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Voorwoord

Bij beschikking van 31 maart 1993 heeft de minister van Justitie de Projectgroep

Aanpak zware milieucriminaliteit ingesteld. Deze beslissing van de minister was

gebaseerd op een advies van de Werkgroep Zware milieucriminaliteit van de Recher-

che Advies Commissie van september 1992. De werkgroep had ten behoeve van de

totstandkoming van het advies een aantal grote onderzoeken in milieustrafzaken in

de periode 1985-1989 geëvalueerd.

Een van de met name door de minister genoemde taken van de projectgroep is 'de

beoordeling van het effect van een gecoordineerde inzet (bij milieu-onderzoeken)

door systematische evaluatie'.

Deze opdracht was voor de projectgroep aanleiding het WODC te verzoeken recente

grote(re) strafrechtelijke milieu-onderzoeken te evalueren, alsmede aan de hand van

de daaruit opgedane kennis een standaard-evaluatiemodel te ontwikkelen. Het resul-

taat van dit onderzoek ligt thans voor u.

De projectgroep, die tevens optrad als begeleidingscommissie, heeft met veel waar-

dering kennis genomen van het onderhavige rapport. Het geeft een goed overzicht

van de knelpunten die zich voordoen bij de aanpak van de zware milieucriminaliteit.

Een aantal van die knelpunten was ook door anderen reeds gesignaleerd. Oplossin-

gen zijn inmiddels ontwikkeld of zijn nog in voorbereiding. Uiteraard konden deze

(nog) niet in dit onderzoek worden meegenomen.

Het ontwikkelde standaard-evaluatiemodel is door de projectgroep eveneens met

waardering ontvangen. Het geeft een goed overzicht van de verschillende stadia en

beslismomenten die aandacht behoeven bij het komen tot een goed georganiseerd

milieu-onderzoek, en het kan derhalve tevens dienen als 'handleiding'. Naar het oor-

deel van de projectgroep is het evaluatiemodel tevens toepasbaar bij de evaluatie

van andere grote(re) strafrechtelijke onderzoeken.

Kortom, het is een zeer waardevol rapport, dat duidelijk iets toevoegt aan de reeds

beschikbare kennis op het terrein van de aanpak van de zware milieucriminaliteit.

De conclusies en aanbevelingen zijn inmiddels door de projectgroep overgenomen

en zullen onder de aandacht gebracht worden van diegenen die bij politie, justitie en

bijzondere opsporingsdiensten belast zijn met de bestrijding van de zware milieu-

criminaliteit, en van degenen die belast zijn met het onderwijs.

Reeds nu valt te voorzien dat een herhaling van dit onderzoek over een aantal jaren

nuttig zal zijn.

Namens de Projectgroep Aanpak zware milieucriminaliteit,

H.W. Samson-Geerlings (voorzitter)
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Samenvatting

Aanleiding

De strafrechtelijke aanpak en afhandeling van (middel)zware milieucriminaliteit is

een lastige taak. Milieu-overtredingen en -misdrijven zijn niet eenvoudig waar te

nemen, het opsporen ervan vereist specifieke kwaliteiten, en de milieuregelgeving

evenals de bewijsvoering is complex.

Kenmerkend voor de opsporing en vervolging van milieucriminaliteit is ook dat het

een relatief nieuwe loot van het takenpakket van justitie is die - niet zonder groei-

stuipen - nog volop in ontwikkeling is. De opsporingstechnieken en -tactieken

moeten voor een deel nog worden ontwikkeld. De hiervoor benodigde empirisch

gefundeerde kennis van milieucriminaliteit is schaars maar neemt toe. Ook groeit

de mate waarin opsporingsambtenaren en officieren van justitie ervaring hebben

kunnen opdoen met strafrechtelijk milieu-onderzoek, evenals de behoefte aan pro-

fessionalisering en standaardisatie van dit soort onderzoek.

Belangrijke ontwikkelingen op dit gebied zijn de verdergaande verbreding en profes-

sionalisering van het opsporingsnetwerk, de toenemende aandacht voor milieucri-

minaliteit van de Nederlandse politie en politiek en de instelling van de Projectgroep

Aanpak zware milieucriminaliteit door de minister van Justitie in het voorjaar van

1993. Deze projectgroep heeft onder meer tot taak strafrechtelijke milieu-onderzoe-

ken te stimuleren en te coilrdineren en onderzoek te doen naar de knelpunten in de

beheersing en bestrijding van milieucriminaliteit. Tegen deze achtergrond bena-

derde de projectgroep het WODC met het verzoek om in samenwerking met B&A

Groep Beleidsonderzoek en -Advies (B&A) een evaluatief onderzoek in te stellen naar

grotere multidisciplinaire strafrechtelijke opsporingsonderzoeken op het terrein van

zware milieucriminaliteit.

Doel en onderzoeksvragen

Het onderzoek moest een geactualiseerd beeld opleveren van het verloop van gro-

tere strafrechtelijke milieu-onderzoeken, zodanig dat het de projectgroep de mo-

gelijkheid zou bieden lering te trekken uit ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan

met de opsporing en vervolging van (middel)zware vormen van milieucriminaliteit.

Daarnaast sprak de projectgroep het verzoek uit een standaard-evaluatie-instru-

ment voor multidisciplinaire strafrechtelijke milieu-onderzoeken te ontwikkelen,

teneinde het leervermogen van opsporingsteams voor de nabije toekomst te ver-

ankeren.
Dit tweeledig doel is vertaald in drie concrete onderzoeksvragen.
- Wat zijn de ervaringen en actuele trends met betrekking tot grotere strafrechte-
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lijke milieu-onderzoeken, waar liggen knelpunten en welke oplossingen zijn

hiervoor te genereren?

Hoe dienen toekomstige multidisciplinaire strafrechtelijke milieu-onderzoeken

te worden vormgegeven teneinde de kwaliteit en daarmee de effectiviteit van de

betreffende onderzoeken te verhogen?

Hoe dienen toekomstige multidisciplinaire strafrechtelijke milieu-onderzoeken

te worden geëvalueerd teneinde tijdig knelpunten te signaleren en te onder-

vangen?

Methode en opzet

2

Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden moesten vier stappen worden gezet.

De eerste was het verrichten van onderzoek in historisch perspectief. Op basis van

de dossiers van het Milieubijstandsteam (MBT, ministerie van VROM) is hiertoe een

overzicht opgesteld van alle grote strafrechtelijke milieu-onderzoeken die sinds

1989 tot en met 1993 hebben plaatsgevonden. Vervolgens zijn aan de hand van infor-

matie van de projectgroep en het MBT procesbeschrijvingen opgesteld van alle (55)

in het overzicht opgenomen onderzoeken. Deze beschrijvingen dienden als basis

voor een selectie van vijftien onderzoeken die in het WODC/B&A-onderzoek zouden

worden betrokken. Het belangrijkste selectiecriterium was dat het openbaar minis-

terie (OM) tot vervolging is overgegaan. Met het oog op het achterhalen van slaag- en

faalfactoren was het tweede criterium de mate waarin onderzoeken naar de mening

van de projectgroep en het MBT doorslaggevend succesvol of niet succesvol zijn

verlopen. Op verzoek en op voordracht van de projectgroep, en gegeven de recente

koerswijziging van het MBT waardoor de aanpak van (middel)grote zaken meer komt
te liggen bij regionale politiekorpsen, zijn tevens vier meer regionaal getinte onder-

zoeken in de onderzoeksgroep opgenomen. Anders dan in de overige vijftien onder-

zoeken speelde het MBT in deze onderzoeken geen rol. De totale onderzoeksgroep

bestond daarmee uit negentien strafrechtelijke milieu-onderzoeken.

