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De opsporing van milieucriminaliteit is voor de Ne-
derlandse politie om minstens drie redenen geen 
eenvoudige zaak. Om te beginnen is de zichtbare 
overlast van milieuvervuiling voor de inwoners van 
ons land de afgelopen jaren verminderd, waardoor 
het moeilijker is om over het voetlicht te brengen 
welke schade nog altijd wordt aangericht. In de 
tweede plaats zijn milieumisdrijven doorgaans niet 
het werkterrein van ‘gewone’ boeven, maar veel-
eer van personen met een zeker maatschappelijk 
aanzien, die vaak ook met burgemeesters, gedepu-
teerden en soms zelfs met ministers goede relaties 
onderhouden. Politiemensen en offi cieren van justi-
tie moeten dan ook sterk in hun schoenen staan om 
succesvol opsporingsonderzoeken naar milieucrimi-
naliteit te kunnen verrichten. Ten derde is de hand-
having van de milieuwetgeving toebedeeld aan een 
scala van instanties, en is het organiseren van effec-
tieve samenwerking meestal niet eenvoudig.
In deze rede worden niet alleen de structurele fac-
toren geschetst die milieucriminaliteit tot een com-
plexe zaak maken, maar ook de wijze waarop de 
politie daarmee kan omgaan en succesvolle voor-
beelden daarvan.

onderzoeksreeks Politieacademie

rugdikte 4mm 26-09-2012

Lectoraat Milieucriminaliteit

OM_complexiteit_milieucriminaliteit.indd   1-3 26-9-2012   10:48:26



De complexiteit van milieucriminaliteit

ComplexiteitMilieucriminaliteit.indd   1 20-9-2012   10:03:49



Eerder verschenen publicaties van de Politieacademie bij Boom Lemma uit gevers:

Otto Adang, Wim van Oorschot & Sander Bolster (2011). De politieaanpak van voetbal
wedstrijden in Nederland. Ervaringen van peer review evaluatieteams. 

Cees Sprenger & Eefje Teeuwisse (2011). Slim vakmanschap. Onderzoek rond het versterken 
van vakmanschap binnen de politie. 

E.J. van der Torre, P.J. Gieling, M.C. Dozy, F.C. van Leeuwen & W. Hamoen (2011). Veilig 
politiewerk. De basispolitie over geweldgebruik. 

H. Sollie & N. Kop (2012). Joint Investigation Teams. Lessons learned. 
G. Meershoek (2012). Kees Peijster en de herijking van de maatschappelijke politierol.
Menno van Duin, Pieter Tops, Vina Wijkhuijs, Otto Adang & Nicolien Kop (2012). Lessen in 

crisisbeheersing. Dilemma’s uit het schietdrama in Alphen aan den Rijn.
Nicolien Kop (2012). Van opsporing naar criminaliteitsbeheersing. Vijf strategische implicaties.
Nicolien Kop, Ronald van der Wal & Gerard Snel (2012). Opsporing belicht. Over strategieën 

in de opsporingspraktijk.
Toine Spapens (2012). De complexiteit van milieucriminaliteit. De aard van het misdrijf, de 

opsporing en de samenwerkingsrelaties.

ComplexiteitMilieucriminaliteit.indd   2 20-9-2012   10:03:49



De complexiteit van 
milieucriminaliteit
De aard van het misdrijf, de opsporing en de samenwerkingsrelaties

Toine Spapens

Rede

uitgesproken bij de aanvaarding van de functie als lector 
Milieucriminaliteit aan de Politieacademie op 12 oktober 2012

Boom Lemma uitgevers

Den Haag

2012

ComplexiteitMilieucriminaliteit.indd   3 20-9-2012   10:03:49



Omslagontwerp en opmaak binnenwerk: Textcetera, Den Haag

Foto omslag: Hollandse Hoogte

© 2012 Politieacademie | Boom Lemma uitgevers

ISBN 978-90-5931-839-7
NUR 741

www.boomlemma.nl

Deze rede is opgedragen aan Arie de Wit (19522012),
Programmamanager lectoraat Milieucriminaliteit 20112012

ComplexiteitMilieucriminaliteit.indd   4 20-9-2012   10:03:49



Inhoud

Lijst van afkortingen 7

1 Algemene inleiding 9

2 De complexiteit van de aard van het misdrijf 13
2.1 Inleiding 13
2.2 Zichtbare milieuvervuiling in Nederland 14
2.3 Milieuvervuiling: van schade naar moraal? 19
2.4 Besluit 23

3 De complexiteit van de opsporing 25
3.1 Inleiding 25
3.2 Milieucriminaliteit is (ook) haalcriminaliteit 26
3.3 Milieucriminaliteit is (ook) organisatiecriminaliteit 29
3.4 Ingewikkelde wet- en regelgeving 31
3.5 Bestuurlijke belangen versus de toepassing van 

het strafrecht 32
3.6 Besluit 35

4 De complexiteit van de samenwerking 37
4.1 Inleiding 37
4.2 Samenwerking op nationaal niveau 38
4.3 Internationale samenwerking 44
4.4 Besluit 47

5 Algemeen besluit 49

Literatuur 51
Over het lectoraat 55
Over de lector 57
Selectie van publicaties van de lector 59

ComplexiteitMilieucriminaliteit.indd   5 20-9-2012   10:03:49



ComplexiteitMilieucriminaliteit.indd   6 20-9-2012   10:03:49



Lijst van afkortingen

AMvB Algemene maatregel van bestuur
ARP Anti-Revolutionaire Partij
BOD Bijzondere Opsporingsdienst
CDA Christen-Democratisch Appèl
CIE Criminele Inlichtingeneenheid
DCMR Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond
ECD Economische Controledienst
EL&I Ministerie van Economische zaken, Landbouw en 

Innovatie
EPA Environmental Protection Agency (Verenigde Staten)
FIOD Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
GL GroenLinks
I&M Ministerie van Infrastructuur en Milieu
IGO Informatiegestuurde Opsporing
ILP Intelligence Led Policing
IMT Interregionaal Milieuteam
INECE International Network of Environmental Compliance 

and Enforcement
IOD Inlichtingen- en Opsporingsdienst
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change
KLPD Korps landelijke politiediensten
KMar Koninklijke Marechaussee
LMEC Landelijk Milieu Expertise Centrum
NFI Nederlands Forensisch Instituut
NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
PEO Parlementaire Enquêtecommissie 

Opsporingsmethoden
PUmA Programma Uitvoeren met Ambitie
PvdA Partij van de Arbeid
RIEC Regionaal Informatie- en Expertisecentrum
RMT Regionaal Milieuteam
RUD Regionale Uitvoeringsdienst
SP Socialistische Partij
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TCR Tanker Cleaning Rotterdam
USD Unit Synthetische Drugs
VROM Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer
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Algemene inleiding

Het was een inwoner van Oisterwijk – een dorp vlak bij Tilburg, de 
stad waar ik net niet geboren maar wel getogen ben – die als een van de 
eersten in Nederland de enorme vervuiling van het oppervlaktewater 
politiek aankaartte en pleitte voor wetgeving die het lozen op de open-
bare wateren zou verbieden. Zijn naam was Frits Holleman en in 1897 
publiceerde hij een brochure met de titel De verontreiniging van de open
bare wateren en van den bodem in Nederland.1 Hij ageerde eerst en vooral 
tegen de vervuiling die de Tilburgse textielindustrie, en overigens ook 
de werkplaats van de spoorwegen, veroorzaakte door lozingen op het 
riviertje de Nieuwe Leij, dat vanuit de stad in oostelijke richting naar 
Oisterwijk stroomt.2 Dat zorgde niet alleen voor stankoverlast, maar 
leidde er ook toe dat het water stroomafwaarts niet meer te gebruiken 
was.3

Hoewel de actie van Frits Holleman dus eerst en vooral was gericht 
tegen een probleem waar hij zelf last van had, speelde hetzelfde vraag-
stuk aan het einde van de negentiende eeuw in het hele land. In novem-
ber 1897 hief het Kamerlid van de Velde (ARP) een klaagzang aan over 
de situatie in Delft:

‘Gedurende geruime tijd – lange, eindelooze maanden voor arm en 
rijk die ze moesten doorleven – is de toestand der openbare wateren 
te Delft en omgeving van dien aard geweest dat zij in een woord 
walgingwekkend was. Gedurende lange maanden heeft de bevolking 
eener aanzienlijke gemeente van ruim 31.000 zielen moeten leven in 
eene verpeste atmosfeer – en dat gedurende de zomermaanden, in 

1 Holleman 1897.
2 In Oisterwijk verandert de naam van de Nieuwe Leij in de Voorste Stroom.
3 De klachten daarover waren overigens niet nieuw. Al in 1874 had de gemeente Oisterwijk 

daarover haar grieven uitgesproken (Van Doremalen 1993, p. 61).

1
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het schoonste der seizoenen. De klachten waren algemeen over mat
heid, moeheid, lusteloosheid en malaria en la joie de vivre, de vreugde 
des levens, ontbrak bij duizenden. (...) Een blik op de onlangs uit
gegeven kaart van de sterftecijfers van den Baag toont met donkere 
kleuren aan waartoe zoodanig leven van de gracht bewoners leiden 
moet.’4

De situatie in steden als Den Haag, Rotterdam en Amsterdam was 
weinig beter, zo kan in de toenmalige parlementaire stukken worden 
gelezen.

Holleman had eerder al zijn licht opgestoken in Duitsland, Frankrijk 
en Groot-Brittannië over hoe om te gaan met dit soort problemen en 
hij constateerde dat Nederland daarbij ver achterliep. De Franse stad 
Reims, evenals Tilburg een centrum van de wolindustrie, had bijvoor-
beeld al een irrigatiesysteem met vloeivelden opgezet waarmee afval-
water werd gereinigd.5 Hij achtte een dergelijk systeem ook geschikt 
voor Tilburg en wees er ten overvloede op dat dit ook nog kostendek-
kend was. Het leverde werkgelegenheid op en het afval kon opnieuw 
productief worden gemaakt. ‘Waardelooze woestenijen worden daar-
door in vruchtbaar land herschapen’, aldus Holleman. Critici vonden 
dat echter een wel heel optimistische voorstelling van zaken.6 In 1903 
werd toch een eerste vloeiveld aangelegd ten westen van de stad en toen 
bleek deze techniek inderdaad soelaas te bieden.7 Desondanks ging het 
lozen op de Nieuwe Leij echter ook gewoon door.

In 1913 besloot Holleman – als grondbezitter in Oisterwijk was hij 
belanghebbende – dan ook maar een proces aan te spannen tegen de 
gemeente Tilburg. De rechtbank in Breda stelde hem in het gelijk, maar 
de gemeente ging tegen die uitspraak in beroep. Een van de argumen-
ten van de stad was dat ‘dergelijke wateren van nature bestemd waren 
om er vuil in te werpen’. De gemeente kreeg echter in hoger beroep ook 
bij het gerechtshof nul op het rekest, maar de strafmaat was wel heel 
mild: een boete van één gulden per dag! De stad nam zelfs daarmee 
geen genoegen en ging in cassatie, ook weer zonder succes. De Hoge 

4 Handelingen II, 11 november 1897, p. 95.
5 Holleman 1896.
6 Zie http://kranten.kb.nl/view/text/id/ddd%3A010093720%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0001.
7 Van Doremalen 1993. Tussen 1923 en 1929 werden eveneens vloeivelden ten noorden van 

de gemeente aangelegd, die tot 1972 in gebruik zouden blijven.

ComplexiteitMilieucriminaliteit.indd   10 20-9-2012   10:03:50



Algemene inleiding    11

Raad bevestigde de uitspraak op 15 maart 1915. ‘Van vele huizen wap-
perde de vlag’, aldus de Tilburgsche Courant.8

Vanzelfsprekend had de veroordeling geen enkel gevolg. De 
gemeente Tilburg betaalde liever de schadevergoedingen dan maat-
regelen te treffen en bleef gewoon lozen op de Nieuwe Leij. In latere 
jaren volgden dan ook nog tientallen nieuwe processen. De teller aan 
opgelegde schadevergoedingen stond in 1953 op een totaal van f 1,2 mil-
joen.9 Pas daarna kwam er aan het lozen langzaam maar zeker een 
eind, maar zelfs uit mijn eigen jeugd herinner ik me de kleur van de 
beek nog als grauwgrijs. Het duurde jaren voordat de schade weer 
ongedaan was gemaakt.10

Hoewel de casus bijna een eeuw oud is, zullen hedendaagse politie-
mensen ongetwijfeld op sommige punten een glimlach van herken-
ning niet kunnen onderdrukken, waar het de ‘botsende belangen’ 
betreft. Milieuvervuiling is dus zeker geen nieuw fenomeen – ik zou 
allerlei andere en nog oudere voorbeelden kunnen geven – maar dat 
we daarover denken in termen van misdaad, is wel van betrekkelijk 
recente datum.

Hoewel de Nederlandse politie altijd ‘groene’ taken heeft vervuld, 
wordt ze pas sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw, vanzelf-
sprekend samen met het openbaar ministerie, aangesproken op de 
opsporing van milieucriminaliteit. De verhouding tussen de politie 
en milieucriminaliteit is sindsdien een moeizame geweest. Al bijna 
vier decennia spreken volksvertegenwoordigers om de zoveel tijd hun 
gram uit over de gebrekkige handhaving, deskundigheid en het ken-
nelijke gebrek aan belangstelling voor het thema bij de ‘politiebazen’. 
Omgekeerd klagen ook politiemensen die wel met het milieu bevlogen 
zijn over de moeite die zij hebben om deze soort misdaad op het net-
vlies van collega’s en superieuren te brengen en te houden. Dat laatste 
is overigens niet alleen in Nederland het geval, maar overal ter wereld.11 

8 Ibidem, p. 87.
9 Ontleend aan: www.advandenoord.nl/biografieen/Holleman%20FA.html, geraadpleegd 

op 24 januari 2012.
10 Pas in 2010 werd sanering van de waterbodem van de Zandleij, een ander riviertje waarop 

was geloosd, ter hand genomen.
11 Zo bleek onder andere tijdens een conferentie van het International Network of 

Environmental Compliance and Enforcement (INECE), gehouden van 20 tot 24 juni in 
Whistler, Canada.
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Dit vormt dan ook een indicatie dat het niet, of althans niet louter, gaat 
om beleidsmatige keuzes of onwil. Er zijn kennelijk meer structurele 
redenen waarom het aanpakken van milieucriminaliteit de politie 
zoveel hoofdbrekens kost. Een nader onderzoek naar dit vraagstuk staat 
in deze rede dan ook centraal.

