud ijzer, maar ook van ander afval, zijn 
‘vrije jongens’ zich op de inzameling en het doorverkopen daarvan gaan richten. Zij 
zamelen bijvoorbeeld huis aan huis oud ijzer en andere metalen (koper), accu’s, afge-
dankte elektronische apparatuur en huisraad in. Hun werkwijze is meestal dat ze hun 
‘dienstverlening’ door middel van flyers in de brievenbus kenbaar maken. Daarop staat 
alleen een pre-paid gsm-nummer of een Gmail-adres vermeld. Zij kunnen ook bij de-
tailhandelaars, al dan niet tegen betaling, apparaten komen ophalen die zijn afgegeven 
door klanten die, bijvoorbeeld, een nieuwe koelkast of wasmachine hebben gekocht. 
Malafide bedrijven houden zich soms op grote schaal bezig met het onrechtmatig inza-
melen en verwerken van afval, waarbij het ook voor kortere of langere tijd in strijd met 
de regelgeving wordt opgeslagen. Daarbij valt te denken aan het wegmengen van het 
schadelijke afval in olie, bouwmaterialen, grond, meststoffen en in ander afval. Een 
andere variant is het administratief ‘omkatten’ van afval in een ‘product’ zonder dat 
reiniging of een andere bewerking heeft plaatsgevonden. Dit type strafbare feiten wordt 
doorgaans binnen inrichtingen gepleegd. 

7.2 Signaleren

Een belangrijke vraag in dit handboek is steeds hoe je op straat tijdens de gewone werkzaam-
heden deze vorm van milieucriminaliteit kunt signaleren. In het schema hierna is daarom 
het ‘stappenplan’ dat gepaard gaat met afvalcriminaliteit vereenvoudigd weergegeven. 

Afgedankte groenten
Tijdens een nachtelijke surveillance in het kassengebied zien politiemensen bij een 
tuinder een kleine vrachtauto staan naast een open afvalcontainer. Ze nemen een 
kijkje en het blijkt dat twee mannen bezig zijn de nog redelijk goede paprika’s uit de 
afvalcontainer te halen. In de vrachtauto staan kisten met uien, bloemkolen en andere 
groenten. Een van de mannen stelt dat het toch zonde is om nog goede groente zo-
maar weg te gooien. De surveillanten besluiten de milieuagent in kennis te stellen. 
Het blijkt dat de mannen voor een groentebedrijf werken. Op deze manier komt dat 
bedrijf dus gratis aan groenten, waardoor de tuinders worden benadeeld. Ook gaat het 
hier om afval en de mannen die dat inzamelen en verder verwerken, hebben daarvoor 
geen vergunning. Tot slot heeft de groente al een tijd in een afvalcontainer gelegen. 
Daarin kunnen zich allerlei ziektekiemen bevinden, waardoor ook de volksgezond-
heid in gevaar kan komen als deze groenten weer worden verkocht en gegeten.
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afvalproductie

inzameling

opslag

dumpingbe-/verwerking

hergebruik

transport

transport

transporttransport

transport Schema 7.1   
Vereenvoudigd 
proces afvalcrimi-
naliteit

Het proces start met de productie van het afval. Het begrip ‘productie’ moet ruim worden 
opgevat: iemand die een oude koelkast afdankt, ‘produceert’ op dat moment immers ook 
afval. Dat geldt ook voor iemand die op straat olie staat bij te vullen in zijn auto en daarbij 
een flinke hoeveelheid morst. De productie van het afval is dus het eerste moment waarop 
afvalcriminaliteit kan worden gesignaleerd.
De tweede stap in het proces is de inzameling van het afval. Hier kan sprake zijn van per-
sonen die daartoe niet gerechtigd zijn. Dit kan bijvoorbeeld worden gesignaleerd doordat 
de inzameling op afwijkende tijden of op opvallende locaties plaatsvindt. 
De derde stap is het (tijdelijk) opslaan van het ingezamelde afval. Denk bij het signale-
ren ook hier aan plekken waar je normaliter geen afval zou verwachten, zoals een open-
staande loods bij een boerderij waar je opeens een grote hoeveelheid oude autobanden 
ziet liggen. 
Wanneer het afval vervolgens ergens wordt achtergelaten, al dan niet nadat het eerst is 
bewerkt door er nog waardevolle onderdelen of stoffen uit te halen, kan dat zichtbaar wor-
den doordat de dader op heterdaad wordt betrapt. In de regel zal een dumping echter pas 
worden ontdekt nadat deze al heeft plaatsgevonden. 
Als het afval onrechtmatig wordt verwerkt en vervolgens weer wordt doorverkocht, zal dat 
in veel gevallen binnen inrichtingen plaatsvinden, waardoor het niet direct kan worden 
gesignaleerd. Ook in het voorbijgaan kunnen echter zaken opvallen die op overtredingen 
van de milieuwetgeving duiden, zoals rondstuivend stof, maar ook geur- of geluidsoverlast 
die zich normaal gesproken niet bij het bedrijf in kwestie voordoet. 
Het schema laat zien dat alle stappen in het proces meestal gepaard gaan met transportbe-
wegingen. Zoals ook geldt voor veel andere vormen van misdaad, is alertheid op transpor-
ten die naar hun aard, tijdstip of locatie merkwaardig zijn, ook bij deze vorm van 
milieucriminaliteit van groot belang. 
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Onrechtmatige inzameling van accu’s
Enkele jaren geleden besloot een schroothandelaar zich ook te gaan bezighouden 
met het inzamelen van loodaccu’s, zowel van bedrijven als particulieren. De onder-
nemer beschikte echter niet voor het inzamelen, noch voor het opslaan, over een 
vergunning. Hij nam in een periode van anderhalf jaar illegaal ruim twee miljoen 
kilo aan loodaccu’s in. Het openbaar ministerie eiste 140 uur werkstraf voor de 
directeur en € 50.000 boete voor zijn bedrijf. Daarnaast moest hij een onterecht 
verkregen winst van € 275.000 inleveren. De ondernemer verdedigde zich onder 
meer door te stellen dat de provincie de wet- en regelgeving ook niet zou hebben 
gesnapt. De ambtenaren hadden liever dat de accu’s tegen de regels werden inge-
nomen, dan dat ze ergens werden gedumpt. Volgens de officier van justitie was dat 
onzin, omdat de verdachte zich pas druk was gaan maken over de vergunning 
nadat het strafrechtelijke onderzoek was gestart. Hij had met het plegen van straf-
bare feiten bovendien een fors voordeel gehad ten opzichte van concurrerende 
bedrijven.16

7.3 Aanpak

Relevante wet- en regelgeving
De wet- en regelgeving ten aanzien van de inzameling en verwerking van afvalstoffen is te 
vinden in uiteenlopende wetten en algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s). Belangrijk 
in dit verband is natuurlijk de Wet milieubeheer, waarin de kaders zijn opgenomen voor 
de behandeling van afvalstoffen. Deze wet is praktisch uitgewerkt in allerlei besluiten, 
zoals het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen en het Besluit inzamelen af-
valstoffen. Het beleid dat ten aanzien van verschillende sectoren en afvalstromen wordt 
gevoerd, is vastgelegd in het Landelijk AfvalbeheerPlan (LAP2). Dit beleidskader wordt 
(ten minste) elke vier jaar vastgesteld. 
Niet alle afvalstoffen vallen onder de Wet milieubeheer. Voor radioactief afval gelden 
de Kernenergiewet en de nota Radioactief afval. Op baggerspecie zijn de Wet verontrei-
niging oppervlaktewateren en de Nota waterhuishouding van toepassing. Voor mest-
overschotten geldt de Meststoffenwet (zie hoofdstuk 13). Tot slot is de inzameling van 
afval dat afkomstig is van schepen geregeld in de Wet voorkoming verontreiniging 
door schepen.

Verantwoordelijke instanties in Nederland
De handhaving van de wet- en regelgeving met betrekking tot afval is toegewezen aan 
zowel bestuurlijke als strafrechtelijke instanties. Binnen inrichtingen (doorgaans een be-
drijf) is het bestuur verantwoordelijk voor het eerstelijnstoezicht. Afhankelijk van de aard 
van de inrichting zijn dat de omgevingsdienst (gemeente en provincie) of de rijksinspecties 
(ILT en NVWA). 
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Buiten de inrichtingen, wanneer het met andere woorden gaat om ‘vrije velddelicten’, heb-
ben de boa’s van verschillende instanties een handhavingsrol. Te denken valt aan de water-
schappen en Staatsbosbeheer.
De strafrechtelijke handhaving valt uiteraard toe aan de politie en het openbaar ministerie, 
alsook aan de beide bijzondere opsporingsdiensten met een milieutaak: de ILT-IOD en de 
NVWA-IOD (zie hoofdstuk 5).

Wat kun je zelf doen en wat meld je aan anderen?
Wanneer je afval aantreft, is het allereerst belangrijk om je te realiseren dat het om gevaar-
lijke stoffen kan gaan. Wanneer je denkt dat dit het geval is, raadpleeg dan de milieuagent. 
Neem ook de algemene veiligheidsmaatregelen in acht. Blijf boven de wind, rook niet, 
gebruik als het mogelijk is beschermende kleding en vooral: blijf eraf. Licht de brandweer 
en de gemeente in. Wanneer vermoedelijk sprake is van afval uit een laboratorium voor 
synthetische drugs, neem dan contact op met de Landelijke Faciliteit Ondersteuning 
Ontmantelen (LFO). 

Afbeelding 7.2 Is hier sprake van 
erfophoging of afvaldumping?

Wanneer het afval niet gevaarlijk is, onderzoek het dan op sporen die kunnen leiden naar 
de eigenaar of de persoon die het heeft gedumpt. Denk bijvoorbeeld aan opschriften, eti-
ketten of adressen. Vermeld in het proces-verbaal altijd het soort afval (huishoudelijk afval, 
puin, hennepafval, bedrijfsafval, chemisch afval enzovoort), de samenstelling van het afval, 
de hoeveelheid, hoe het is achtergelaten (binnen of buiten een inrichting, al dan niet direct 
op de bodem, in een vat enzovoort), in welk gebied het afval is achtergelaten (natuurgebied, 
bebouwde kom, industriegebied) en waar precies (bosperceel, onder aan de dijk, in de 
berm enzovoort). 
Wanneer de verdachte een particulier is en de milieufeiten in het feitenboekje staan ver-
meld, kan voor het verbaliseren van de verdachte een mini proces-verbaal worden gebruikt. 
Omschrijf de redenen van wetenschap. Voeg eventueel pv’s van bevindingen, foto’s of 
analyseverslagen toe. Wanneer de zaak wordt afgedaan met een mini-proces-verbaal, hoe-
ven foto’s en dergelijke niet bijgevoegd te worden. Maak en bewaar ze echter wel! Bij de 
gevallen die niet in het feitenboekje staan of waar geen particulier bij betrokken is, moet 
een dossier worden opgemaakt. 
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Geef de vervuiler de gelegenheid om het afval op te ruimen en vermeld dat in het proces-
verbaal. Controleer of het afval ook daadwerkelijk is verwijderd. Als de vervuiler weigert 
het zelf te doen, laat dan de terreineigenaar het afval opruimen (op kosten van de vervui-
ler). Neem contact op met de grondeigenaar: gemeente, Rijk, provincie, waterschap. Zij 
kunnen bestuursrechtelijk optreden.
Wanneer je afval signaleert, maar er niet zeker van bent of er sprake is van een strafbaar 
feit, maak dan foto’s en leg de signalering vast in BVH. Licht daarnaast altijd de milieu-
agent uit je basisteam in en stuur hem of haar ook de foto’s. 

Afbeelding 7.3 Het wegmengen 
van chemisch afval in stook-
olie vormt een probleem in de 
zeescheepvaart. Het leidt onder 
andere tot extra luchtvervuiling

Vuile olie
‘Vuile olie’ ontstaat door het wegwerken van chemisch afval of olieafval in scheeps-
brandstoffen. Dat afval kan afkomstig zijn uit het buitenland, maar ook uit Nederland. 
De fraude gaat veelal gepaard met het omkatten van afvalstoffen tot ‘product’, terwijl 
er feitelijk geen of maar beperkte reiniging heeft plaatsgevonden. Het schadelijke 
product wordt vervolgens geleverd aan brandstofproducenten, maar het wordt ook 
wel direct als brandstof gebruikt, bijvoorbeeld als dieselolie. Dit kan leiden tot vast-
lopende motoren of negatieve gezondheidseffecten voor het bedienend personeel. 
Aangezien de schadelijke stoffen onvoldoende verbranden in bijvoorbeeld de moto-
ren van zeeschepen, leveren deze praktijken ook een forse bijdrage aan de luchtver-
vuiling (Spapens e.a., 2013).
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8 Illegale afvaltransporten

Afbeelding 8.1 Het op deze wijze transporteren 
van asbest is in strijd met de milieuregels

Thera Boelhouwer is inspecteur bij de ILT-IOD en als themacoördinator EVOA nauw 
betrokken bij de controle op internationale afvaltransporten. ‘Internationaal afval over-
brengen mag, maar het moet wel gecontroleerd gebeuren. Vaak dekt de vlag de lading 
niet.’ Dat er misschien iets niet helemaal in orde is met een transport, kun je ook op straat 
signaleren. ‘Er moeten altijd papieren bijzitten waarop is ingevuld wie de afvalproducent 
is, waar het afval vandaan komt en waar het naartoe gaat. Dat is belangrijk omdat we 
het transport moeten kunnen terugsturen als er wat mis mee is. Wanneer je ziet dat op 
zo’n document in alle vakjes hetzelfde bedrijf staat ingevuld, moet er al een bel gaan 
rinkelen. Ook krijgt de chauffeur soms meer dan één setje documenten mee, waarop het 
de ene keer een grensoverschrijdend afvaltransport is en de andere keer niet. Vraag door 
over de instructies die een vrachtwagenchauffeur heeft meegekregen.’ Boelhouwer heeft 
zich de afgelopen jaren ook beziggehouden met het fenomeen sloopschepen, waarbij in 
Europa afgedankte zeeschepen in Bangladesh en India op het strand worden gezet en 
onder mensonterende omstandigheden worden gesloopt. ‘Die schepen zitten vol met ge-
vaarlijke stoffen, zoals asbest, chemicaliën en olie. Bedrijven die hier mee bezig zijn, staan 
niet stil bij de gezondheids- en de milieubelangen. Recycling is goed, maar het moet wel 
verantwoord gebeuren!’
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8.1 Aard van het probleem 

Afvaltransport is big business. Naar schatting vijftien procent van het totale goederentrans-
port in Nederland betreft het vervoer van afvalstoffen. Nederland is om te beginnen een 
belangrijke exporteur van afvalstoffen. Via de havens van Rotterdam en in mindere mate 
Amsterdam, Vlissingen en Delfzijl, wordt op jaarbasis ongeveer 12,5 miljoen ton afval 
verscheept naar vooral Afrikaanse en Zuidoost-Aziatische bestemmingen (Esman e.a., 
2008). De belangrijkste uitgaande afvalstromen zijn oud papier, elektronisch afval en af-
gedankt witgoed, kunststofafval en oude metalen. Hoeveel afval illegaal wordt geëxpor-
teerd is onbekend (Neve, 2013).
Tegelijkertijd importeren Nederlandse bedrijven ook afval omdat het hier kan worden 
verwerkt. Ook daarbij bestaat het risico dat de samenstelling anders is dan in de papieren 
is opgegeven. Inkomende afvalstromen waarbij illegale praktijken werden vastgesteld, zijn 
huishoudelijk afval, vervuilde grond, chemisch en olieafval, mest en dierlijk materiaal 
(bijvoorbeeld dierlijke vetten), oliehoudend afval van schepen en boorafval uit de offshore 
industrie (Neve, 2013). 

Afbeelding 8.2 Controle van een 
container met elektronisch afval 
(e-waste)

Bij de internationale handel in afvalstoffen zijn uiteenlopende partijen betrokken. Het gaat 
om afvalproducenten die het kwijt willen (ontdoeners), afvalhandelaren, agenten die alle 
logistieke handelingen in verband met het transport regelen voor een opdrachtgever, expe-
diteurs die transporten verzorgen, op- en overslagbedrijven die het afval voor kortere of 
langere tijd bewaren, bedrijven die de uiteindelijke verwerking of verwijdering voor hun 
rekening nemen, verzekeringsmaatschappijen en banken die de financiering van afval-
transporten regelen (Neve e.a., 2012).
Criminaliteit rondom afvalstromen kan verschillende gedaanten aannemen. Een belang-
rijke vorm van fraude is ontkennen dat het bij een partij goederen om afval gaat. Wanneer 
het een ‘product’ betreft, geldt de afvalwetgeving immers niet. Een tweede mogelijkheid is 
net te doen alsof het afval minder schadelijk is dan in werkelijkheid, waardoor ook voor het 
transport lichtere eisen gelden. 
Om ontdekking te voorkomen, treffen malafide exporteurs allerlei maatregelen, zoals het 
dichtlassen van containers zodat ze niet gemakkelijk kunnen worden gecontroleerd, de 
transporten via allerlei omwegen laten lopen, of via havens waar de controle niet erg 
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scherp is. Illegale transporten gaan doorgaans ook gepaard met valsheid in geschrifte en 
oplichting (Neve, 2013).
Wanneer wordt gekeken naar de achtergrond van de verdachten in strafzaken, kunnen 
drie hoofdtypen daders worden onderscheiden. Bij grotere zaken is vrijwel altijd sprake 
van organisatiecriminaliteit en zijn er soms grote firma’s bij betrokken. Daarnaast zijn 
meer schimmige kleinere bedrijven actief, die nogal eens van naam en rechtspersoon 
wisselen. De vraag is in hoeverre dit nog reguliere bedrijven zijn, of dat het gaat om 
rechtspersonen die louter zijn opgericht voor het plegen van strafbare feiten. Daarnaast 
is een scala aan scharrelaars en sjoemelaars actief in deze wereld, die zich vooral bezig-
houden met het kleinschalig inzamelen en exporteren van afvalstoffen, zoals metalen en 
elektronisch afval (Neve, 2013).

Import van huisvuil uit Napels
De Italiaanse stad Napels kampt al jaren met een groot afvalprobleem, dat onder 
meer veroorzaakt wordt doordat de plaatselijke maffia, de Camorra, een grote vinger 
in de pap heeft bij de afvalverwerking en de bouw van bijvoorbeeld verbrandings-
ovens al jarenlang tegenhoudt. Nederland heeft juist een overschot aan verwerkings-
capaciteit en is daarom, gesubsidieerd door de Europese Unie, overgegaan tot het 
importeren van afval uit Napels. Dit afval ging eerder naar Duitsland, waar aan het 
licht kwam dat er ook allerlei schadelijk afval doorheen gemengd was. De afvaltrans-
porten hadden dan ook de aandacht van de Nederlandse autoriteiten. Inmiddels zijn 
de contracten afgelopen en wordt er geen Napolitaans afval meer in ons land ver-
werkt (Cerca Trova, 2016).

8.2 Signaleren

Het signaleren van illegale transportbewegingen met afval is niet eenvoudig. Tijdens een 
normale dienst is het eerst en vooral een zaak van het zien van afwijkingen. Daarbij gaat 
het niet alleen om tijdstippen en locaties, maar bijvoorbeeld ook om vloeistoffen die uit 
vrachtwagens of tankauto’s lekken, stof dat uit een niet afgesloten container of laadbak 
waait, stank enzovoort. 
Voor alle afvalstoffen die uit, naar of binnen Duitsland, België en Luxemburg worden 
vervoerd, moet een A-bord worden gevoerd. Wanneer er bij jou in de gemeente een vracht-
wagen met een dergelijk bord rondrijdt, is dat dus een indicatie dat er afval inzit dat naar 
deze landen wordt vervoerd, of dat eruit afkomstig is. Het gaat om producten die bij de 
ontdoener gelden als afvalstoffen: het maakt dus niet uit wat de ontvanger ermee doet. Een 
vracht zaagsel van een houtzagerij die naar een spaanplatenfabriek wordt vervoerd om daar 
als grondstof te worden gebruikt, geldt voordat het aldaar arriveert toch als afval. Voor oud 
papier geldt hetzelfde. Voor afvaltransporten die binnen Nederland blijven is een A-bord 
niet verplicht.
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Afbeelding 8.3 Het A-bord dat 
in de buurlanden moet worden 
gevoerd door vrachtwagens die 
afval vervoeren: een signaal dat er 
sprake is van een grensoverschrij-
dend afvaltransport

Tijdens een afvaltransport kan ook ongewild lading worden verloren, bijvoorbeeld bij een 
verkeersongeval. Wanneer je ter plaatse komt om assistentie te verlenen, is het dus belang-
rijk om aandacht te besteden aan de vraag wat er precies werd vervoerd, waar het afval 
vandaan kwam en waar het naartoe ging en of het afval dat op straat ligt, ook is wat er op 
de ladingpapieren staat. 
Tot slot vinden afvaltransporten niet alleen via de weg plaats, maar ook per trein of per 
schip. Ook hierbij kunnen zich situaties voordoen die aandacht trekken of verdienen.