Na de selectie is op basis van literatuurstudie en een inhoudsanalyse van evaluatie-

verslagen van milieu-onderzoeken een model ontworpen aan de hand waarvan de

negentien zaken zijn geëvalueerd. Het model vormde tevens de eerste aanzet tot

het standaard-evaluatie-instrument. Vervolgens is per onderzoek het model van

gegevens voorzien op basis van dossieronderzoek en gesprekken met de betrokken

officieren van justitie en opsporingsteams. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met

rechters en rechters-commissarissen, met de divisie Centrale Recherche Informatie-

dienst (CRI), met het Bureau Landsadvocaat en met het Gerechtelijk Laboratorium.

In totaal hebben 84 gesprekken plaatsgevonden.

De tweede stap bestond uit instrumentontwikkeling. Hiertoe zijn de gegevens geana-

lyseerd die bij de eerste stap zijn verzameld. Op basis van deze analyse is het oor-

spronkelijke model verder ontwikkeld tot een standaard-evaluatie-instrument. Dit is

vervolgens ter discussie voorgelegd aan de projectgroep. Op basis van deze discussie

is het instrument bijgesteld en in concept vastgesteld.
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Stap drie bestond uit de toetsing van het instrument. Hiervoor heeft de projectgroep

drie grote milieu-onderzoeken aangebracht aan de hand waarvan het instrument is

getoetst op de criteria volledigheid, duidelijkheid en bruikbaarheid. Omdat het

instrument bruikbaar dient te zijn voor zowel lopend onderzoek, voor recent afgeslo-

ten onderzoek als voor onderzoek dat reeds geruime tijd is afgerond, heeft de pro-

jectgroep haar keuze gebaseerd op het stadium waarin de betreffende drie onderzoe-

ken zich bevonden. Met het oog op de toetsing is het instrument toegestuurd aan

alle leden van de betreffende drie opsporingsteams alsmede aan de betrokken offi-

cieren en diensthoofden. Nadat de respondenten het ingevulde instrument hadden

geretourneerd, zijn via telefonische interviews de ervaringen ermee geïnventariseerd

en is de respons per onderzoek geanalyseerd. Voor twee van de onderzoeken is

tevens een dossierstudie verricht. De informatie hieruit is vergeleken met de infor-

matie van de respondenten. Op deze wijze is een toegevoegde indicatie verkregen

van de kwaliteit van het instrument. Voor het derde, (in tegenstelling tot de twee

andere) nog lopende onderzoek is het instrument gebruikt als voorbereiding op en

leidraad bij de mondelinge evaluatie. Op deze wijze is een indicatie verkregen van

de bruikbaarheid van het instrument ten behoeve van mondelinge evaluatiebijeen-

komsten.

De laatste stap bestond uit de definitieve vormgeving van het instrument en het op-

stellen van een eindrapportage.

Resultaten

Het onderzoek leverde twee produkten op: voorliggend rapport en het 'standaard-

evaluatie-instrument strafrechtelijke milieu-onderzoeken'.

Het 'standaard-evaluatie-instrument strafrechtelijke milieu-onderzoeken'

Het algemene doel van het evaluatie-instrument, dat de vorm heeft van een uit-

gebreide vragenlijst, is evaluaties van strafrechtelijke milieu-onderzoeken eenduidig

te doen plaatsvinden om daarmee het leervermogen van de politie en haar partners

te verankeren. Het instrument kent verschillende toepassingsmogelijkheden. Het

vormt in de eerste plaats een handvat bij zowel (de voorbereiding van) mondelinge

als schriftelijke evaluaties van onderzoekprocessen. Op de tweede plaats levert het

een bijdrage aan sturing en beheersing van het strafrechtelijk onderzoek. Het instru-

ment kan namelijk dienen als 'checklist' bij het opzetten van milieu-onderzoeken, en

kan ter sturing en beheersing ook tussentijds worden toegepast. Omdat het instru-

ment tevens de mogelijkheid biedt te evalueren nadat de gerechtelijke afhandeling

heeft plaatsgevonden, levert het op de derde plaats een bijdrage aan het helder in

kaart brengen van de opbrengst van het onderzoekproces. Tot slot vormt het instru-

ment de basis voor het systematisch verzamelen van empirisch gefundeerde kennis

over het verloop en het resultaat van strafrechtelijke milieu-onderzoeken en daar-

mee voor de verdere professionalisering in het beheersen en bestrijden van milieu-

criminaliteit. Het opbouwen van een kennisbestand stelt de politie, het OM en ande-
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ren immers in staat doelmatige en doeltreffende beslissingen te nemen over de

organisatie van opsporingsonderzoeken, de te volgen strategieën en de keuze van

opsporingsmiddelen.

Het instrument omvat zowel milieuspecifieke onderwerpen (bijvoorbeeld de omvang

van de milieuschade of de kwaliteit van milieuwet- en -regelgeving) als onderwerpen

die in het algemeen van belang zijn bij een planmatige sturing en beheersing van

strafrechtelijk onderzoek, zoals de inzet van mensen en middelen en de gehanteerde

dwangmiddelen en onderzoekmethoden. Vanwege de fysieke omvang ervan is het

instrument niet in het rapport opgenomen. Wel belicht hoofdstuk 7 hoe het stan-

daard-evaluatie-instrument tot stand is gekomen alsook de vorm en inhoud ervan.

Het instrument is overgedragen aan de divisie CRI (afdeling Milieucriminaliteit) en

aldaar te verkrijgen. De CRI heeft de taak op zich genomen te bevorderen dat het

instrument bij alle grote strafrechtelijke onderzoeken naar (middel)zware milieu-

criminaliteit wordt gebruikt, en de resultaten hiervan op landelijk niveau te bun-

delen, zodat alle betrokkenen bij de beheersing en bestrijding van (middel)zware

milieucriminaliteit in de gelegenheid zijn te leren van opgedane ervaringen met

strafrechtelijke milieu-onderzoeken.

Het rapport

Het rapport beschrijft het verloop en de organisatie van negentien strafrechtelijke

milieu-onderzoeken. Het gaat tevens in op het functioneren van alle betrokken

instanties hierbij, alsook op de invloed van vijf externe factoren op het onderzoek-

proces, te weten: pers en publiciteit, advocaten, bestuur en politiek, wet- en regel-

geving en de bestuurlijke, civielrechtelijke en fiscale aanpak. Daarnaast belicht het

rapport de resultaten en gevolgen van de in het onderzoek betrokken milieu-onder-

zoeken. We belichten hier kort enkele resultaten.

Een succesvolle aanpak van zware milieuzaken vraagt om een plan- en projectma-

tige aanpak (Kamerstukken II, 1994-1995). Met betrekking tot het verloop van de

negentien strafrechtelijke milieu-onderzoeken concludeert het rapport dat ze

slechts in geringe mate een planmatige aanpak kenden. De wat-, wie-, hoe- en waar-

toe-vragen zijn veelal onbeantwoord gebleven dan wel dusdanig globaal beantwoord

dat ze geen leidraad vormden voor de sturing en beheersing van de onderzoekpro-

cessen. Het verloop van de milieu-onderzoeken was daardoor grotendeels afhan-

kelijk van het toeval; er was onvoldoende grip op de duur en inhoud ervan. De

voornaamste oorzaak hiervan was dat informatie met betrekking tot zowel de feiten

en verdachten als het onderzoekproces onvoldoende is ingewonnen en gebundeld.

Hierdoor zijn beslissingen tijdens de onderzoeken beperkt doordacht genomen en
heeft men zich bij de planning van onderzoeken onvoldoende rekenschap gegeven

van de consequenties verbonden aan bepaalde beslissingen. Gevolg hiervan was

bijvoorbeeld dat niet altijd de meest geschikte onderzoekmethoden zijn gehanteerd

en dat het merendeel van de onderzoeken langer duurde dan gewenst.