Navolgend ga ik, in hoofdstuk 2, eerst in op de vraag welke ontwik-
kelingen zich hebben voorgedaan in de aard van de milieucriminaliteit 
in de Nederlandse context en hoe deze de aandacht voor het vraagstuk 
hebben beïnvloed. In de tweede plaats is milieucriminaliteit vanuit 
oogpunt van politiewerk een complexe vorm van misdaad, aangezien 
de handhaving en opsporing ervan deels andere eisen aan de politie 
stellen dan ‘gewone’ vormen van misdaad. In hoofdstuk 3 komt dat 
punt nader aan de orde. Tot slot vergt het bestrijden van milieucrimi-
naliteit bij uitstek de samenwerking met andere instanties, zowel in 
eigen land als internationaal. Hoewel meervoudige aanpakken van cri-
minaliteit in Nederland hoog op de agenda staan, blijkt juist de politie 
daarmee vaak veel moeite te hebben. In hoofdstuk 4 staat het samen-
werkingsvraagstuk centraal. Hoofdstuk 5 besluit deze rede.
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De complexiteit van de aard van het misdrijf

2.1 Inleiding

Wanneer een scala aan uiteenlopend gedrag strafbaar is gesteld, zou 
je verwachten dat er op al de verschillende strafbare feiten die daaruit 
voortvloeien ook in gelijke mate wordt gehandhaafd. In de praktijk is 
dat vanzelfsprekend niet het geval. De menskracht en middelen van de 
politie zijn in elke democratie beperkt, en keuzes daarom onvermijde-
lijk. Misdrijven kunnen door hun aard meer of minder gemakkelijk op 
het netvlies van de opsporingsinstanties staan. Daarvoor kunnen zowel 
meer theoretische als meer praktische verklaringen worden gegeven.

Vanuit rechtsfilosofisch oogpunt geredeneerd zijn, zeer gesimpli-
ficeerd uiteraard, de redenen waarom gedrag strafbaar wordt gesteld 
vrijwel altijd een mengsel van de schade die ermee wordt aangericht en 
morele overwegingen: we vinden als collectief dat iemand het gedrag 
niet zou moeten vertonen.12 Naarmate de direct waarneembare schade 
groter wordt, of wanneer de maatschappelijke gevoelens ten aanzien 
van de ongewenstheid van het gedrag sterker zijn, neemt de kans dat 
de overheid hoge prioriteit geeft aan het opsporen en vervolgen van de 
overtreders vanzelfsprekend toe.13 Schade en moraal zijn echter geen 
statische factoren. De aard van de misdrijven kan in de loop der tijd 
veranderen, waardoor de waarneembare schade afneemt, en ook de 

12 Zie bijvoorbeeld Posner 1999.
13 Dat geldt in elk geval voor ons land, waar het opportuniteitsbeginsel het openbaar minis-

terie de nodige ruimte geeft bij het bepalen van opsporingsprioriteiten. In landen waar 
het legaliteitsbeginsel van kracht is – strafbare feiten die ter kennis komen van de autori-
teiten moeten verplicht worden opgespoord en vervolgd – ligt dat genuanceerder. Ook dan 
mag echter niet worden vergeten dat het begrip ‘ter kennis komen’ zowel ruim als eng 
kan worden gedefinieerd. Zo hoeven in Duitsland door een criminele informant aange-
reikte inlichtingen bijvoorbeeld niet per se als ‘ter kennis komen’ te worden opgevat. Zie 
Spapens 2008.

2
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14    De complexiteit van milieucriminaliteit 

overtuiging dat bepaald gedrag slecht is kan verminderen.14 Zulke ver-
schuivingen hebben zich in de loop der tijd ook voorgedaan in relatie 
tot milieuvervuiling en milieucriminaliteit.

 Een meer praktische aandachtsgenerator zijn incidenten. Wanneer 
criminelen bijvoorbeeld bestuurders rechtstreeks gaan bedreigen of 
gemeentehuizen in brand steken, neemt de kans op een tegenreactie 
vanuit de overheid uiteraard dienovereenkomstig toe. Ook voor de aan-
pak van milieucriminaliteit en de ontwikkeling van wetgeving is een 
aantal affaires, zoals Lekkerkerk, Uniser en de TCR-zaak, van groot 
belang geweest.

Navolgend ga ik op beide aspecten nader in, aan de hand van een 
korte historische schets.

2.2 Zichtbare milieuvervuiling in Nederland

Het woord milieucriminaliteit werd in november 1973 voor het eerst 
gebruikt in het parlement, en wel door het Kamerlid Roethof (PvdA).15 
Het denken over milieuvervuiling in termen van misdaad is dus iets 
van betrekkelijk recente datum. Lange tijd waren veel vormen van 
vervuiling niet strafbaar, zo lang alleen flora en fauna er de negatieve 
gevolgen van ondervonden. Natuurlijk stonden er, wanneer de volks-
gezondheid of economische belangen direct werden geraakt, wel sanc-
ties op. Het laten weglopen van afgewerkte olie bijvoorbeeld kon zowel 
de drinkwatervoorziening als het gebruik van oppervlaktewater voor 
landbouwdoeleinden in gevaar brengen en was om die reden al vroeg 
aan banden gelegd door de waterschappen of gemeenten. Wetgeving 
die het veroorzaken van schade aan het leefmilieu, in brede zin, straf-
baar stelde, kwam echter pas na de Tweede Wereldoorlog tot stand, en 
met name vanaf de tweede helft van de jaren zestig.

Voor die omslag kunnen twee belangrijke oorzaken worden aan-
gewezen. Om te beginnen namen de vervuiling en overlast toe als 
bijproducten van bevolkingsgroei en stijgende welvaart. Het was bij-

14 Tot 1948 waren in Nederland bijvoorbeeld nog vrijwel alle kansspelen verboden. In de 
decennia erna veranderden de opvattingen en werden vrijwel alle vormen van gokken gele-
galiseerd. Spapens 2012.

15 Handelingen II, 7 november 1973, p. 714.
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voorbeeld mooi dat vanaf eind jaren zestig vakanties per vliegtuig voor 
vrijwel iedereen bereikbaar werden, maar daarvoor betaalden de omwo-
nenden van luchthavens wel een prijs in de vorm van geluidsoverlast. 
De introductie van een apparaat als de wasmachine bespaarde veel tijd 
in het huishouden, maar had onmiskenbaar ook negatieve gevolgen 
voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, onder meer vanwege de fos-
faten die toen nog in het waspoeder werden gebruikt.16

In de tweede plaats werden burgers steeds mondiger en raakte het 
publiek ook beter geïnformeerd over de gevaren die stoffen als chemi-
caliën of asbest met zich meebrachten. Waar in het verleden slechts 
een enkeling als Holleman lokaal tegen vervuiling ageerde, ontston-
den vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw bredere bewegingen van 
‘milieuactivisten’. Bovendien schroomden burgers ook steeds minder 
om zich te organiseren en te protesteren tegen maatschappelijke mis-
standen in hun eigen omgeving. Te moeten leven in een vervuilde 
omgeving werd net zo goed beschouwd als sociaal onrecht als andere 
vormen van ongelijkheid waartegen naar men vond actie diende te wor-
den ondernomen.

Ook in Nederland werd de bevolking in de jaren zestig en zeventig 
van de vorige eeuw steeds milieubewuster en burgers begonnen dan 
ook met regelmaat door bedrijven veroorzaakte vervuiling en overlast 
aan te kaarten bij lokale bestuurders. De druk op de wetgever om regels 
te stellen en overtreders daadwerkelijk aan te pakken kwam uit brede 
lagen van de bevolking. Daarenboven werkten in ons land ook planolo-
gische ontwikkelingen als katalysator.

Om te beginnen waren in veel steden oude vervuilende bedrijven op 
terreinen gevestigd waaromheen in snel tempo nieuwbouwwijken tot 
stand waren gebracht. In Rotterdam bijvoorbeeld raakten de industriële 
installaties langs de Nieuwe Waterweg steeds sterker omsloten door 
stedelijke bebouwing.17 Het was dan ook geen verrassing dat de bewo-
ners aldaar vooral de luchtverontreiniging steeds meer gingen zien als 
een inbreuk op hun welzijn. Ook in andere steden kwamen inwoners 
in het geweer tegen vervuilende bedrijven die midden in woonwijken 
waren komen te liggen. Bestuurders probeerden dit probleem vooral op 
te lossen door de overlastgevende bedrijven naar industrieterreinen te 

16 Constandse 1975.
17 Boender 1985, p. 36.
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verplaatsen, waarbij tegelijkertijd de milieueisen werden aangescherpt. 
Dit was natuurlijk niet van de ene op de andere dag geregeld en boven-
dien waren de oude bedrijfsterreinen vaak zwaar vervuild, en dus ook 
niet zonder meer voor andere doeleinden te gebruiken.

Een tweede planologische ontwikkeling in de jaren zestig en 
zeventig was de trek vanuit de stad naar het platteland. In deze peri-
ode breidden ook veel dorpen sterk uit met nieuwbouw, waar zich in 
niet-onbelangrijke mate stedelingen uit de hogere inkomensklassen 
vestigden.18 Die ‘import’ was doorgaans een stuk minder bereid om 
bijvoorbeeld stankoverlast door boerenbedrijven te tolereren dan de 
oorspronkelijke bewoners. De nieuwkomers 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 hun door de plaat-
selijke notabelen – vaak collega’s – jarenlang weinig tot niets in de weg 
was gelegd.

De maatschappelijke druk leidde in korte tijd tot een wirwar van 
sectorale wetgeving: voor elke vorm van vervuiling een aparte regeling. 
Midden jaren zeventig van de vorige eeuw was al een tiental verschil-
lende wetten van kracht waarin milieurechtelijke aspecten waren opge-
nomen, en waren nog diverse andere in voorbereiding.19 Bovendien 
betrof het vaak ook nog kaderwetten, die nader waren uitgewerkt in 
tal van algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s). De handhaving 
kostte het openbaar ministerie en de politie dan ook veel hoofdbrekens. 
Het ontbrak aan voldoende officieren van justitie en politiemensen die 
de ingewikkelde wet- en regelgeving begrepen. Daar kwam bij dat ook 
de bestuurlijke instanties een belangrijke handhavingstaak hadden, en 
afstemming verre van eenvoudig was. Last but not least hadden dege-
nen die de wetten hadden geschreven zich niet erg bekommerd om de 
hoofdstukken sanctionering, laat staan dat zij veel aandacht hadden 
besteed aan de handhaafbaarheid.

18 Zie bijvoorbeeld Spapens e.a. 1998.
19 De Hinderwet, de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren, de Wet inzake de 

Luchtverontreiniging, de Ontgrondingswet, de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Wet 
Gevaarlijke stoffen, de Kernenergiewet, de Natuurbeschermingswet, de Wet olieverontrei-
niging zeewater en de Bestrijdingsmiddelenwet 1962. In voorbereiding waren de Wet op 
de geluidshinder, de Wet op de bodemverontreiniging en wetgeving op het gebied van de 
verwijdering van afvalstoffen.

ComplexiteitMilieucriminaliteit.indd   16 20-9-2012   10:03:50



De complexiteit van de aard van het misdrijf    17

Met name in de debatten over de Justitiebegroting uitten 
Kamerleden dan ook de nodige zorgen over de handhaving en de rol 
van de politie en het openbaar ministerie daarbij. De verantwoordelijke 
bewindslieden susten de onrust, bijvoorbeeld door erop te wijzen dat er 
hard werd gewerkt aan het opleiden van specialisten. Dat er de nodige 
structurele problemen waren, zowel op het juridisch terrein als op het 
vlak van de handhaving, werd in de jaren tachtig en negentig door een 
reeks affaires echter pijnlijk duidelijk. Ik noem er hier, heel kort, drie: 
Lekkerkerk en Uniser in de jaren tachtig en de zaak rondom het bedrijf 
Tanker Cleaning Rotterdam (TCR) in de jaren negentig.

In Lekkerkerk kwam in 1980 aan het licht dat een hele woonwijk 
was gebouwd op een plek waar jaren eerder op grote schaal chemisch 
afval was gedumpt. Uiteindelijk moest de hele wijk worden afgegraven 
en werden ruim 1600 vaten met chemisch afval gevonden. De resul-
tante was ook dat Kamerleden over elkaar heen buitelden met de roep 
om aanscherping van de strafmaten, zeker toen ook nog bleek dat het 
voor de stortingen verantwoordelijke bedrijf niet vervolgd kon worden 
of financieel aansprakelijk gesteld, omdat de feiten al waren verjaard. 
Lekkerkerk bleek bovendien slechts het topje van een ijsberg. Nader 
onderzoek wees uit dat er in Nederland minstens 3000 vuilstortplaat-
sen waren waar chemisch afval lag. In 350 gevallen was sprake van 
direct gevaar voor de volksgezondheid, de drinkwatervoorziening dan 
wel de natuurlijke omgeving en diende er dus te worden gesaneerd.