8.3 Aanpak

Relevante wet- en regelgeving
In 1989 zijn internationale afspraken over de beheersing van de grensoverschrijdende 
overbrenging van gevaarlijke stoffen en de verwijdering daarvan vastgelegd in het Verdrag 
van Bazel. Deze afspraken kregen een vervolg in de Europese Verordening 259/93 (1994) 
overbrenging van afvalstoffen (EVOA). Op 12 juli 2007 is deze ‘oude’ EVOA vervangen 
door een nieuwe verordening (1013/2006).
De EVOA-regelgeving stelt normen voor het gevaar van een afvalstof. Dat heeft op zijn 
beurt gevolgen voor de voorwaarden waaronder het mag worden geëxporteerd. Voor het 
overbrengen van gevaarlijke afvalstoffen geldt bijvoorbeeld dat een kennisgeving moet 
worden gedaan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en dat toestemming 
moet worden verkregen. Ook het beoogde doel van het afval speelt mee: wanneer het in 
een ander land weer nuttig wordt toegepast of gerecycled, is meer mogelijk dan wanneer 
het doel is om het te storten. Het maakt ook uit naar welk land men het afval wil uitvoeren. 

Verantwoordelijke instanties in Nederland
In Nederland is de ILT verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving en de bestuur-
lijke handhaving van de EVOA. Voor gevaarlijke afvalstoffen geldt een meldplicht bij het 
Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Ook de Douane controleert afvaltransporten. De 
strafrechtelijke handhaving wordt onder leiding van het functioneel parket uitgevoerd 
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door de ILT-IOD of de milieuopsporingsteams van de politie. Daarbij wordt vaak samen-
gewerkt. 

Wat kun je zelf doen en wat meld je aan anderen?
Als politiefunctionaris kun je betrokken worden bij controles van afvaltransporten. 
Daarbij is een aantal aandachtspunten van belang. Bij afvaltransporten moet een begelei-
dingsbrief aanwezig zijn, waarop diverse vakken verplicht moeten zijn ingevuld. 
Belangrijk is om na te gaan of de samenstelling van de lading overeenkomt met wat op 
het formulier vermeld staat. 
Bij het LMA kan worden nagegaan of het afvaltransport is aangemeld. Het meldsysteem 
Amice geeft daarin direct inzicht. Via internet kun je actuele informatie opvragen over de 
afvaltransporten. Controleer of de gegevens in het meldsysteem overeenkomen met de 
begeleidingsbrief en de daadwerkelijke lading. 
De vervoerder moet ook aan voorwaarden voldoen. Controleer of deze over een VIHB-
nummer beschikt en gerechtigd is om afval te transporteren. VIHB staat voor Vervoerders, 
Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars van afvalstoffen. Ook de ontvanger waar het 
transport naar onderweg is, moet gerechtigd zijn om het afval te ontvangen. 

Afbeelding 8.4 Hier is niet alleen 
sprake van een afvaltransport, 
maar ook van een onverantwoorde 
manier van vervoeren

Al deze aspecten kunnen tijdens een geplande EVOA-controle gemakkelijk worden gecon-
troleerd. Wanneer het om een niet-geplande controle gaat, bijvoorbeeld wanneer er sprake 
is geweest van een verkeersongeval, is het zaak om foto’s of kopieën te maken van alle la-
dingspapieren, de begeleidingsbrief, het rijbewijs, kentekenbewijs enzovoort. De verkre-
gen gegevens kunnen dan achteraf worden geverifieerd. Bij twijfel kan de EVOA-meldkamer 
van de ILT worden gebeld.
Een transport van grond wordt in principe ook als een afvaltransport beschouwd, tenzij er 
een schone grond verklaring aanwezig is, of het gaat om een bouwstof. Dit kun je vaststel-
len aan de hand van de papieren die de chauffeur bij zich heeft. Bij controle van een 
grondtransport moet een kopie van de begeleidingsbrief worden gemaakt en opgestuurd 
naar de gemeente waar de grond naartoe gaat.
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Wanneer afval van een vrachtwagen afwaait dat niet gevaarlijk is, kun je dat afdoen 
met een mini-proces-verbaal. Wanneer het wel gevaarlijk is, moet een dossier worden 
opgemaakt.

Afbeelding 8.5 Afgedankte 
elektronica wordt regelmatig 
naar Afrika gesmokkeld, waar het 
op onverantwoorde wijze wordt 
‘verwerkt’

Illegale export van afgedankt witgoed 
In 2008 zien oplettende politiemensen van de toenmalige politieregio IJsselland een 
man met een busje spullen ophalen bij elektronicazaken en ze naar een opslagloods 
in Deventer brengen. Informatie uit de politiesystemen wees erop dat bij diezelfde 
loods enkele jaren eerder al was gezien dat deze vol oude apparatuur stond, maar 
daaraan was toen geen gevolg gegeven. Dit keer wordt wel een opsporingsonderzoek 
gestart. Het blijkt dat deze ‘kleine zelfstandige’ zonder vergunning afgedankte ap-
paraten inneemt en deze laat verschepen naar Ghana, Oekraïne en Tsjechië. De af-
valregelgeving wordt omzeild door de goederen op te geven als ‘tweedehands’. In 
werkelijkheid wordt het grootste deel in de bestemmingslanden gedumpt of ver-
brand, nadat eerst de bruikbare delen eruit zijn gesloopt (Politie Nederland, 2010).
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9  Bodemvervuiling en vervuilde 
grondstromen

Alex te Dorsthorst is sinds 2003 werkzaam in de wereld van de bodemhandhaving. 
Eerst bij een gemeente en vervolgens bij de omgevingsdienst. ‘Door de jaren heen heb 
ik veel ervaring opgedaan en inzicht gekregen in deze toch aparte tak van sport. Je 
hebt te maken met aannemers, grondverzetbedrijven, intermediairs, adviesbureaus, 
grondbanken en overheden.’ Al die partijen hebben hun eigen belang en er kan veel 
geld worden verdiend met gerommel met grond. ‘Ik heb geleerd dat papier geduldig is 
en het niet altijd is wat het lijkt. Een mooi voorbeeld is een keuringsrapport van een 
partij grond die we pas geleden ontvingen. Bij het nameten van de boorgaten bleek 
dat niet tot 270 cm was geboord, zoals in de rapportage stond, maar tot 210 cm.’ Hier 
was dus sprake van valsheid in geschrifte en het niet-uitvoeren van een representatief 
onderzoek. Het adviesbureau gaf later als verklaring dat onder hoge werkdruk moet 
worden gepresteerd, omdat de marges klein zijn en de opdrachtgevers naar andere ad-
viesbureaus lopen bij te hoge kosten. ‘Om dit soort misstanden op te sporen en aan te 
pakken is samenwerken met andere overheden belangrijk, maar nog steeds merk ik dat 
informatie niet of nauwelijks wordt gedeeld. Mijn advies is: trek samen aan het touwtje, 
dan komt vaak de knoop los...’

Afbeelding 9.1  
Een berg illegaal 
gedumpt afval in 
het buitengebied

Handboek Milieucriminaliteit.indd   71 07/06/16   8:57 PM



72    Handboek Milieucriminaliteit

9.1 Aard van het probleem 

Bodemvervuiling is in het dichtbevolkte Nederland een groot probleem. In 2011 waren er 
zo’n 250.000 (mogelijk) verontreinigde locaties. Jaarlijks worden meer dan 2.000 sanerin-
gen uitgevoerd (RIVM, 2010). Dit is noodzakelijk wanneer de verontreinigde grond direct 
nadelige gevolgen heeft voor mens en milieu. De gevolgen van de vervuiling moeten dan 
zo veel mogelijk worden beperkt en waar mogelijk ongedaan worden gemaakt.
Bodemvervuiling heeft uiteenlopende kwalijke gevolgen. De stoffen in de bodem kun-
nen vervliegen en in de lucht terechtkomen en de mensen die ze inademen, kunnen te 
maken krijgen met klachten als hoofdpijn en verminderde concentratie. Langdurige 
blootstelling kan ook ernstige ziekten tot gevolg hebben. Het grond- en drinkwater kan 
worden aangetast doordat verontreinigende stoffen met het regenwater in de bodem 
worden uitgespoeld. Ook flora en fauna ondervinden negatieve gevolgen van bodemver-
vuiling. 
Bij het saneren van vervuilde grond wordt op uiteenlopende manieren gefraudeerd. Er 
wordt bijvoorbeeld grond afgegraven zonder vergunning of zonder dat bemonstering 
plaats heeft gevonden. Een simpele maar effectieve truc is meer afgraven dan nodig is 
en vervolgens de schone en vervuilde lagen met elkaar mengen, zodat het niveau van 
vervuiling daalt. Ook bij het transport worden milieuwetten overtreden, bijvoorbeeld 
door grond te vervoeren die nog niet is vrijgegeven, of door te sjoemelen met gelei-
dingsbrieven. Uiteraard kunnen ook bij de toepassing van de grond regels worden 
overtreden, bijvoorbeeld door vervuilde grond te gebruiken waar alleen schone grond is 
toegestaan.
Criminaliteit in het grondstromenproces is voornamelijk organisatiecriminaliteit. Er zijn 
vele bedrijven die op de één of andere manier met grond te maken hebben. De grootste 
criminogene risico’s liggen bij bodemintermediairs, grondverzetbedrijven en bouwbedrij-
ven. In 2011 waren er 1.800 erkende en ongeveer 2.000 niet-erkende bodemintermediairs, 
meer dan 8.000 grondverzetbedrijven en ongeveer 50.000 bouwbedrijven (Neve e.a., 
2012). Fraude met vervuilde grond is hoogst lucratief. Voor de reiniging van een gemid-
delde hoeveelheid vervuilde grond wordt zo’n €  100.000 betaald (Van der Leest e.a., 
2008). Daar komen dan nog de kosten bij van het afgraven, het transport van de verontrei-
nigde grond en de eventuele aanvoer van schone grond. 

Afbeelding 9.2 Controle op de 
bouwplaats door de milieuagent
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9.2 Signaleren

Bij het saneren van verontreinigde grond moet een aantal processtappen genomen worden 
(zie schema 9.1). Wanneer bodemvervuiling is ontstaan of vastgesteld, wordt de grond eerst 
bemonsterd en geanalyseerd. Vervolgens wordt het grondwerk uitgevoerd en de ontgraven 
grond getransporteerd, opgeslagen en gereinigd. Daarna kan het worden hergebruikt. 

bodemvervuiling

bodemsaneringswerk

opslag

reiniging

hergebruik

transport

transport

transport

bemonstering

Schema 9.1 Vereenvoudigd  
proces bodemcriminaliteit

Bij bodemvervuiling is het om te beginnen zaak om alert te zijn op het ontstaan ervan en 
daarvan melding te maken. Zo kan bijvoorbeeld bij verkeersongevallen olie of benzine 
weglekken en de bodem of het water vervuilen. Bij brand kan bodemvervuiling ontstaan 
door het bluswater. Wanneer je stuit op een afvaldumping kan, afhankelijk van de aard 
ervan, ook de bodem vervuild zijn geraakt. 
Wanneer er saneringswerkzaamheden plaatsvinden, kan er ook aanleiding zijn om daar 
eens bij stil te staan. Wie voeren deze werkzaamheden uit? Hoe gaan ze te werk? Wat is 
de aanleiding geweest voor de vervuiling? Komen de werkzaamheden overeen met de aard 
van de vervuiling?
De (tijdelijke) opslag van vervuilde grond moet ook aan specifieke regels voldoen. Zo moet 
bij schadelijke stoffen die kunnen wegspoelen, bijvoorbeeld als gevolg van een regenbui, 
de uitgegraven grond worden afgedekt. Wanneer er ergens op een onverwachte plek ‘op-
eens’ een berg zand ligt, zonder dat duidelijk is waarom, is dat reden voor aandacht. Zit er 
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bijvoorbeeld zichtbaar afval in of stinkt het? Datzelfde geldt voor een berg op het oog 
schone grond die op een plek ligt waar deze kennelijk zal worden hergebruikt. 

Rivierdijken: een tikkende tijdbom?
In de winter van 1993 ontstond in het rivierengebied grote overlast door hoog water. 
Zelfs de Rijksweg A2 moest bij Den Bosch worden afgesloten omdat deze blank was 
komen te staan. Ook moesten 70.000 bewoners van de Ooijpolder, het Land van 
Maas en Waal en de Bommelerwaard worden geëvacueerd. Om te voorkomen dat dit 
nog eens zou gebeuren, werden de rivierdijken op grote schaal versterkt en ver-
hoogd. Politiemensen die in deze gebieden werkzaam zijn (geweest), vermoeden dat 
malafide bedrijven daarbij op grote schaal vervuilde grond en ander afval hebben 
verwerkt. Over de aard en omvang van de milieuschade die dit heeft veroorzaakt en 
op termijn nog kan opleveren, zijn geen nadere details bekend.

9.3 Aanpak

Relevante wet- en regelgeving
De wetgeving in verband met bodembescherming is vastgelegd in de Wet bodembescher-
ming (Wbb). Wanneer het gaat om vervuiling van een waterbodem, geldt de Waterwet. De 
Wbb is nader uitgewerkt in het Besluit bodemkwaliteit, waarin wordt aangegeven hoe 
grond, bagger en bouwmaterialen nuttig kunnen worden toegepast. De Regeling bodem-
kwaliteit bevat de uitvoeringsbesluiten waarin de precieze normen zijn opgenomen.
Ook de Handhavingsuitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit (HUM-Bbk) is van be-
lang. Deze bevat handreikingen om het ‘dagelijkse’ werk voor de toezichthouder/handha-
ver (zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk) bij bodemsaneringen inzichtelijk te 
maken. Daarnaast bevat deze werkinstructies voor de toezichthouder, controlemethoden 
en leidraden voor het optreden bij overtredingen van de Wbb.

Verantwoordelijke instanties in Nederland
De omgevingsdiensten oefenen het eerstelijnstoezicht uit bij grotere bodemsaneringen. 
Dit behelst het goedkeuren van het saneringsplan, het afgeven van een beschikking bij het 
saneringsplan, het controleren gedurende de sanering, het beoordelen van het evaluatie-
rapport en na afloop het controleren van de gesaneerde locatie op basis van bodemmon-
sters (Van der Leest, 2008). De ILT is verantwoordelijk voor het tweedelijnstoezicht op het 
bevoegd gezag. De politie en de ILT-IOD voeren de strafrechtelijke opsporingsonderzoeken 
uit naar criminaliteit bij bodemsaneringen, onder leiding van het functioneel parket. 

Wat kun je zelf doen en wat meld je aan anderen?
Wanneer je mogelijk vervuilde grond aantreft, is het belangrijk om dat te melden bij de 
omgevingsdienst. Wanneer er (ook) sprake is vervuiling van water, moet het waterschap 
worden ingelicht.
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Afbeelding 9.3 Een locatie waar 
de bodem moet worden gesaneerd

‘Saneren’ door te mengen en exporteren
Enkele jaren geleden deed de politie in Oost-Nederland onderzoek naar een be-
drijf dat opdracht had gekregen om een stuk gemeentegrond af te graven en 
schoon te maken. Deze was vervuild geraakt met asbest als gevolg van een brand. 
Volgens het bestek moest er vijf centimeter van de toplaag worden afgegraven en 
gereinigd. Het bedrijf groef echter dertig centimeter af en mengde de schone en 
vuile grondlagen om zo de gemiddelde vervuiling te verlagen. Vervolgens trans-
porteerde het bedrijf de grond illegaal naar een dochteronderneming in Duitsland. 
Daar werd de partij opnieuw bemonsterd en vanwege de – minder strenge – 
Duitse normen ‘schoon’ verklaard. Vanwege het vrije verkeer van goederen kon 
de grond daarna probleemloos weer in Nederland worden ingevoerd. 
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10 Asbest

Alfred Peperkoorn is operationeel specialist en recherchekundige bij het Team Milieu 
van de eenheid Oost-Nederland. Asbestcriminaliteit trok zijn aandacht na een wel zeer 
schrijnende zaak. ‘Bij een illegale asbestverwijdering in 2009 bleken dertig Polen weken-
lang te zijn ingezet om asbest weg te slopen uit twee kantoorgebouwen in Gelderland. 
Die Poolse arbeiders wisten niet wat asbest was en hadden geen adembeschermingsmid-
delen of veiligheidskleding. Er is een grote kans dat een aantal daaraan in de toekomst 
zal overlijden. Is dat niet gewoon moord op termijn?’ Hij besloot er zijn scriptie over te 
schrijven, waarin hij de vraag onderzocht of zo’n geval niet moet worden opgevat als uit-
buiting en dus als regelrechte mensenhandel. Met de bijbehorende strafmaten. ‘Legale 
asbestverwijdering is duur en beunhazen zijn altijd wel te vinden. Bij het illegaal verwij-
deren van asbest zonder bescherming worden regelmatig mensen ingezet die weinig keus 
hebben. In een tijd van onzekerheid op de arbeidsmarkt willen zij graag hun baan hou-
den en denken dan niet genoeg of helemaal niet na over de gezondheidsrisico’s’, aldus 
Peperkoorn. ‘Uiteindelijk is het de lager opgeleide of ongeschoolde asbestsloper die niet 
oud zal worden, niet degene die de opdracht geeft.’ De excessen bij asbestcriminaliteit 
lenen zich uitstekend voor een integrale aanpak. ‘We moeten oog hebben voor bredere 
criminele netwerken, met inbegrip van intermediairs zoals uitzendbureaus. Maar ook 
voor de internationale aspecten en voor het afpakken van wederrechtelijk verkregen ver-
mogen. De collega’s in de uniformdienst hebben een belangrijke taak om te signaleren 

Afbeelding 10.1  
Wanneer asbest 
wordt gebroken 
of kapot wordt 
getrapt komen 
schadelijke asbest-
deeltjes vrij
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en het Plaats Delict Management uit te voeren, want het is voor een strafrechtelijke 
aanpak heel belangrijk dat het forensisch en tactisch bewijs tijdens het “gouden uur” 
goed worden veiliggesteld!’

10.1 Aard van het probleem 

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen die zijn opgebouwd uit microsco-
pisch kleine, naaldachtige vezels. De belangrijkste eigenschap is dat het warmte-isolerend 
is, en bovendien sterk, slijtvast en goedkoop. In woningen werd het bijvoorbeeld toegepast 
als brandwerend materiaal rond de cv-ketel, als onderlaag in vinyl vloerbedekking of in 
huishoudelijke apparaten die warmte uitstralen of aan warmte worden blootgesteld. Ook 
in golfplaten die vaak als dakbedekking werden gebruikt voor schuren, niet alleen bij wo-
ningen, maar bijvoorbeeld ook bij boerderijen, werd asbest verwerkt. In oude auto’s komt 
het bijvoorbeeld ook nog voor in koppelingsplaten en remvoeringen. 
De meest toegepaste typen asbest in Nederland zijn wit asbest, blauw asbest en bruin as-
best. In de meeste asbesthoudende producten zit wit asbest, maar dan vaak wel vermengd 
met andere soorten. De verschillende typen asbest kunnen leiden tot uiteenlopende ziek-
tebeelden, die met elkaar gemeen hebben dat ze allemaal dodelijk zijn. 

Afbeelding 10.2 Een half 
gesloopte schuur met afval waar-
tussen zich asbest bevindt. Op 
het platteland staan veel stallen 
die nog asbest daken hebben. Ook 
bij brand moet daarmee rekening 
worden gehouden

Wanneer asbest opgesloten zit, kan het weinig schade aanrichten. Wanneer de vezels ech-
ter vrijkomen, bijvoorbeeld door in asbesthoudend materiaal te zagen, eraan te schuren of 
erin te boren, levert dat grote gezondheidsrisico’s op. Asbestvezels kunnen ook vrijkomen 
door slijtage, bijvoorbeeld van asbestdaken. Hoewel de risico’s al vele jaren bekend waren, 
werden in Nederland pas in 1993 de meeste toepassingen van asbest verboden. 
Bij de verwijdering van asbest wordt op grote schaal gefraudeerd. Een beperkte marktverken-
ning die enkele jaren geleden door de politie Rotterdam-Rijnmond en de omgevingsdienst 
in enkele gemeenten werd uitgevoerd, liet zien dat zestig procent van de bedrijven in de as-
bestketen op één of andere manier niet volgens de regels werkte. In het rapport ‘Naleving 

Handboek Milieucriminaliteit.indd   78 07/06/16   8:57 PM



Asbest    79

asbestregels’ uit 2009 luidde de conclusie dat zelfs vijftig tot zeventig procent van de ver-
gunde sloopwerken niet conform de regels werd uitgevoerd. Volgens bestuurlijke handha-
vers en milieuopsporingsteams van de politie is er anno 2015 niet veel veranderd.
Asbest mag in de meeste gevallen alleen door gecertificeerde bedrijven worden verwijderd. 
In de praktijk zijn echter ook allerlei louche bedrijfjes actief die niet gecertificeerd zijn, of 
wel erkende bedrijven die desondanks de regels overtreden. Zij voldoen bijvoorbeeld niet 
aan de sloopmeldingsplicht en voeren de werkzaamheden veelal illegaal uit, bij voorkeur 
in het weekend. 