Bij de organisatie van de onderzoeken (mensen en middelen) vormde vooral de inzet

van voldoende en kundige functionarissen als belangrijke hulpbron bij de sturing
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en beheersing van onderzoeken een probleem. De belangrijkste oorzaken hiervan

waren dat (schriftelijk vastgelegde) afspraken over in te zetten personeel niet zijn

nagekomen, dat onvoldoende is nagegaan aan welke kwaliteiten functionarissen

moesten voldoen, en dat bij het 'leveren' van functionarissen niet de kwaliteit maar

de beschikbaarheid het doorslaggevend criterium was. Daarnaast is met het oog op

pieken en dalen in werkdruk onvoldoende flexibiliteit ingebouwd bij de planning

van personeel.

Ook de voor de milieu-onderzoeken beschikbare tijd was doorgaans een probleem.

Vrijwel alle onderzoeken duurden langer dan gepland. Dat ligt voor de hand wanneer

we bedenken dat de wat-, wie-, hoe- en waartoe-vragen veelal onbeantwoord zijn

gebleven; een reële planning is in dat geval problematisch. De derde hulpbron bij de

sturing en beheersing van onderzoeken, namelijk voldoende geld, vormde overigens

geen probleem.

Een voor de hand liggend resultaat van milieu-onderzoeken is een strafrechtelijke

terechtwijzing. Ten aanzien van de meeste hoofdverdachten (62) is besloten tot een

strafrechtelijke afdoening van de zaak. Ondersteuning aan civiel- en bestuursrechte-

lijke acties om schadeherstel de bevorderen is een ander resultaat. Daarnaast onder-

scheidt het rapport als overige resultaten en gevolgen dat andere (milieu)zaken

evenals knelpunten in het beleid en de wet- en regelgeving zijn gesignaleerd, dat de

kwaliteit van de (politiële) milieuwethandhaving is verbeterd, dat het handhavings-

netwerk beter functioneert en dat strafbare (milieu)feiten zijn voorkomen en toe-

komstig nalevingsgedrag is bevorderd.
Op de vraag in welke mate de opbrengst van de milieu-onderzoeken in balans was

met de omvang ervan (uitgedrukt in tijd, mensen en middelen), antwoordden de

respondenten voor slechts vier van de negentien onderzoeken dat de omvang en op-

brengst ervan in evenwicht waren. Doorgaans stond een geringe opbrengst in schril
contrast met de omvang van het onderzoek. Het eindoordeel luidt dat de negentien

milieu-onderzoeken matig succesvol zijn verlopen. Daarbij tekenen we aan dat de

mate waarin milieu-onderzoeken succesvol zijn verlopen, niet is afgemeten aan de

interne logica van regelgeving, maar aan die van planmatig werken.

Naast een beschrijving van het verloop en de organisatie van de onderzoeken, het

functioneren van betrokkenen, de invloed van externe factoren en de onderzoeks-

resultaten voorziet het rapport in een algemene beschrijving van de negentien zware

milieuzaken. Deze beschrijving geeft onder meer een antwoord op de volgende

vragen. Wie zijn de daders? Wat zijn de delicten? Hoe (bewust) gaat men te werk? Het

rapport concludeert onder andere dat de 69 hoofdverdachten in de betreffende

milieuzaken doorgaans geen misdaadondernemers waren maar bonafide, gerespec-

teerde ondernemers die deelnamen aan het maatschappelijk en economisch verkeer.

De strafbare feiten zijn gepleegd binnen bedrijven waarvan het bedrijfsproces in

eerste instantie niet gericht was op het plegen van delicten. Ook is duidelijk gewor-

den dat de gepleegde delicten niet te wijten waren aan onoplettendheid of slordig-

heid. Het handelen van de hoofdverdachten is eerder te typeren als weloverwogen,
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onverstoorbaar en reactief handelen. In het laatste geval handelde de hoofdver-

dachte als reactie op iets waar hij /zij het niet mee eens was (bijvoorbeeld wetgeving).

Conclusies en aanbevelingen

Het rapport concludeert dat de belangrijkste oorzaak van het matig succesvolle

i verloop van de negentien milieu-onderzoeken een falende planmatige aanpak van

milieuzaken is.

Een planmatige beheersing en sturing van milieu-onderzoeken omvat het in de hand

houden van hulpbronnen (mensen en middelen) en het op gezette tijden stilstaan

bij de vraag Waar zijn we en waar moeten we naartoe? (bezinnings- en beslismomen-

ten). Wat de aard en mate betreft waarin milieu-onderzoek planmatig kan worden

opgezet en uitgevoerd, onderscheidt het rapport twee onderzoekprocessen: een

creatief proces, gericht op het verkrijgen van informatie over het strafbaar feit en de

verdachte, en een beheersmatig proces, gericht op de inzet van de mensen en midde-

len en de tijdige doelbereiking. De sturing en beheersing van het creatief proces is

slechts globaal en op abstract niveau mogelijk. Een planmatige aanpak hiervan bete-

kent dan ook voornamelijk het formuleren van minimale wensen, het vastleggen van

een tijdpad en het scheppen en beheersen van hulpbronnen. In vergelijking hiermee

zijn bij een beheersmatig proces de mogelijkheden tot sturing aanmerkelijk groter

en concreter: het resultaat - en in principe ook de stappen die gezet moeten wor-

den - zijn bekend.

Het rapport bespreekt zes randvoorwaarden (tevens aanbevelingen) voor een succes-
volle planmatige aanpak, en initiatieven op landelijk niveau die deels aan deze

voorwaarden tegemoet komen. De eerste randvoorwaarde is het in de onderzoeks-

planning opnemen van bezinnings- en beslismomenten. Bij de planning van de ne-

gentien milieu-onderzoeken waren dergelijke momenten onvoldoende ingebouwd,

waardoor de onderzoeken niet in de hand konden worden gehouden. De complexi-

teit van milieuzaken maakt dat milieu-onderzoeken doorgaans niet van het begin tot

het einde zijn te plannen. Ook kunnen nieuwe feiten en veranderde omstandigheden

ertoe leiden dat de planning moet worden bijgesteld. Met het oog op sturing en be-

heersing is het van belang op gezette tijden stil te staan bij de eerder vermelde vraag

Waar zijn we en waar moeten we naar toe?

De tweede randvoorwaarde is informatievoorziening. Strafrechtelijk milieu-onder-

zoek is te typeren als een reeks beslissingen. Voor het nemen van beslissingen is

informatie nodig. Een ontoereikende informatievoorziening was er debet aan dat

milieu-onderzoeken veelal zijn gestart op basis van beperkte informatie. Gevolg hier-

van was bijvoorbeeld dat met het oog op een doelmatig en doeltreffend onderzoek-

proces onvoldoende sturing heeft kunnen plaatsvinden.

Het stellen van prioriteiten, en in het bijzonder het vrijmaken van genoeg kundige

functionarissen, is de derde randvoorwaarde. Als gevolg van onvoldoende prioritei-

tenstelling voor milieuzaken vormde het verkrijgen van voldoende capaciteit en kwa-

liteit in de meeste milieu-onderzoeken een probleem. De vierde randvoorwaarde,
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deskundigheidsbevordering, hangt hiermee samen. Het rapport signaleert dat als

gevolg van het streven de milieutaak te verankeren in de basispolitiezorg, de reeds

opgedane milieukennis van politiefunctionarissen wegebt. Omdat politiefunctiona-

rissen die een milieuzaak hebben gedaan vaak niet bij een volgend milieu-onder-

zoek worden betrokken, moet bij ieder onderzoek opnieuw milieu-expertise worden

opgedaan. In feite zijn in het verleden bij de aanpak van zware milieuzaken mini-

maal gekwalificeerde politiemensen, namelijk op het niveau van de basispolitiezorg,

ingezet. In dit licht is het initiatief om te komen tot een landelijk kernteam zware

milieucriminaliteit, dat onder meer zal zorgdragen voor ondersteuning van milieu-

recherche-expertise op landelijk niveau, dan ook toe te juichen.