De affaires Uniser en TCR hadden beide betrekking op het op grote 
schaal lozen van olie en chemisch afval op het oppervlaktewater. De 
zaak Uniser kwam begin jaren tachtig aan het rollen. Werknemers van 
Uniser, een bedrijf dat onder meer een vestiging op de Moerdijk had, 
verklaarden later dat er een simpele regel gold: ‘Als het wilde branden 
werd het [olie- en chemisch; TS] afval opgestookt. Als het niet wilde 
branden, werd het in de rivier geloosd.’20

De zaak werd door een externe commissie geëvalueerd en het 
rapport bracht tal van knelpunten aan het licht. Uniser diende van-
zelfsprekend over allerlei vergunningen te beschikken, maar in de 
praktijk waren daarvoor verschillende overheidsinstanties verantwoor-
delijk, waardoor geen enkele het overzicht had.21 Verder waren ver-

20 Kamerstukken II 1994/95, 22 343, nr. 17, p. 9-10.
21 Kamerstukken II 1981/82, 17 100 XVII, nr. 89, p. 3.
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gunningtrajecten tijdrovend en in afwachting van de verlening werd 
meestal gedoogd dat alvast maar met de activiteiten werd begonnen. 
Aangezien de ambtenaren die verantwoordelijk waren voor het vergun-
ningtraject ook het toezicht moesten uitoefenen, was van dat laatste 
weinig terechtgekomen. Ingrijpen was voor de betrokken overheidsin-
stantie bovendien lastig wanneer ze een formeel illegale situatie zelf 
eerst had gedoogd, vanwege eventuele schadeclaims. Strafrechtelijk 
optreden was ook niet eenvoudig als de ene bestuurlijke instantie 
daar wel om vroeg, terwijl de andere de situatie juist bleef dulden. De 
Uniser-affaire leidde tot voornemens voor aanpassingen in de wet- en 
regelgeving, zoals het ophogen van de strafmaten, verbetering van de 
organisatie van de handhaving en – niet in de laatste plaats – te komen 
tot integrale milieuvergunningen. Dat laatste werd in 1993 met de Wet 
milieubeheer (Wm) gerealiseerd.

De kwestie TCR speelde zich af tussen 1984 en 1994 en wordt wel 
gezien als een van de grootste milieuschandalen die Nederland ooit 
heeft gekend. Hier ging het om welbewust gepleegde zware milieu-
criminaliteit. Het in Rotterdam gevestigde bedrijf was een grote inza-
melaar en verwerker van afvalolie en -chemicaliën, onder meer van 
zeeschepen. Voor het bouwen van een verwerkingsinstallatie had TCR 
een miljoenensubsidie van de rijksoverheid ontvangen en de verant-
woordelijke minister Smit-Kroes onderhield bijzonder warme banden 
met een van de directieleden. In de praktijk kwam bij TCR van ver-
werking niet veel terecht en het bedrijf loosde het afval, voor zover het 
niet zonder veel bewerking kon worden hergebruikt, in de Rotterdamse 
haven.

Uiteraard was dit bij de betrokken instanties al lang bekend. Ze 
kozen er lange tijd echter niet voor om de directie strafrechtelijk aan 
te pakken, maar om TCR ertoe te bewegen de situatie te verbeteren. 
De directie van het bedrijf hield de overheid echter steeds aan het lijn-
tje met verbeterplannen, zonder dat daarvan veel werd gerealiseerd. 
Pikant detail was dat Nederland op grond van internationale verdragen 
verplicht was installaties te hebben waar zeeschepen afvalolie konden 
afgeven. Gedwongen sluiting van TCR zou tot gevolg hebben gehad 
dat aan die verplichting niet meer kon worden voldaan. Pas in een zeer 
laat stadium werd besloten dat de maat vol was en werd strafrechtelijk 
ingegrepen. Uiteindelijk zouden zelfs substantiële gevangenisstraffen 
worden uitgedeeld.
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Ook deze kwestie, die bovendien speelde in de tijd van de 
Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (PEO), ver-
oorzaakte grote ophef in de Tweede Kamer. Het gevolg was dat de 
zware milieucriminaliteit hoger op de beleidsmatige agenda kwam. 
Het leidde bij de politie onder meer tot de oprichting van een speciaal 
rechercheteam, het Kernteam Zware Milieucriminaliteit, dat onderdeel 
uitmaakte van de politieregio Rotterdam-Rijnmond. In 1994 stuurde 
toenmalig minister van justitie Hirsch Ballin een notitie naar de 
Tweede Kamer met tal van verbeterplannen omtrent de aanpak van de 
zware milieucriminaliteit.22 Er waren grote problemen met coördinatie 
tussen de verschillende instanties, de informatiepositie diende te wor-
den versterkt, de aard en de omvang van de zware milieucriminaliteit 
waren niet helder, het ontbrak aan expertise, bijvoorbeeld op het ter-
rein van milieuaccountancy, en de internationale samenwerking moest 
worden verbeterd.23 De realisatie bleek echter een ingewikkeld proces 
dat ook nu nog, zo zal in de volgende hoofdstukken duidelijk worden, 
niet is afgerond.

2.3 Milieuvervuiling: van schade naar moraal?

Vanzelfsprekend zijn er nog altijd bedrijven die merkbare milieuover-
last veroorzaken voor de omgeving. De jarenlange, door de provinci-
ale autoriteiten lange tijd gedoogde, luchtvervuiling door het Zeeuwse 
bedrijf Thermphos is er een goed voorbeeld van. Toch is onmisken-
baar dat de milieuwetten en -regels die in de afgelopen decennia in 
Nederland en de buurlanden van kracht zijn geworden, de merkbare 
overlast van vervuiling hebben teruggedrongen. Ook uiteenlopende 
technische maatregelen hebben, al dan niet onder druk van de gestelde 
normen, bijdragen geleverd. Zo zijn, om een voorbeeld te noemen, 
moderne vliegtuigmotoren, in vergelijking met die uit de jaren zestig 
en zeventig, vele malen stiller geworden.

In de tweede plaats zijn de gevolgen van milieucriminaliteit in 
eigen land minder zichtbaar geworden. Afvalchemicaliën bijvoorbeeld, 
worden niet meer geloosd zoals ten tijde van de TCR-affaire, maar 

22 Kamerstukken II 1993/94, 22 343, nr. 16.
23 Kamerstukken II 1993/94, 22 343, nr. 16.
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gemengd met scheepsbrandstoffen en opgestookt. Dit levert een forse 
bijdrage aan de uitstoot van fijnstof: schattingen in de Europese Unie 
zijn dat de scheepvaart 19 procent bijdraagt aan de uitstoot daarvan 
en overigens ook meer zwaveldioxiden in de lucht brengt dan de hele 
industrie bij elkaar. Wie de Nederlandse fijnstofkaart bekijkt, ziet dat 
het Rotterdamse havengebied een van de plekken is die dieprood kleu-
ren. Maar fijnstof mag dan wel een bijdrage leveren aan het vroegtijdig 
overlijden van burgers, je ziet of merkt er doorgaans niets van.

In de derde plaats vindt de schadelijke verwerking van afval nu 
meestal plaats in verre buitenlanden. Malafide verwerkers van elektro-
nisch afval bijvoorbeeld transporteren deze goederen naar West-Afrika, 
waar ze op onverantwoorde wijze worden ontmanteld, doorgaans door 
de boel eenvoudigweg in brand te steken. De beelden daarvan bereiken 
natuurlijk ons land en wanneer er echt slachtoffers bij vallen, of lijken 
te vallen, zoals bij de dumping van chemisch afval in Ivoorkust dat 
afkomstig was uit het schip Probo Koala, veroorzaken deze praktijken 
ook hier maatschappelijke verontwaardiging.24

Wanneer we echter de twee aspecten die de prioriteit geven aan 
de criminalisering en daadwerkelijke opsporing van gedrag in ogen-
schouw nemen, zien we dat het gewicht van de waarneembare schade 
is afgenomen. Hoe zit het in dat verband met de andere pijler: de over-
tuiging dat aan de vervuiling van het milieu paal en perk moet worden 
gesteld? De aandacht voor milieucriminaliteit, zoals hiervoor beschre-
ven, kwam zo’n veertig jaar geleden in een stroomversnelling. De pri-
oriteit die werd gevoeld, nam in de jaren tachtig af, om vervolgens in 
de eerste helft van de jaren negentig weer sterk toe te nemen. In de 
discussie over milieuvervuiling is vanzelfsprekend een hoge mate van 
politieke correctheid aan de orde: niemand zal openlijk uitspreken dat 
de leefomgeving er niet toe doet. Toch is het debat in de afgelopen jaren 
sterker gepolitiseerd geraakt.

Sommige milieuvraagstukken vallen moeilijk te ontkennen, zoals 
het afnemen van biodiversiteit door wildstroperij en illegale houtkap, 
of het ‘eiland’ van plastic in de Stille Oceaan. Dat ligt echter anders met 
een probleem als de opwarming van de aarde. Hier vinden we aan de 
ene kant voorvechters van een ‘groene toekomst’, die denken in ter-

24 Het bedrijf Trafigura, de opdrachtgever van het transport, heeft altijd ontkend dat als 
gevolg van de dumping mensen zijn overleden. Zie www.trafigura.com.
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men van wereldwijde milieuschade. Voor zover het gedrag dat deze ver-
oorzaakt nog niet is gecriminaliseerd, zou het in hun optiek dringend 
gewenst zijn dat dit gebeurt.25 Aan de andere kant staan de sceptici, die 
van oordeel zijn dat het met de klimaatverandering wel losloopt, of dat 
de mens niet de oorzaak is. De heisa over het meest recente rapport van 
het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), dat in 2009 
het licht zag, is daarvan een gevolg. De wetenschappelijke onzeker-
heden in dat rapport boden degenen die toch al niet zoveel met milieu-
problemen ophadden, een handvat om de problematiek ook in brede 
zin ter discussie te stellen. Recentelijk verklaarden de Republikeinse 
presidentskandidaten in de Verenigde Staten bijvoorbeeld zonder uit-
zondering dat ze niet in het bestaan van klimaatverandering ‘geloven’.

Milieuvervuiling heeft ook in Nederland een sterkere politieke 
dimensie gekregen. Waar voorheen de aandacht voor het milieu een 
breedgedragen onderwerp was, wordt er tegenwoordig steeds meer in 
termen van links en rechts over gedacht. Vicepremier Verhagen (CDA) 
bijvoorbeeld noemde in 2011 de aandacht voor het milieu niets anders 
dan een ‘moralistische stok om ondernemers, boeren en bedrijven mee 
te slaan’. Kortom, ook Verhagen leek milieuvervuiling daarmee niet 
langer als een reëel probleem te beschouwen, maar als een ‘overtui-
ging’ die ten koste gaat van de economische bedrijvigheid.

Bij elkaar opgeteld kan dus worden geconstateerd dat, althans in 
Nederland, enerzijds de zichtbare schade als gevolg van milieuvervui-
ling en -criminaliteit is afgenomen, terwijl anderzijds ook de maat-
schappelijke druk op het aanpakken daarvan, aangenomen dat die in 
de opvattingen van de volksvertegenwoordigers tot uitdrukking komt, 
is verminderd. De manier waarop er thans tegen milieuvraagstuk-
ken wordt aangekeken, heeft vanzelfsprekend ook consequenties voor 
de positie van milieucriminaliteit op de beleidsmatige agenda van de 
politie. Het was altijd al lastig om directe slachtoffers aan te wijzen 
en schade toe te rekenen. Hoe moet bijvoorbeeld schade aan micro-
organismen in zee, die wordt veroorzaakt door verontreiniging, worden 
berekend? Wie moet als eiser optreden voor schade die wordt toege-
bracht aan het milieu?26 Bovendien is het vaak moeilijk om aantasting 

25 Zie bijvoorbeeld White 2010a, 2010b.
26 Deze vraagstukken werden overigens al in 1975 opgeroepen door het toenmalig Tweede 

Kamerlid Imhoff. Zie Handelingen II, 24 april 1974, p. 4904-4905.
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van de rechtsorde aan te tonen.27 Het veelal internationale karakter van 
de milieucriminaliteit is eveneens een factor van betekenis: tot op welke 
hoogte moet de Nederlandse politie aandacht geven aan misdrijven die 
zich maar in beperkte mate op eigen grondgebied afspelen? Last but not 
least brengt veel menselijk handelen nu eenmaal een zekere vorm van 
aantasting van het milieu met zich mee en strijdt milieubescherming 
altijd met andere belangen, werkgelegenheid niet in de laatste plaats. 
In dat licht kan dan ook zeker niet voorbij worden gegaan aan de hui-
dige economische crisis.

Hebben zich dan in het afgelopen decennium geen incidenten 
voorgedaan die de aandacht voor milieucriminaliteit hebben versterkt? 
Natuurlijk zijn die er geweest, maar toch lijken ze minder impact te 
hebben gehad dan de zaken die ik hiervoor noemde. De verklaring voor 
de hiervoor genoemde affaire Trafigura is waarschijnlijk dat de kwestie 
zich weliswaar deels op Nederlands grondgebied voordeed, maar dat 
de waarneembare schadelijke gevolgen zich in het buitenland afspeel-
den. Een andere zaak, de brand bij Chemiepack op de Moerdijk, lijkt 
toch eerst en vooral te worden gezien als een rampzalige gebeurtenis 
en veel minder als een gevolg van systematische overtredingen van de 
milieuvergunningsvoorwaarden. Ook de recent weer actueel geworden 
problemen rondom het olieopslagbedrijf Odfjell in Rotterdam worden 
in termen van veiligheidsrisico’s ‘geframed’, in plaats van als milieu-
criminaliteit. Tot slot kan de reikwijdte van een bepaald incident onvol-
doende aandacht krijgen. De affaire met het schip Otapan bijvoorbeeld, 
waar Mexicaanse arbeiders zonder enige bescherming en zonder van 
het gevaar op de hoogte te zijn asbest moesten saneren, is een voorbeeld 
van een praktijk die vaker voorkomt in de asbestsaneringsbranche. Dat 
soort zaken moet vanzelfsprekend echter wel onder de aandacht wor-
den gebracht.