10.2 Signaleren

In de vereenvoudigde keten van asbestcriminaliteit kunnen vier stappen worden onder-
scheiden: het ontstaan van asbestgevaar, de asbestverwijdering, het vervoer en (tijdelijke) 
opslag en het storten of illegaal dumpen van asbest.

Schema 10.1 Vereenvoudigd 
proces asbestcriminaliteit

ontstaan asbestgevaar

asbestverwijdering

vervoer en opslag

stort of dumping

transport

transport

inventarisatie

Asbest vormt een probleem wanneer het vrijkomt en dat kan verschillende oorzaken heb-
ben. Om te beginnen, kan het asbestgevaar ontstaan als gevolg van brand in een pand 
waarin zich asbest bevindt. Het is dus zaak om daarmee rekening te houden wanneer je 
als politie ter plaatse komt. Een andere mogelijkheid is dat asbesthoudende daken weg-
waaien door een storm, waarbij asbestgevaar kan ontstaan doordat stukken gebroken as-
bestplaat her en der terecht komen, en worden stukgetrapt of -gereden.
Asbestgevaar ontstaat in de praktijk het vaakst als gevolg van sloop- of renovatiewerk-
zaamheden, wanneer er niet volgens de regels wordt gewerkt. Het kan ook gaan om 
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sloopwerken buiten, zoals het vervangen van asbestdaken op een stal of schuur. Het 
grootste deel van de asbesthoudende daken is te vinden bij dergelijke bouwwerken. Dit 
zal zichtbaarder zijn dan wanneer het saneringswerk binnen een gebouw plaatsvindt. 
Ook dan kun je echter alert zijn op signalen, bijvoorbeeld dat het personeel zonder 
beschermingsmiddelen aan het werk is, of wanneer gesloopt asbest onverpakt in een 
open container wordt gegooid. Wanneer het gaat om een (kantoor)pand dat vóór 1993 
gebouwd is, is er grote kans dat er ook asbest moet worden verwijderd. In die gebou-
wen mag geen enkel bouwmateriaal – ook geen hout, steen, metaal of kunststoffen – 
worden verwijderd, als daar niet eerst een volledige en erkende asbestinventarisatie is 
uitgevoerd.
In de praktijk wordt vaak al van tevoren bijvoorbeeld een systeemplafond weggehaald of 
worden de metaalhoudende verwarmingsradiatoren en koperhoudende elektriciteitska-
bels of aluminium kabelgoten verwijderd. Juist op die plekken zit vaak asbest. Kabelgoten 
boven systeemplafonds zijn berucht omdat zich daar in de loop der jaren vaak niet-
hechtgebonden asbest heeft kunnen verzamelen. Deze illegale voorsloop laat men vaak 
over aan minder geschoold of niet-gecertificeerd personeel dat daarbij al meteen ernstig 
besmet kan raken. Niet zelden zijn deze ‘voorslopers’ totaal niet op de hoogte van het 
gevaar en weten ze niet dat zij bij dit soort sloopwerk absoluut professionele persoonlijke 
beschermingsmiddelen moeten gebruiken. Alle asbestslopers moeten op de man gecer-
tificeerd zijn en een Nederlandstalig diploma hebben behaald. Zij moeten dus de 
Nederlandse taal machtig zijn. Persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder adembe-
schermingsmiddelen moeten ook echt professioneel zijn: een mondkapje van de bouw-
markt houdt geen asbestvezel tegen. 

Afbeelding 10.3 In kabelgoten hoopt zich vaak asbest op: ze worden soms door ‘voorslopers’ al 
illegaal verwijderd voordat de ‘echte’ asbestsanering begint, met alle risico’s voor hun gezond-
heid van dien (foto links). Asbest mag niet op deze manier worden opgeslagen en getranspor-
teerd, maar moet worden verpakt of afgedekt (foto rechts)

Bij het afvoeren van asbesthoudend afval moet aan specifieke eisen worden voldaan. 
Asbest moet altijd in daarvoor goedgekeurde en goed gesloten plastic zakken worden 
vervoerd. Die mogen dus niet scheuren. Op die zakken moet duidelijk leesbaar het 
‘gevaarsetiket Asbest’ te zien zijn. Professionele bedrijven moeten die zakken boven-
dien in gesloten containers opslaan en vervoeren, opdat asbestdeeltjes tijdens het trans-
port niet kunnen wegwaaien. Wanneer ergens een container met sloopafval staat, kun 
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je ook kijken of er geen asbest tussen zit. Ga in verband met het besmettingsgevaar 
echter nooit zonder adequate persoonlijke beschermingsmiddelen in zo’n container op 
zoek naar asbest! Ook voor de opslag gelden regels en die kunnen dus eveneens worden 
overtreden.
Een laatste mogelijkheid om met asbest geconfronteerd te worden, is als het ergens is 
gedumpt. Particulieren kunnen asbesthoudend materiaal dat bijvoorbeeld bij het doe- 
het-zelven is vrijgekomen, gratis afgeven bij de plaatselijke milieustraat. Ondernemers 
moeten daar echter voor betalen en de kans bestaat dan ook dat zij het afval dan maar 
ergens achterlaten. Dumpingen staan altijd in verband met illegale asbestverwijdering 
en zijn daarom als misdrijf-pd aan te merken. Bij graafwerkzaamheden komt nogal 
eens asbest boven dat vroeger illegaal is gestort. Men heeft dan opeens een ‘asbestpro-
bleem’ en dat kan extra geld kosten. De verleiding is dan groot om er ook weer illegaal 
vanaf te komen.

Asbest komt vrij bij brand
In december 2014 brak een grote brand uit in twee botenloodsen in Roermond, 
waarbij veel asbest vrijkwam. Als gevolg daarvan moest een groot deel van het 
centrum van de stad worden afgesloten. In totaal ging het om een gebied van 
700 bij 1.500 meter. Een gespecialiseerd bedrijf moest worden ingehuurd om 
het asbest op te ruimen. Bewoners in het besmette gebied moesten ramen en 
deuren gesloten houden en ook winkels en scholen bleven de hele dag dicht. 
Het station en belangrijke wegen rond het centrum werden afgesloten in ver-
band met de schoonmaakwerkzaamheden. De burgemeester kondigde daarvoor 
een noodverordening af.17

10.3 Aanpak

Relevante wet- en regelgeving
Hoe de gecertificeerde asbestverwijderingsbranche asbest moet verwijderen, is geregeld in 
het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit). Voor burgers en bedrijven die geen deel 
uitmaken van de asbestverwijderingsbranche is de regelgeving in het Asbest-
verwijderingsbesluit te vinden. Overtredingen van het Arbobesluit zijn in de regel geen 
strafbare feiten. Ze worden door de Inspectie SZW (I-SZW, de vroegere Arbeidsinspectie) 
beboet met een bestuurlijke boete. Overtredingen die gewone bedrijven en burgers plegen, 
zijn wel strafrechtelijk vervolgbaar. Hiervoor kan een proces-verbaal (van bevindingen) 
worden opgemaakt. De beide regelingen lopen parallel. 
Risicoklasse 1 geldt bij hechtgebonden (bouw)materialen die niet aangetast of verweerd 
zijn en die zonder verspanende bewerkingen (bijvoorbeeld vijlen, boren of zagen) en/of 
breuk te verwijderen zijn. Daarbij valt te denken aan asbestplantenbakken, aan golfplaten 
die alleen maar vastgeschroefd zitten, of aan een vastgeklemd asbestplaatje achter de 
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kachel. De burger mag dit soort zaken vaak zelf verwijderen, direct verpakken en afvoeren 
naar het gemeentelijke inzameldepot. 
Wanneer risicoklasse 2 geldt, mogen alleen professionals optreden en is de verwijdering 
aan strenge regels gebonden. Bedrijven moeten bij elke risicoklasse een gecertificeerd as-
bestverwijderingsbedrijf inschakelen. De bescherming van werknemers tegen de gevaren 
van asbest is eveneens geregeld in het Arbobesluit.

Verantwoordelijke instanties in Nederland
De omgevingsdiensten zijn in ons land eerstverantwoordelijk voor de bestuurlijke hand-
having als het gaat om asbestwerkzaamheden in inrichtingen. Het toezicht op de verwij-
dering van asbest uit bijvoorbeeld schepen, treinen en industriële installaties is de 
verantwoordelijkheid van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De I-SZW is 
onder meer verantwoordelijk voor de controle op gezonde arbeidsomstandigheden. Ook 
van belang is de Stichting Certificatie Asbest (Ascert), die de certificering van asbestver-
wijderingsbedrijven voor haar rekening neemt. Op de website van deze stichting (www.
ascert.nl) is onder meer te zien of een bedrijf gecertificeerd is en welke certificaten zijn 
ingetrokken.

Afbeelding 10.4 Dumping van 
asbest in de natuur

Wat kun je zelf doen en wat meld je aan anderen?
Wanneer je asbest aantreft, realiseer je dan dat het gevaarlijk is. Adem geen stofdeeltjes in 
en voorkom verspreiding. Loop bijvoorbeeld niet door het stof.
Als je stuit op asbestafval, zet dan naar eigen inzicht de omgeving af, bijvoorbeeld om te 
voorkomen dat spelende kinderen ermee in contact komen. Besef ook dat het hier gaat om 
een plaats delict, die als zodanig behandeld moet worden. Zo is het van groot belang dat 
in samenwerking met de twee andere handhavingspartners (I-SZW en de omgevings-
dienst) monsterneming plaatsvindt. De Richtlijn Monsterneming bij Milieudelicten stelt 
daar eisen aan. Waarschuw vervolgens de grondeigenaar en de afdeling Bouwen en Wonen 
van de gemeente. Zij nemen als deskundigen de eerste maatregelen en zorgen dat het as-
best verantwoord wordt afgevoerd. Probeer net als bij een gewone afvaldumping de iden-
titeit van de dader vast te stellen. 
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Afbeelding 10.5 Asbest mag niet 
op deze wijze worden getranspor-
teerd

Wanneer het gaat om een mogelijk illegale asbestsloop, informeer dan eveneens de ge-
meente of omgevingsdienst. De sloop moet bij de gemeente zijn aangemeld en aldaar dus 
bekend zijn. Wanneer er sprake is van werkzaamheden in opdracht, moet ook de I-SZW 
in kennis worden gesteld. Indien het asbest de omgeving vervuilt, bijvoorbeeld omdat het 
wegwaait, is ook afzetten noodzakelijk.
Als er sprake is van een brand waarbij mogelijk asbest vrijkomt, ga dan bovenwinds staan 
om geen gevaar te lopen en zet het gebied ruim af. Laat de meldkamer de relevante dien-
sten oproepen: brandweer, gemeente, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de 
Regio (GHOR), de omgevingsdienst en de asbestinspecteur van de I-SZW. De meldkamer 
van de I-SZW in Utrecht is dag en nacht bereikbaar. Informeer ook altijd (desnoods ach-
teraf) de milieuagent.
Stel zowel bij het aantreffen van asbestafval, een illegale asbestsloop als een asbestbrand 
vast of er mogelijk sprake is van verwijtbare schuld. Bij een sloop zijn degenen die de 
werkzaamheden uitvoeren en de eigenaar verantwoordelijk. De omgevingsdienst moet 
dan als bevoegd gezag de vereiste maatregelen nemen. Laat de omgevingsdienst het asbest 
door een laboratorium onderzoeken: een analyseverslag is verplicht. Voeg ook processen-
verbaal van bevindingen en foto’s bij het dossier. Denk bij het samenstellen van het dossier 
aan de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Neem wanneer nodig con-
tact op met de afdeling financiële recherche. 
Bij een asbesttransport per vrachtauto, moet de chauffeur altijd een zogenaamde ‘begelei-
dingsbrief’ bij zich hebben waarop belangrijke gegevens staan over de ontdoener, de trans-
porteur en de ontvanger (zie hoofdstuk 8). Die gegevens moeten na afloop van het 
transport aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) worden gemeld zodat nadien een 
sloopmelding kan worden vergeleken met de LMA-gegevens. Met begeleidingsbrieven kan 
worden gefraudeerd doordat niet de plaats van herkomst van het afval op de brief wordt 
gezet, maar het bedrijfsadres. Dan is de link tussen de vervoersadministratie en sloopmel-
ding niet meer te leggen. 
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Afbeelding 10.6 Het asbestschip 
Otapan

Asbestschip Otapan
De Otapan is de naam van een vrachtschip dat in 2001 het middelpunt werd van een 
slepend milieuschandaal toen het asbest aan boord werd gesaneerd in de haven van 
Amsterdam. Dit gebeurde door een groep Mexicanen, die speciaal voor dat werk 
waren ingevlogen. De Amsterdamse politie stelde vast dat dit volledig in strijd met 
de regels gebeurde, waardoor het schip en de omgeving met asbestresten waren 
verontreinigd. Op het bovendek lagen stukken asbest en ongeveer 3.000 dichtge-
plakte vuilniszakken met in totaal 26 ton asbesthoudend materiaal. Op last van de 
toenmalige VROM-inspectie verwijderden gecertificeerde bedrijven 70 ton asbest op 
kosten van de gemeenschap. In 2006 vertrok de Otapan naar Turkije om daar te 
worden gesloopt. De Turkse autoriteiten weigerden het schip echter de toegang, 
aangezien er nog altijd veel meer asbest aanwezig was dan de 1 ton die de eigenaar 
had opgegeven… De Otapan keerde terug naar Nederland, waar nog eens 77 ton as-
best werd verwijderd. Daarna werd het schip in 2008 alsnog in Turkije gesloopt.
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‘Stroperij wordt zwaar onderschat’, zo stelt Ad Bogers, voormalig chef van het milieuteam 
Oost-Brabant. ‘Je hoort sommige leidinggevenden bij de politie, maar ook officieren van 
justitie zeggen dat het toch niet uitmaakt wie het konijntje afschiet, de stroper of de jager. 
Er zijn toch wel een paar verschillen. Allereerst natuurlijk omdat de jager legaal aan wild-
beheer doet, terwijl stroperij illegaal is en dieren zonder enig voorbehoud worden gedood, 
ook als ze dragende zijn of wanneer net geboren dieren nog verzorgd moeten worden. De 
stroper is alleen maar bezig voor de fun.’ Bogers heeft in de afgelopen jaren de wildstroperij 
zien veranderen. ‘Het is nu agressiever, grootschaliger, mobieler, er wordt geen rekening 
meer gehouden met de wildseizoenen en er worden talloze andere strafbare feiten gepleegd. 
Het gaat soms met drie tot vijf voertuigen, waaronder een geprepareerde snelle auto. Die 
is vaak voorzien van valse kentekenplaten, is onverzekerd en men betaalt geen belasting. 
In deze auto bevinden zich vaak de lange honden of geweren en het wild. De criminelen 
zullen koste wat het kost voorkomen dat deze auto door de politie wordt aangehouden. De 
andere voertuigen zorgen voor afstopping van de politie of het zaaien van verwarring. Er 

Afbeelding 11.1 Roofvogels worden soms gedood 
door personen uit de jachtwereld, die de vogels 
ten onrechte zien als concurrenten in de jacht op 
‘hun’ wild
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wordt vaak met zeer hoge snelheden gereden met alle risico’s van dien. Stropers rijden door 
afrasteringen, over weilanden, verontrusten vee, bedreigen getuigen en brengen schade toe 
aan eigendommen van in het buitengebied wonende of werkende mensen.’ Om stropers 
effectief te kunnen aanpakken, is een geavanceerde en recherchematige aanpak noodza-
kelijk, maar helaas ontbreekt het daarvoor doorgaans aan de noodzakelijke capaciteit en 
prioriteit.

11.1 Aard van het probleem 

Stroperij in Nederland kan worden onderverdeeld in diverse typen: wildstroperij, visstro-
perij, vangen van beschermde vogels en roofvogelvervolging.
Bij wildstroperij wordt ongecontroleerd en illegaal ingegrepen in wildpopulaties door middel 
van strikken, klemmen, vallen, geweren, vergif, lange honden of kruisbogen (Neve e.a., 
2012). Wildstroperij vindt doorgaans plaats uit recreatieve overwegingen. Gestroopt wild zou 
niet of nauwelijks in het reguliere verkoopcircuit belanden. De daders zijn vaak afkomstig 
van woonwagenkampen, of aan kampbewoners gelieerde personen. Zij schuwen tegen ge-
zagsdragers het gebruik van geweld niet en zijn vaak betrokken bij andere vormen van cri-
minaliteit. Ze werken bij de stroperij op georganiseerde wijze en nemen de nodige 
afschermingsmaatregelen om aanhouding te voorkomen. Ook intimidatie van groene boa’s 
en getuigen is geen uitzondering. Meer recent worden ook Polen en Ierse ‘travellers’ als da-
ders gesignaleerd.

Afbeelding 11.2 Een vangkooi voor vogels: dit is in strijd met de milieuwetgeving, aangezien 
alle in het wild in Nederland voorkomende vogels beschermd zijn (foto links); in een auto aange-
troffen gestroopt wild (foto rechts)

Een tweede belangrijke vorm is visstroperij. Daarbij spelen financiële motieven wel regel-
matig een rol. Dan gaat het vooral om Nederlandse daders die het hebben voorzien op 
paling en snoekbaars. Dit gaat ten koste van beroepsvissers, die moeten betalen voor de 
exploitatie van visgronden. Visstropers plaatsen bijvoorbeeld illegale fuiken of stelen vis uit 
fuiken van beroepsvissers. 
Bij de derde variant, het vangen van beschermde vogels en het verhandelen ervan, is het 
motief eveneens geld. Er bestaat nog altijd handel in beschermde vogels, met name in het 
zuiden van het land (Neve e.a., 2012). In januari 2014 nam de politie in Tilburg 91 in-
heemse beschermde vogels in beslag. Er werden twee verdachten aangehouden die de 
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vogels met vangkooien vingen en ze ook verhandelden. Voor dat laatste doel werd gefrau-
deerd met de pootringen.
Tot slot speelt in Nederland roofvogelvervolging een rol. Dit betekent het doden van roofvo-
gels door hun nesten te verstoren of te vernielen, de vogels te bejagen of ze opzettelijk te 
vergiftigen. Roofvogelvervolging vindt vooral plaats door verdachten die afkomstig zijn uit de 
jachtwereld. Jagers zien de roofvogels (maar bijvoorbeeld ook vossen) ten onrechte als con-
currenten of een bedreiging voor ‘hun’ wild. Op kleinere schaal maken ook duivenmelkers 
en weidevogelbeschermers zich schuldig aan roofvogelvervolging. Er worden incidenteel ook 
eieren of jongen uitgehaald voor gebruik als jachtvogel door valkeniers of als siervogel voor 
de roofvogelhandel. Tot slot worden bij preparateurs soms dode roofvogels zonder vergun-
ning gevonden.
Stroperij heeft niet alleen gevolgen voor de omvang van dierenpopulaties maar ook voor de 
kwaliteit van het leefmilieu. Bovendien kan op deze manier vlees van zieke of besmette 
dieren in de voedselketen terechtkomen, met gezondheidsrisico’s tot gevolg.

11.2 Signaleren

Bij het proces van stropen worden hoofdzakelijk vier stappen onderscheiden. Allereerst 
dient men over de nodige hulpmiddelen te beschikken, al naargelang de soort dieren of 
planten die worden gestroopt. Vervolgens vindt het daadwerkelijke stropen plaats, waarbij 
de nodige afschermingsmaatregelen moeten worden genomen. Wanneer de stroperij een 
financieel doel heeft, dienen de verkregen dieren of planten te worden afgezet, ofwel bij 
een tussenhandelaar, ofwel direct bij de eindgebruiker.

Schema 11.1 Vereenvoudigd 
proces stroperij

wapens
fuiken
gif 
vangkooien
honden etc.

verwerven hulpmiddelen

tussenhandel

eindgebruiker

vangen/kappen/etc. afschermingsmaatregelen

Voor de diender op straat liggen de signaleringsmomenten voor deze vorm van milieucri-
minaliteit om te beginnen bij de feitelijke uitvoering van de stroperij. Wederom gaat het 
dan om opvallend gedrag in het buitengebied. Bepaalde vormen van stroperij, zoals het 
plaatsen van strikken en klemmen, zijn in theorie ook zichtbaar. Wanneer sprake is van 
roofvogelvervolging kunnen dode dieren worden aangetroffen. In de praktijk zijn het ove-
rigens veelal de groene boa’s die de problematiek het eerst signaleren, omdat zij het na-
tuurgebied waar zij werken het best kennen.
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11.3 Aanpak

Relevante wet- en regelgeving
De voor stroperij relevante wet- en regelgeving is vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 
1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. Deze drie wetten worden binnenkort samenge-
voegd in de Wet natuurbescherming. Daarnaast kan ook de Wet wapens en munitie van 
belang zijn. Voor visstroperij is de Visserijwet relevant.
De Natuurbeschermingswet 1998 biedt de mogelijkheid om gebieden aan te wijzen als 
natuurmonument. Dit brengt beperkingen met zich mee voor de activiteiten die ter plekke 
kunnen plaatsvinden. Zo is sprake van een vergunningplicht voor handelingen die schade-
lijk kunnen zijn voor beschermde natuurgebieden en is er een verbod om toegangsbeper-
kingen te overtreden.