De vijfde randvoorwaarde is het nakomen van afspraken en in bredere zin het effec-

tueren van prioriteitenstelling. Vooral bij het vrijmaken van met name politieper-

soneel zijn afspraken niet nagekomen. Met het oog op een succesvolle aanpak van

milieuzaken kunnen afspraken geen vrijblijvend karakter dragen maar moeten zij

worden opgevat als (resultaats)verplichtingen.

Het rapport noemt als laatste randvoorwaarde projectmanagement en groepsdyna-

mica.

Binnen de meeste milieu-onderzoeken vormde het teamleiderschap (politie) een

probleem. Doorgaans zijn teamleiders niet gekozen op basis van leiderschapskwa-

liteiten maar op basis van hun beschikbaarheid en rang. Het rapport beveelt aan bij

toekomstige onderzoeken een teamleidersprofiel op te stellen op basis waarvan

beslist kan worden wie deze rol op zich neemt.

Een andere conclusie is dat in ongeveer de helft van de teams de sfeer niet bevorder-

lijk was voor een optimaal functioneren. De oorzaken hiervan zijn te vinden in

onduidelijkheden op zowel inhoudelijk niveau (Wat is het doel?) en op procedureel

niveau (Op welke manier zijn werkzaamheden georganiseerd of gestructureerd?) als

op interactioneel niveau (Hoe gaan mensen met elkaar om?). Met het oog op sturing

en beheersing van milieu-onderzoek is het aan te bevelen in toekomstig onderzoek

het team op deze drie niveaus geregeld te evalueren. Het `standaard-evaluatie-

instrument strafrechtelijke milieu-onderzoeken' kan hierbij een leidraad vormen.
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Inleiding

Eind 1993 verleende de Projectgroep Aanpak zware milieucriminaliteit het WODC de

opdracht om in samenwerking`"met B&A Groep Beleidsonderzoek en -Advies (B&A)

een evaluatief onderzoek in te stellen naar grotere multidisciplinaire strafrechtelijke

opsporingsonderzoeken op het terrein van zware milieucriminaliteit. In voorliggend

rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van dit onderzoek.

1.1 Aanleiding en achtergrond

Een aantal ontwikkelingen maakte het evalueren van strafrechtelijke milieu-onder-

zoeken van belang. Als eerste kan worden genoemd de instelling van genoemde

projectgroep door de minister van Justitie op advies van de procureurs-generaal van

het openbaar ministerie (OM) op 30 maart 1993. De taken van de projectgroep zijn

onder meer:

- het stimuleren en coordineren van strafrechtelijke onderzoeken naar vooral

bovenregionale vormen van milieucriminaliteit;

- het voordragen van nieuwe onderzoekmethoden;

- het doen van onderzoek naar knelpunten in het opleidingsniveau van betrokken

opsporingsambtenaren, in de totstandkoming van multidisciplinaire onderzoek-

teams en in de samenwerking tussen diensten en instanties.

Naast de instelling van de projectgroep kunnen we als belangrijke ontwikkeling noe-

men de verdergaande verbreding en professionalisering van het opsporingsnetwerk

op het gebied van milieucriminaliteit. Ook heeft de aanpak van milieuzaken een ont-

wikkeling doorgemaakt: kenmerkten de eerste onderzoeken zich door amateurisme

en een ad-hoc-aanpak, latere onderzoeken vertonen een behoefte aan standaardisa-

tie en professionalisering. Een vierde ontwikkeling is de toenemende aandacht voor

milieucriminaliteit van de Nederlandse politie en politiek. Daarnaast zijn ook de

divisie Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) en het Gerechtelijk Laboratorium

(GL) overgegaan tot een actieve bestrijding van milieucriminaliteit. Tot slot geldt als

belangrijke ontwikkeling de koerswijziging van het Milieubijstandsteam (MBT): van

initiatiefnemer/uitvoerder via ondersteuner bij alle middelgrote en grote milieu-

zaken, tot ondersteuner bij een beperkt aantal grote bovenregionale en (inter)natio-

nale zaken. In aanvulling op het laatste punt merken we op dat toekomstige MBT-

onderzoeken zich vooral zullen richten op afvalstromen. Met de koerswijziging van

het MBT komt de verantwoordelijkheid voor de aanpak van (middel)grote - vooral

inrichtingsgebonden - zaken te liggen bij de regionale politiekorpsen. Een en ander

houdt een verzwaring in van de milieuhandhavingstaak van regionale politiekorp-

sen. Tevens betekent dit een taakverzwaring voor provinciale handhavers en regio-

nale inspecties milieuhygiëne (RIMH's): het verlenen van ondersteuning aan regio-
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nale milieu-onderzoeken was immers een taak van het MBT, maar zal in de toekomst

steeds meer op de schouders van provincies en RIMH's komen te rusten.

De opdracht van de projectgroep bouwde voort op de werkzaamheden van de Werk-

groep Zware milieucriminaliteit van de Recherche Advies Commissie (RAC). In 1991

bestudeerde deze groep de mogelijkheden om op een goede wijze inhoud te geven

aan onderzoeken naar zware milieucriminaliteit. Een van de deeltaken van de werk-

groep was het zichtbaar maken van in Nederland aanwezige ervaring op dit terrein.

In het kader daarvan heeft de werkgroep een aantal grote milieu-onderzoeken uit de

periode 1985 tot± 1989 aan een evaluatie onderworpen. De evaluatie belichtte voor-

namelijk het functioneren van het MBT in relatie tot externe partners, en bracht een

aantal ervaringen met grote milieu-onderzoeken in beeld. Deze ervaringen zijn in de

vorm van aandachtspunten voor strafrechtelijke milieu-onderzoeken verwoord in

het rapport van de RAC-werkgroep (1992b).

Tegen deze achtergrond sprak de projectgroep de wens uit een hernieuwd evaluatie-

onderzoek te doen plaatsvinden met als doel lering te trekken uit opgedane ervarin-

gen met de aanpak en afhandeling van milieustrafzaken.

1.2 Doel van onderzoek

Bovengenoemde ontwikkelingen maakten een bredere opzet van een hernieuwd on-

derzoek naar strafrechtelijke milieu-onderzoeken noodzakelijk. De opdracht was het

onderzoek niet uitsluitend te richten op het functioneren van het MBT maar ook op

de vorm en inhoud van strafrechtelijk milieu-onderzoek in het totale handhavings-

netwerk.

Een hernieuwde evaluatie diende onder meer zicht te bieden op actuele trends in

strafrechtelijk milieu-onderzoek. Ook diende zij de basis te zijn voor aanbevelingen

omtrent inhoudelijke voorwaarden voor, en de opzet, organisatie en uitvoering van

strafrechtelijk milieu-onderzoek. Daarnaast achtte men het wenselijk op basis van

een hernieuwde evaluatie te komen tot de ontwikkeling van een standaard-evaluatie-

instrument voor multidisciplinaire strafrechtelijke milieu-onderzoeken. Op basis

van het bovenstaande is als algemeen doel van onderzoek geformuleerd:

1 te komen tot een geactualiseerd beeld van grotere multidisciplinaire strafrech

telijke milieu-onderzoeken in Nederland teneinde hieruit lering te trekken;

2 het ontwikkelen van een standaard-evaluatie-instrument voor multidisciplinaire

strafrechtelijke milieu-onderzoeken teneinde het leervermogen van opsporings-

teams voor de nabije toekomst te verankeren.

1.3 Probleemstelling: onderzoeksvragen

Dit tweeledige doel is vertaald in drie concrete onderzoeksvragen.