Zoals hiervoor werd aangegeven had de politie in de afgelopen decen-
nia veel moeite om de aanpak van milieucriminaliteit de noodzakelijke 
prioriteit te geven. Om die reden besloot het toenmalige ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), en 
thans het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), in 2005 spe-
cifieke financiële middelen ter beschikking te stellen om extra politie-
mensen aan te kunnen stellen, in totaal 480 formatieplaatsen. Ten 

27 De Rijck 2011, p. 162.
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behoeve van de opsporing van middelzware en zware milieucriminali-
teit werden in 2005 bij elke politieregio Regionale Milieuteams (RMT’s) 
gevormd en daarnaast zes Interregionale Milieuteams (IMT’s). Voorts 
werd in 2006 de portefeuille Milieu binnen de Raad van Korpschefs 
ingesteld en werd een landelijk programmamanager aangewezen.28 In 
2007 kwam het eerste milieubeleidsplan tot stand, ‘Milieu in ontwik-
keling’, dat binnenkort door een nieuw vierjarenplan zal worden opge-
volgd. Bij het Korps landelijke politiediensten (KLPD, Dienst IPOL) 
is het productteam milieu actief en binnen de Politieacademie het 
Landelijk Milieu Expertise Centrum (LMEC) en, vanzelfsprekend, het 
lectoraat Milieucriminaliteit. Wanneer de nieuwe nationale politie van 
start zal gaan, zal elke nieuwe regionale eenheid ook weer een RMT 
krijgen, dat ook een grotere personele omvang zal krijgen. De IMT’s 
zullen deels opgaan in de RMT’s en deels in een nieuw te vormen lan-
delijk rechercheteam milieucriminaliteit.

2.4 Besluit

In dit hoofdstuk heb ik geschetst hoe in de loop der jaren de aard van 
milieumisdrijven is veranderd. Was vervuiling als gevolg van milieu-
misdrijven eerst iets waar Nederlandse burgers direct last van hadden, 
thans is steeds meer sprake van onzichtbaarheid. En hoewel er nog 
steeds brede lagen binnen de bevolking zijn die zich zorgen maken 
over de leefomgeving, is het evident dat ook het tegengeluid – het loopt 
allemaal niet zo’n vaart met de schadelijke effecten van milieuvervui-
ling – sterker is geworden. Het is dan ook voortdurend noodzakelijk om 
duidelijk te maken dat, hoewel minder zichtbaar, ook in Nederland nog 
altijd grote schade wordt aangericht als gevolg van milieumisdrijven. 
Belangrijk is dat de politie daar zelf ook een grote bijdrage aan kan 
leveren door opsporingsonderzoeken naar milieucriminaliteit te doen 
waaruit de schadelijke gevolgen voor de leefomgeving duidelijk naar 
voren komen. Vanzelfsprekend heeft ook het lectoraat een rol, door de 
uitkomsten te verwerken in publicaties en andere producten.

28 De eerste portefeuillehouder was Bert Wijbenga, die in 2010 werd opgevolgd door Jannine 
van de Berg, korpschef van de politieregio Kennemerland. Landelijk Programmamanager 
Milieu is Roel Willekens.
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Een uitstekend voorbeeld van hoe dat kan uitpakken is het project 
Vuile olie. Het betreft het hiervoor beschreven probleem van het men-
gen van chemisch afval met scheepsbrandstoffen. Hier gingen de ini-
tiatieven om concrete handhavingsacties en opsporingsonderzoeken 
uit te voeren, vanuit de Dienst Waterpolitie van het KLPD, en vanuit 
het lectoraat om in een breder beleidsmatig historisch kader over het 
probleem te schrijven, hand in hand. Het gezamenlijke doel om nu 
eindelijk eens veranderingen in wet- en regelgeving, in Nederland en 
in de Europese Unie, te bewerkstelligen is weliswaar nog niet bereikt, 
maar daaraan werken we eendrachtig verder.
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De complexiteit van de opsporing

3.1 Inleiding

Hoewel er, zoals hiervoor geschetst, op dit moment een forse personele 
capaciteit bij de Nederlandse politie voorhanden is, vooral voor opspo-
ringstaken, is uiteraard nog niet gezegd dat daarmee alle knelpunten 
die zich kunnen voordoen zijn opgelost. De opsporing van milieucri-
minaliteit is voor de Nederlandse politie een complexe aangelegenheid. 
Dat heeft ten eerste te maken met factoren die aan de organisatie en 
werkwijze van de politie zelf gerelateerd zijn. In de tweede plaats is 
het aanpakken van milieumisdrijven ingewikkeld vanwege het feit dat 
doorgaans nauw moet worden samengewerkt met andere instanties, in 
zowel binnen- als buitenland. Op dat laatste ga ik in hoofdstuk 4 nader 
in. Navolgend zal ik de belangrijkste interne organisatorische factoren 
die de opsporing van milieucriminaliteit compliceren, de revue laten 
passeren. Ik onderscheid er vier.

De eerste factor is dat milieucriminaliteit, in vaktermen, ‘haalcri-
minaliteit’ is. Dit is nog altijd een vorm van misdaad waarop de politie 
minder goed is ingesteld dan op zaken die zich ‘vanzelf’ aandienen 
(par. 3.2).

De tweede reden is dat deze vorm van misdaad in belangrijke 
mate organisatiecriminaliteit is. De strafbare feiten spelen zich veelal 
af binnen bedrijven en administraties, en de daders zijn niet zelden 
gerespecteerde leden van de samenleving, zoals directeuren van grote 
firma’s, die ook maatschappelijk ‘wellconnected’ zijn (par. 3.3).

In de derde plaats is milieucriminaliteit vanuit het oogpunt van 
wet- en regelgeving nog altijd een buitengewoon ingewikkelde aange-
legenheid, niet in de laatste plaats door de breedheid van het terrein en 
door de wijze waarop de wet- en regelgeving is georganiseerd. Het op 
peil houden van deskundigheid binnen de politie is dan ook een vraag-
stuk dat voortdurend aandacht vraagt (par. 3.4).

3
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Tot slot speelt milieucriminaliteit zich af in een institutioneel 
krachtenveld waarin milieubelangen en economische belangen nogal 
eens om voorrang strijden, ten koste van het handhaven van de wet 
(par. 3.5). Navolgend ga ik op deze vier aspecten nader in.

3.2 Milieucriminaliteit is (ook) haalcriminaliteit

De politie is traditioneel een reactieve organisatie: wanneer er een mis-
drijf is gepleegd, een openbare-ordeprobleem is ontstaan of een ongeluk 
is gebeurd, om voorbeelden te noemen, komen politiemensen in actie 
om de dader te achterhalen, de ordeverstoring de kop in te drukken of 
noodhulp te verlenen. Deze manier van werken vraagt om ‘doeners’ die 
over de juiste fysieke en psychische eigenschappen beschikken voor 
dat soort werk, en die de capaciteiten hebben om in zulke situaties han-
delend op te treden. Daar wordt bij de politie vanzelfsprekend ook op 
geselecteerd en getraind. Deze eigenschappen zijn uiteraard ook bui-
tengewoon welkom wanneer er moet worden ingegrepen bij milieu-
incidenten, zoals een ongeluk waarbij vervuiling optreedt. Reactief 
optreden is echter niet het enige kenmerk van politie werk meer. Sinds 
een aantal decennia wordt van de politie ook steeds meer om proactief 
optreden gevraagd.

Dit heeft allereerst betrekking op het aanpakken van vormen van 
misdaad waarbij geen direct zichtbare (menselijke) slachtoffers val-
len. Deze vormen van criminaliteit, zoals grootschalige drugshandel, 
financieel-economische misdaad en, niet in de laatste plaats, milieu-
criminaliteit, kwamen in de loop van de jaren zeventig en tachtig op 
de agenda.

In de tweede plaats zijn westerse samenlevingen, in de bekende 
woorden van de Duitse socioloog Ulrich Beck, ‘risicomaatschappijen’ 
geworden waarin de burgers verwachten door de overheid maximaal 
te worden beschermd tegen uiteenlopende gevaren, waaronder cri-
minaliteit.29 Van de politie wordt dus ook steeds meer gevergd dat ze 
voorkomt dat strafbare feiten überhaupt worden gepleegd. Deze ontwik-
keling beperkt zich vanzelfsprekend niet tot Nederland, maar is ook 

29 Beck 1986.
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internationaal, met de westerse geïndustrialiseerde wereld voorop, aan 
de orde.30

Om ‘slachtofferloze’ delicten op te sporen en in brede zin crimi-
naliteit te voorkomen volstaat het dus niet langer om pas te reageren 
wanneer het misdrijf zich al heeft voorgedaan. Om proactief te kun-
nen optreden zal de politie zelf op zoek moeten gaan naar gegevens. 
Er dient niet alleen doorlopend informatie te worden ingewonnen over 
wat zich in het misdaadmilieu afspeelt, of wat er in termen van ‘drei-
gingen’ op de samenleving afkomt, maar dat alles moet ook nog eens 
systematisch worden geanalyseerd. Om dit op effectieve wijze te kun-
nen doen moet allereerst informatie beschikbaar zijn, en moet men 
deze, ten tweede, binnen de organisatie ook willen benutten.

Om met het eerste te beginnen, moet worden geconstateerd dat de 
politie, op het vlak van milieucriminaliteit, zelf onvoldoende in staat is 
om gegevens te verzamelen op grond waarvan ‘betekenisvolle’ zaken 
kunnen worden gekozen. Thans wordt veel zogenoemde startinforma-
tie – min of meer ad hoc – door andere overheidsinstanties aangedra-
gen. Dat informatie van externe partijen wordt benut, is op zichzelf toe 
te juichen, maar een gezondere verhouding tussen interne en externe 
bronnen is aan te bevelen, ook om de samenwerking met die andere 
partijen te bevorderen – ik kom daar later nog op terug. Er kunnen 
hoofdzakelijk drie aandachtspunten worden onderscheiden.

Om te beginnen heeft normaliter informatie van politiecollega’s 
op straat een belangrijke functie als startpunt voor de opsporing. 
Milieucriminaliteit is, zoals hiervoor geschetst, echter een stuk minder 
zichtbaar geworden en dus herkennen politiemensen zonder specifieke 
milieutaak deze vorm van misdaad veelal onvoldoende. Daar komt bij 
dat velen toch al niet al te veel affiniteit hebben met milieucrimina-
liteit, of die als ingewikkeld beschouwen, en dus al snel geneigd zijn 
naar de specialisten te wijzen. Er zijn bij veel basisteams wel milieu-
agenten werkzaam, maar die kunnen natuurlijk in hun eentje niet alles 
zien en aanpakken.

Ten tweede zijn gerichte controles een belangrijke methode om 
informatie te ‘halen’. Aangezien de toezichts- en controletaak in 
belangrijke mate toevalt aan de bestuurlijke handhavers, dient hier 
veelal nauw te worden samengewerkt. Een succesvol voorbeeld daarvan 

30 Zie bijvoorbeeld Newburn e.a. 2007.
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zijn de al genoemde ‘Waakzaamacties’, die de Dienst Waterpolitie van 
het KLPD in de afgelopen tijd heeft georganiseerd rondom het men-
gen van chemisch afval in scheepsbrandstoffen. Daaraan nam niet 
alleen de politie zelf deel, maar bijvoorbeeld ook de inspectiediensten, 
de Douane en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Het lastige 
is dat zulke geïntegreerde controles niet voortdurend kunnen worden 
georganiseerd: ze vergen veel menskracht en middelen, en uiteraard 
ook de nodige afstemming tussen de betrokken instanties.

Tot slot zijn, als het gaat om ‘haalcriminaliteit’, de Criminele 
Inlichtingeneenheden (CIE’s) traditioneel belangrijke leveranciers 
van informatie.31 Hier spelen twee problemen. Om te beginnen zijn 
de milieucriminelen – zie ook hierna – vaak van een andere signatuur 
dan de gemiddelde misdadigers. De CIE verzamelt vooral informatie 
in traditionele ‘misdaadmilieus’ en veel minder in de sociale kringen 
van plegers van milieucriminaliteit. Een concept als ‘runnen in de 
bovenwereld’ is in dit licht van groot belang, maar dat staat binnen 
de Nederlandse politie nog grotendeels in de kinderschoenen. Thans 
beschikt alleen de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie 
Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) over een kleine CIE. In de orga-
nisatie van de nieuwe nationale politie is echter voorzien in een (klein) 
aantal CIE-medewerkers op het terrein van milieucriminaliteit.

De ‘ogen en oren’, controle en CIE-informatie leveren over het 
algemeen direct bruikbare startinformatie op. Uiteraard is het ook 
zaak om door middel van analyse van reeds beschikbare gegevens, 
zowel uit de eigen organisatie als van derden, te komen tot inzicht in 
welke problemen zich op het vlak van milieucriminaliteit voordoen 
en welke specifiek ondermijnend zijn voor de Nederlandse samenle-
ving. Vanzelfsprekend zijn in het buitenland ontwikkelde concepten 
als Informatiegestuurde Opsporing (IGO) ook in ons land steeds meer 
gemeengoed geworden en zijn analisten in de politieorganisatie ver-
schenen die daarmee kunnen werken.32 De organisatie van de infor-
matievoorziening ten aanzien van milieucriminaliteit kreeg recentelijk 
aandacht in de interne notitie ‘Sturen op halen’, die in het kader van 
het ‘Versterkingsprogramma aanpak milieucriminaliteit’ werd ver-

31 De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van I&M (I&M-IOD) beschikt overigens wel over 
een aparte, maar kleine CIE.