Afbeelding 11.3 Controle op de 
aanwezigheid van een visvergun-
ning

De Flora- en faunawet beschermt in het wild levende dieren en planten. Activiteiten die 
een schadelijk effect hebben op beschermde soorten zijn in principe verboden. De wet 
beschermt alle van nature in Nederland voorkomende amfibieën en reptielen, alle van 
nature in de EU voorkomende vogelsoorten, vrijwel alle zoogdieren (met uitzondering van 
de zwarte en bruine rat en de huismuis) en specifieke soorten vissen, planten en uit-
heemse dier- en plantensoorten (zie hoofdstuk 12).
De Boswet is van belang in verband met het kappen van bomen uit een bos. Dit is zonder 
melding niet toegestaan en bovendien geldt een verplichting tot herplanten. De Boswet is 
echter niet op alle soorten bomen van toepassing.
De Visserijwet bevat regels voor zowel de visserij in de binnenwateren als op zee. In som-
mige gevallen kan ook de strafwetgeving worden gebruikt, wanneer iemand zich zonder 
toestemming op iemands terrein bevindt (art. 461 Sr).

Grootschalige visserij door Oost-Europeanen 
In de afgelopen jaren veroorzaakten in Duitsland wonende Oost-Europeanen (onder 
anderen Russische Duitsers) op diverse plaatsen (het Twentekanaal, de Maasplassen 
bij Roermond) veel overlast door zonder vergunning te grote hoeveelheden vis te 
vangen, ter plekke te kamperen, te barbecueën en allerlei overlast te veroorzaken, >>
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Verantwoordelijke instanties in Nederland
Het toezicht en de handhaving van de hiervóór genoemde wetten vallen toe aan uiteenlo-
pende instanties. De Natuurbeschermingswet wordt gehandhaafd door de boa’s van de 
omgevingsdiensten en de terreinbeherende instanties zoals Rijkswaterstaat, Staats-
bosbeheer en Natuurmonumenten. In situaties waar het ministerie van Economische 
Zaken verantwoordelijk is voor vergunningverlening of toegangsbeperkingen is de NVWA 
verantwoordelijk voor de handhaving.
Wanneer het de Flora- en faunawet betreft, zijn de NVWA en ook weer de boa’s van de 
omgevingsdiensten en de terreinbeherende instanties verantwoordelijk voor de handha-
vingstaken. Indien er echter sprake is van stroperijdelicten is de politie belast met toezicht 
en opsporing in verband met het risico van geweld. 
De Boswet biedt alleen een kader voor de opsporing en niet voor toezicht. De verantwoor-
delijkheid ligt dan primair bij de boa’s van de omgevingsdiensten of, wanneer de feiten 
zijn gepleegd op terreinen van de Staat, de NVWA. 
De handhaving van de Visserijwet is wederom de verantwoordelijkheid van de groene 
boa’s en de politie. 
Overtredingen van de natuurwetgeving zijn strafbaar gesteld in de Wet op de economische 
delicten (WED). De maximale strafmaat kan, indien er sprake is van opzet inzake het bezit 
en het verhandelen van beschermde soorten, oplopen tot zes jaar gevangenisstraf, een 
taakstraf of een geldboete van €  78.000 voor natuurlijke personen of €  780.000 voor 
rechtspersonen. Voor overige overtredingen is de strafmaat een halfjaar tot twee jaar ge-
vangenisstraf en bedragen de maximale boetes tot € 19.500 voor natuurlijke personen en 
€ 78.000 voor rechtspersonen.

Afbeelding 11.4 De gevolgen van 
wildstroperij

bijvoorbeeld door vuilnis achter te laten. Volgens Sportvisserij Nederland vissen de 
Oost-Europeanen vaak uit economische motieven. Een busje volgeladen met vis zou 
al snel een paar duizend euro opleveren. Er wordt vooral gevist op roofvissen zoals 
snoek, snoekbaars en karper. Door intensieve controles door de politie, in samen-
werking met milieuambtenaren, is deze problematiek teruggedrongen.18

>>
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Wat kun je zelf doen en wat meld je aan anderen?
Wees je bij stroperij bewust van je eigen veiligheid. Observeer met welk type stroper je te 
maken hebt en regel zo nodig assistentie voordat je tot aanhouding overgaat. Denk ook aan 
de mogelijkheid om assistentie van lokale jachtopzichters te krijgen.
Wanneer sprake is van mogelijke stroperij met honden, stel dan eerst vast wie de eigenaar 
is. Als de eigenaar niet bewust aan het jagen is met de hond, maar deze los heeft laten 
lopen en er dus geen sprake is van kwade opzet, schrijf dan een mini-proces-verbaal. Als 
wel sprake is van kwade opzet moet een volledig dossier worden opgemaakt. Neem bij 
stropers zo veel mogelijk in beslag van alles wat gebruikt is bij het plegen van het strafbare 
feit (auto, gsm, honden, buit). Ga (of laat) bij de stropers thuis kijken naar wapens, wild en 
dergelijke. Controleer ook op andere mogelijke overtredingen, zoals de vraag of de ver-
dachten gerechtigd zijn om op het perceel te komen, of er wapens zijn die op een jachtakte 
staan, of het wild in de bewuste periode bejaagd mag worden, of dat het mag worden be-
streden en of de gebruikte munitie voldoet aan de regels. Hagel mag bijvoorbeeld geen 
lood bevatten. Doe voor inhoudelijke ondersteuning een beroep op deskundigen: de mi-
lieuagent, de afdeling bijzondere wetten of een groene boa. 
Wanneer je strikken aantreft, maak dan foto’s en licht eveneens de milieuagent en de 
groene boa in. Je kunt overwegen om enige tijd te posten bij de strikken of er een observa-
tiecamera bij te plaatsen. Als dat niet mogelijk is, verwijder dan in elk geval de strik of klem 
en zorg voor vernietiging. 
Maak wanneer er een vergiftigde of gedode roofvogel wordt aangetroffen foto’s van de situ-
atie. Neem het dier of de dieren in beslag conform het draaiboek In Beslaggenomen 
Goederen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Als er een vermoeden 
bestaat van vergiftiging moet contact worden opgenomen met de NVWA. De vogel kan 
worden opgestuurd naar het Centraal Veterinair Instituut in Lelystad, waar men vergiftiging 
kan vaststellen. In gevallen van roofvogelvervolging kan geen transactie worden aangebo-
den indien de dader kan worden achterhaald. Er moet altijd een dossier worden opgemaakt. 

Afbeelding 11.5 Deze tondelzwammen worden 
soms op grote schaal uit de Nederlandse  bossen 
geroofd voor gebruik in traditionele Chinese 
medicijnen
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Paddenstoelenroof
Zogenoemde tondelzwammen, die er tientallen jaren over doen om enige omvang 
te bereiken, zitten stevig verankerd in voornamelijk beukenbomen. De zwammen en 
de dode bomen waar ze op groeien, zijn belangrijk voor veel dieren, zoals kevers en 
pissebedden. Omdat er in de vrije natuur steeds minder oude bomen voorkomen, is 
de zwam een zeldzaamheid geworden. In Nederland is hij beschermd. In 2013 wer-
den in de bossen bij Almelo drie Chinese mannen aangehouden toen ze met hakbij-
len al ruim 350 paddenstoelen hadden verwijderd, niet om te eten, maar 
waarschijnlijk voor hun medicinale werking. ‘Zwammen en paddenstoelen mogen 
niet worden meegenomen uit het bos’, zegt boswachter Van der Klis. ‘Als wij men-
sen hierop betrappen, volgt er een boete of proces-verbaal.’19
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12  Handel in uitheemse beschermde dieren 
en planten

Afbeelding 
12.1 Illegale 
kap van tropisch 
regenwoud is een 
groot probleem in 
Azië, Zuid-Amerika 
en Afrika. De foto 
laat een Alerce-
boom zien: een 
met uitsterven 
bedreigde soort 
die beschermd is 
op grond van het 
CITES-verdrag

Annemiek Tubbing was officier van justitie milieu en heeft tegenwoordig haar eigen ad-
viesbureau. Ze heeft zich ontwikkeld tot een specialist op het terrein van illegale houtkap. 
‘Het aanpakken van milieucriminaliteit begint met het maken van keuzes. Wat is heel 
belangrijk en wat mag wel wat langer wachten? Als ik zou mogen kiezen dan wordt alles 
uit de kast gehaald om ‘fout hout’ aan te pakken. Los van mijn persoonlijke voorkeur voor 
bomen en bossen is grootschalige illegale kap de grootste bedreiging van onze mooie aarde. 
Ontbossing en aantasting van de bossen draagt voor twintig procent bij aan de wereld-
wijde CO2-uitstoot. Het leidt tot erosie van landbouwgrond en het kan extreme weersom-
standigheden, overstromingen en klimaatverandering verergeren. Het ondermijnt lokale 
gemeenschappen die afhankelijk zijn van het bos om te overleven. Bovendien heeft illegale 
houtkap ook sociale, politieke en economische gevolgen die vaak de ontwikkeling van goed 
bestuur ondermijnen. Tot slot worden de opbrengsten van illegale houtkap gebruikt voor 
de financiering van burgeroorlogen, zoals in Sierra Leone in de jaren negentig.’ Volgens 
Tubbing moeten we vooral niet denken dat ‘fout hout’ een ver-van-ons-bedshow is. Ook 
als agent op straat kun je een bijdrage leveren aan de aanpak. ‘Het is lang niet altijd 
ingewikkeld. Je kunt soms ook heel eenvoudig signaleren door houthandelaren, winkels of  
(ver)bouwers een paar vragen te stellen: waar komt uw hout vandaan? Gebruikt u hout 
met een keurmerk en zo ja, waar blijkt dat uit? Het aanpakken van fout hout is in het 
belang van iedereen. Als alle bomen geveld zijn, is het voor de kinderen van nu te laat. Dat 
mogen we niet laten gebeuren!’ 
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12.1 Aard van het probleem 

In dit hoofdstuk staat de handel in uitheemse beschermde dieren en planten centraal, met 
inbegrip van producten die daaruit zijn of worden vervaardigd. Daarbij gaat het om soorten 
die beschermd zijn op grond van het CITES-verdrag. In relatie tot Nederland kunnen bij deze 
handel hoofdzakelijk drie typen worden onderscheiden: de handel in reptielen, amfibieën en 
vogels, in beschermde tropische houtsoorten en in kaviaar, alsmede de handel in dierlijke en 
plantaardige grondstoffen voor de productie van traditionele Chinese medicijnen. 
Over de omvang van de illegale handel is weinig bekend. Jaarlijks worden 5.000-10.000 
levende en dode beschermde dieren in beslag genomen. Het aantal beschermde planten 
dat wordt onderschept varieert van enkele tienduizenden tot meerdere honderdduizenden 
per jaar, wanneer een omvangrijke zending wordt tegengehouden. 
De handel in reptielen en amfibieën (ook schildpadden) is het werkterrein van zowel lief-
hebbers als beroepshandelaren. Vooral kameleons, phelsuma’s (een hagedissensoort), 
pijlgifkikkers en kleinere varanensoorten, worden naar ons land gesmokkeld. Liefhebbers 
halen de dieren zelf op, bijvoorbeeld in Duitsland, België, Tsjechië en Polen. 
Beroepshandelaren frauderen door te beweren dat in het wild gevangen exemplaren door 
henzelf in Nederland zijn gekweekt. Ook worden beschermde dieren meegestuurd met 
zendingen dieren die niet onder het CITES-verdrag vallen (Neve e.a., 2012). 

Import van CITES-beschermd tropisch hout
In 2010 maakte de Douane in de Rotterdamse haven een container open voor con-
trole die uit Suriname afkomstig was. Er bleek een boom in te zitten compleet met 
takken, bladeren en nog wat insecten die de drugshond de nodige schrik aanjoegen… 
Aangezien dit toch wel een merkwaardige situatie was, werd een houtexpert van de 
Douane erbij gehaald. Die zag al snel dat het ging om een soort die beschermd was 
onder het CITES-verdrag. In samenwerking met het milieuteam Rotterdam-
Rijnmond werd een opsporingsonderzoek gestart. De zending kwam uit bij een be-
drijf in Duitsland dat antieke meubels repareerde, toepasselijk gevestigd in een oud 
kasteel. Op de zolder bleek nog voor een fortuin aan andere beschermde houtsoorten 
te liggen. Deze ene illegaal geïmporteerde boom vertegenwoordigde een waarde van 
€  30.000-€  100.000, afhankelijk van de wijze van verwerking van het hout (Van 
Duijn, 2012). 

Een tweede categorie is de handel in uitheemse beschermde vogels. Daarbij kan het gaan 
om allerlei soorten. Toen een jaar of tien geleden de boeken en films over de tovenaarsleer-
ling Harry Potter populair werden, gold dat bijvoorbeeld voor sneeuwuilen. Het toenma-
lige IMT Rotterdam-Rijnmond voerde in 2008 een grootschalig opsporingsonderzoek uit 
naar een handelaar die verantwoordelijk was voor een groot deel van de illegale import van 
deze en andere exotische beschermde vogels. Een specifiek Nederlands probleem is de 
smokkel van vogels vanuit Suriname. Onder de Surinaamse bevolkingsgroep is het zeer 
populair om wedstrijden te houden met zangvogels zoals de picolet, de rowti en de met 
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uitsterven bedreigde twa twa. Op Schiphol worden met enige regelmaat koeriers onder-
schept die deze en andere in Suriname gevangen vogels smokkelen. Deze handel lijkt eerst 
en vooral het werkterrein van ‘kleine zelfstandigen’.
Ten derde is sprake van de import en verhandeling van beschermd hout. Belangrijke 
bronlanden zijn Brazilië, Maleisië, Indonesië en West-Afrika. In Nederland zijn 
Rotterdam, Amsterdam en Vlissingen belangrijke invoerhavens voor ‘fout hout’.20 
Vooral de eerstgenoemde haven speelt volgens analyses van de politie en natuurbescher-
mingsorganisaties een belangrijke rol. Opsporingsonderzoeken en inspecties zijn 
schaars, waardoor het moeilijk is om zicht te krijgen op deze problematiek. Behalve om 
complete bomen kan het ook gaan om halffabricaten of houtproducten. Een voorbeeld is 
een enkele jaren geleden door de Douane onderzochte container die geladen was met 
geverfde tafel- en stoelpoten, die deels wel en deels niet van beschermde houtsoorten 
waren vervaardigd. 
Tot slot is er de handel in producten die zijn vervaardigd uit beschermde dier-, planten- en 
houtsoorten en zendingen die naar Nederland komen om als grondstof te worden ge-
bruikt. Om te beginnen is de handel in kaviaar een probleem. Naar schatting tachtig à 
negentig procent van alle kaviaar die wereldwijd wordt verkocht, is illegaal en ook in ons 
land bevinden zich importeurs (Neve e.a., 2012). Een ander probleem is de invoer van 
dierlijke en plantaardige grondstoffen voor de fabricage van traditionele Chinese medicij-
nen. Ook verkopen toko’s en smartshops voedsel waarin beschermde dieren of planten 
zijn verwerkt. Tot slot nemen toeristen verboden souvenirs en producten mee uit het 
buitenland, zoals tasjes van slangenleer. 

12.2 Signaleren

Schema 12.1 geeft het proces van de handel in uitheemse beschermde dieren en planten 
vereenvoudigd weer. Dit proces start met de import in Nederland. De goederen kunnen 
dan vervolgens weer worden doorgevoerd, of ons land zelfs alleen maar passeren. Wanneer 
ze wel in ons land blijven, komen ze terecht bij een tussenhandelaar of bij een bedrijf of 
persoon die ze verder verwerkt. Uiteindelijk worden ze dan aan de eindgebruiker verkocht. 
Vanzelfsprekend kan de eindgebruiker ook zelf de smokkelaar zijn.

herkomstland

transport

import NL

verwerking in product tussenhandelaar

afnemer

doorvoer

transport

transport Schema 12.1 Vereenvoudigd 
proces handel in uitheemse 
beschermde dieren en planten
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De handel in uitheemse beschermde dieren en planten, of producten die ervan vervaardigd 
zijn, is in het algemeen niet eenvoudig te signaleren. In de praktijk kun je er vooral op 
stuiten bij particulieren die ze in huis hebben of in dierenwinkels, maar ook wanneer ze 
worden vervoerd of te koop worden aangeboden. 

Handel in exotische beschermde vogels via internet
Op internet worden beschermde vogels zoals ooievaars, uilen en roofvogels op grote 
schaal verhandeld. De Vogelbescherming krijgt signalen over schrijnende gevallen 
waarbij vogels in piepkleine hokjes gevangen worden gehouden of slecht worden 
behandeld en pleit voor een verbod op het houden van deze vogels als huisdier. 
‘Uilen, ooievaars en roofvogels zijn geen huisdieren, maar helaas worden ze soms 
wel op die manier behandeld’, zegt Marieke Dijksman van Vogelbescherming 
Nederland. De handel is volgens de Vogelbescherming en de NVWA lang niet altijd 
verboden. Vogels die in gevangenschap – dus bijvoorbeeld bij een kweker – zijn ge-
boren en geringd zijn, mogen worden verhandeld. Helaas wordt er met ringen ook 
gesjoemeld.21

12.3 Aanpak

Relevante wet- en regelgeving
Het belangrijkste internationale instrument in verband met beschermde flora en fauna is 
de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 
(CITES). Deze is in Nederland geïmplementeerd in de Flora- en faunawet. De artikelen 
8-12 verbieden om een plant of dier behorende tot een beschermde soort op wat voor ma-
nier dan ook aan te tasten. Artikel 13 stelt de handel in en het bezit van beschermde soorten 
strafbaar. Alleen onder strikte voorwaarden is het verhandelen, met inbegrip van ruilen, 
huren of verhuren en weggeven, toegestaan. Als het beschermingsniveau dat voor de be-
wuste soort geldt hoger is, zijn die regels strenger. 
Overtredingen van de Flora- en faunawet zijn strafbaar op grond van de Wet op de econo-
mische delicten. De strafmaat kan maximaal zes jaar celstraf bedragen en er kunnen forse 
geldboetes worden uitgedeeld.

Afbeelding 12.2 Criminele 
organisaties uit landen rondom 
de Kaspische Zee stropen op 
grote schaal steur voor de kaviaar. 
Deze vissoort wordt daardoor met 
uitsterven bedreigd. Deze illegale 
kaviaar wordt ook in Nederlandse 
restaurants aangetroffen
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Verantwoordelijke instanties in Nederland
De verantwoordelijkheid voor het toezicht en de handhaving ligt vooral bij de NVWA en 
de politie. Ook de Douane controleert op zendingen die in Nederland worden ingevoerd. 
Vergunningen en certificaten in verband met de CITES-regelgeving moeten worden aan-
gevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Wat kun je zelf doen en wat meld je aan anderen?
Voor een niet-expert is het uiteraard moeilijk om te onderkennen of een dier al dan 
niet beschermd is. Schakel, wanneer je stuit op mogelijk beschermde uitheemse die-
ren of planten, of producten die daarvan zijn gemaakt, de NVWA en de milieuagent in. 
Zelf kun je de eigenaar vragen om de vergunningen en certificaten: kopieer deze om 
te kunnen vaststellen of geen sprake is van vervalsingen. Maak foto’s van het dier, de 
plant of het product en leg alles vast in BVH. Wanneer sprake is van levende dieren en 
de NVWA kan niet onmiddellijk ter plaatse komen, stel dan de eigenaar formeel als 
bewaarder aan. In dat geval is het laten ‘verdwijnen’ van het dier strafbaar als een 
misdrijf.

Afbeelding 12.3 Een supermarkt 
met traditionele Chinese medicij-
nen in Shanghai

Traditionele Chinese medicijnen
In 1996 nam de politie op zes adressen waar traditionele Chinese medicijnen 
werden verkocht in totaal enkele duizenden kilo’s van dergelijke middelen in 
beslag. Van de tweehonderd soorten bleken er zeven gevaarlijk te zijn voor de 
volksgezondheid.22 Enkele jaren geleden werden opnieuw controles uitgevoerd 
bij een aantal handelaren, waarbij ook een specialist van Traffic Europe meeging. 
Ook ditmaal werden producten aangetroffen waarin resusaap, muskushert en 
een beschermde orchideesoort waren verwerkt. Er was geen sprake van een ver-
gunning op grond van de CITES-regelgeving. Een van de handelaren verklaarde 
de producten zelf uit China te hebben meegebracht. Hij ontkende dat ze voor de 
verkoop bedoeld waren, maar stelde ze voor eigen gebruik in bezit te hebben. Dat 
maakt allemaal geen verschil: ook het bezit van beschermde dieren, planten of 
ervan vervaardigde producten is verboden.
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13  Mest en bescherming van agrarische 
productie

Toon Driessen begon zijn carrière in de glastuinbouw, maar stapte in 1977 over naar 
de toenmalige Algemene Inspectiedienst (nu opgegaan in de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit). Vanaf 1986 is hij vakspecialist op het terrein van gewasbescherming. 
In 2007 werd hij regelingsdeskundige met Zwolle als standplaats. ‘Met een team van 
zeven mensen deden we alles: van beleidsadvisering, kijken naar de handhaafbaarheid 
van wetgeving tot en met het uitzetten van dossiers bij inspecteurs. Ook werkten we na-
drukkelijk aan vernieuwing van de handhaving waarbij we gingen van bekeuren naar 
handhaven, risicogericht inspecteren en dossiergestuurd werken. Dat betekende kennis 
met de sector maken en actief informatie halen en brengen.’ Dat is altijd doorgegaan. 
Driessen geniet van de contacten met de branche. ‘Twee weken geleden stond ik nog voor 
een zaal met 75 kwekers om ze te vertellen over het belang van het goed toepassen van 
bestrijdingsmiddelen.’ Maar ook opsporing blijft belangrijk. ‘Bij de NVWA-IOD doen 
we grootschalige opsporingsonderzoeken naar fraude met bestrijdingsmiddelen en verle-
nen we ondersteuning aan de politie.’ Driessen zegt te zijn geschrokken van de omvang 
van dat probleem en de risico’s die het met zich meebrengt. ‘Het gaat niet alleen om 
de gevolgen van namaak voor mensen, dieren en het milieu. De stoffen zijn soms zo 
agressief dat ze door verpakkingen heen lekken. Het is niet gezond als je een container 
openmaakt waarin dat is gebeurd. Er zijn ook voorbeelden van spontane branden op 

Afbeelding 13.1  
Op dit weiland 
is mest illegaal 
uitgereden
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vrachtschepen vanwege deze merkvervalsingen.’ Binnenkort keert hij weer terug naar 
de basis: als regionaal aanspreekpunt voor inspecteurs in de regio Zuid, de provincies 
Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. 