- Wat zijn de ervaringen en actuele trends met betrekking tot grotere multidiscipli-

naire strafrechtelijke milieu-onderzoeken, waar liggen knelpunten en welke

oplossingen zijn hiervoor te genereren?
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Hoe dienen toekomstige multidisciplinaire strafrechtelijke milieu-onderzoeken

te worden vormgegeven teneinde de kwaliteit en daarmee de effectiviteit ervan

te verhogen?

Hoe dienen toekomstige multidisciplinaire strafrechtelijke milieu-onderzoeken

te worden geëvalueerd teneinde tijdig knelpunten te signaleren en te onder-

vangen?

1.4 Methode en opzet van onderzoek

Om het doel van onderzoek te realiseren zijn vier stappen gezet:

1 onderzoek in historisch perspectief (tevens oriëntatie), resulterend in een eerste

aanzet tot een evaluatie-instrument;

2 de ontwikkeling van het evaluatie-instrument;

3 de toetsing van het instrument;

4 afronding: definitieve vormgeving van het instrument, en eindrapportage.

Stap 1: onderzoek in historisch perspectief

Het doel van deze eerste stap was tweeledig. Enerzijds diende een historisch over-

zicht te worden gegeven van het verloop van grotere strafrechtelijke milieu-onder-
zoeken die plaatsvonden vanaf 1989. Anderzijds moesten slaag- en faalfactoren

worden opgespoord die aandachtspunten konden vormen voor het te ontwikkelen

evaluatie-instrument.

Bij gebrek aan een landelijk overzicht is allereerst in samenwerking met het MBT en

de projectgroep een lijst opgesteld van alle grote multidisciplinaire strafrechtelijke

milieu-onderzoeken die plaatsvonden van 1989 tot en met 1993. Grote milieu-on-

derzoeken zijn hierbij geoperationaliseerd als strafrechtelijke milieu-onderzoeken

met een minimale duur van drie maanden waarbij het MBT was betrokken. Om deze

onderzoeken te achterhalen, is gebruik gemaakt van de dossiers van het MBT. In to-

taal zijn 55 onderzoeken in het overzicht opgenomen. Van deze onderzoeken is aan

de hand van informatie van de projectgroep en individuele gesprekken met vier MBT-

leden een globale procesbeschrijving opgesteld, die als basis diende voor een selec-

tie van zaken waarop het historisch onderzoek zich uiteindelijk zou richten.

In overleg met de projectgroep en het MBT zijn vervolgens vijftien onderzoeken gese-

lecteerd. Het belangrijkste selectiecriterium hierbij was dat het OM tot vervolging

van een of meer hoofdverdachten is overgegaan. Met het oog op het (kunnen) achter-

halen van slaag- en faalfactoren was het tweede criterium de mate waarin onderzoe-

ken naar de mening van het MBT en van de projectgroep doorslaggevend succesvol

of niet succesvol zijn verlopen. Teneinde een goede dwarsdoorsnede van strafrech-

telijke milieu-onderzoeken te garanderen, zijn daarnaast enkele aandachtspunten

geformuleerd aan de hand van de procesbeschrijvingen van de 55 onderzoeken. Uit-

eindelijk omvatte de selectie (de aandachtspunten zijn gecursiveerd):
- Zowel A-, B-, C- als D-zaken. Deze door het MBT gehanteerde kwalificatie van

zaken heeft betrekking op de capaciteitsinzet van het MBT.
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- Zowel te groot als te klein opgezette onderzoeken. Een onderzoek is te groot opge-

zet indien het begint met een groot team, en eindigt met een klein team doordat

'er niets aan de hand blijkt te zijn'. Bij een te klein opgezet onderzoek groeit een

klein team gaandeweg het onderzoek, doordat'er veel meer aan de hand blijkt te

zijn'.

- Zowel onderzoeken waarbij de politie een geringe inbreng heeft gehad als onder-

zoeken waarbij de inbreng van de politie groot was. Voor zover het de kwalita-

tieve inbreng betreft, is hierbij afgegaan op de mening van het MBT.

- Zowel onderzoeken waarbij de nadruk is gelegd op de milieuhygiënische compo-

nent als onderzoeken waarbij dit niet het geval was.

- Onderzoeken die betrekking hebben op verschillende typen van milieucriminali-

teit (zoals het illegaal dumpen van afval, maar bijvoorbeeld ook de handel in
bedreigde uitheemse diersoorten).

Gegeven het doel van onderzoek en de koerswijziging van het MBT zijn op verzoek

van de projectgroep tevens vier regionale onderzoeken in de onderzoeksgroep

opgenomen. Deze onderzoeken kennen wel een minimale duur van drie maanden,

maar het MBT heeft er geen rol bij gespeeld. Deze onderzoeken zijn door de project-

groep geselecteerd en voorgedragen. De totale onderzoeksgroep bestond daarmee

uit negentien milieu-onderzoeken.

Na de selectie is een model ontworpen aan de hand waarvan de negentien zaken zijn

geëvalueerd. Dit model vormde tevens de eerste aanzet tot een standaard-evaluatie-

instrument. Het is tot stand gekomen op basis van de 'Knelpunteninventarisatie

1991' (RAC, 1992a), het rapport van de RAC-werkgroep (RAC, 1992b), de 'Handleiding

aanpak van grote zaken' (Gerding, 1993), enkele WODC-evaluatie-instrumenten, en

een aantal evaluatieverslagen van grotere strafrechtelijke milieu-onderzoeken.

Vervolgens is per onderzoek het model ingevuld op basis van dossieronderzoek en

via gesprekken met de betrokken officieren van justitie en met de teamleiding en

-leden. Per onderzoek is gesproken met minimaal drie personen. Daarnaast hebben

meer algemene gesprekken plaatsgevonden met vier rechters-commissarissen, twee

accountants van de divisie CRI, drie advocaten van het Bureau Landsadvocaat, drie

rechters en vier medewerkers van het GL. Deze gesprekken vonden plaats aan de

hand van een van het model afgeleide gesprekspuntenlijst. In totaal zijn 84 gesprek-

ken gevoerd.

Stap 2: instrumentontwikkeling

Vervolgens zijn de ingevulde modellen en aanvullende gespreksverslagen geanaly-

seerd. Op basis van deze analyse is het oorspronkelijke model verder ontwikkeld tot

een standaard-evaluatie-instrument. Hieraan voorafgaande voerden we een gesprek

met de projectgroep over het raamwerk van het evaluatie-instrument, ofwel het

doel van evaluatie van grote strafrechtelijke milieu-onderzoeken.

Zoals is vermeld in paragraaf 1.2, is dat het bevorderen en verankeren van het leer-

vermogen van de politie en haar partners. Meer specifiek is het instrument bedoeld

als hulpmiddel bij de evaluatie, sturing en beheersing van milieu-onderzoeken.
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Bovendien moet het de basis vormen voor het systematisch verzamelen van empi-

risch gefundeerde kennis over strafrechtelijke milieu-onderzoeken op landelijk

niveau. Het opbouwen van een kennisbestand stelt de politie, het OM en anderen in

staat doelmatige en doeltreffende beslissingen te nemen over de organisatie van

opsporingsonderzoeken, de te volgen strategieën en de keuze van opsporingsmid-

delen.

Ter afsluiting van deze fase is het conceptevaluatie-instrument ter discussie voor-

gelegd aan de projectgroep. Op basis van deze discussie is het instrument bijgesteld

en in concept vastgesteld.

Stap 3: instrumenttoetsing

Nadat het evaluatie-instrument in concept was vastgesteld, heeft de projectgroep

drie zaken aangebracht aan de hand waarvan het instrument zou worden getoetst.

Van deze onderzoeken was het eerste onderzoek een jaar tevoren afgesloten. Het

tweede onderzoek was recentelijk afgesloten en het derde liep nog. De projectgroep

selecteerde deze zaken op basis van haar wens dat het evaluatie-instrument bruik-

baar dient te zijn tijdens verschillende stadia van strafrechtelijk onderzoek.