32 Vis 2012.
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vaardigd. Ook in de invoeringsplannen van de nationale politie is aan 
de informatieorganisatie niet voor niets een centrale rol toebedeeld.

3.3 Milieucriminaliteit is (ook) organisatiecriminaliteit

Milieucriminaliteit is een breed terrein, waarbinnen tal van thema’s 
kunnen worden onderscheiden, zoals bodem, asbest, flora en fauna, 
afvalverwerking, vuurwerk, enzovoort. Het is dus niet verwonderlijk 
dat er ook een breed scala aan daders bij betrokken is.

Voor een deel zijn dat daders die, zoals in het geval van de import 
van en handel in illegaal vuurwerk of de stroperij, dicht tegen het milieu 
van ‘gewone’ misdadigers aan zitten, zoals handelaren in verdovende 
middelen. Zo bleek een hele reeks verdachten in verschillende onder-
zoeken naar de fabricage van en handel in synthetische drugs in een 
Brabantse politieregio ook voor te komen in een onderzoek naar stro-
perij, met de zaaksnaam Bambi, dat in dezelfde regio was uitgevoerd.

In veel gevallen kan milieucriminaliteit echter worden gezien als 
een vorm van misdaad die door bedrijven wordt gepleegd, in functie 
van het reguliere bedrijfsproces, met andere woorden: als organisatie-
criminaliteit. In dat geval zijn de eerstverantwoordelijke daders niet 
zelden de directeuren zelf, die naar buiten toe vaak een goede maat-
schappelijke reputatie hebben

Met name in zulke gevallen kan de druk op rechercheurs en officie-
ren van justitie groot zijn en is het de vraag of zij daar altijd voldoende 
tegen gewapend zijn. Het is volstrekt logisch dat een directeur van een 
bedrijf dat voor een gemeente, provincie of zelfs voor Nederland als 
geheel van groot economisch belang is, ook persoonlijke contacten met 
bestuurders onderhoudt. Milieurechercheurs kunnen dan ook sma-
kelijk vertellen over onderzoeken waarin een minister als een van de 
eersten ‘over de tap’ kwam. Daarmee is natuurlijk nog niet gezegd dat 
die, of een gedeputeerde of een burgemeester die hetzelfde overkomt, 
ook weet heeft van het feit dat deze ‘vrind’ tevens verantwoordelijk is 
voor het structureel overtreden van de milieuwetgeving. Het plaatst 
een dergelijke zaak echter wel in een ander licht dan het onderzoek in 
een gemiddelde moordzaak.

Voorts is de reactie van de verdachte in een geval van organisatie-
criminaliteit meestal een wat andere dan wanneer er ‘gewone’ crimine-
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len in het spel zijn. Een voorbeeld is een bijna-ramp bij een topbedrijf, 
waarbij gemakkelijk een aantal doden had kunnen vallen. Het onder-
zoek wees erop dat de oorzaak lag in de wijze waarop de milieuver-
gunning werd nageleefd. In dit geval kregen de rechercheurs direct 
te maken met een forse delegatie van een gereputeerd en ongetwijfeld 
uitermate prijzig advocatenkantoor. De heren en dames in (mantel)pak 
deden vervolgens hun uiterste best om getuigen – medewerkers van 
het bedrijf uiteraard – te ‘prepareren’ en alle procedurele trucjes toe te 
passen die ze maar konden verzinnen om de waarheidsvinding in de 
wielen te rijden.

Tot slot is in gevallen van organisatiecriminaliteit, als het wel tot 
een veroordeling komt en de zaak niet op voorhand wordt geschikt, 
de uitkomst voor politiemensen vaak frustrerend. Na een ingewik-
keld en langdurig opsporingsonderzoek wordt niet zelden ‘slechts’ een 
boete opgelegd en krijgen de grootste boosdoeners een voorwaardelijke 
of hooguit een symbolische celstraf. Een oud maar goed voorbeeld is 
de zaak Booy Clean, die zich aan het eind van de jaren zeventig van 
de vorige eeuw afspeelde. Het bedrijf had jarenlang olieafval illegaal 
geloosd in de Rotterdamse haven en kreeg daarvoor begin jaren tach-
tig een bestuurlijke boete van f 500.000 (€ 228.000) opgelegd. Er 
liep ook een strafrechtelijk onderzoek, maar zaaksofficier van justitie 
Schoonaard besloot dit prompt te laten staken en af te zien van vervol-
ging. De roemruchte Rotterdamse commissaris van politie Jan Blaauw 
noemde die beslissing verwerpelijk. ‘Op die manier kunnen bedrijven 
alvast een potje reserveren om de afkoopsom te zijner tijd uit te beta-
len’, zo stelde hij.33 Schoonaard vond dat maar onzin en noemde de 
tegenstanders van de overeenkomst ‘milieutijgers’. Hij was voor het 
gemak echter even vergeten dat, nu er geen strafrechtelijke veroorde-
ling was geweest, nieuwe vergunningaanvragen door hetzelfde bedrijf 
ook niet konden worden afgewezen, hetgeen even later pijnlijk duide-
lijk werd. Die blunder werd Schoonaard in het parlement dan ook nog 
jaren nagedragen.

33 Handelingen II, 15 oktober 1984, p. 14.
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3.4 Ingewikkelde wet- en regelgeving

Hiervoor is al gesteld dat het vaak niet eenvoudig is om milieucrimina-
liteit te ‘zien’. Daar komt echter ook bij dat wanneer je wel iets ziet, het 
nog niet zo eenvoudig is om te bepalen of er werkelijk een strafbaar feit 
is gepleegd, laat staan om dat ook wettig en overtuigend te bewijzen. 
Oud-minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne Ginjaar illus-
treerde dit ooit treffend als volgt:

‘Iedereen, of dit nu een toezichthoudend ambtenaar, een politieman 
of een gewone burger is, kan natuurlijk zien dat er dode vissen in 
een slootje of in een rivier drijven. Als er echter uit een schoorsteen 
rook komt, zal niet iedereen onmiddellijk weten of dat luchtver
ontreiniging is of gewone waterdamp. Zelfs als gekleurde rook uit 
de schoorsteen komt doet zich de vraag voor of sprake is van een 
overtreding.’34

Het onderzoek naar milieucriminaliteit is meestal complex door de in-
gewikkelde wetgeving en het komt vaak neer op ‘papieren’ onderzoek 
in administraties. De wetgeving en uitvoeringsbesluiten zijn boven-
dien lastig te doorgronden en de laatstgenoemde worden ook nog met 
regelmaat aangepast. Dit vraagt dan ook om een hoge mate van des-
kundigheid bij zowel de politie als het openbaar ministerie. Door de 
jaren heen blijkt echter dat de verantwoordelijke bewindslieden op dit 
punt om de zoveel tijd beterschap moesten beloven aan het parlement, 
waarna inhaalslagen volgden.

Wat hiervan de structurele oorzaken zijn, valt zonder nader onder-
zoek moeilijk aan te geven. Zit het probleem in een te gering aantal 
politie mensen dat werd opgeleid tot een kwalitatief voldoende deskun-
dig niveau? Of bestaat het eruit dat de opgeleide mensen alweer na korte 
tijd wat anders gaan doen, bijvoorbeeld ook buiten de politie wereld bij 
de handhavingsinstanties? In de afgelopen jaren was het zeker niet 
zo dat specialisten binnen de politieorganisatie alle ruimte kregen: de 
nadruk lag vooral op generalisme en regelmatige functiewisselingen. 
Daarmee is uiteraard niet gezegd dat politiemensen zich niet vastbijten 

34 Handelingen II, 15 juni 1981, p. 18.
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in bepaalde milieuthema’s, maar zij vormen eerder een uitzondering 
dan de regel. Ditzelfde probleem doet zich voor bij het openbaar minis-
terie, waar de officieren van justitie gemiddeld genomen nog sneller 
van plek wisselen.

Door onvoldoende vertrouwdheid met de milieuwetgeving zijn 
sommige officieren van justitie geneigd de nadruk te leggen op de 
commune delicten, doorgaans fraude, die meestal gepaard gaan met 
milieucriminaliteit. Ook wordt de focus verschoven naar de ontneming 
van het wederrechtelijk verkregen voordeel, in plaats van het milieu-
delict en de schade die daardoor werd veroorzaakt centraal te stellen. 
Vanuit pragmatische overwegingen is dat begrijpelijk: het bewijs is 
bij commune delicten vaak gemakkelijker te leveren en de opgelegde 
straffen zijn ook nog eens hoger. De keerzijde is echter dat de milieu-
criminaliteit en de schade die daarvan het gevolg is, op deze manier 
uit beeld dreigen te raken. Milieumisdrijven lopen daardoor het gevaar 
nog onzichtbaarder te worden, en de negatieve gevolgen daarvan heb ik 
hiervoor al beschreven.

3.5 Bestuurlijke belangen versus de toepassing van het strafrecht

Tot slot kan een vierde belangrijke factor worden onderscheiden die 
milieucriminaliteit voor de politie tot een moeilijk veld maakt om in te 
werken, en dat is de rol die de bestuurlijke handhavers – de rijksover-
heid, de provincies en de gemeenten – op dit terrein spelen.

Voor de politie en het openbaar ministerie staat één hoofddoel 
voorop, namelijk het strafrechtelijk handhaven van democratisch 
gelegitimeerde wetten en regels. De bestuurlijke overheid heeft op 
milieugebied echter vaak een meer gelaagd pakket aan belangen te 
verdedigen dan de opsporingsinstanties. Sommige soorten bedrijvig-
heid brengen nu eenmaal een zekere mate van milieuvervuiling met 
zich mee. Tegelijkertijd zijn die bedrijven economisch van belang. 
Vanzelfsprekend dient ook het bestuur de wet te handhaven, maar het 
zal daarbij eerder kiezen voor het gelegenheid geven tot het beëindi-
gen van de overtreding, zonder direct tot strafrechtelijk optreden over 
te gaan. Voordat die stap wordt gezet, kunnen soms jaren verstrij-
ken. Zo werd begin dit jaar nog duidelijk dat het tankopslagbedrijf 
Odfjell, gevestigd in de Rotterdamse haven, tussen 2003 en 2012 in 
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totaal 64 overtredingen van de wet- en regelgeving op het terrein van 
bedrijfsveiligheid en milieu had gepleegd. Daarvoor waren ruim tach-
tig waarschuwingen gegeven en maatregelen opgelegd, alsmede drie 
keer een dwangsom. In februari 2012 liet Odfjell in een reactie weten 
een omvangrijk verbetertraject te gaan starten en ruim € 100 miljoen 
in de veiligheid en het milieu te zullen investeren.35 In de zomer van dat 
jaar concludeerde de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) 
echter alsnog dat de situatie ter plekke zo gevaarlijk was geworden, dat 
het bedrijf moest worden stilgelegd.

Een verdere complicerende factor is dat de bestuursorganen op het 
vlak van de milieuwetgeving twee en soms zelfs drie petten ophebben. 
Ze treden ten eerste op als vergunningverlener aan bedrijven die over 
een omgevingsvergunning dienen te beschikken, maar zijn ten tweede 
ook eerstverantwoordelijk voor de handhaving van de voorwaarden die 
daarin zijn gesteld. Ten derde komt het ook regelmatig voor dat de pro-
vincie of de gemeente zelf deelnemer is in het bedrijf.

Het zal geen verbazing wekken dat politiemensen het uitgangspunt 
van de bestuursorganen om een einde te maken aan de normovertre-
ding, in plaats van bewijs tegen de schuldigen te verzamelen en hen 
te bestraffen, doorgaans met lede ogen aanzien. Zij beschouwen de 
wetsovertreders gewoon als criminelen en zijn al snel geneigd om het 
‘meedenken’ door bestuursinstanties met wantrouwen te bezien. Dat is 
zeker het geval wanneer zij de stellige indruk hebben dat het openbaar 
bestuur deze aanpak kiest omdat het zelf ook niet helemaal zuiver is 
opgetreden, en zich aldus kwetsbaar heeft gemaakt voor schadeclaims. 
En het wordt natuurlijk nog erger wanneer de provincie of de gemeente 
zelf deelnemer is in het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de milieu-
criminaliteit, of wanneer bestuurders persoonlijk op goede voet met de 
hoofdverdachten staan. De integriteitsvraag ligt dan vanzelfsprekend 
al snel op de loer.

Het pettenprobleem van het bestuur werd ook vastgesteld in een 
strategische analyse die in 2003 werd gemaakt. Daarin stelden de 
onderzoekers het volgende:

‘De overheid heeft op het gebied van milieu de rol van beleidsma
ker, regelgever, vergunningverlener en handhaver. Daarnaast is de 

35 Trouw, ‘Inspecteurs meden Odfjell’, 13 februari 2012.
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overheid ook een actieve actor in de milieuketen, bijvoorbeeld als 
afvalverwerker of geprivatiseerd bedrijf. In deze gedaante heeft de 
overheid te maken met economische aspecten die ook in strijd kun
nen zijn met milieuaspecten. In een aantal zaken is dan ook gebleken 
dat de overheid in haar gedaante als bedrijf, zich als het ware als 
dader manifesteert.’36

Er zou, volgens hetzelfde onderzoek, ook regelmatig sprake zijn 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.37

Het rapport resulteerde, toen het een jaar later uitlekte naar de 
media, natuurlijk in grote ophef en het leidde tot een debat in de 
Tweede Kamer.38 De vraag was onder meer wat er precies onder het 
begrip ‘aantasting van integriteit’ moest worden verstaan. Uiteraard 
vatte de oppositie dat direct op als regelrechte corruptie, maar volgens 
toenmalig minister van Justitie Donner ging het ‘slechts’ om gebre-
ken in toezicht, onduidelijke regelgeving en het laten prevaleren van 
economische boven milieubelangen.39 De kwestie van de bestuurlijke 
integriteit werd uiteindelijk behandeld in een besloten overleg, waarna 
er verder niet meer van werd vernomen. De Kamerleden Van Velzen 
(SP) en Vos (GL) hadden in eerste instantie zelfs om een parlementair 
onderzoek gevraagd, maar trokken de motie daartoe schielijk terug.40

Hoe vaak de bestuurlijke integriteit echt in het geding is en wat de 
precieze reikwijdte van het probleem dan is, valt niet te zeggen. Wel 
is duidelijk dat milieucriminaliteit door deze problematiek een vorm 
van misdaad is waarvan de aanpak niet altijd strookt met de professio-
nele normen en waarden van politiemensen. Daarmee is overigens niet 
beweerd dat meer empathie voor de keuzes die bestuurders moeten 
maken onwelkom zou zijn. De kans is echter ook niet ondenkbeeldig 
dat politiemensen – hetzelfde geldt uiteraard voor officieren van justitie 
– die dat begrip moeilijk kunnen opbrengen, na verloop van tijd liever 
op een veiliger terrein gaan werken.