13.1 Aard van het probleem 

De veiligheid en betrouwbaarheid van ons voedsel zijn de afgelopen tijd steeds hoger op 
de agenda gekomen. De aanleiding waren enkele omvangrijke schandalen, zoals een geval 
van fraude waarin een Nederlands bedrijf paardenvlees als rundvlees verkocht en een af-
faire waarin zalm besmet bleek met salmonella. In dit hoofdstuk beperken we ons echter 
tot drie hoofdzaken: de bescherming van gewassen en dieren tegen het dumpen van mest, 
het gebruik van vervuilde meststoffen en dierenvoer en de toepassing van niet toegestane 
of vervalste pesticiden en groeibevorderaars. 

Afbeelding 13.2 Dumping van 
mest

Illegaal dumpen van mest
Er gelden in Nederland regels voor de opslag, het gebruik en de distributie van meststof-
fen. Een overschot aan mest kan schade opleveren voor de volksgezondheid en daarom 
moet overtollige mest worden verwerkt. In mest zitten bijvoorbeeld ook zouten die zuur-
stof aan het water onttrekken, waardoor vissen en planten kunnen sterven. 
Verwerking kost uiteraard geld en dat biedt gelegenheid om te frauderen. Boerenbedrijven 
kunnen de mest niet laten verwerken, maar het laten opdrogen en het vervolgens bijvoor-
beeld op het eigen erf dumpen. Ze kunnen het ook in een put op het eigen terrein op-
slaan, om de mest te laten bezinken. De urine komt dan bovendrijven. Die wordt 
afgepompt en gedumpt, waarna de drab onverdund wordt uitgereden. Mest kan ook ille-
gaal worden afgevoerd naar gebieden waar een tekort bestaat. Een andere ‘oplossing’ is 
het simpelweg lozen, waardoor de mest niet meer hoeft te worden afgevoerd. In alle geval-
len is vervalsing van de mestboekhouding noodzakelijk. Mestverwerkers kunnen hier ook 
bij betrokken zijn, bijvoorbeeld door de mest niet onschadelijk te maken – door die te 
verwarmen waardoor schadelijke bacteriën sterven – maar door de onbewerkte mest ille-
gaal te dumpen. 
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Vervuiling van meststoffen en dierenvoer 
Mest wordt ook gebruikt om andere afvalstoffen in weg te mengen, om daar op een goed-
kope manier vanaf te komen. Een specifiek probleem in dat verband is het gebruik van 
vervuilde biomassa in covergistingsinstallaties. Deze installaties zijn primair bedoeld om 
biogas te produceren door middel van een natuurlijk vergistingsproces. Met dat gas kan 
vervolgens stroom worden opgewekt of warmte geleverd. Het restproduct, digestaat, kan 
worden gebruikt als meststof. Om het vergistingsproces op gang te brengen, is behalve 
mest echter ook biomassa van buitenaf nodig (coproduct). Handelaren in die coproducten 
frauderen door er afval uit de voedingsmiddelenindustrie of dierlijke producten in te ver-
werken. Schadelijke stoffen en eventuele ziektekiemen die zich daarin bevinden, belanden 
vervolgens via het digestaat in de gewassen die ermee worden geteeld, en daarna in de 
voedselketen.
Ook dierenvoer kan vervuild raken als gevolg van al dan niet bewust malafide gedrag. 
Begin 2011 was er een geval van vervuiling van voedsel met dioxine. Deze partij werd niet 
vernietigd maar verkocht aan een bedrijf dat deze in de dierenvoedselketen bracht. Ook 
ander afvalmateriaal, dat bijvoorbeeld is ontstaan door schade of door fouten in het produc-
tieproces, kan in dierenvoer worden verwerkt (Neve e.a., 2012). 

Afbeelding 13.3 Een berg  
‘opgeslagen’ mest die vraagtekens  
moet oproepen

Handel in niet-toegestane of merkvervalste pesticiden
In Nederland worden gewassen, wanneer het om niet-biologische teelt gaat, doorgaans 
behandeld met pesticiden. Het toepassen van middelen die niet zijn toegestaan of vervalst, 
kan niet alleen de hele oogst vernietigen maar belast ook zowel mens als dier. De stoffen 
kunnen in het voedsel of het drinkwater terechtkomen en ook in de lucht of in het opper-
vlaktewater. 
Wetgeving over gewasbeschermingsmiddelen verschilt tussen landen. Het is dus mogelijk 
dat middelen die in ons land niet langer zijn toegestaan, in het buitenland nog wel worden 
verkocht. De markt bestaat uit gebruikers die vinden dat ze ‘beter’ werken dan nieuwere 
pesticiden. Het toepassen van bestrijdingsmiddelen voor andere doelen dan waarvoor ze 
zijn toegelaten, is eveneens in strijd met de regelgeving. Een middel kan bijvoorbeeld 
toegestaan zijn om aardappelen mee te bespuiten, maar niet voor prei. 
In de afgelopen jaren is de handel in nagemaakte gewasbeschermingsmiddelen een groei-
ende bron van zorg. Deze merkvervalsing vindt vooral in China plaats. Volgens een schat-
ting zou zeven procent van de in Europa toegepaste gewasbeschermingsmiddelen vals 
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zijn, waarmee een illegale omzet van 500 miljoen euro per jaar gemoeid is. Volgens 
Interpol zijn bij de illegale import ook goed georganiseerde criminele groeperingen uit 
Rusland, Oekraïne en Litouwen betrokken. Nederlandse opsporingsinstanties zien dat il-
legale pesticiden worden besteld via internet, bij postorderbedrijven en bij de ambulante 
handel. Op internet gaat het enerzijds om particulieren die restpartijen aanbieden en an-
derzijds om in Nederland gevestigde bedrijven die, bijvoorbeeld op Engelstalige websites, 
handelen in illegale middelen. Formeel richten zij zich daarbij niet op Nederland, waar-
door ze zich in een wettelijk grijs gebied bevinden. Ook worden kleinere partijen online 
besteld, die als postpakket worden verstuurd. Bij ‘kofferbakhandel’ gaat het om zowel 
‘kleine zelfstandigen’ als reguliere handelaars. De eerstgenoemden gaan langs de deuren 
met in Nederland illegale gewasbeschermingsmiddelen, die ze in het buitenland of via 
internet hebben gekocht. Reguliere handelaren verkopen zowel toegestane als verboden 
middelen (Neve e.a., 2012).

Een ernstig ongeval met een verboden pesticide
In februari 2016 raakte een Poolse medewerker levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens 
zijn werk in een bloemenkas was blootgesteld aan een zeer giftig en verboden bestrij-
dingsmiddel. Een woordvoerder van de Inspectie SZW deelde mee dat het ging om  
aldicarb. Dit is een van de giftigste insecticiden die er bestaan en het mag in de 
Europese Unie al sinds 2004 niet meer worden gebruikt. Het is een neurotoxine, een 
stof die het zenuwstelsel aantast van insecten, maar ook van mensen en dieren. De zaak 
werd in onderzoek genomen door de Inspectie SZW, de NVWA, het milieuopsporings-
team Oost-Nederland en het openbaar ministerie. De kwekerij wilde slechts bevestigen 
dat er een ‘bedrijfsongeval’ had plaatsgevonden.23

Groeibevorderaars
Het gebruik van illegale groeibevorderaars heeft vooral betrekking op runderen. Daarnaast 
kunnen echter ook andere dieren, zoals kippen of honden, met hormonen worden behan-
deld. De groeibevorderaars worden niet alleen geïmporteerd, maar ook vervaardigd in il-
legale laboratoria uit grondstoffen die vrij verkrijgbaar zijn. Een harde kern van daders is 
daarmee al jarenlang bezig en zij weten zich effectief af te schermen. Ook dierenartsen en 
apothekers worden genoemd als betrokkenen bij de ‘hormonenmaffia’ (Neve e.a., 2012). 
Er wordt een zeer breed scala aan groeibevorderende middelen gebruikt en er worden te-
vens eigen producten ontwikkeld, die niet op een lijst van verboden substanties staan. Ook 
is er handel in middelen die het gebruik van groeibevorderaars weer kunnen maskeren.

13.2 Signaleren

De processen die gepaard gaan met illegale verwerking van mest, vervuiling van meststof-
fen of dierenvoeders, alsmede de problematiek van pesticiden en groeibevorderaars zijn 
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sterk verschillend. Hierna gaan we in op de vraag hoe je deze verschillende vormen van 
milieucriminaliteit kunt signaleren. 
Illegale dumping of uitrijden van mest kun je bijvoorbeeld signaleren doordat deze zicht-
baar plaatsvindt. Maar wees ook alert op dit type criminaliteit wanneer je bij een boeren-
bedrijf ter plaatse komt. De illegale afvoer van mest gaat vaak gepaard met verdachte 
transportbewegingen, zoals vrachtwagens zonder bedrijfsnamen of logo’s die ’s  nachts 
mest vervoeren. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor transporten die bij mestverwerkers ver-
trekken in plaats van aankomen. Denk voorts aan afvaltransporten die naar een mestver-
werker gaan of naar een covergistingsinstallatie. Is er bijvoorbeeld een mogelijkheid om te 
controleren wat de aard en de herkomst zijn van die transporten? Zie je in een partij mest 
bij een boer stoffen zitten die er niet in thuishoren? 
Overtredingen bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kun je signaleren als op 
een veld of aan een slootrand de vegetatie opeens is afgestorven. Zie je rare verkleuringen 
in sloten of bermen, of drijven er dode vissen? Goedgekeurde spuitinstallaties moeten 
voorzien zijn van keuringsstickers. Wanneer er bij een boerderij ‘vanuit de kofferbak’ uit 
een busje zonder opschriften vaatjes met chemicaliën worden gelost, is dat reden voor 
aandacht. Ook de handel in groeibevorderaars zou je op die manier kunnen signaleren.

Afbeelding 13.4 Keuringsstickers op installaties voor het spuiten van gewasbeschermingsmid-
delen

13.3 Aanpak

Relevante wet- en regelgeving
Voor het gebruik van meststoffen is de Meststoffenwet van belang. Deze wet is bedoeld 
om de bodem te beschermen tegen het gebruik van meststoffen en regelt de handel en 
het vervoer. Nadere details zijn vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en 
de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Het gaat hierin bijvoorbeeld om de verplichtin-
gen die gelden bij het vervoer van dierlijke meststoffen of voor het voeren van een 
‘mestboekhouding’.
De toepassing van gewasbeschermingsmiddelen is geregeld in de Wet gewasbescher-
mingsmiddelen en biociden. De wet bevat regels voor de beoordeling, toelating, handel en 
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in Nederland. Het College voor 
de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) beslist of een middel 

Handboek Milieucriminaliteit.indd   103 07/06/16   8:58 PM



104    Handboek Milieucriminaliteit

in Nederland gebruikt mag worden. Alle toegelaten middelen staan op de website van het 
CTGB. Technische voorschriften staan in het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en bio-
ciden (Bgb) en de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb).
De relevante wetgeving met betrekking tot groeibevorderaars is te vinden in de Landbouwwet 
en de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Ook hier zijn uiteenlopende besluiten en 
uitvoeringsregelingen van kracht zoals het Besluit diervoerders 2012, het Besluit dierge-
neesmiddelen en de Regeling diervoeders 2012. 

Verantwoordelijke instanties in Nederland
Bij de bescherming van de agrarische productie speelt de NVWA een hoofdrol. Dit geldt 
zowel voor gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen als groeibevorderaars. Andere be-
trokken instanties zijn de Douane (import), ILT (vervoer), de Inspectie SZW (werken met 
gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen) en de omgevingsdiensten (handhaving met 
betrekking tot inrichtingen zoals covergisters en andere mestverwerkers), alsmede de wa-
terschappen wanneer er sprake is van vervuiling van het oppervlaktewater. 

Afbeelding 13.5 Het op deze 
manier spuiten van gewasbescher-
mingsmiddelen boven de sloot 
vervuilt direct het oppervlaktewa-
ter en is om die reden in strijd met 
de milieuwetgeving

Wat kun je zelf doen en wat meld je aan anderen?
Wanneer je te maken hebt met illegaal uitgereden of gedumpte mest, stel dan vast waar de 
mest zichtbaar is (aan machines, op land), wat voor soort mest het is (ruiken, uiterlijk 
vaststellen, verklaring verdachte), waar de mest vandaan komt (verklaring verdachte) en 
wie de opdrachtgever is (verklaring verdachte). Breng ook altijd de milieuagent op de 
hoogte van de geconstateerde overtreding. Wanneer sprake is van vervuiling van de 
bodem, volg dan dezelfde werkwijze als bij illegaal gedumpt afval (zie hoofdstuk 7). Ook 
hier krijgt de vervuiler de mogelijkheid om de mest zelf op te ruimen. Bij overbemesting 
moet ook de NVWA worden ingelicht, omdat zij controleren op de Meststoffenwet. 
Wanneer een boer bijvoorbeeld regelmatig te veel mest opbrengt, kan dat voor de NVWA 
aanleiding zijn om de mestboekhouding te controleren.
Wanneer je stuit op mogelijk illegale toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen, 
maak dan foto’s en licht de NVWA in en, indien het oppervlaktewater mogelijk vervuild is 
geraakt, ook het Waterschap. Wanneer er overduidelijk wordt gespoten in strijd met de 

Handboek Milieucriminaliteit.indd   104 07/06/16   8:58 PM



Mest en bescherming van agrarische productie    105

regels, bijvoorbeeld op het talud van of boven een sloot, leg dan de activiteiten stil en neem 
contact op met de voornoemde instanties. Neem eventueel vegetatiemonsters verspreid 
over het talud en een monster uit de tank van de spuitinstallatie. 

Afbeelding 13.6 Wanneer  
vervuilde stoffen worden gebruikt 
in covergisters, komen die terecht 
in meststoffen en vandaar in de 
voedselketen

Covergisting
Bij covergisting worden dierlijke mest en andere biomassa (coproduct) door bacte-
riën omgezet in biogas. Dit gebeurt in een zuurstofloze omgeving bij een relatief 
lage temperatuur (tot circa 55 °C). Met het biogas kan elektriciteit en warmte worden 
opgewekt. Als een van de restproducten ontstaat bovendien digestaat, dat als mest-
stof kan worden gebruikt. Het coproduct is nodig om bij deze vorm van duurzame 
energiewinning een beter rendement te bereiken. Het kan van het eigen landbouw-
bedrijf afkomstig zijn, maar kan ook van handelaren worden afgenomen. Malafide 
leveranciers van coproducten mengen daar echter ook schadelijke afvalstoffen door-
heen. Dat kan niet alleen leiden tot vervuilde mest, maar ook tot een zodanig oplo-
pende druk in de vergistingsinstallatie dat deze scheurt of zelfs explodeert.
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14 Veiligheid bij inrichtingen

Afbeelding 14.1  
In 2011 woedde 
een grote brand 
bij het bedrijf 
Chemie-Pack op 
het bedrijventer-
rein Moerdijk. De 
directe oorzaak 
was overtreding 
van de voorwaar-
den in de milieu-
vergunning

Johan de Vries is teamchef Thematische Opsporing bij de Dienst Regionale Recherche van 
de eenheid Zeeland-West-Brabant. ‘Toen ik in 1980 bij de politie begon, zag ik dat bossen 
soms plotseling gekapt waren en dat mestkarren regelmatig hun inhoud dumpten in het 
slootje, waarbij kikkers en salamanders uit lijfsbehoud wegvluchtten. Dat riep bij mij de 
vraag op welk gedrag crimineler is: het aantasten van het eigendomsrecht als iemand mijn 
televisie of geld jat, of het aantasten van de essentiële levensvoorwaarden voor mens en dier 
in de vorm van schoon water, lucht en grond? Veel aandacht van de politie gaat naar het 
eerste veiligheidsaspect. Ik ben toen begonnen om me ook te richten op dat andere aspect 
en kreeg oog voor de aanpak van milieuovertredingen.’ Tijdens zijn loopbaan kreeg De 
Vries te maken met de meest uiteenlopende zaken. ‘Natuurlijk staat het onderzoek naar 
de brand bij Chemie-Pack op dat lijstje, maar ook een kleinere zaak waarbij een Tilburger 
regelmatig de meest zeldzame orchideeën ging steken in Frankrijk om ze vervolgens in 
Nederland winstgevend te verkopen.’ Hij pleit er als het gaat om veiligheid bij inrichtingen 
voor dat de politie er alerter op wordt om die ook met een ‘milieubril’ te bekijken. ‘Waar we 
nog veel winst kunnen halen, is om bij bedrijfsbranden en -explosies de milieuopsporing 
snel te starten door onder andere medewerkers kort te verhoren, foto’s te maken, beeldma-
teriaal veilig te stellen van bedrijfscamera’s en niet te vergeten informatie op te slaan die 
op social media wordt gedeeld.’
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14.1 Aard van het probleem 

Een inrichting is in de wet gedefinieerd als ‘elke door de mens bedrijfsmatig of in een 
omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere be-
grenzing pleegt te worden verricht’. De werkzaamheden die in een inrichting worden 
verricht, brengen in meer of mindere mate gevaar met zich mee, niet alleen voor het mi-
lieu, maar ook voor medewerkers of de omgeving. Dergelijke ongelukken kunnen gebeu-
ren bij industriële complexen, maar ook bij de opslag van gevaarlijke stoffen en tijdens 
transporten van dergelijke stoffen over de weg, het water, het spoor, door de lucht en door 
buisleidingen. Stoffen die kunnen vrijkomen kunnen explosief, giftig of radioactief zijn, of 
in algemene zin schadelijk voor ecosystemen.
Een calamiteit met verstrekkende gevolgen was een ongeval bij DSM in 1975. Als gevolg 
van een lekkende leiding explodeerde een naftakraker, waardoor veertien werknemers om 
het leven kwamen en 109 gewonden vielen. Een gasexplosie die waarschijnlijk het hele 
bedrijfsterrein zou hebben weggevaagd, kon maar net worden voorkomen. Deze gebeurte-
nis gaf aanleiding tot een grondige herziening van de Nederlandse wetgeving en een reor-
ganisatie van de rampenbestrijding. 
In Italië ontsnapte een jaar later in Seveso een wolk van het giftige dioxine, met zeer ernstige 
gevolgen voor de omgeving en de bewoners. Dieren stierven op grote schaal en hoewel er 
geen dodelijke slachtoffers vielen onder de bevolking, liepen velen gezondheidsschade op. De 
ramp in Italië zorgde mede voor de totstandkoming van Europese regelgeving, die bekend is 
als de Seveso-richtlijn, die sindsdien tweemaal werd geactualiseerd. 
Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, moeten sinds 1 juni 2015 voldoen aan de 
Seveso III-richtlijn. In Nederland is deze richtlijn (onder andere) geïmplementeerd in 
het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). In ons land bevonden zich in september 
2013 in totaal 413 zogenoemde Brzo-bedrijven, waarvan een groot deel (140) in de regio 
Rotterdam-Rijnmond is gevestigd. In algemene zin moeten bedrijven waar sprake is van 
externe veiligheidsrisico’s omdat er gevaarlijke stoffen worden opgeslagen of verwerkt, 
voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 
(PGS 15). 