Het instrument is getoetst op de criteria volledigheid, duidelijkheid en bruikbaar-

heid. Hiertoe werd het toegestuurd aan alle leden van de betreffende drie opspo-

ringsteams alsmede aan de betrokken officieren en diensthoofden. Nadat de res-

pondenten het ingevulde instrument hadden geretourneerd, zijn via telefonische

interviews de ervaringen ermee geïnventariseerd. De ontvangen respons is vervol-

gens per onderzoek geanalyseerd.

Daarnaast is voor de twee afgesloten onderzoeken een dossierstudie verricht. De

hieruit verkregen informatie is vergeleken met de informatie van de respondenten.

Dat leverde een toegevoegde indicatie op van de kwaliteit van het instrument. Voor

het nog lopende onderzoek is het instrument gebruikt als voorbereiding op en lei-

draad bij de mondelinge evaluatie van het onderzoek. Dat gaf een indicatie van de

bruikbaarheid van het instrument voor mondelinge evaluatiebijeenkomsten.

Stap 4: afronding

De laatste stap van onderzoek bestond uit het aanpassen van het evaluatie-instru-
ment op basis van de uit stap 3 verkregen analysegegevens. Tot slot zijn de resul-

taten van het onderzoek in historisch perspectief geplaatst en is over de ervaringen

met het evaluatie-instrument gerapporteerd. Voorliggend rapport is hiervan het

resultaat.

1.5 Opbouw van het rapport

De resultaten van het historisch onderzoek presenteren we aan de hand van vijf vra-

gen: Wat is het probleem? Wat is eraan gedaan? Met welke middelen? Onder invloed

van welke externe factoren? Met welk resultaat? De opbouw van het rapport is dan

als volgt. In hoofdstuk 2 beschrijven we de negentien milieuzaken die in het wODC/
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B&A-onderzoek zijn bestudeerd. Hoofdstuk 3 gaat in op het proces van opsporing en

geeft daarmee een antwoord op de vraag op welke wijze het probleem zware milieu-

criminaliteit is aangepakt. De organisatie van het opsporingsonderzoek en het func-

tioneren van het opsporingsteam en de overige betrokkenen komen aan bod in

hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 gaat in op de invloed van vijf externe factoren op het ver-

loop van de strafrechtelijk milieu-onderzoeken. De resultaten en gevolgen van de

milieu-onderzoeken vormen het onderwerp van hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 staat

het evaluatie-instrument centraal. We besluiten het rapport met enkele conclusies

en aanbevelingen (hoofdstuk 8).
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Zware milieuzaken: een algemene

beschrijving

Dit hoofdstuk beschrijft de negentien milieuzaken die in het kader van het WODCI

B&A-onderzoek zijn bestudeerd. Daarnaast geeft het inzicht in het soort van zaken

dat is gekwalificeerd als zware milieucriminaliteit. Het belang hiervan is tweeledig.

Op de eerste plaats bepaalt het type zaak in belangrijke mate de opzet en uitvoering

van een strafrechtelijk onderzoek. Anders gesteld: het vormt de 'input' van het op-

sporingsproces. Op de tweede plaats leveren we hiermee een bijdrage aan het defini-

tieprobleem van het begrip 'zware milieucriminaliteit'. Op de vraag wat onder zware

milieucriminaliteit moet worden verstaan, bestaat immers nog geen eenduidig en

eensluidend antwoord.'

2.1 Wie zijn de daders?

Bij de negentien milieuzaken zijn in totaal 69 hoofdverdachten betrokken (62 natuur-

lijke personen, 7 rechtspersonen).2 Op enkele uitzonderingen na waren de hoofd-

verdachten (natuurlijke personen) op topniveau werkzaam binnen een'normaal'

bedrijf. Op zichzelf is het niet opmerkelijk dat hoofdverdachten binnen bedrijven

werken; wel is het opmerkelijk dat het plegen van milieudelicten deel uitmaakt van

het gewone bedrijfsproces dat daar niet op gericht is. In tegenstelling tot het ver-

trouwde 'boefbeeld' hebben de hoofdverdachten zware milieudelicten gepleegd

binnen de uitoefening van hun 'normale' organisatorische taken. Doorgaans zijn zij

dus geen misdaadondernemers maar bonafide, gerespecteerde ondernemers die

deelnemen aan het maatschappelijk en economisch verkeer. Slechts in een enkel

geval is de hoofdverdachte gezien zijn strafblad te typeren als een crimineel die de

milieumarkt heeft ontdekt; voor de overige verdachten is de typering 'handige zaken-

man' meer van toepassing.3

Zoals gesteld, waren niet alle hoofdverdachten werkzaam binnen een 'normaal' be-

drijf. In één zaak zijn de strafbare feiten gepleegd door een criminele organisatie:

een organisatie die is opgezet met het oogmerk veel geld te verdienen door het ple-

1 Zie voor de definitiekwestie o.a. Kamerstukken II (1993-1994), en Van den Berg (1995a).

2 Voor tien van de negentien onderzoeken bedroeg het totale aantal verdachten 255. Voor negen onderzoe-

ken kon niet met zekerheid worden vastgesteld of personen als verdachte dan wel als getuige bij het on-

derzoek waren betrokken.

3 Hiermee doelen we op personen die met een bedrijfseconomisch doel voor ogen beperkt rationele beslis-

singen nemen op basis van beperkte informatie. De beperktheid van beslissingen en informatie komt

voort uit het gegeven dat de markt bij voortduring verandert: wat gisteren nog waar was, is dat vandaag

niet meer.
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gen van strafbare feiten. In dit geval betrof één strafbaar feit de illegale handel in be-

dreigde uitheemse diersoorten. In een andere zaak waren de hoofdverdachten even-

min werkzaam binnen een 'normaal' bedrijf maar wel binnen een 'normale' organi-
satie, namelijk binnen een sturings-NV. Een sturings-NV is een openbaar lichaam

waarin een aantal gemeenten zich hebben verenigd om sturing te geven aan het ver-

wijderen van afval. Ook in dit geval bestond het vermoeden dat de hoofdverdachten
strafbare feiten hadden gepleegd in het kader van de uitoefening van hun organisa-

torische taken, namelijk het 'sturen' van afval.

De bedrijven waarbinnen de hoofdverdachten werkzaam waren, zijn in negen zaken

te typeren als bedrijven die primair opereren op de afvalverwijderingsmarkt.4 Het

gaat hierbij om afvalmakelaars, afvalinzamelaars, afvaltransporteurs en verwerkers

van afvalstoffen. De meeste van deze bedrijven beperken hun werkzaamheden niet

tot één schakel van de afvalverwijderingsketen. Afvalverwerkingsbedrijven voorzien

bijvoorbeeld ook in bemiddeling, of een inzamelaar houdt zich tevens bezig met het

storten van afval. Daarnaast voorzien bijna alle bedrijven in het transport van afval.

In een enkel geval beschikken de bedrijven over eigen transportvoorzieningen; veel-

al kennen ze (ook) een samenwerkingsverband met een of meer transportbedrijven.

In sommige gevallen bleven de bedrijfsactiviteiten niet beperkt tot de afvalverwijde-

ringsmarkt. Mede met het oog op het (illegaal) afzetten van afval fungeerde één

bedrijf tevens als zand- en grindhandelaar, en ging een ander bedrijf een samenwer-

kingsverband aan met een bedrijf in de beton- en wegenbouw. Over het algemeen is

het aangaan van samenwerkingsverbanden en het uitbesteden van werkzaamheden

aan derden kenmerkend voor bedrijven op de afvalverwijderingsmarkt.5

In drie zaken waren de hoofdverdachten werkzaam binnen bedrijven die deel uit-

maken van de schoonmaak- en saneringsmarkt, zoals een bodemsaneringsbedrijf of

een tankschoonmaakbedrijf annex oliehandelaar. De overige bedrijven opereerden

op uiteenlopende milieumarkten en betroffen.