36 Kemperman 2003, p. 15.
37 Ibidem, p. 21.
38 Handelingen II, 2 februari 2005 en Handelingen II, 23 februari 2005.
39 Handelingen II, 2 februari 2005, p. 2891.
40 Handelingen II, 1 maart 2005, p. 3447.
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3.6 Besluit

Het is helder dat de hier geschetste problemen voor een belangrijk 
deel niet alleen relevant zijn voor de aanpak van milieucriminaliteit, 
maar ook voor andere vormen van misdaad. Hoe te komen tot bete-
kenisvolle zaken in relatie tot ‘haalcriminaliteit’ is een fundamenteel 
vraagstuk dat bij alle ‘slachtofferloze’ misdrijven aan de orde is. Niet 
voor niets hebben we daarover dan ook met vier lectoraten samen al 
eens een onderzoeksvoorstel gemaakt. Waar politiemensen tegenaan 
lopen bij gevallen van organisatiecriminaliteit en voorvallen waarin 
ook de bestuurlijke belangen groot zijn, is evenmin uniek voor het 
milieuterrein, maar evengoed aan de orde bij andere gevallen van 
financieel-economische misdaad. Kortom, er ligt hier een aantal fun-
damentele vraagstukken die de politieorganisatie in breder verband 
raken. Tegelijkertijd is duidelijk dat politiemensen en zaaksofficie-
ren van justitie in onderzoeken naar milieucriminaliteit sterk in hun 
schoenen moeten staan vanwege de aard van de daders, hun ingangen 
bij bestuurders en de economische belangen die in het spel zijn. Het 
vergroten van de weerbaarheid is thans een belangrijk thema binnen 
de Nederlandse politie. Het voorgaande laat zien dat dit zeker niet te 
beperkt mag worden uitgelegd!
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De complexiteit van de samenwerking

4.1 Inleiding

Bij de uitvoering van onderzoeken naar milieucriminaliteit is samen-
werking met andere (overheids)partijen vrijwel altijd aan de orde. Er is 
afstemming nodig met het openbaar bestuur, aangezien het strafrech-
telijke traject kan volgen op het bestuursrechtelijke of er parallel aan kan 
lopen.41 Voorts kunnen de bestuurlijke handhavers en de politie elkaar 
op het vlak van kennis en kunde aanvullen. Ook met de voor milieu-
criminaliteit meest relevante Bijzondere Opsporingsdiensten (BOD’s) 
– de al genoemde ILT-IOD en de Inlichtingen- en Opsporingsdienst 
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) – vindt 
samenwerking plaats.42 Niet in de laatste plaats kunnen ook andere 
specialisten, zoals die van het NFI, bijdragen leveren aan opsporings-
onderzoeken. Tot slot is, door het internationale karakter van milieucri-
minaliteit, ook samenwerking met buitenlandse opsporingsinstanties 
regelmatig aan de orde.

Met samenwerking is echter iets merkwaardigs aan de hand. 
Weinigen zullen naar buiten toe echter openlijk verklaren geen team
player te willen zijn en de voordelen van gelijk optrekken worden alom 
onderschreven. Toch is het in de praktijk doorgaans verschrikkelijk 
moeilijk om structurele samenwerking tussen instanties tot stand te 
brengen.43 Voor dat laatste zijn allerlei verklaringen te geven, en lang 
niet altijd hoogstaande.

Samenwerking komt, objectief gezien, gemakkelijker tot stand 
wanneer de kennis en capaciteiten van twee of meer instanties elkaar 

41 Zie voor een beknopt overzicht Uylenburg e.a. 2010.
42 De NVWA-IOD valt onder het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

(EL&I).
43 In de sociale-netwerkliteratuur kunnen daarvoor allerlei verklaringen worden gevonden. 

Zie bijvoorbeeld Bruggeman 2008.
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aanvullen, wanneer er een zekere infrastructuur is om informatie uit 
te wisselen, en wanneer er regelmatig concrete gezamenlijke projec-
ten kunnen worden uitgevoerd, waar ook bevredigende resultaten uit 
komen. Er zijn echter ook minder grijpbare subjectieve factoren die 
een rol spelen: instanties moeten elkaar over en weer vertrouwen en 
de schaarse capaciteit aan menskracht en middelen moet zo worden 
ingezet dat beide partners ervan profiteren, bijvoorbeeld waar het gaat 
om aandacht in de media of om de cijfers op het ‘jaarrapport’.

Hoe te komen tot effectieve en continue samenwerking met andere 
overheidsinstanties – de mogelijkheden van samenwerking met bedrij-
ven of burgers laat ik hier buiten beschouwing – is in relatie tot milieu-
criminaliteit dan ook een hoogst relevant vraagstuk. De moeilijkheden 
die daarbij spelen, vormen het derde element dat milieucriminaliteit 
tot een complexere vorm van misdaad maakt.

Navolgend wordt eerst ingegaan op de samenwerking op nationaal 
niveau, met nadruk op die met de bestuurlijke handhavers (par. 4.2), 
en daarna op de internationale politiesamenwerking (par. 4.3).

4.2 Samenwerking op nationaal niveau

Samenwerking tussen overheidsinstanties bij de aanpak van crimina-
liteitsproblemen staat in Nederland op allerlei manieren hoog op de 
agenda. Ons land loopt Europees gezien voorop met het toepassen van 
multiagency-benaderingen (meervoudige aanpakken) van criminaliteit, 
waarbij de bestuurlijke overheid (gemeenten, provincies), het openbaar 
ministerie, de politie en de Belastingdienst nauw met elkaar samen-
werken. Daarvan zijn inmiddels tal van succesvolle voorbeelden voor-
handen. Zo werkten in de Unit Synthetische Drugs (USD) in de tweede 
helft van de jaren negentig van de vorige eeuw de politie, de Koninklijke 
Marechaussee (KMar), de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst 
(FIOD) en de toenmalige Economische Controledienst (ECD) al nauw 
samen.44 In het project Joker werd omstreeks de eeuwwisseling door 
een combinatie van bestuursrechtelijk en fiscaalrechtelijk optreden in 
enkele jaren tijd een einde gemaakt aan het bestaan van de openlijk 
zichtbare illegale casino’s die strafrechtelijk, vanwege ingewikkelde 

44 De ECD is inmiddels opgegaan in de FIOD.
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jurisprudentie, moeilijk konden worden aangepakt.45 Meer recente-
lijk is zo’n meervoudige aanpak ontwikkeld en toegepast in het pro-
ject Emergo in het Amsterdamse Wallengebied.46 Ook zijn inmiddels, 
met onder meer ervaringen in het zuiden van Limburg en Amsterdam 
in het achterhoofd, overal in het land Regionale Informatie- en 
Expertisecentra (RIEC’s) ingericht, alsmede een landelijk centrum, 
waar de bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) misdaad centraal 
staat. ‘Meervoudige aanpakken’ vormen een van de speerpunten in 
de notitie ‘Strategie aanpak criminaliteit 2011-2015’ van de Raad van 
Korpschefs, die in maart 2011 het licht zag.

Ook bij de bestrijding van milieucriminaliteit is samenwerking met 
vooral de bestuurlijke instanties al sinds jaar en dag aan de orde, zoals 
hiervoor werd geschetst. Dit geldt zowel voor concrete opsporings-
onderzoeken als op het vlak van de informatie-uitwisseling. Recent 
zagen diverse rapporten het licht waarin de stand van de samenwer-
king tussen de politie en de bestuurlijke instanties in het kader van 
de milieumisdaad werd onderzocht. Daarbij moet vooral het werk van 
de Commissie Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving 
(commissie-Mans) worden genoemd. Deze rapporteerde in 2008 en 
constateerde de nodige tekortkomingen waar het ging om de aanpak 
van milieucriminaliteit.

Het eerste belangrijke probleem was het ontbreken van een plat-
form voor structurele informatie-uitwisseling tussen de politie en de 
bestuurlijke handhavers, alsmede voor het coördineren van de handha-
vings- en opsporingsinspanningen. De commissie concludeerde daar-
bij het volgende:

‘In het recente verleden zijn regelmatig pogingen ondernomen om 
een toereikende uitwisseling van informatie tussen bestuurlijke 
handhavers en politie en justitie tot stand te brengen. Uit de door de 
commissie geraadpleegde bronnen en uit de met vertegenwoordi
gers van politie, justitie en de VROMInspectie gevoerde gesprekken 
komt het knelpunt van de informatiehuishouding en de daarvan afge
leide problemen echter nog steeds naar voren als een onderwerp van 
grote zorg. Het blijkt buitengewoon lastig te zijn om op vrijwillige 

45 Spapens 2008.
46 Projectgroep Emergo 2011.
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basis werkbare afspraken te maken tussen bestuurlijke en strafrech
telijke handhavers.’ 47

Ook stelde zij dat het illusoir was:

‘te verwachten dat onder de huidige organisatorische omstandighe
den een slagvaardige samenwerking tussen bestuurlijke en strafrech
telijke handhaving ter bestrijding van de milieucriminaliteit tot stand 
kan worden gebracht. De bestuurlijke handhaving is daarvoor veel 
te gefragmenteerd. Het is eenvoudigweg onmogelijk om met vele 
verschillende bestuurlijke instanties op vrijwillige basis een goede 
informatiehuishouding op te zetten en doeltreffende handhavings
trajecten af te spreken en uit te voeren. Zonder een sterke reductie 
van de bestuurlijke complexiteit zal de milieucriminaliteit vrij spel 
houden.’ 48

De gemeenten en provincies hadden afzonderlijke verantwoordelijk-
heden en daarnaast opereerde er ook nog een aantal landelijke inspec-
tiediensten. Tezamen met de politie waren ruim vijfhonderd instanties 
actief op het terrein van de handhaving van de milieuwetgeving. Het 
toezicht vond bovendien vooral plaats binnen gemeentelijke of provin-
ciale grenzen, waardoor ‘grensoverschrijdende’ vormen van milieu-
criminaliteit onvoldoende aandacht kregen. Dat gold dan weer primair 
voor mobiele en ketenactiviteiten, zoals bijvoorbeeld afvaltransporten. 
Wanneer die ook nog internationaal van karakter waren, was het pro-
bleem nog pregnanter.

Daar kwam bij dat de betrokken instanties sterk verschilden in ken-
nis en kunde. Op inhoudelijk vlak beschikte de politie over algemene 
deskundigheid op het vlak van de opsporing van (zware) criminaliteit, 
maar miste ze regelmatig de specifieke kennis als het om milieupro-
blemen ging. Vooral de grotere inspectiediensten op rijks- en pro-
vinciaal niveau en de gemeenschappelijke uitvoeringsdiensten, zoals 
de DCMR, hadden die inhoudelijke kennis doorgaans wel, maar die 
waren weer minder vertrouwd met de opsporing. Daar stond tegenover 
dat kleinere gemeenten die niet deelnamen in gemeenschappelijke 

47 Commissie Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving 2008, p. 37.
48 Ibidem, p 38.
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 uitvoeringsdiensten, onmogelijk het personeel met de vereiste deskun-
digheid in dienst konden nemen (of behouden).49

De fragmentatie en de gebrekkige informatiehuishouding en -uit-
wisseling vormden in de ogen van de commissie dan ook een grote 
barrière voor de aanpak van de zware en georganiseerde milieucrimi-
naliteit.50 De uitkomsten van een ander onderzoek bevestigden in grote 
lijnen deze bevindingen.51 Casestudies in verschillende delen van het 
land lieten zien dat structureel overleg zeer schaars was, en dat afstem-
ming van een gezamenlijke aanpak van specifieke zaken, behalve in 
het Rijnmondgebied, vrijwel niet plaatsvond.52

Hoewel nog netjes geformuleerd – in het veld kunnen wel stevi-
ger uitspraken worden beluisterd – waren deze conclusies niet mals. 
De oplossing die door de commissie-Mans werd voorgesteld, en die 
werd overgenomen door het kabinet, was de inrichting van Regionale 
Uitvoeringsdiensten (RUD’s).

Deze RUD’s moeten vanaf 1 januari 2013 operationeel zijn. In totaal 
moet dit een landelijk dekkend netwerk van 26 tot 28 diensten gaan 
worden. Die gaan voor ‘hun’ gemeenten en provincie adviseren over 
vergunningverlening en ze zullen tevens het toezicht en de handha-
ving gaan voeren op de terreinen van bouwen, milieu en wonen.53 De 
politie zal ook in deze uitvoeringsdiensten gaan deelnemen. Ter onder-
steuning van het proces is het Programma Uitvoeren met Ambitie 
(PUmA) ingericht, met oud-minister Sybilla Dekker als ‘boegbeeld’.