Chemie-Pack
Op 5 januari 2011 woedde een zeer grote brand bij het bedrijf Chemie-Pack op het haven- 
en industriecomplex Moerdijk. De schade liep in de miljoenen euro’s en de gebeurtenis 
veroorzaakte de nodige onrust in de samenleving over de veiligheid en risico’s bij chemi-
sche bedrijven. De directe oorzaak was een door de kou vastgelopen pomp, die een mede-
werker van het bedrijf met een gasbrander probeerde te ontdooien. De brand sloeg over 
naar ruim honderd plastic containers met brandbare vloeistoffen, die in strijd met de 
vergunning stonden opgeslagen op het middenterrein van Chemie-Pack. De overheid 
kreeg het verwijt onvoldoende toezicht te hebben gehouden, maar daarbij moet ook in 
aanmerking worden genomen dat het bedrijf controleurs bewust misleidde. 
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Overtredingen van wet- en regelgeving die voortvloeien uit het Brzo en de PGS 15, hebben 
allereerst betrekking op fraude met vergunningaanvragen. Door de aard van de stoffen, de 
werkprocessen of de hoeveelheden die worden opgeslagen anders of lager voor te stellen 
dan ze in werkelijkheid zijn, kan een bedrijf proberen onder drempelwaarden te blijven 
om op die manier striktere vergunningsvoorwaarden en zwaardere controles te ontlopen. 
Dit geldt met name voor bedrijven die net boven of onder een bepaalde grenswaarde zitten: 
voor firma’s waarvan de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten klip-en-klaar risicovol 
of grootschalig zijn, heeft dit weinig zin. 
Het grootste probleem betreft overtredingen van veiligheidsvoorschriften. 
Veiligheidsbeheerssystemen kunnen ontoereikend zijn, of er kan niet volgens de vereisten 
van het systeem worden gewerkt. Het bedrijf kan het veiligheidsbeleid op papier goed heb-
ben uitgewerkt, maar in werkelijkheid wordt het dan niet op die manier uitgevoerd. De 
brand in 2011 bij Chemie-Pack, een bedrijf op het industrieterrein Moerdijk waar chemica-
liën werden opgeslagen en omgepakt, ontstond bijvoorbeeld omdat veiligheidsregels struc-
tureel werden overtreden, terwijl de overheid tijdens controles systematisch werd misleid. 
Tot slot bestaat de mogelijkheid dat bedrijven zogenoemde ‘ongewone voorvallen’ niet 
melden aan het bevoegd gezag, of dat het incident als veel minder ernstig wordt voorge-
steld dan het in werkelijkheid was.

14.2 Signaleren

Het kunnen signaleren van mogelijke problemen met de veiligheid van inrichtingen die 
potentieel gevaar opleveren voor de omgeving, betekent in de eerste plaats weten of zich 
dergelijke bedrijven in de eigen omgeving bevinden en van welke gevaren daar sprake is. 
Op de website www.risicokaart.nl valt dat bijvoorbeeld na te gaan. 
Wanneer je bij dergelijke bedrijven langsrijdt, kunnen ongebruikelijke zaken opvallen. Zo 
zag de wijkagent van Moerdijk regelmatig dat bij Chemie-Pack allerlei goederen op het 
buitenterrein waren opgeslagen, terwijl hij op dat moment niet wist dat dit in strijd was 
met de vergunning. De milieuagent(en) van het basisteam kan/kunnen je vertellen waar 
je op kunt letten. 
Over het algemeen is het natuurlijk zaak alert te zijn wanneer je dingen ziet die overdui-
delijk veiligheidsrisico’s met zich mee kunnen brengen, zoals open vuur bij een bedrijf 
waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Dat geldt ook voor overlast in de vorm van 
stank, rook of geluid. Als je regelmatig bij het bedrijf langsrijdt, vallen ongebruikelijke 
activiteiten natuurlijk op. Zoals bij alle vormen van milieucriminaliteit is het ‘gezond ver-
stand’ gebruiken ook hier cruciaal.
Wie bij Brzo-bedrijven alleen maar denkt aan grote raffinaderijen of chemische bedrijven, 
heeft het mis. Ook bij bedrijven of distributiecentra waarvan je het niet zou verwachten, 
kunnen gevaarlijke stoffen opgeslagen liggen of verwerkt worden. Voorbeelden van onver-
moede Brzo-bedrijven zijn de fabriek van Fujifilm in Tilburg en het distributiecentrum 
van het Kruidvat in Heteren. Informatie over welke externe veiligheidsrisico’s zich bij jou 
in de omgeving voordoen, kun je vinden op www.risicokaart.nl.
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Een stankgolf bij North Refinery
North Refinery was een bedrijf dat was gevestigd in het Groningse Farmsum. Het 
nam oliehoudende en chemische afvalstromen uit allerlei landen in, die het onder 
andere weer doorverkocht als ‘fluxolie’ die kan worden vermengd met brandstof, of 
gebruikt in de industrie, bijvoorbeeld bij de productie van verf.24 Op 27 juni 2010 
ging er iets mis toen een vloeibare afvalstof werd gelost uit een schip en overge-
pompt naar een daarvoor ongeschikte tank op het bedrijfsterrein.25 Het gevolg was 
een stankgolf waarover omwonenden begonnen te klagen. De politie en de brand-
weer kwamen ter plekke. Even ontstond paniek omdat politiemensen ernstige ge-
zondheidsklachten kregen.26 De veiligheidssituatie werd onderzocht, maar niet 
dusdanig ernstig bevonden dat de installatie direct moest worden stilgelegd. De 
provincie nam maatregelen: ze startte een dwangsomprocedure om North Refinery 
ertoe te brengen dit soort calamiteiten in de toekomst te voorkomen. Het bedrijf ging 
in februari 2015 failliet door een combinatie van de kosten die moesten worden ge-
maakt om aan de milieuwetgeving te voldoen en de sterk gedaalde olieprijs.27

14.3 Aanpak

Relevante wet- en regelgeving
Milieuregels voor bedrijven die niet vergunningplichtig zijn, staan in het Besluit algemene 
regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim, ofwel Activiteitenbesluit). Voor bepaalde 
activiteiten gelden specifieke PGS-voorschriften. Het Activiteitenbesluit maakt onder-
scheid tussen inrichtingen van het type A, B en C. A-inrichtingen zijn het minst milieube-
lastend. Ze vallen daarom onder een ‘licht’ regime en zijn niet meldingsplichtig. Type 
B-inrichtingen zijn wel meldingsplichtig. Type C-inrichtingen moeten beschikken over 
een vergunning. 
Voor Brzo-bedrijven geldt dat ze beleid, waaronder een veiligheidsbeheerssysteem, moeten 
opzetten en uitvoeren om externe veiligheidsrisico’s zo veel mogelijk te beperken. De over-
heid toetst de implementatie en werking van dit beleid, maar het bedrijf blijft primair 
verantwoordelijk voor de veiligheid binnen zijn eigen inrichting. 

Verantwoordelijke instanties in Nederland
De controle op inrichtingen waar sprake is van externe veiligheidsrisico’s valt toe aan het 
bevoegd gezag (omgevingsdiensten of rijksinspecties). De Inspectie SZW ziet toe op de 
arbeidsveiligheid in dergelijke inrichtingen. De brandweer heeft een controlerende taak 
waar het gaat om de Seveso-richtlijnen. Bij Brzo-inrichtingen worden de controles steeds 
gezamenlijk verricht door deze drie instanties.
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Afbeelding 14.2 Het tankopslag-
bedrijf Odfjell in Rotterdam was 
omstreden vanwege vele overtre-
dingen op het vlak van bedrijfsvei-
ligheid en het milieu

Odfjell
Het tankopslagbedrijf Odfjell, gevestigd in de Rotterdamse haven, pleegde tussen 
2003 en 2012 in totaal 64 overtredingen van wet- en regelgeving op het terrein van 
bedrijfsveiligheid en milieu. Het bevoegd gezag deelde daarvoor ruim tachtig waar-
schuwingen uit en legde drie keer een dwangsom op. Eind 2011 durfden inspecteurs 
vanwege hun eigen veiligheid het bedrijfsterrein niet meer te betreden. In februari 
2012 liet Odfjell in een reactie weten een omvangrijk verbetertraject te gaan starten 
en ruim 100 miljoen euro in de veiligheid en het milieu te zullen investeren.28 In de 
zomer van dat jaar concludeerde de omgevingsdienst echter alsnog dat het bedrijf 
moest worden stilgelegd. Het is sindsdien ‘technisch failliet’ ook al omdat grote op-
drachtgevers er niet langer zaken mee wilden doen. In november 2013 eiste het 
openbaar ministerie een boete van 3 miljoen euro vanwege jarenlange nalatigheid.29 
Die werd ook opgelegd, maar het bedrijf werd niet stilgelegd omdat de rechter door 
de strenge controle de kans op herhaling klein achtte. De omgevingsdienst DCMR 
publiceert sinds augustus 2012 op de website wekelijks een update over de ontwik-
kelingen bij Odfjell.
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15 Vuurwerk

Afbeelding 15.1  
Een voorbeeld 
van zwaar illegaal 
vuurwerk

Ad Nieuwdorp is werkzaam bij het Landelijk Milieu Expertise Centrum en al sinds 
jaar en dag nauw betrokken bij het bestrijden van de illegale vuurwerkhandel. Hij ver-
telt hoe de succesvolle aanpak van een van de grotere importeurs in zijn werk ging. ‘We 
hebben met de ketenpartners (de ILT, de Belastingdienst en het functioneel parket) een 
analyse gemaakt waar een top vijf van vuurwerkverdachten uitrolde. Vervolgens zijn 
we die in de gaten gaan houden en hebben we meer informatie verzameld. Een collega 
van de ILT controleerde twee containers van een op het oog legale importeur. Daarbij 
werd een pallet verboden vuurwerk aangetroffen. Dit incident leidde tot het opstellen 
van een preweeg.’ Het doel van het voorgenomen onderzoek was om illegale import 
van vuurwerk te bewijzen. In eerste instantie pakte het rechercheteam het onderzoek 
op de ‘klassieke’ manier aan met BOB-middelen, maar dat leverde weinig op. Vervol-
gens koos het team voor een financiële benadering. ‘De verdachten gebruikten valse 
namen voor het verkrijgen van invoerpapieren. Er is een vergelijking gemaakt tussen 
de goederen-, papier- en geldstromen. Hier kwam valsheid in geschrifte en witwas-
sen naar voren en bleek het om een gigantische hoeveelheid vuurwerk te gaan’, aldus 
Nieuwdorp. ‘Het bedrijf maakte op papier voor de levering gebruik van namen van 
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firma’s die nergens vanaf wisten. Tijdens het onderzoek is maar een kleine hoeveelheid 
illegaal vuurwerk aangetroffen. Op basis van de administratie kon toch worden bewe-
zen wat er is ingevoerd.’ Het onderzoek resulteerde in forse gevangenisstraffen voor de 
vier verdachten en in boetes. Het wederrechtelijk voordeel werd berekend op 7,8 miljoen 
euro. Op basis van een BIBOB-tip van de officier van justitie aan de provincie werd de 
vergunning van het bedrijf ingetrokken.

15.1 Aard van het probleem

Nederland is een van de weinige landen waar particulieren op grote schaal vuurwerk afste-
ken met nieuwjaar. De verkoop van legaal vuurwerk is in de afgelopen jaren steeds verder 
beperkt en is momenteel nog maar enkele dagen per jaar toegestaan. Er is echter ook grote 
vraag naar zwaarder, illegaal vuurwerk (Neve e.a., 2012). Naar schatting wordt daarvan 1 à 
2 miljoen kilo per jaar in Nederland ingevoerd. Veel illegaal vuurwerk is zo zwaar dat het 
zou moeten gelden als explosief (Helsloot e.a., 2012). 
Vuurwerk levert uiteenlopende schade en risico’s op. Jaarlijks is sprake van zo’n zevenhon-
derd letselgevallen en een à twee doden als gevolg van (illegaal) vuurwerk (Neve e.a., 2012). 
Daarbij gaat het niet alleen om degenen die het vuurwerk afsteken, maar ook om omstan-
ders. Ook veroorzaakt het afsteken van zwaar vuurwerk, al dan niet met opzet aangerichte, 
materiële schade, waarbij vooral het straatmeubilair te lijden heeft. 
Zeker sinds de Enschedese vuurwerkramp in het jaar 2000, waarbij 23 personen om het 
leven kwamen en een hele woonwijk werd weggevaagd, worden de regels voor de opslag 
van legaal vuurwerk streng gehandhaafd. Echter, ook de opslag van grote hoeveelheden 
zwaar illegaal vuurwerk in woonhuizen of garageboxen levert risico’s op. Voorts kunnen 
transporteurs gevaar lopen wanneer ze zonder dit te weten slecht verpakt en gevaarlijk 
vuurwerk vervoeren. 

De Enschedese vuurwerkramp
De Enschedese vuurwerkramp deed zich voor op 13 mei 2000 als gevolg van een 
brand bij het bedrijf S.E. Fireworks. Hoewel de brandweer snel ter plaatse kwam, 
kon ze een kettingreactie van explosies niet voorkomen en uiteindelijk ontplofte de 
centrale bunker met 177 ton vuurwerk. Het gevolg was dat in de woonwijk waarin het 
bedrijf lag tweehonderd woningen volledig werden verwoest en op grotere afstand 
nog enkele duizenden huizen en bedrijfspanden werden beschadigd. Er vielen 23 
doden, onder wie vier brandweerlieden en 950 gewonden. De schade werd geschat 
op 454 miljoen euro. De brandweer en ambulancediensten uit Duitsland konden 
onmiddellijk assistentie verlenen, maar de Duitse politiecollega’s moesten werke-
loos toekijken omdat ze niet gerechtigd waren de landsgrens over te steken. Dit 
probleem werd in 2004 in een nieuw Nederlands-Duits verdrag inzake politiesa-
menwerking opgelost.
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Bij de import van illegaal vuurwerk zijn allerlei typen daders betrokken. Particulieren kun-
nen bijvoorbeeld zelf via internet illegaal vuurwerk bestellen in het buitenland. De online 
handel, waarbij het vooral gaat om knalvuurwerk, neemt de laatste jaren toe (Neve e.a., 
2012). ‘Kleine zelfstandigen’ importeren op grotere schaal en verhandelen het vuurwerk in 
Nederland door. Witteboordencriminaliteit doet zich voor in de vorm van bedrijven die 
handelen in legaal vuurwerk, maar daarnaast onder de toonbank aan selecte klanten ook 
verboden spullen leveren. Tot slot zijn bij de import en handel criminele samenwerkings-
verbanden betrokken, die vergelijkbaar zijn met groepen die zich met andere vormen van 
zware en georganiseerde misdaad bezighouden. Dat geldt ook voor de wijze waarop zij 
zich afschermen tegen bijvoorbeeld het afluisteren van telefoons en andere opsporingsme-
thoden van de politie.
Het op grote schaal afsteken van vuurwerk is een typisch Nederlandse ‘folklore’ die in 
andere landen van de EU nauwelijks speelt. Om die reden stellen de meeste EU-landen 
dan ook weinig of geen beperkingen aan de verkoop van zwaar vuurwerk aan particulieren. 
Hoewel het criminaliteitsvraagstuk hoogst internationaal is, aangezien het vuurwerk 
meestal niet in Nederland zelf wordt vervaardigd, is het lastig om er in het buitenland 
opsporingsprioriteit voor te krijgen.

Afbeelding 15.2 
Door de Duitse 
politie bij een 
controle aan de 
Nederlandse grens 
in beslag genomen 
illegaal vuurwerk

15.2 Signaleren

Het proces van de import en verhandeling van illegaal vuurwerk kan op hoofdlijnen in 
vier stappen worden opgedeeld. Allereerst is er de import vanuit het buitenland, waar het 
vuurwerk al dan niet ook is geproduceerd. In een enkel geval komt het voor dat het il-
legale vuurwerk in Nederland zelf wordt gemaakt. Grote importeurs leveren aan kleinere 
tussenhandelaren, die het vervolgens doorverkopen aan de eindgebruikers. Het is ook 
mogelijk dat de eindgebruiker het vuurwerk zelf rechtstreeks uit een bronland betrekt. 
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Schema 15.1 Vereenvoudigd 
proces illegaal vuurwerk

transport

import

opslag

opslag

tussenhandel

eindgebruiker

herkomst-/productieland

transport

De handel in illegaal vuurwerk speelt zich grotendeels in het verborgene af en is daarom op 
straat niet eenvoudig te signaleren. De eerste mogelijkheid is dat je stuit op het uitladen van 
vuurwerk bij een opslaglocatie. Ook tijdens een controle kun je ermee worden geconfronteerd 
dat er vuurwerk wordt vervoerd. De tweede mogelijkheid is dat je ziet dat vuurwerk wordt 
overgedragen aan een klant, bijvoorbeeld op straat uit de kofferbak van een auto. Tot slot be-
staat de mogelijkheid dat het illegale vuurwerk zichtbaar wordt wanneer iemand het aan het 
afsteken is.

15.3 Aanpak

Relevante wet- en regelgeving
De belangrijkste regelgeving met betrekking tot vuurwerk is te vinden in het 
Vuurwerkbesluit. De aanleiding voor het opstellen van dit besluit was de al eerderge-
noemde vuurwerkramp in Enschede. Als gevolg daarvan is wet- en regelgeving rondom het 
in- en uitvoeren, opslaan, bewerken, afleveren, voorhanden hebben en afsteken van vuur-
werk aangescherpt. Het Vuurwerkbesluit trad in werking op 1 maart 2002. Daarna is het 
besluit enkele malen gewijzigd, het laatst in 2015. 
Bedrijven die vuurwerk verkopen, moeten daarvoor toestemming hebben van de ge-
meente. Ook de opslag van vuurwerk moet voldoen aan de eisen uit het Vuurwerkbesluit.
Voor de opslag tot 10.000 kilo vuurwerk volstaat een melding aan de gemeente. Voor de 
opslag van grotere hoeveelheden is een vergunning nodig. Wanneer vuurwerk wordt aan-
getroffen dat illegaal is opgeslagen, is de Wabo van toepassing. 
Sinds 4 juli 2012 mag een particulier 25 kilo vuurwerk in zijn bezit hebben in plaats van 
10 kilo. Dit geldt op straat tijdens de verkoopperiode voorafgaand aan de jaarwisseling. 
Thuis, of op andere niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, mag dat het hele jaar.
Vuurwerk geldt als een gevaarlijke stof en op het transport ervan zijn om die reden ook 
specifieke regels van toepassing. Die staan in het ADR, de Europese regelgeving voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. 
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Afbeelding 15.3 Door de politie in 
beslag genomen illegaal vuurwerk

Verantwoordelijke instanties in Nederland
De politie is allereerst verantwoordelijk voor de handhaving en opsporing van de il-
legale handel in vuurwerk en het bezit ervan, alsmede voor het afsteken van vuur-
werk buiten de toegestane tijdstippen. De ILT en de Douane hebben een rol bij de 
controle op de import en het transport van vuurwerk. De omgevingsdienst is van 
belang wanneer sprake is van overtredingen door bedrijven die een vergunning heb-
ben om vuurwerk te verkopen of op te slaan. Voor het afsteken van vuurwerk tijdens 
evenementen geeft de politie alleen advies. De omgevingsdiensten oefenen het toe-
zicht uit, tenzij de toepassers uit het buitenland afkomstig zijn. In dat geval is de ILT 
verantwoordelijk.

Wat kun je zelf doen en wat meld je aan anderen?
Wanneer je vuurwerk aantreft, is het allereerst aangewezen om vast te stellen wat 
voor soort vuurwerk het is. Gaat het om professioneel of illegaal vuurwerk? Als dat 
laatste het geval is, moet het vuurwerk in beslag worden genomen en nader worden 
onderzocht. Experts van het Centraal Onderzoeksteam Vuurwerk (COV) voeren dit 
uit en maken daarvan een proces-verbaal op dat bij het dossier wordt gevoegd. Vraag 
aan de verdachte waar het vuurwerk vandaan komt en indien de verkoper bekend is, 
moet ook daar verder onderzoek worden gedaan. Neem voorafgaand aan dat nadere 
onderzoek contact op met je vuurwerkcoördinator om na te gaan of de verkoper be-
kend is. 
Partijen in beslag genomen vuurwerk tot 25 kilo of vergelijkbaar met de ADR-klasse 1.4, 
kunnen in de vuurwerkkasten bij het team tijdelijk worden opgeslagen. Indien sprake is 
van grotere partijen of hogere risicoklassen, moet contact worden opgenomen met het 
ketenbeslaghuis van je eenheid, met de helpdesk van het COV, of met de milieuagent, om 
te beoordelen waar het vuurwerk kan worden opgeslagen. 
Wanneer je illegaal opgeslagen vuurwerk aantreft, bijvoorbeeld bij iemand thuis of in een 
garagebox, licht dan de omgevingsdienst en het milieurechercheteam in. Zet zo nodig 
ook de locatie af. Wanneer sprake is van een gevaarlijke situatie, bijvoorbeeld wanneer er 
met het vuurwerk wordt geknutseld, licht dan ook de teamleider explosieven in via de 
meldkamer. Deze kan eventueel de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) waar-
schuwen. 
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Afbeelding 15.4 Door de politie in 
beslag genomen illegaal vuurwerk

Bestellen via internet
Een interregionaal milieuteam voerde in 2008 een serie opsporingsonderzoeken uit 
naar een groep van ongeveer twaalf personen die in wisselende samenstellingen via 
internet vuurwerk importeerde uit diverse landen, onder meer Duitsland en Italië, 
en dit in Nederland verhandelde. Het betrof jonge mannen in de leeftijd tussen de 
achttien en zesentwintig jaar die via vuurwerksites met elkaar in contact kwamen op 
blogs, MSN en fora. Het contact verliep niet direct maar via zogenoemde personal 
messages waarin bestellingen werden geplaatst. De hoofdverdachte kwam bij toeval 
in beeld. Eén van zijn klanten (een straathandelaar) viel namelijk op toen hij heime-
lijk iets leek te verkopen. In eerste instantie dacht de dienstdoende collega aan drugs. 
In de achterbak van de straathandelaar bleek echter een flink aantal vuurwerkbom-
men te liggen. Ook had hij zakken vol met vuurwerkpakketten bij zich, die hij nog 
moest afleveren bij de kopers. 
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16 Verdieping deel 2

16.1 Inleiding

In deel 2 van dit handboek is uitgebreid aandacht besteed aan de verschijningsvor-
men van verschillende typen milieucriminaliteit en hoe je op straat de signalen kunt 
opvangen dat daarvan mogelijk sprake is. Het is echter ook zaak om in meer alge-
mene zin een beeld te hebben van de risico’s op milieucriminaliteit die zich in het 
werkgebied van het basisteam voordoen. In dit verdiepende hoofdstuk gaan we daar 
nader op in. Dit hoofdstuk is tevens van belang voor de gespecialiseerde milieu-
agenten die in elk basisteam werkzaam zijn. 
Hierna wordt allereerst ingegaan op de vraag hoe je als (milieu)agent meer systema-
tisch zicht kunt krijgen op potentiële problemen en risico’s in de omgeving en wat je 
daar verder mee kunt. Deze werkwijze volgt de methodiek van de ‘Gebiedsscan crimi-
naliteit en overlast’ (Beke e.a., 2009). 