- twee grondontsmettingsbedrijven, werkzaam op de bestrijdingsmiddelenmarkt;

- een loon- en fouragebedrijf, werkzaam op de markt van bodemverbeteraars;

- een bedrijf in heftrucks en grondverzetmachines, werkzaam op de hergebruiks-

en secundaire-grondstoffenmarkt;

- een graanverwerkend bedrijf, werkzaam op de ontdoe-het-zelfmarkt;

- een producent van kunstharsen (niet werkzaam op een bepaalde milieumarkt).

4 De terminologie die in paragraaf 2.1 wordt gebruikt, is ontleend aan'De marktvan misdaad en milieu'

(Van den Berg, 1995a en 1995b). In deze onderzoeksrapporten is de milieumarkt onderverdeeld in acht

deelmarkten, te weten: de schoonmaak- en saneringsmarkt, de hergebruiks- en secundaire-grondstoffen-

markt, de afvalverwijderingsmarkt, de ontdoe-het-zelfmarkt, de bestrijdingsmiddelenmarkt, de markt van

bodemverbeteraars, de wildlife-markt en de markt van vis en visprodukten. Voor een beschrijving van

deze markten verwijzen wij naar de genoemde rapporten.

5 Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt ligt dit voor de hand: de afvalverwijderingsmarkt is een relatief

nieuwe, snel groeiende maar daardoor ook onzekere markt. Het aangaan van samenwerkingsverbanden

en het uitbesteden van werk maakt het voor bedrijven mogelijk flexibel te reageren op de marktschomme-

lingen.
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2.2 Wat zijn de delicten?

Gegeven het karakter van de in paragraaf 2.1 beschreven bedrijven ligt het voor de

hand dat het strafbaar handelen van de meeste hoofdverdachten zich toespitste op

handelwijzen met afvalstoffen die in strijd zijn met de Wet chemische afvalstoffen

(WCA), de Afvalstoffenwet (AW), de Wet bodembescherming (WBB) of de Wet veront-

reiniging oppervlaktewateren (WVO). Meer concreet gaat het om het inzamelen, op-

slaan, transporteren, bewerken, verwerken en afgeven van afval zonder vergunning

of niet in overeenstemming met de vergunningsvoorschriften. Om dit mogelijk te

maken zijn belanghebbenden onder andere omgekocht of opgelicht. In vrijwel alle

zaken is hierbij gebruik gemaakt van het vervalsen van documenten.6

Voor het milieu zijn de gevolgen hiervan groot. Radio-actief ziekenhuisafval is daar-

door bijvoorbeeld beland op een stortplaats voor huisvuil, vele liters afgewerkte

PCB-houdende olie zijn verstookt of in het water geloosd, verbrandingsslakken zijn

op een onbewaakte plek in het buitenland achtergelaten, particuliere tuintjes zijn

opgehoogd met verontreinigde grond, en chemisch verontreinigd zuiveringsslib is

als bemester uitgereden.

Zoals vermeld in paragraaf 2.1, hadden de delicten in één zaak betrekking op de

handel in bedreigde uitheemse diersoorten, namelijk Australische kaketoes (Wet be-

dreigde uitheemse diersoorten (Wet Bud)). Naast illegale in- en uitvoer en deelname

aan een criminele organisatie werden de hoofdverdachten in deze zaak verdacht van

opzetheling, gewoonteheling en schuldheling.

In de zaak waarbij een sturings-NV een hoofdrol speelde, werd de directeur van het

openbaar lichaam ervan verdacht een bedrijf voor te trekken door het aannemen van

steekpenningen van een afvalverwijderingsbedrijf. Het bedrijf werd ervan verdacht

de directeur te hebben omgekocht.

In één zaak hadden de gepleegde delicten betrekking op nalatig handelen bij het

vervaardigen van kunsthars. Het gevolg hiervan was een explosie. Een laatste zaak

betrof het overtreden van de bestrijdingsmiddelenwet. Hierbij werd meer bestrij-

dingsmiddel toegepast dan wettelijk was toegestaan.

2.3 Hoe (bewust) gaat men te werk?

De hoofdverdachten van zware milieucriminaliteit zijn ondernemers die zich be-

gaven op een relatief nieuwe markt. Dat betekent nieuwe uitdagingen aangaan,

risico's nemen, de grenzen van de markt verkennen, maar ook tegen de grenzen van

6 Als documenten zijn te noemen: facturen, reinigings- en verschrotingsverklaringen, loonstaten, transport-

papieren, afleveringsbonnen, stortbonnen en analyserapporten.

7 Het ging hierbij om de inzet van onvoldoende gekwalificeerd personeel, om het treffen van geen/te wei-

nig voorzieningen met het oog op de veiligheid en gezondheid van werknemers, onvoldoende controle

van het produktieproces en van produktieprocedures, en om het handelen in strijd met vergunnings-

voorschriften.
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de wetgeving aanlopen en slim de mazen van de wet benutten.

Over het algemeen zijn de gepleegde delicten dan ook niet te wijten aan onoplet-

tendheid of slordigheid. Het gegeven dat veelvuldig valsheid in geschrifte is ge-

pleegd, is hiervoor tekenend. Dit duidt immers niet op verschrijvingen maar op

'bewust flessen'. Ook het ontwerpen van computerprogramma's om cijfers te mani-

puleren teneinde de toezichthoudend ambtenaar om de tuin te leiden, geeft geen

blijk van slordigheid maar van weloverwogen handelen.

Daarnaast geven enkele hoofdverdachten blijk van onverstoorbaar handelen. Als

een gedoogbeschikking of vergunning is afgegeven, weet men in principe wat wel

en niet is toegestaan. Als men met klanten overeenkomt het afval op een bepaalde

manier te verwijderen, weet men evenzeer waaraan men is gebonden. Dit belemmer-

de de 'stoïcijnen' onder de hoofdverdachten geenszins in hun illegale activiteiten. De
capaciteit van een verwerkingsinstallatie is bijvoorbeeld uitgebreid zonder dat men

zich stoorde aan de beperkende vergunningsvoorschriften. Afspraken met vergun-

ningverlenénde instanties, maar ook met klanten, zijn niet nagekomen. De hoofd-

verdachten laten verwachtingen vanuit de omgeving eenvoudigweg niet meewegen

in hun beslissing om al dan niet af te zien van bepaalde handelingen.

Naast weloverwogen en onverstoorbaar handelen is het handelen van enkele hoofd-

verdachten te typeren als reactief: de hoofdverdachte handelt als reactie op iets

waarmee hij /zij het niet eens is. Vanuit het standpunt van de hoofdverdachte kan

wetgeving dan ook een belangrijk motief zijn om het criminele pad te betreden. Als

voorbeeld geldt een zaak waarbij tuinders gebruik maakten van een bestrijdingsmid-

del dat slechts in beperkte mate was toegestaan. De effectiviteit van het verboden

middel was echter groot; de tuinders voelden er niets voor het middel alleen toe te

passen op bepaalde gewassen of over te stappen op een ander middel. Onder het

motto 'baas in eigen kas' bleven de tuinders het middel ruim hanteren. Om het ge-

bruik ervan te maskeren moesten zij hun toevlucht zoeken tot valsheid in geschrifte.