Met de RUD’s wordt beoogd twee vliegen in één klap te slaan. 
Doordat de uitvoeringsdienst een zekere kritische massa aan capa-
citeit en deskundigheid zal krijgen, zal de slagkracht toenemen. Het 
verwachte gevolg daarvan is enerzijds dat het bestuur tegen meer 
omgevingsrechtelijke overtredingen zelf zal kunnen gaan optreden, 
waar voorheen noodgedwongen moest worden gekozen voor een 
strafrechtelijk traject.54 Anderzijds zullen het openbaar ministerie en 
de politie daardoor meer tijd overhouden voor de aanpak van de mid-

49 Ibidem.
50 Ibidem, p. 39.
51 De Ridder en Struiksma 2008.
52 Ibidem.
53 Dekker 2011.
54 Kamerstukken II 2008/09, 22 343, nr. 215, p. 8.
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delzware en zware milieucriminaliteit.55 Niet onbelangrijk is dat de 
opsporingsinstanties binnen de RUD systematischer en sneller zullen 
worden geïnformeerd over zaken die voor strafrechtelijk optreden in 
aanmerking komen dan voorheen het geval was.

Het tot stand komen van de RUD’s biedt derhalve de mogelijkheid 
om belangrijke stappen te zetten bij het verbeteren van de structurele 
samenwerking tussen de bestuurlijke en de strafrechtelijke handha-
vers. Daar komt bij dat in deze diensten ook wordt beoogd een betere 
knip te maken tussen de vergunningverlening enerzijds en het toe-
zicht en de handhaving anderzijds. Zoals hiervoor al werd beschreven, 
vormt die vermenging in de huidige situatie mede de reden waarom 
de politie nogal eens met enig, al dan niet misplaatst, wantrouwen 
naar het bestuur kijkt. De wezenlijke uitgangspunten van de opspo-
ringsinstanties, het vinden van een schuldige en vergelding, zullen 
natuurlijk niet veranderen. Dat geldt ook voor de vertrekpunten van 
de bestuurlijke handhavers, die primair uit zijn op het beëindigen van 
de overtreding.56 De RUD’s bieden in principe echter de mogelijkheid 
om dit soort verschillen in opvattingen, ook op casusniveau, openlijk 
te bediscussiëren.

Of dat ook daadwerkelijk het geval zal zijn is afwachten. Hoe de 
RUD’s daadwerkelijk gaan functioneren en welke rol de politie en het 
openbaar ministerie daarbinnen precies gaan spelen, zal de toekomst 
moeten uitwijzen. Het is naar mijn idee van essentieel belang dat de 
RUD’s geen ‘praatclubs’ worden, maar dat er daadwerkelijk op zaaks-
niveau afspraken worden gemaakt over de coördinatie van gezamen-
lijke acties, hetzij controles, hetzij concrete opsporingsactiviteiten. Er 
zal dus ook in termen van informatie-uitwisseling open kaart moeten 
worden gespeeld en er zullen menskracht en middelen ter beschikking 
moeten worden gesteld voor die activiteiten. Daar liggen vanuit het 
gezichtspunt van de politie bezien twee gevaren op de loer waarvoor 
aandacht nodig is.

De politie is nu, zoals eerder uiteengezet, voor het verzamelen en 
interpreteren van gegevens in belangrijke mate afhankelijk van dege-
nen die belast zijn met het bestuurlijk toezicht en de sanctionering.57 

55 Ibidem, p. 9.
56 De Rijck 2011, p. 163.
57 Commissie Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving 2008, p. 37.
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Het ontwikkelen en beter benutten van ‘eigen’ informatiebronnen is 
ook vanuit het oogpunt van de wederkerigheid van informatie-uitwis-
seling in de RUD’s van groot belang. Het werkt op termijn in elke rela-
tie contraproductief wanneer er op het vlak van gegevensuitwisseling 
voornamelijk sprake is van eenrichtingsverkeer. De politie is soms ook 
geneigd zich in een waas van geheimzinnigheid te hullen of de wet-
geving die ziet op informatiedeling zo beperkt als mogelijk uit te leg-
gen. Daardoor ontstaat bij de andere partijen de onterechte indruk dat 
de politie op een berg gegevens zit waar ze hun geen toegang toe wil 
geven.58 Ze komt wel ‘halen’, maar weinig ‘brengen’. De waarheid is 
prozaïscher: er is bij lange na geen sprake van een informatieoverschot 
bij de politie en als er wel gegevens beschikbaar zijn, is het ook nog 
eens niet evident dat men binnen de politieorganisatie van elkaar weet 
over welke informatie men beschikt. Wil de politie goed kunnen mee-
draaien in de RUD’s, dan is er dus zowel naar buiten toe als binnen de 
eigen organisatie werk aan de winkel.

Het tweede gevaar heeft te maken met het strakke management van 
de opsporing die binnen de Nederlandse politie steeds meer gemeen-
goed is geworden. Dat geldt eerst en vooral voor de projectmatige, met 
andere woorden geplande, opsporingsonderzoeken, waarvan op het 
terrein van milieucriminaliteit veelal sprake is. Het streven is zelfs 
om nog planmatiger te gaan werken, op grond van dreigingsbeelden 
aan de hand waarvan prioriteiten worden gesteld door het openbaar 
ministerie, die op hun beurt weer worden vertaald in de selectie van 
zaken door de weeg- en stuurploegen. Natuurlijk is planmatig werken 
op zichzelf te verkiezen boven het volgen van de ‘waan van de dag’. 
Dit soort concepten moet echter ook weer niet te rigide worden door-
gevoerd, vooral niet wanneer moet worden samengewerkt. Zeker dan 
is een behoorlijke mate van flexibiliteit van belang. De werkwijze van 
de andere partij zal immers nooit exact aansluiten op die van de eigen 
organisatie. Daardoor is de kans groot dat projecten die voor samenwer-
king in aanmerking komen niet voor honderd procent binnen de eigen 
doelstellingen of beleidsprioriteiten vallen. Het is ook niet ondenkbaar 
dat zich een mogelijkheid tot samenwerking aandient op een tijdstip 

58 Die indruk bestond bijvoorbeeld in het Amsterdamse voordat het project Emergo van start 
ging. Een open houding heeft ertoe bijgedragen dat aan zulke beelden snel een eind kon 
worden gemaakt.
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dat dit voor de eigen organisatie even niet goed uitkomt. Een zekere 
wendbaarheid dient dus te worden gewaarborgd. Wanneer de politie, 
als een van de belangrijkste partners in de RUD, om bedrijfsinterne 
redenen te vaak ‘nee’ gaat verkopen aan de samenwerkingspartners, 
voorzie ik grote problemen.

Specifiek waar het gaat om milieucriminaliteit heeft de politie het 
voordeel van een behoorlijke uitvoeringscapaciteit. Deze formatie zal 
wanneer de nieuwe nationale politie wordt ingevoerd grotendeels over-
eind blijven. Er is dus voldoende ruimte om een deel van deze capaci-
teit flexibel in te zetten wanneer de concrete vraagstukken waarmee de 
samenwerkingspartners op dat moment worstelen daarom vragen. Die 
keuze zal op managementniveau echter wel moeten worden gemaakt.

4.3 Internationale samenwerking

Internationalisering, het is al verschillende malen genoemd, is een 
wezenlijke ontwikkeling op het terrein van milieucriminaliteit. 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 bedreigde diersoorten. Milieucriminelen maken 
in de tweede plaats echter ook effectief gebruik van de bestaande grote 
verschillen in wet- en regelgeving, ook binnen de Europese Unie. Zo 
kan in Nederland een hoeveelheid grond als vervuild gelden, terwijl 
dezelfde partij in een buurland ‘schoon’ is. Een bedrijf dat opdracht 
krijgt om een partij grond te saneren, kan soms dus al volstaan met 
deze de grens over te rijden. Zeker wanneer de firma in kwestie ook 
een buitenlandse vestiging heeft, is dat de eenvoudigste zaak van de 
wereld. Uiteraard is dit 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 de kapitein van een zeeschip die 
op allerlei plekken afvalolie en -chemicaliën dumpt, in plaats van deze 
aan te bieden bij havenontvangstinstallaties. Tot slot kan milieucrimi-
naliteit zelfs een vorm van ‘cybercrime’ zijn, met als voorbeelden het 
plegen van fraude met de handel in emissierechten en de verkoop van 
verboden pesticiden via het internet.

Internationale politiesamenwerking is bij de opsporing van milieu-
criminaliteit dus steeds vaker usance. Bij die samenwerking kan een 
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nader onderscheid worden gemaakt tussen niet-operationele samen-
werking en operationele samenwerking. Het eerste heeft betrekking 
op de training van politiemensen, het uitwisselen van methoden en 
technieken, maar ook op netwerkvorming in meer algemene zin. 
Operationele samenwerking wordt doorgaans gedefinieerd als de 
samenwerking in concrete opsporingsonderzoeken naar grensover-
schrijdende (milieu)criminaliteit.

Voor de niet-operationele samenwerking bestaan allerlei plat-
forms, waarin Nederland een meer dan behoorlijk figuur slaat. Binnen 
Interpol was ons land de initiatiefnemer van een werkgroep op het ter-
rein van milieucriminaliteit. Nederlandse politiemensen hebben in 
Interpolverband bijvoorbeeld ook trainingen gegeven in Afrikaanse 
landen. Zeer recentelijk werd tijdens een conferentie in Bangkok bij-
voorbeeld nog gewerkt aan het opstellen van een handboek voor de toe-
passing van forensische technieken op het vlak van milieucriminaliteit.

Een tweede platform waarin Nederland vanuit I&M, samen met 
de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA), een voor-
trekkersrol vervult, is het International Network for Environmental 
Compliance and Enforcement (INECE). Hierin nemen zowel de 
bestuurlijke handhavingsinstanties als de politie deel. Ook in dit ver-
band spelen de uitwisseling van kennis en capacity building een belang-
rijke rol.59

Een derde voorbeeld is Envicrimenet, dat in 2011, ook weer 
met Nederland als een van de drijvende krachten, werd opgericht. 
Envicrimenet is een samenwerkingsverband van politiediensten in de 
lidstaten van de Europese Unie die actief zijn met de bestrijding van 
milieucriminaliteit.

Operationele politiesamenwerking is, in tegenstelling tot niet-ope-
rationele samenwerking, afhankelijk van een welomschreven juridisch 
kader van internationale verdragen. Op grond daarvan kunnen inter-
nationale rechtshulpverzoeken worden gedaan, bijvoorbeeld om infor-
matie te verkrijgen of om opsporingshandelingen te laten verrichten 
die nieuw bewijsmateriaal opleveren. Binnen de Europese Unie is in 
de laatste jaren een uitgebreid juridisch kader tot stand gebracht voor 
operationele politiesamenwerking. Buiten de Unie, en in het bijzonder 

59 Zie de website: www.inece.org.
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wanneer het land ook geen lidstaat meer is van de Raad van Europa,60 
zijn de verdragsrechtelijke kaders echter beperkt. Met sommige landen 
bestaan bilaterale verdragen op het terrein van de wederzijdse rechts-
hulp in strafzaken. Nederland heeft bijvoorbeeld zulke verdragen met 
de Verenigde Staten en Suriname.

Als die er niet zijn, kan in bepaalde gevallen worden teruggeval-
len op het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende 
georganiseerde misdaad, dat in 2000 werd ondertekend. Om op grond 
daarvan te kunnen samenwerken in onderzoeken naar milieucrimina-
liteit moet de verdenking echter wel kwalificeren als ‘georganiseerde 
misdaad’. De Verenigde Naties stellen daarbij echter als minimum 
dat op het misdrijf een gevangenisstraf staat van vier jaar. De feiten 
moeten bovendien worden gepleegd door een gestructureerde groep 
bestaande uit drie of meer personen, die voor langere tijd bestaat, met 
het doel om financiële of andere materiële winst te behalen. Als het 
gaat om milieucriminaliteit wordt bijvoorbeeld aan de eis van de straf-
maat vaak al niet voldaan.61

Als laatste redmiddel kan ervoor worden gekozen om samen te wer-
ken op casusniveau. Dit betekent dat de landen in onderling (diploma-
tiek) overleg afspraken maken over de uitwisseling van informatie of 
het verrichten van opsporingshandelingen. Hoewel niet onmogelijk, 
is het tot stand brengen van zulke overeenkomsten ook tijdrovend. 
Daarbij speelt mee dat milieucriminelen voor hun internationale acti-
viteiten doorgaans landen opzoeken waar de overheid zwak is en de 
integriteit van het bestuur en het politieapparaat in de regel kwesti-
eus. De animo om met zulke landen operationeel samen te werken in 
opsporingsonderzoeken is daarom vanzelfsprekend niet erg groot. De 
complexiteit van de internationale samenwerking leidt er vaak toe dat 
opsporingsonderzoeken ophouden bij de landsgrens.62

Het is dan ook een fundamentele vraag, ook voor de Nederlandse 
politie, hoe milieucriminaliteit die zich enerzijds afspeelt in Nederland 
of in de Europese Unie en anderzijds in onderontwikkelde naties met 
een slecht functionerende overheid of in conflictgebieden moet wor-

60 De Raad van Europa omvat momenteel 47 landen, waaronder bijvoorbeeld ook de 
Russische Federatie, Turkije en Albanië. Zie www.coe.int.