16.2  Vaststellen van (potentiële) problemen in de omge-
ving

Het werk van de politiemensen in de basisteams wordt in toenemende mate door 
informatie gestuurd. Dit betekent dat de in de omgeving vastgestelde problemen 
 leidend zijn voor het werk. Voor de inventarisatie daarvan is de gebiedsscan ontwik-
keld, waarvan de milieu scan een onderdeel is. De aanpak van de vastgestelde proble-
men wordt opgenomen in de werk- en jaarplannen van het basisteam. Het is daarom 
van belang dat de milieuproblemen goed in kaart worden gebracht. In de fase van 
analyse en verdieping brengt de milieuagent de systeeminformatie samen met de 
praktijkervaring (straatinformatie) van de collega’s. De vraag daarbij is of de geanaly-
seerde informatie uit het bedrijfsprocessensysteem (BVH) hetzelfde beeld laat zien 
als de straatkennis. 
De systeeminformatie wordt door de teamchef samen met de milieuagent op waarde 
beoordeeld. De milieuagent kan zich op dit gesprek met de teamchef voorbereiden. 
Hij/zij doet dit in drie stappen. Stap 1 is het basisteamgebied te bekijken met oog voor 
mogelijke vormen van milieucriminaliteit die zich er kunnen afspelen. Stap 2 is het 
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maken van een concrete risicokaart. Stap 3 is het inschatten van het risico van (groot-
schalige) calamiteiten. Hierna gaan we verder op deze stappen in.

Stap 1: kenmerken van het werkgebied en risico’s op milieucriminaliteit
De omgeving waarin het basisteam werkzaam is, kan per team sterk van karakter 
verschillen. Het ene basisteam kan in een stedelijke omgeving werken en het andere 
in een plattelandsgebied. Daarbinnen kun je ook weer verschillen vinden, bijvoorbeeld 
tussen woonwijken en industrieterreinen. Om zicht te krijgen op potentiële vormen 
van milieucriminaliteit is het dus zaak je eerst af te vragen wat de kenmerken van het 
basisteamgebied zijn. Is er sprake van landbouw, natuurgebied, wonen, industrie? 
Om wat voor soort landbouw of bedrijvigheid gaat het? 
De tweede relevante vraag is welke vormen van milieucriminaliteit daarbinnen aan de 
orde kunnen zijn. Op een industrieterrein waar een groot chemisch bedrijf gevestigd 
is, gelden uiteraard andere risico’s dan op een terrein waar vooral autobedrijven te 
vinden zijn. Bij het eerste kun je denken aan de opslag van grote hoeveelheden gevaar-
lijke stoffen en bij het tweede bijvoorbeeld aan overlast van spuitactiviteiten. Om de 
inventarisatie te vergemakkelijken, zijn vier ‘omgevingskaarten milieu’ samengesteld, 
die hierna worden weergegeven.

Handboek Milieucriminaliteit.indd   120 07/06/16   8:58 PM



Verdieping deel 2    121

Schema 16.1 Verschijningsvormen milieucriminaliteit in een woongebied
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De informatie die nodig is om de omgevingskaart voor een basisteamgebied in te 
vullen, kan gevonden worden in uiteenlopende open bronnen, zoals op websites van 
de overheid (gemeente, provincie, waterschappen, www.risicokaart.nl) en belangen-
groepen van burgers, in berichten in de media, maar ook in de beschrijving die het 
basisteam (leiding) zelf gemaakt heeft van zijn bewakingsgebied.

Stap 2: maken van een risicokaart
Net zoals iedere diender moet weten waar in zijn ‘wijk’ de panden, kroegen en plekken 
zijn waar regelmatig sprake is van overlast en andere moeilijkheden is het ook van 
belang om te weten waar de (potentiële) problemen in verband met milieucriminali-
teit zich voordoen. Stap 2 is dan ook het maken van een overzicht van de aanwezige 
risico’s. 
De milieuagent vertaalt die kennis in een risicokaart, waarin de informatie die aan de 
hand van de omgevingskaart is verzameld, wordt gekoppeld aan de aanwezigheid van 
(potentiële) plegers van milieudelicten. Deze kennis is niet alleen opgeslagen in de 
politiële informatiesystemen; ook de collega’s die op straat werken beschikken daar-
over. Het maken van een risicokaart is dus het combineren van ‘systeemkennis’ met 
‘straatkennis.’

Stap 3: in kaart brengen van de mogelijke gevolgen van de risico’s
Tijdens de derde en laatste stap wordt een inschatting gemaakt van de mogelijke ge-
volgen van gesignaleerde risico’s. Naarmate het risico groter is, moet de situatie im-
mers een hogere prioriteit krijgen, ofwel door misstanden aan te pakken, ofwel door 
er (preventief) toezicht op te houden. Bij het inschatten van grote risico’s kan de 
milieuagent ondersteuning krijgen van een specialist van het Milieuopsporingsteam 
en bij gebieden met grote risico’s van een expert van het Landelijk Milieu Expertise 
Centrum.
Een formule die bij het inschatten van risico’s doorgaans wordt gehanteerd, is de kans 
(K) dat het risico zich daadwerkelijk voordoet, afgezet tegen de mogelijke effecten (E): 
Risico = Kans x Effect. 
Zo kan er bijvoorbeeld een opslagplaats van gevaarlijke stoffen in het basisteamge-
bied staan waar nooit klachten over komen, waar de handhaving regelmatig komt en 
waar eigenlijk nooit problemen worden geconstateerd. Bovendien staan er in de buurt 
geen huizen en is er ook geen sprake van kwetsbare natuur. Een dergelijk bedrijf levert 
minder risico op dan een opslagplaats waar wel over wordt geklaagd, waar regelmatig 
boetes worden uitgedeeld vanwege overtredingen van de milieuwetgeving en die bo-
vendien dicht bij een woonwijk staat. Dit laatste bedrijf krijgt dan een ‘rode’ kleur 
terwijl het eerste als ‘groen’ beoordeeld kan worden. 
Op deze wijze ontstaat een kaart (mindmap) waarin de naam van het gebied centraal 
staat en de risico’s per soort gebied eromheen. De risico’s worden dan als oranje 
(enig risico) en rood (groot risico) gekwalificeerd. De kaarten kan de milieuagent zelf 
eenvoudig samenstellen met behulp van een mindmapprogramma, bijvoorbeeld 
X-mind. 
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16.3 Prioritering en aanpak

Zoals in de eerdere hoofdstukken duidelijk is geworden, zijn bij de handhaving van de 
milieuwetgeving tal van overheidsinstanties betrokken. De verantwoordelijkheid voor 
de aanpak van milieucriminaliteit ligt behalve bij de politie en het openbaar ministerie 
ook bij de omgevingsdiensten en de landelijke inspectiediensten (NVWA en ILT). 
Daarnaast kunnen ook overheidsinstanties die niet direct op het vlak van milieucrimi-
naliteit actief zijn een rol spelen bij het aanpakken van de daders. Te denken valt aan 
de Belastingdienst of de Nederlandse Mededingingsautoriteit, deze laatste wanneer 
bijvoorbeeld illegale prijsafspraken worden gemaakt. Ook private partijen, zoals ver-
zekeringsmaatschappijen of certificerende instanties namens een branche (bijvoor-
beeld in de asbestsanering), kunnen maatregelen treffen die milieucriminelen het 
leven ‘zuur’ maken. Belangengroepen van burgers of milieuorganisaties zoals 
Greenpeace, kunnen druk uitoefenen op bedrijven die de milieuwetgeving overtreden.
Hoe wordt gereageerd op een overtreding van de milieuwetgeving hangt enerzijds af 
van de omvang van de problematiek en anderzijds van de ernst. Om hoeveel gevallen 
gaat het? Wat is het effect van de overtredingen op mensen, dieren en planten? Hoe 
groot is het gebied dat wordt bedreigd? De ernst kan ook voortvloeien uit het onder-
mijnende effect van het gedrag. Komen andere bedrijven bijvoorbeeld in de proble-
men door de oneerlijke concurrentie van een onderneming die zich niet aan de 
milieuregels houdt? Wordt het bevoegd gezag in het gedrag betrokken, bijvoorbeeld 
omdat ze deelnemer is in het bedrijf waar strafbare feiten worden gepleegd? 
Om te kunnen bepalen welke acties in een gegeven situatie het meest adequaat zijn, is 
een landelijke handhavingsstrategie opgesteld, het meest recent in 2014.30 Die beschrijft 
hoe de keuze voor de inzet van het strafrecht of het bestuursrecht dient te worden ge-
maakt en hoe de aanmelding van en afstemming over zaken plaats moet vinden. 
Allereerst moet worden bepaald of het openbaar ministerie betrokken dient te worden 
bij de besluitvorming omtrent welke sanctie(s) moet(en) worden toegepast. Dit ge-
beurt aan de hand van de navolgende sanctiematrix.

Tabel 16.1 Sanctiematrix milieuovertredingen

Gevolg: nihil Gevolg: beperkt Gevolg: van belang Gevolg: onomkeerbaar

Houding: goedwillend

Houding: onverschillig

Houding: calculerend

Houding: crimineel

De matrix maakt een onderscheid tussen de gevolgen van de overtredingen enerzijds 
en de houding van de dader anderzijds. Is deze goedwillend om zich aan de regels te 
houden, maar worden er toch overtredingen begaan, bijvoorbeeld uit onwetendheid? 
Als dat zo is dan geldt dat als minder ‘zwaar’ dan wanneer sprake is van een criminele 
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organisatie als dader. Ook de gevolgen van het strafbare handelen wisselen in 
zwaarte. Bij een onomkeerbaar gevolg is bijvoorbeeld sprake van dode of gewonde 
mensen of dieren. Bij een bedreiging bestaat het risico dat de overtreding maatschap-
pelijke onrust geeft en/of doden of gewonden tot gevolg kan hebben. Wanneer sprake 
is van situaties die als rood zijn gemarkeerd, is strafrechtelijk optreden in elk geval 
aangewezen en in veel gevallen ook bestuurlijk optreden. Wanneer sprake is van situ-
aties die in het schema wit zijn, volstaat bestuursrechtelijk optreden. In de oranje 
gevallen hangt het van de situatie af of wordt gekozen voor een louter bestuursrech-
telijke interventie, een combinatie van bestuurs- en strafrecht, of toch strafrechtelijk 
optreden. 
Er kan sprake zijn van verzwarende omstandigheden waardoor het openbaar ministe-
rie eerder tot een besluit kan komen om ook daadwerkelijk strafrechtelijk op te treden. 
Zulke factoren zijn bijvoorbeeld het spoedeisende karakter van het ingrijpen, vanwege 
de onomkeerbaarheid van de gevolgen, het herhaalde of voortdurende karakter van de 
overtreding, of het risico op een grote calamiteit wanneer er iets misgaat (bijvoorbeeld 
een groot ongeluk bij een bedrijf waar de veiligheidsvoorzieningen tekortschieten). 
Behalve factoren die te maken hebben met de aangerichte milieuschade, kunnen ook 
andere aspecten als verzwarend gelden. Voorbeelden zijn een hoog wederrechtelijk 
verkregen voordeel, de status of voorbeeldfunctie van de verdachte (bijvoorbeeld als 
het gaat om een certificerende instelling, of om een bedrijf waarbij de overheid betrok-
ken is), combinaties van milieufeiten en andere strafbare feiten, de inschatting dat 
alleen een bestuursrechtelijke sanctie weinig effect heeft enzovoort. Er kunnen echter 
ook verzachtende omstandigheden zijn, bijvoorbeeld wanneer de overtreder zelf al 
maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen. 
Kortom, er zijn allerlei aspecten die meespelen bij de afweging om al dan niet een 
strafrechtelijk onderzoek te starten, dan wel de zaken bestuursrechtelijk af te doen of 
een andere interventie te plegen. Welke maatregelen precies worden genomen, wordt 
niet voorgeschreven in de sanctiematrix. Het kan immers om een breed scala van 
interventies gaan, die evenmin altijd de vorm van een sanctie hoeven te hebben.
Een voorbeeld van een situatie is die waarin een basisteam wordt geconfronteerd met 
een sterke toename van het aantal dumpingen van hennepafval.31 Nadere analyse 
wijst uit dat die dumpingen samenhangen met ruimingen van hennepplantages in 
een buurgemeente. Deze stelt de gepakte telers, na ontmanteling van de kwekerij, zelf 
verantwoordelijk voor het afvoeren van het afval. Logischerwijs heeft een deel van hen 
er geen trek in om daarvoor bij de gemeentelijke milieustraat te moeten betalen, wat 
de toegenomen dumpingen verklaart. Na overleg gaat de buurgemeente voortaan van 
de telers eisen dat zij een bewijs overleggen dat ze het afval bij de milieustraat hebben 
aangeboden, waardoor het probleem is opgelost.
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17  Tot slot: ontwikkelingen op het terrein 
van milieucriminaliteit en milieuhand-
having

Afbeelding 17.1 
Een milieuagent 
aan het werk met 
de omgevingskaart 
milieu

In dit slothoofdstuk staan we kort stil bij ontwikkelingen op het terrein van milieucrimi-
naliteit en de strafrechtelijke milieuhandhaving in Nederland. Om te beginnen komen de 
toekomstverwachtingen ten aanzien van gelegenheidsstructuren voor milieucriminaliteit 
aan de orde. Daaronder worden de omstandigheden verstaan die in brede zin het plegen 
van specifieke strafbare feiten lucratief maken of veroorzaken, zoals de consumenten-
vraag, marktkenmerken en technologische ontwikkelingen. 
Vervolgens wordt in paragraaf 17.2 aandacht besteed aan enkele voor de handhaving van 
de milieuwetgeving belangrijke ontwikkelingen, namelijk de verandering van de politiële 
focus van handhaving naar opsporing, de omslag van reactieve naar proactieve ‘informa-
tiegestuurde’ opsporing en de trend waarin het bereiken van betekenisvolle interventies, 
die met andere woorden een gedragsverandering bij de verdachten bewerkstelligen, voor-
opstaat. Het doel van een strafrechtelijk onderzoek is daarmee dus niet langer primair het 
veroordelen en straffen van een verdachte. 

17.1 Gelegenheidsstructuren voor milieucriminaliteit

Criminaliteitsontwikkelingen hangen samen met gelegenheidsstructuren. In het vervolg 
van deze paragraaf kijken we naar (mogelijke) gelegenheden op de korte (1-5 jaar), 
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middellange (6-10 jaar) en lange termijn (10+ jaar). Uiteraard is het gedetailleerd voorspel-
len van trends onmogelijk. Hierna gaat het dus eerst en vooral om een aantal algemene 
ontwikkelingen.

17.1.1 Gelegenheden op korte termijn
Gelegenheden op de korte termijn laten zich het moeilijkst voorzien. Ze hangen bijvoor-
beeld samen met al dan niet weer snel overwaaiende hypes. Zo kan er opeens grote vraag 
ontstaan naar bepaalde (beschermde) dieren, wanneer die bijvoorbeeld in een film opdui-
ken. De sneeuwuil uit de films rondom Harry Potter en de clownvis uit de animatiefilm 
Finding Nemo zijn bekende voorbeelden van dieren waarin de illegale handel sterk toenam 
nadat ze een rol speelden in films. 
Een probleem dat zich weer in toenemende mate manifesteert, vooral in het zuiden 
van Nederland, is de dumping van afval uit synthetische drugslaboratoria. De produc-
tie van xtc en amfetamine was sinds het midden van de jaren 2000 sterk gedaald. Dit 
was een gevolg van het feit dat de producenten nog maar moeilijk aan de benodigde 
grondstoffen konden komen, met name aan PMK (voor MDMA/xtc) en BMK (voor 
amfetamine). Sinds enkele jaren hebben zij voor BMK een alternatief gevonden in 
apaan, waardoor de productie van amfetamine weer sterk is toegenomen en het pro-
bleem van afvaldumpingen opnieuw op de agenda is gekomen. Een ander voorbeeld 
is dat bedrijven die door de financiële crisis onder druk zijn komen staan, soms ge-
neigd zijn om te beknibbelen op kostenposten zoals veiligheidsvoorzieningen en 
preventief onderhoud. 

Afbeelding 17.2 Milieuhandha-
ving in de haven van Rotterdam

Bij vormen van milieucriminaliteit die meer onverwacht opkomen, is vooral tijdig signale-
ren en flexibel reageren van belang. Ze vooraf voorzien zal immers buitengewoon lastig 
zijn. 

17.1.2 Gelegenheden op middellange termijn
Sommige gelegenheidsstructuren veranderen door de tijd heen slechts langzaam of 
blijven verhoudingsgewijs constant. Ze hebben bijvoorbeeld te maken met factoren die 
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zich moeilijk laten beïnvloeden, zoals de kenmerken van een bepaalde markt of cultuur-
aspecten. 

Vraag naar beschermde dieren en planten
De vraag naar de hoorn van neushoorns en andere producten van met uitsterven bedreigde 
dieren zal in bepaalde Aziatische landen pas afnemen wanneer mensen aanvaarden dat er 
geen geneeskrachtige, potentie-, of statusverhogende werking van uitgaat. Zolang wedstrij-
den met exotische beschermde zangvogels, zoals de twa twa, populair blijven onder de 
Surinaamse bevolkingsgroep, zal er markt blijven bestaan voor het illegaal importeren van 
dergelijke dieren.
Zulke cultureel bepaalde opvattingen veranderen gewoonlijk maar langzaam. Wanneer ze 
dat wel doen, kan echter weer een nieuwe gelegenheidsstructuur ontstaan. Een voorbeeld 
is de discussie die momenteel in Nederland wordt gevoerd over het aan banden leggen of 
zelfs geheel verbieden van het kopen en afsteken van vuurwerk door particulieren. 
Wanneer een dergelijk verbod echter op onvoldoende draagvlak zou kunnen rekenen en 
de consumentenvraag niet afneemt, zouden daardoor de afzetmogelijkheden voor crimi-
nele aanbieders sterk kunnen toenemen. 

De afvalmarkt
Een voorbeeld waarin marktkenmerken een rol spelen, is de gelegenheidsstructuur rondom 
afvalcriminaliteit. De ontdoener betaalt in de meeste gevallen de inzamelaar om het afval te 
kunnen afgeven, terwijl de laatstgenoemde pas daarna kosten moet maken om het op ver-
antwoorde wijze te verwerken. Het blijft dus aantrekkelijk voor sjoemelaars om het al ver-
diende geld in de zak te houden en voor goedkopere oplossingen te kiezen, zoals wegmengen 
of dumpen. De sterke vervuiling van de Nederlandse bodem zal evenmin van vandaag op 
morgen verdwijnen, waardoor ook de gelegenheidsstructuur voor het rommelen met ver-
vuilde grond blijft bestaan. Datzelfde geldt voor de vele gebouwen waarin nog asbest ver-
werkt is, en die dus ook in de komende jaren verantwoord moeten worden gesaneerd. 

Afbeelding 17.3 Werken met de 
omgevingskaart milieu
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Onvermijdelijk zullen ook op middellange termijn veel vormen van milieucriminaliteit 
samen blijven hangen met afval. Die markt is steeds complexer, grootschaliger en in-
ternationaler geworden. Wat voor de één afval is, vormt voor een ander ook steeds vaker 
een nuttige grondstof. In Nederland hebben we ervoor gekozen om de afvalverwerking 
niet als een zuiver publieke taak te organiseren, maar dit over te laten aan private be-
drijven waarin de overheid al dan niet aandeelhouder is. Wanneer de winstgevendheid 
van dergelijke bedrijven onder druk komt te staan, nemen de risico’s op malversaties 
echter toe. 
Internationalisering is een belangrijke factor bij veel vormen van milieucriminaliteit en 
ook die trend zal zich de komende jaren voortzetten. Grootschalig transport over zee is 
goedkoop, waardoor het aantrekkelijk is om goederen met weinig waarde, zoals afval, toch 
over de halve aardbol te verschepen. Binnen de EU staan bovendien twee principes op 
gespannen voet. Enerzijds is dat het vrij verkeer van goederen, met inbegrip van afval. 
Anderzijds is dat het uitgangspunt dat afval zo dicht mogelijk bij de plaats waar het is 
ontstaan, moet worden verwerkt. Daarvan gaat immers een prikkel uit om zo min mogelijk 
afval te produceren. Nederland beschikt momenteel bijvoorbeeld over een overcapaciteit 
aan verwerkingsmogelijkheden voor huishoudelijk afval, waardoor het dit op grote schaal 
invoert. Dit brengt het risico met zich mee dat de ontdoeners of inzamelaars schadelijke 
stoffen bij relatief onschuldig afval zoals oud papier bijmengen. Op nieuwe afvalstromen 
en op veranderingen in herkomst- en bestemmingslanden moet dan ook steeds het oog 
worden gehouden. 

Klimaatverandering
Klimaatverandering wordt veroorzaakt door de toename van de gemiddelde tempera-
tuur op aarde. In 1988 richtten de Verenigde Naties het Intergovernmental Panel on 
Climate Change op om deze problematiek te onderzoeken. Dit internationale samen-
werkingsverband van wetenschappers concludeerde in 2013 dat de opwarming van 
de aarde uiterst waarschijnlijk door de mens wordt veroorzaakt. Dit heeft bijvoor-
beeld te maken met het verbranden van fossiele brandstoffen, maar ook met ontbos-
sing. De gevolgen van temperatuurstijging kunnen wereldwijd zeer ernstig zijn. 
Denk aan een stijging van de zeespiegel, een toename van perioden van droogte en 
hitte, tekorten aan drinkwater en extreem weer. Dit kan weer leiden tot conflicten en 
‘klimaatvluchtelingen’. Beroemd is de foto van een ‘onderwatervergadering’ van het 
parlement van de eilandengroep Malediven in 2009. De eilanden liggen zo laag dat 
de kans groot is dat ze in de afzienbare toekomst onder water zullen verdwijnen. Ook 
voor ons land heeft een stijging van de zeespiegel vanzelfsprekend grote gevolgen. 

Kleinschalige internethandel
Een trend die ook voor milieucriminaliteit van belang is, is de groei van de kleinschalige 
handel in allerlei goederen via internet. Postpakketten uit de hele wereld worden inmid-
dels probleemloos en relatief goedkoop bij Nederlandse bestellers afgeleverd. Op die ma-
nier komen echter ook ongewenste goederen gemakkelijk het land binnen, zoals vuurwerk, 
producten die vervaardigd zijn van beschermde dieren of planten en 
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gewasbeschermingsmiddelen met zeer schadelijke uitwerking. De enorme schaalvergro-
ting van de handel in postpakketten, terwijl de hoeveelheid goederen die per zending wordt 
verstuurd juist klein is, maakt effectieve controle lastig. 

Overheidsingrijpen
Tot slot kan ook overheidsingrijpen voor nieuwe gelegenheidsstructuren zorgen. Het 
CITES-verdrag werd hiervoor als voorbeeld genoemd. Maatregelen om milieuvervuiling 
tegen te gaan, hebben er bijvoorbeeld ook voor gezorgd dat door sommigen als schadelijk 
ervaren diersoorten weer in groten getale in het wild voorkomen. Dergelijke ontwikkelin-
gen kunnen op hun beurt de vervolging van dergelijke dieren, denk aan roofvogels of vos-
sen, doen toenemen. Een ander voorbeeld is het systeem om de uitstoot van CO2 te 
reduceren door middel van de handel in emissierechten, waarmee ook de mogelijkheid is 
ontstaan om daarmee te frauderen. 

17.1.3 Gelegenheden op langere termijn
Hoe langer de tijdshorizon, hoe algemener de mogelijke ontwikkelingen vanzelfsprekend 
worden. Dan moeten we bijvoorbeeld gaan denken aan zaken als klimaatverandering of 
verlies aan biodiversiteit. Uiteraard zijn die niet alleen toe te schrijven aan milieucrimi-
naliteit – veel vormen van het toebrengen van milieuschade zijn immers niet strafbaar 
– maar het plegen van milieumisdrijven kan deze effecten wel versterken. Sommigen 
voorzien dat ze zullen leiden tot een toename van andere vormen van criminaliteit en 
gewelddadige conflicten. In landen als Sudan, Mali en de Centraal-Afrikaanse Republiek 
kunnen conflicten tussen de nomadische en de agrarische bevolkingsgroepen, althans 
voor een deel, worden toegerekend aan het feit dat de nomaden als gevolg van klimaatver-
andering steeds verder zuidelijk moeten afzakken om in hun bestaan te kunnen voorzien. 
Bovendien zijn deze gebieden in de afgelopen decennia overstroomd met vuurwapens, 
waardoor traditionele mechanismen voor geweldloze conflictoplossing, bijvoorbeeld wan-
neer de kamelen van de nomaden de gewassen van de boeren hadden opgegeten, niet 
meer werken. In Europa zijn de gevolgen van zulke ontwikkelingen bijvoorbeeld merk-
baar omdat de gewelddadige conflicten nieuwe migratiestromen opleveren. 
Een andere zorgwekkende ontwikkeling is de verwachte schaarste aan schoon drinkwater 
in grote delen van de wereld. Dat toekomstige gebrek hangt deels samen met klimaatveran-
dering, maar evengoed ook met onoordeelkundig gebruik van bestaande watervoorraden. 
De waarde van schoon drinkwater is op sommige plaatsen in de wereld nu al groter dan die 
van olie en deze zal in de toekomst alleen maar stijgen. Niet voor niets zijn multinationals 
al druk bezig om overal ter wereld grote stukken land op te kopen waaronder zich grondwa-
terreserves bevinden, omdat ze verwachten daarmee op afzienbare termijn enorme winsten 
te kunnen maken. Drinkwater zal in grote delen van de wereld dan ook veranderen van een 
publiek goed dat van overheidswege vrijwel gratis uit de kraan komt, in een privaat goed 
waar commerciële bedrijven de bevolking zwaar voor zullen laten betalen. 
Zelfs in een waterrijk land als Nederland zal het in de toekomst kunnen garanderen van 
het aanbod van schoon drinkwater steeds meer inspanning gaan vergen. Niet omdat er te 
weinig regen zal vallen, maar omdat bodemvervuiling en het gebruik van bestrijdingsmid-
delen het steeds lastiger zullen maken om de watervoorraden te zuiveren en omdat be-
staande voorraden vervuild kunnen raken.
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Afbeelding 17.4 Afval wordt niet 
alleen over land getransporteerd, 
maar ook over het water en per 
trein

Tot slot is milieucriminaliteit, het werd al vaker aangegeven, bij uitstek ondermijnende 
criminaliteit. De daders oefenen op langere termijn negatieve invloed uit op de integriteit 
van economische en financiële systemen en op de overheid. Het is dus zaak effecten van 
dat gedrag tijdig te onderkennen en er waar mogelijk tegen op te treden. Signaleren is de 
eerste stap, waaraan elke politiefunctionaris kan bijdragen. 

17.2 Ontwikkeling van de milieuhandhaving

In 2013 is zware milieucriminaliteit wederom tot opsporingsprioriteit benoemd door zowel 
het ministerie van Veiligheid en Justitie, het openbaar ministerie als de nationale politie. 
Het staat daarmee op gelijke voet met andere prioriteiten met een ondermijnend karakter, 
zoals mensenhandel en witwassen. Daarmee is echter nog niet gezegd dat het aantal op-
sporingsonderzoeken ook gelijke tred houdt met die naar andere vormen van zware en 
georganiseerde misdaad. Dat heeft een aantal oorzaken. 
Om te beginnen is de politie nog altijd bezig met de overgang van een situatie waarin de 
focus op de meer handhavende milieutaken lag, naar milieuopsporing. Daarbij dient de 
kwaliteit van de opsporing onmiskenbaar nog te worden verbeterd. In de tweede plaats, en 
daarmee samenhangend, is het versterken van de informatiepositie van essentieel belang. 
Ten derde is integrale samenwerking met andere partners cruciaal om tot ‘betekenisvolle 
interventies’ te kunnen komen. In deze paragraaf gaan we op deze drie aspecten nader in.

17.2.1 Van handhaving naar opsporing
De politiële milieutaak stond lange tijd vooral in het licht van de ‘vrije velddelicten’ en het 
controleren en beboeten van veelal kleine overtreders. De zwaardere milieucriminaliteit 
kwam pas in de tweede helft van de jaren zeventig op de agenda, toen in versneld tempo 
wetgeving tot stand werd gebracht die ook verdergaande opsporingsactiviteiten noodzake-
lijk maakte. Pas in de jaren negentig kwam het thema echt op de agenda van de opsporing. 
Milieu wordt binnen de politie dan ook nog steeds enigszins beschouwd als een ‘nieuw’ 
terrein. Dat is overigens op zichzelf merkwaardig: we hebben het intussen over een peri-
ode van dertig à veertig jaar. Grootschalige productie van synthetische drugs en inpandige 
wietteelt zijn, ter vergelijking, zaken die pas in het begin van de jaren negentig van de 
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vorige eeuw een probleem werden en niemand binnen de politie zal durven beweren dat 
dit relatief nieuwe terreinen zijn waaraan men nog moet wennen!

Afbeelding 17.5 Een gemakkelijk 
toegankelijke plek waar is gesloopt 
en nog afval is blijven liggen, 
oefent ook aantrekkingskracht 
uit op anderen die nog wat willen 
dumpen

Met de oprichting van de milieuopsporingsteams in de tweede helft van de jaren 2000 
verschoof de focus van de in milieu gespecialiseerde politiemensen nadrukkelijk van 
handhaving naar opsporing. De handhaving van de meer kleinschalige milieuovertredin-
gen viel voortaan toe aan de basispolitiezorg, die daarnaast vooral ook een signalerende 
taak heeft gekregen. Het feit dat in Nederland ruim vierhonderd fte’s zijn ondergebracht 
in milieuopsporingsteams en dus zijn vrijgemaakt voor het doen van opsporingsonder-
zoeken, plaatst ons land in een relatieve luxepositie ten opzichte van het buitenland. Daar 
is het aantal gespecialiseerde politiemensen vaak klein en moet men zich noodgedwon-
gen veelal beperken tot het reageren op incidenten. Hiermee is echter niet gezegd dat de 
situatie op dit moment al ideaal is. Het bijscholen van politiemensen die hun achtergrond 
hebben in de handhaving naar rechercheurs die ingewikkelde milieuopsporingsonder-
zoeken tot een goed einde kunnen brengen, is zeker nog niet ten einde en zal ook de 
komende jaren aandacht blijven vergen. Datzelfde geldt, mutatis mutandis, voor officieren 
van justitie.

17.2.2 Informatiegestuurde opsporing
Milieucriminaliteit is vaak ‘haalcriminaliteit’. Natuurlijk zijn er ook incidenten en komen 
er spontane meldingen binnen vanuit het publiek of van anonieme klokkenluiders, maar 
de politie zal milieumisdrijven nadrukkelijk ook zelf moeten ‘zoeken’. In de afgelopen 
jaren schoot het ‘halen’ van informatie op allerlei manieren tekort. De politie en het open-
baar ministerie moesten het om tot verdenkingen en opsporingsonderzoeken te komen 
meestal hebben van gegevens van vooral de bestuurlijke handhavers. Die situatie was verre 
van bevredigend, omdat het bevoegd gezag in de regel niet erg gericht is op het met terug-
werkende kracht bestraffen van wetsovertreders, maar eerder op het beëindigen van onge-
wenste situaties en bovendien vaak ook andere (economische) belangen laat meewegen 
alvorens misstanden aan te pakken. Bij de politie leidde dit vaak tot het gevoel dat de be-
stuurlijke handhavers al te meegaand waren en pas in een veel te laat stadium de bereid-
heid toonden tot het delen van informatie, soms pas nadat ze door malafide bedrijven met 
allerlei beloftes jarenlang aan het lijntje waren gehouden. 
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Het ‘zelf halen’ van informatie staat dan ook hoog op de agenda. Niet voor niets wordt 
binnen de nationale politie grote aandacht geschonken aan de informatiefunctie, waarvoor 
in mensen of uren ruim 45 fte’s zijn vrijgemaakt. Daarbij gaat het niet alleen om analyse, 
maar ook om informatierechercheurs die openlijk contacten zullen gaan leggen met bij-
voorbeeld overheden, bedrijven, branches, ngo’s en certificerende instellingen om de ‘rotte 
appels’ in het vizier te krijgen. Niet in de laatste plaats is het van belang om ook heimelijke 
informanten en criminele inlichtingen binnen te halen. Werknemers die willen optreden 
als informant zijn vooral bij malverserende (grote) bedrijven vaak van essentieel belang om 
zicht te krijgen op de gepleegde overtredingen en bewijs te verzamelen als een onderzoek 
eenmaal loopt. Dit omdat de witteboordencriminelen doorgaans hele pelotons advocaten 
van de duurste kantoren inhuren, die er doorgaans prima in slagen om personeelsleden 
die als getuige kunnen optreden zodanig te intimideren dat zij geen verklaringen meer 
durven afleggen. Daarnaast klopt de ‘papieren werkelijkheid’ doorgaans wel, terwijl de 
verdachten op advies van hun raadslieden vrijwel altijd blijven zwijgen. 

Export van teerhoudend asfaltgranulaat (TAG)
Asfaltgranulaat bestaat uit verkruimeld puin van gesloopte wegbedekkingen. 
Wanneer dit afval teer bevat, is het schadelijk voor het milieu en voor de gezondheid 
omdat het een hoog gehalte aan kankerverwekkende stoffen bevat. Om te kunnen 
worden hergebruikt moet het in Nederland dan ook eerst worden gereinigd. In an-
dere EU-landen is dat echter geen vereiste en sommige verwerkers hebben daarvan 
misbruik gemaakt en partijen TAG naar onder andere de Baltische staten geëxpor-
teerd. Dit gebeurde onder het mom van ‘nuttige toepassing’, terwijl het afval feitelijk 
werd gestort of onbewerkt weer hergebruikt (Neve e.a., 2012). 

17.2.3 Betekenisvolle interventies
Een van de structurele problemen bij het aanpakken van daders van milieucriminaliteit is 
dat het buitengewoon lastig is om hen met strafrechtelijke sancties tot een gedragsveran-
dering te bewegen. In de regel worden milieumisdrijven in Nederland gepleegd door 
‘respectabele’ bedrijven. De beleidsverantwoordelijke verdachten binnen die firma’s wor-
den in ons land gewoonlijk zeer mild bestraft, onder andere omdat het vaak gaat om first 
offenders. Doorgaans blijft het zelfs bij een boete die wordt opgelegd aan de rechtspersoon. 
De natuurlijke personen gaan in ons land zelden voor langere tijd de cel in. Bovendien 
wordt, wanneer de advocaten tot de conclusie komen dat de zaak waarschijnlijk niet kan 
worden gewonnen, vrijwel altijd geschikt. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de ‘on-
schuld’ kan worden volgehouden en het bevoegd gezag geen maatregelen kan opleggen, of 
toekomstige vergunningen kan weigeren. Dit alles is vanuit handhavingsoogpunt weinig 
bevredigend en het is dan ook niet vreemd dat de opsporingsinstanties op hun beurt trach-
ten om alternatieve ‘betekenisvolle interventies’ te vinden.
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Afbeelding 17.6 Sanering van 
vervuilde grond

Recent onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat witteboordencriminelen niet zozeer bevreesd 
zijn voor boetes, maar wel voor aantasting van hun imago als succesvolle en gerespec-
teerde leden van de samenleving (Van Wingerde, 2012). Naming and shaming kan dus 
buitengewoon effectief zijn om de gewenste gedragsveranderingen te bewerkstelligen. Dat 
geldt ook voor gecoördineerde interventies met andere handhavingsinstanties. De bestuur-
lijke handhavers kunnen bijvoorbeeld bedrijven, of onderdelen ervan, stilleggen wanneer 
er strafbare feiten worden geconstateerd, hetgeen veel harder aankomt dan een boete. De 
mogelijkheden kunnen per type milieucriminaliteit verschillen. 
Twee zaken blijven van essentieel belang. Ten eerste moet niet worden vergeten dat andere 
instanties pas kunnen ingrijpen wanneer er harde feiten op tafel liggen. Het is daarvoor 
echter meestal niet nodig om grootschalige of langdurige onderzoeken te doen. Ook een 
kleine veroordeling kan al volstaan om andere instanties voldoende munitie te leveren om 
in actie te kunnen komen. De politie moet zich echter wel realiseren dat bestuurlijke hand-
havers een realistisch en met harde feiten gestaafd verhaal verwachten en geen spectacu-
laire maar nauwelijks onderbouwde aantijgingen. 
In de tweede plaats moeten de politie en vooral het openbaar ministerie leren denken in 
termen van de te bereiken effecten op het gedrag van verdachten, in plaats van aan het 
zetten van ‘streepjes’ voor het eigen jaarverslag. Informatie wordt nog te vaak niet gedeeld 
omdat dit ten koste van de ‘uitkomst van de strafzaak’ zou kunnen gaan. Men realiseert 
zich daarbij onvoldoende dat die strafzaak vaak nauwelijks effect zal hebben op het gedrag 
van een bedrijf, terwijl het bevoegd gezag op grond van dezelfde gegevens de wetsovertre-
ders wel kan raken waar het pijn doet. Een kleine veroordeling gevolgd door bestuurlijke 
maatregelen is om die reden meestal effectiever dan schikken voor een groot bedrag. Een 
veroordeling kan immers ook tot gevolg hebben dat een bedrijf onder scherper toezicht 
wordt gesteld en dat het niet meer in aanmerking komt voor toekomstige vergunningen, 
overheidsopdrachten of subsidies. Er valt op het vlak van ‘betekenisvol’ interveniëren en 
samenwerking dan ook nog veel te winnen. 
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Lijst van afkortingen

ACM Autoriteit Consument & Markt

AIRS Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken 

AMvB Algemene Maatregel van Bestuur

APS Amsterdam Port Services 

Ascert Stichting Certificatie Asbest

Bgb Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Boa Buitengewoon opsporingsambtenaar

CIE Criminele Inlichtingeneenheid

CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora 

COV Centraal Onderzoeksteam Vuurwerk

CTGB College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en 
Biociden

DCMR Dienst Centraal Milieubeheer Rotterdam-Rijnmond

DLIO Dienst Landelijke Informatieorganisatie

DRIO Dienst Regionale Informatieorganisatie

EIA Environmental Investigation Agency

EOD Explosieven Opruimingsdienst Defensie 

EVOA Europese Verordening overbrenging van afvalstoffen (EEG 
259/93)

HUM-Bbk Handhavingsuitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit 

ILT Inspectie Leefomgeving en Transport 

ILT-IOD Inspectie Leefomgeving en Transport-Inlichtingen- en Opspo-
ringsdienst

IMPEL EU Network for the Implementation and Enforcement of Environ-
mental Law

IMT Interregionaal Milieuteam

INECE International Network for Environmental Compliance and Enfor-
cement 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change
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IRC Internationaal Rechtshulpcentrum

I-SZW Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

KMAR Koninklijke Marechaussee

LAP Landelijk Afvalbeheerplan

LFO Landelijke Faciliteit Ontmantelen 

LMA Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

LMEC Landelijk Milieu Expertise Centrum 

Ngo Non-gouvernementele organisatie

NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

NVWA-IOD Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit-Inlichtingen- en Opspo-
ringsdienst

Rgb Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden

RIEC Regionale Informatie en Expertisecentra 

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

RMT Regionaal Milieuteam 

SMK Strategische Milieukamer

TAG Teerhoudend Asfalt Granulaat

VROM Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en  Milieu

Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wbb Wet bodembescherming

WED Wet op de economische delicten

Wm Wet Milieubeheer 
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13 januari 2010.

6  Omroep Brabant, ‘Inwoners Berlicum cel in wegens illegaal vuurwerk’, 31 mei 2013.

7  Nu.nl, ‘Vervolging om fraude met scharreleieren’, 13 mei 2013.

8  Duurzaamheidkompas.nl, ‘Consument heeft minder vertrouwen in voedsel’, mei 2013.

9  NRC.nl, ‘Nederlandse vleeshandelaar: geen twijfel over dat het paardenvlees betrof’, 
14 februari 2013. 

10  Zie: www.eia-international.org.

11 Zie: www.politieacademie.nl.

12 Deze paragraaf is ontleend aan Ruessink en Spapens, 2014.

13  Een inrichting is gedefinieerd als ‘elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang 
alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begren-
zing pleegt te worden verricht’. Een werk is een grondwerk, wegenbouwkundig werk, 
waterbouwkundig werk of een bouwwerk. Voorbeelden van een werk zijn: een weg, 
een viaduct, een aquaduct, een geluidswal; de ophoging van een recreatieterrein, tuin, 
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31  Dit voorbeeld is ontleend aan de Gebiedsscan milieucriminaliteit (Beke e.a., 2009).
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