61 Elliott 2009, p. 75.
62 Spapens 2008.
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den bestreden. Milieucriminelen zijn immers buitengewoon snel in 
het onderkennen van zulke gelegenheden. Een goed voorbeeld is de 
val van het regime van Khadaffi vorig jaar, waardoor de controle weg-
viel in de Libische kustgebieden waar de beschermde blauwvintonijn 
paait. Malafide vissers maakten daar onmiddellijk misbruik van. Zo 
is al geopperd om, als parallel aan het Internationale Strafhof in Den 
Haag, ook een strafhof voor milieucriminaliteit tot stand te brengen, 
alhoewel het daarvan in de voorzienbare toekomst vermoedelijk nog 
niet gaat komen.63

4.4 Besluit

Samenwerking tussen de politie en andere handhavers is op het vlak 
van milieucriminaliteit een heikel punt en het ziet ernaar uit dat het 
dat nog wel even zal blijven. In de jaren zeventig is dan ook al eens dis-
cussie gevoerd over de vraag of het niet beter zou zijn om, analoog aan 
de FIOD, een geïntegreerde Milieu Inlichtingen- en Opsporingsdienst 
(MIOD) op te richten. Hoewel er heel wat argumenten waren om dat 
te bepleiten, wilde men er destijds politiek niet aan. Ik kan me goed 
voorstellen dat vanuit I&M nog steeds af en toe wordt gedacht of de 
480 formatieplaatsen bij de Nederlandse politie, die zij zelf financiert, 
niet beter in zo’n MIOD zouden kunnen worden ondergebracht. Het 
is dus aan de politie zelf om dit soort gedachten de kop in te drukken, 
door de samenwerking met de bestuurlijke instanties waar mogelijk te 
verbeteren en uiteraard door gewoon effectief opsporingswerk te doen. 
Samenwerking is evenzeer nodig op het terrein van de operationele 
internationale samenwerking, waar de Nederlandse politie eveneens 
niet zo’n goede reputatie geniet. Juist het gebrek aan flexibiliteit, waar-
voor ik hiervoor ook al waarschuwde in relatie tot de RUD’s, is interna-
tionaal een cruciale factor. Mijn opvatting is helder: we zijn veel te ver 
doorgeslagen in het willen ‘managen’ van opsporingsprocessen, en er 
moet dan ook dringend ruimte worden gecreëerd voor grotere profes-
sionele autonomie en meer wendbaarheid.

63 Verschuuren 2012.
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Algemeen besluit

Dames en heren, ik kom tot een afronding. De centrale doelstelling 
van het lectoraat Milieucriminaliteit is – eenvoudig geformuleerd – 
het beter op de kaart zetten van deze vorm van misdaad binnen de 
Nederlandse politie. Dit vloeit voort uit het feit dat I&M – overigens al 
vele jaren – de indruk heeft dat de aandacht voor deze vorm van mis-
daad ondanks alles bij de politie tekortschiet. Om die reden heeft het 
ministerie dan ook financiering aan het ministerie van Veiligheid en 
Justitie ter beschikking gesteld om daarin verbetering te brengen. In 
deze rede heb ik uiteengezet dat deze taakopdracht verre van eenvoudig 
is. De realisatie ervan kan dan ook alleen in nauwe samenwerking met 
anderen dichterbij worden gebracht.

Ten eerste is milieucriminaliteit sinds de jaren zeventig op het eerste 
oog voor de politie een vraagstuk geworden dat relatief ‘verder van het 
bed’ lijkt te staan. Het heeft zich enerzijds in hoge mate tot een interna-
tionaal probleem ontwikkeld, terwijl anderzijds de vormen van milieu-
criminaliteit die zich nog wel in Nederland afspelen minder zichtbaar 
zijn geworden. Een belangrijke doelstelling is dan ook die zichtbaarheid 
in onderlinge samenwerking te vergroten. Ik noemde reeds het project 
Vuile olie als een succesvol voorbeeld waarin de Dienst Waterpolitie en 
het lectoraat met elkaar optrekken. Ondertussen zijn nieuwe themati-
sche onderzoeken naar andere vormen van milieucriminaliteit gestart 
waarin we dat principe van coproductie waar mogelijk eveneens toepas-
sen. In dit kader moet ik ook wijzen op het cruciale belang van samen-
werking met de onderwijskant van de Politieacademie. De bevindingen 
uit deze en andere onderzoeken kunnen vooral daar hun weg vinden. 
Daarnaast zijn we van plan om samen met de docenten een handzame 
inleiding milieucriminaliteit te gaan samenstellen, die op verschil-
lende niveaus in het onderwijs bruikbaar is.

Ten tweede heb ik uiteengezet hoe de opsporing van milieucrimina-
liteit op een aantal problemen stuit die in een breder kader relevant zijn 

5
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voor de Nederlandse politie, althans daar waar het gaat om de opspo-
ring. Het gaat om de vragen hoe te komen tot betekenisvolle zaken, hoe 
te zorgen voor een balans tussen specialisatie en een generalistische 
taakstelling en hoe om te gaan met organisatiecriminaliteit waarbij ook 
grote bestuurlijke en economische belangen aan de orde zijn. Hier lig-
gen vanzelfsprekend sterke parallellen met vraagstukken waar ook de 
andere lectoraten, vooral die in het cluster opsporing, mee te maken 
hebben. Het zou ook te veel gevraagd zijn om te veronderstellen dat 
mijn (kleine) lectoraat vraagstukken die al decennia lang hardnekkig 
zijn, eventjes zal oplossen. Hieraan zal in breder verband en eerst en 
vooral met collega-lectoren, moeten worden gewerkt.

Het derde probleem, de samenwerking met andere partijen, is van-
zelfsprekend ook niet alleen op het terrein van milieucriminaliteit aan 
de orde. Nederland loopt, zoals ik al heb gezegd, voorop met het toepas-
sen van meervoudige aanpakken op zware en georganiseerde misdaad. 
Projecten als de USD, Emergo en op dit moment de Taskforce B5 in 
Noord-Brabant, die ik alle van (zeer) nabij heb mogen volgen, of nog 
steeds volg, laten zien dat deze uitermate vruchtbaar kunnen zijn. Dat 
geldt dus in potentie evenzeer voor de RUD’s, waarvan ik de ontwikke-
ling vanuit het lectoraat Milieucriminaliteit met belangstelling bezie. 
Maar uiteraard ben ik ook zeer geïnteresseerd in de vraag waarom de 
ervaringen met die samenwerking tot op heden nogal sterk wisselden.

Vanzelfsprekend mag ook de aansluiting met mijn permanente 
werkgever, de Universiteit van Tilburg, niet onvermeld blijven. Ik ben 
de Tilburg Law School bijzonder erkentelijk dat zij bereid is geweest, 
en dat nog altijd is, om mij voor twee dagen per week uit te lenen aan 
de Politieacademie. Het geeft mij de gelegenheid om theoretische con-
cepten en meer praktische inzichten tussen de beide instanties uit te 
wisselen, en het biedt tevens de mogelijkheid om promovendi op het 
terrein van milieucriminaliteit te begeleiden.

Tot slot. De nadruk in deze lectorale rede lag vanzelfsprekend op 
zaken rondom de aanpak van milieucriminaliteit die beter kunnen. 
Dat neemt uiteraard niet weg dat er ook veel dingen goed gaan. De afge-
lopen anderhalf jaar heb ik keer op keer gemerkt dat overal in de politie-
organisatie, en uiteraard ook op de academie, met het milieu bevlogen 
mensen rondlopen die meer dan uitstekend werk verrichten. Wanneer 
het lectoraat er in de komende jaren in slaagt om, in gezamenlijkheid, 
de barrières waar het nu mee geconfronteerd wordt voor een stuk te 
slechten of althans te verlagen, beschouw ik mijn missie als geslaagd.
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Over het lectoraat

Het lectoraat Milieucriminaliteit is gestart per 1 januari 2011. De hoofd-
doelstellingen van het lectoraat zijn het inzichtelijk maken van de aard 
van de milieucriminaliteitsproblemen en het ontwikkelen van kennis 
en kunde om de aanpak ervan zowel strafrechtelijk en bestuurlijk als op 
andere denkbare manieren te verbeteren. Het lectoraat is tot stand geko-
men op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Om 
het belang van de opsporing van milieucriminaliteit te onderstrepen 
heeft de politie in 2009 een eigen versterkingsprogramma opgesteld 
en Commissaris Roel Willekens als Landelijk Programmamanager 
Milieu aangesteld. Korpschef Jannine van den Berg beheert het thema 
binnen de Raad van Korpschefs.

Milieucriminaliteit is er in veel soorten en maten, waarvoor boven-
dien een groot aantal overheidsinstanties deelverantwoordelijk is. 
Sinds het thema begin jaren zeventig op de agenda kwam, worstelen 
deze instanties, met inbegrip van de politie, met het vraagstuk hoe 
milieucriminaliteit systematisch kan worden aangepakt. Incidenten, 
zoals de lozingen van gevaarlijke stoffen in de Uniser-zaak in de jaren 
tachtig, en recentelijk de brand bij Chemiepack op de Moerdijk, zorgen 
steeds voor tijdelijke schokken, waarvan het effect op de handhavings-
inspanningen na verloop van tijd weer wegebt. De complexiteit van het 
milieuveld, de afweging die nogal eens wordt gemaakt tussen lokale 
economische belangen en wetsovertredingen, en het internationale 
karakter maken het er voor milieurechercheurs niet eenvoudiger op. 
Daar liggen dan ook belangrijke uitdagingen voor het lectoraat.

In 2011 en 2012 werden onderzoeken gestart naar specifieke vor-
men van milieucriminaliteit, zoals de problematiek van het verwer-
ken van afvalolie in het algemeen en van schadelijke chemicaliën in 
scheepsbrandstoffen in het bijzonder, naar methoden om effectiever te 
handhaven, specifiek in relatie tot olielozingen op de Noordzee, en naar 
de beschikbaarheid en toepassing van forensische technieken op het 
terrein van milieucriminaliteit. Ook werd, samen met de universiteiten 
van Delft en Tasmanië, een internationale conferentie georganiseerd 
met als thema ‘Environmental Crime and Its Victims’. Daarnaast werd 
geparticipeerd in het onderwijs aan de Politieacademie.
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Over de lector

Toine Spapens (1964) is sinds 1 januari 2011 lector Milieucriminaliteit 
aan de Nederlandse Politieacademie (parttime). Daarnaast is hij sinds 
1 september 2011 hoogleraar criminologie aan Tilburg University. 
Spapens studeerde politicologie met als specialisatie methoden en 
technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek aan de Katholieke 
Universiteit Nijmegen. Van 1991 tot en met 1995 was hij werkzaam 
bij het bureau B&A Groep in Den Haag, waar hij vooral onderzoek 
deed naar slachtoffers van veelvoorkomende criminaliteit en naar de 
kwaliteit van de overheidsdienstverlening. In 1995 trad hij in dienst 
van IVA Tilburg, een instituut voor sociaalwetenschappelijk beleids-
onderzoek. Hier was hij verantwoordelijk voor onderzoek naar uiteen-
lopende criminaliteitsproblemen en lokale bestuurlijke vraagstukken, 
in opdracht van de departementen, politieregio’s en gemeenten. Hij 
participeerde onder meer in studies naar illegale vuurwapensmokkel 
en -handel, uitgaans- en voetbalgeweld en internationale strafrech-
telijke samenwerking.

In 2004 trad Spapens in dienst van de Universiteit van Tilburg, 
waar hij in 2006 promoveerde op het proefschrift ‘Interactie tussen 
criminaliteit en opsporing’. Daarin stond de vraag centraal of xtc-pro-
ducenten en -handelaars zich wisten aan te passen aan veranderingen 
in opsporingsmethoden en opsporingsdruk, tussen 1996 en 2004. Dit 
proefschrift werd in 2009 genomineerd voor de Willem Nagelprijs.

Van 2004 tot en met 2011 werkte hij mee aan het programma 
‘Regulering van kansspelen in Europees perspectief’, in het kader waar-
van hij onderzoek deed naar illegaal gokken in Nederland en de aan-
pak daarvan. Dit resulteerde in studies naar illegale casino’s, bingo’s, 
lotto’s en sportweddenschappen. Daarnaast deed Spapens empirisch 
onderzoek naar grensoverschrijdende criminaliteit en strafrechtelijke 
samenwerking, zowel in het algemeen als in de Nederlandse grens-
gebieden in het bijzonder, en naar wietteelt. Van 2008 tot en met 2011 
was hij als onderzoeker nauw betrokken bij het project Emergo, dat het 
terugdringen van de georganiseerde criminaliteit in het Amsterdamse 
Wallengebied tot doel heeft.
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Spapens’ huidige empirische werk concentreert zich op milieu-
criminaliteit en vormen van informele internationale politiesamen-
werking en zijn theoretisch onderzoek op reguleringsvraagstukken, 
respectievelijk de betekenis van sociale netwerken bij georganiseerde 
misdaad.
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De opsporing van milieucriminaliteit is voor de Ne-
derlandse politie om minstens drie redenen geen 
eenvoudige zaak. Om te beginnen is de zichtbare 
overlast van milieuvervuiling voor de inwoners van 
ons land de afgelopen jaren verminderd, waardoor 
het moeilijker is om over het voetlicht te brengen 
welke schade nog altijd wordt aangericht. In de 
tweede plaats zijn milieumisdrijven doorgaans niet 
het werkterrein van ‘gewone’ boeven, maar veel-
eer van personen met een zeker maatschappelijk 
aanzien, die vaak ook met burgemeesters, gedepu-
teerden en soms zelfs met ministers goede relaties 
onderhouden. Politiemensen en offi cieren van justi-
tie moeten dan ook sterk in hun schoenen staan om 
succesvol opsporingsonderzoeken naar milieucrimi-
naliteit te kunnen verrichten. Ten derde is de hand-
having van de milieuwetgeving toebedeeld aan een 
scala van instanties, en is het organiseren van effec-
tieve samenwerking meestal niet eenvoudig.
In deze rede worden niet alleen de structurele fac-
toren geschetst die milieucriminaliteit tot een com-
plexe zaak maken, maar ook de wijze waarop de 
politie daarmee kan omgaan en succesvolle voor-
beelden daarvan.

onderzoeksreeks Politieacademie

rugdikte 4mm 26-09-2012

Lectoraat Milieucriminaliteit

OM_complexiteit_milieucriminaliteit.indd   1-3 26-9-2012   10:48:26