Over het algemeen zijn de hoofdverdachten vrij eenvoudig maar wel creatief te werk

gegaan. Om zich te verzekeren van een sterke marktpositie zijn bijvoorbeeld afval-

diensten aangeboden onder marktprijzen. Dit was onder andere mogelijk door lonen

zwart uit te betalen, maar ook omdat hoofdverdachten kozen voor schoonmaakprak-

tijken, be- en/of verwerkingsmethoden of verwijderingsprocédés met de minste

kosten. Dat wil zeggen dat men ervoor koos het afval te 'verliezen', het afval te men-

gen zodat het als minder verontreinigd kan worden hergebruikt of - al dan niet in de

nachtelijke uren - kan worden gestort, of het afval te verkopen als geschikt voor her-

gebruik.8 Een andere mogelijkheid was dat men besloot het afval in het geheel niet

te verwerken maar het eenvoudig op het bedrijfsterrein of in een gehuurde loods op

te slaan. Met andere woorden: afvalstoffen zijn alleen op papier bewerkt, verwerkt of

verwijderd. In geval van het schoonmaken van bijvoorbeeld tanks is ervoor gekozen

8 Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan de verkoop van afgewerkte olie als stookolie, de verkoop van

chemisch verontreinigd zuiveringsslib als meststof, of de verkoop van chemisch verontreinigd puin als

funderingsmateriaal voor de wegenbouw.
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de verontreinigde tankinhoud te verkopen als bruikbare olie, en de tanks niet (volle-

dig) te schonen.

Om het afval 'keurig' op een stortplaats te doen belanden is tevens gebruik gemaakt

van het manipuleren van monsters (bijvoorbeeld verdunnen) en het vervalsen van

analyserapporten. De stortbaas kreeg dan ander afval gestort dan hij op basis van de

analyse had verwacht. Sommige stortbazen bleken overigens wel bereid een oogje

dicht te knijpen in ruil voor een financiële vergoeding. In die gevallen was er sprake

van oneigenlijke verwerking: voorzieningen zijn gebruikt voor vormen van verwer-

king waarvoor ze niet geschikt of bedoeld zijn.9 Een verontreiniging van bodem,

water of lucht is hiervan het gevolg. In één geval is het probleem van de stort om-

zeild door de stortplaats op te kopen, zodat de afvalinzamelaar annex -verwijderaar

de stortregels meer naar zijn hand kon zetten.

Een andere handelwijze is het creatief maar valselijk benoemen van afval. Door het

afval een andere naam te geven - verontreinigd zuiveringsslib noemt men bijvoor-

beeld bodemverbeteraar - kon het als secundaire grondstof op de markt gebracht. Of

men heeft op de transportpapieren vermeld dat schoon zand is geïmporteerd, terwijl

de lading feitelijk bestond uit ketelas dan wel een andere stof die zonder ontheffing

niet mag worden ingevoerd. Maar ook bij de handel in bedreigde uitheemse dier-

soorten is het een goede gewoonte het beestje niet bij de naam te noemen. Kortom,

'liegen en bedriegen' is een belangrijk instrument van de milieucrimineel, al dan

niet in combinatie met het'aan het lijntje houden'.")

Meer geraffineerd zijn de pogingen om bestuurders voor het criminele karretje te

spannen. Zo heeft een hoofdverdachte, bekend met de interne problemen binnen

een provincie, verschillende afdelingen van de provincie tegen elkaar uitgespeeld.

Vervolgens heeft hij de helpende hand geboden bij het vinden van oplossingen voor

de ontstane problemen. In een ander geval wist de hoofdverdachte een gemeente

in een afhankelijke positie te manoeuvreren door zijn monopoliepositie handig uit

te buiten. Een andere vorm van geraffineerd handelen is het versluieren van de

organisatiestructuur door misbruik te maken van lege BV's en het vennootschaps-

recht.

Over de manier waarop de hoofdverdachten binnen het bedrijf en in het netwerk van

bedrijven te werk gingen, is weinig bekend. Wel geldt voor enkele bedrijven dat er

sprake is van een grote mate van saamhorigheid en loyaliteit als voorwaarden voor

het plegen van strafbare feiten. In andere bedrijven was dit echter niet het geval.

Daar leidde bijvoorbeeld het niet-onberispelijke voorbeeldgedrag van de directie

ertoe dat werknemers eveneens documenten gingen vervalsen, of zijn werknemers

9 Andere voorbeelden hiervan zijn het gebruiken van een scheidingsinstallatie voor het ver- en bewerken

van chemische afvalstoffen, en het gebruik van een mestbassin voor de opslag van chemisch verontrei-

nigd zuiveringsslib. In het laatste geval is de slib gemengd met kalvergier, en als kalvergier of varkensmest

afgezet en uitgereden.

10 Een voorbeeld van 'aan het lijntje houden' is: de toezichthouder vankoffie voorzien, zodat medewerkers

van het bedrijf rustig de tijd hebben om monsters te verdunnen.
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onder druk gezet met het dreigement van de directie het illegaal handelen te open-

baren. Andere methoden om strafbare feiten mogelijk te maken dan wel te verbloe-

men zijn het voorliegen van vennoten en het - zowel intern als extern - hanteren van
zogenoemde salamitactiekentt

11 Dit Is de tactiek om met kleine stukjes, door kleine maar telkens herhaalde concessies (enz.), te verkrijgen

wat men in zijn geheel niet in één slag gedaan kan krijgen (Van Dale, 1992).
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Het proces van strafrechtelijk

milieu-onderzoek

In dit hoofdstuk staat het proces van opsporing centraal. Het opsporingsproces is de

wijze waarop het probleem zware milieucriminaliteit, zoals beschreven in voorgaand

hoofdstuk, is aangepakt. Hiertoe beschrijven we in paragraaf 3.1 de aanleiding tot de

start van milieu-onderzoeken. Paragraaf 3.2 gaat in op het vooronderzoek: de activi-

teiten die zijn ontplooid na het eerste signaal maar voorafgaand aan het gerechte-

lijk vooronderzoek (GVO) of aan onderzoek op basis van de Wet economische delic-

ten (WED).12 Nadat een vooronderzoek is afgerond, volgt de beslissing de zaak al dan

niet aan te pakken. Paragraaf 3.3 gaat hierop in. Vervolgens is de keuze van onder-

zoekmethoden en randvoorwaarden (pargraaf 3.4) en de keuze gerechtelijk voor-

onderzoek of WED-onderzoek aan de orde (paragraaf 3.5). Paragraaf 3.6 beschrijft de

dwangmiddelen en onderzoekmethoden die tijdens het feitelijk opsporingsonder-

zoek zijn gehanteerd. De keuze van deelonderzoeken is het onderwerp van paragraaf

3.7. Paragraaf 3.8 behandelt de schriftelijke weerslag van het opsporingsonderzoek,

ofwel het proces-verbaal. We sluiten het hoofdstuk af met een samenvatting en

enkele conclusies (paragraaf 3.9).

3.1 Aanleiding

In tegenstelling tot bijvoorbeeld een strafrechtelijk onderzoek naar een inbraak

ontstaan milieu-onderzoeken niet van de ene op de andere dag. In geval van een

inbraak ligt het voor de hand dat de gedupeerde aangifte komt doen bij de politie

(inbraakzaken worden dan ook wel 'brengzaken' genoemd.). In dat geval kan direct

worden overgaan tot opsporing. Milieuzaken zijn daarentegen meestal 'haalzaken':

de politie en andere handhavers gaan zelf op pad om strafbare feiten te achterhalen.

Het milieu kan immers zelf geen aangifte doen.

12 Een GVO is een onderzoek naar een strafbaar feit onder leiding van een lid van de rechtbank (rechter-

commissaris); het wordt door de officier van justitie gevorderd als een strafzaak te Ingewikkeld is voor het

rauwelijks dagvaarden. Het is wettelijk voorgeschreven als bepaalde dwangmiddelen (huiszoeking,

schouw, enzovoort) of de benoeming van deskundigen nodig zijn (Algra en Gokkel, 1994). In tegenstelling

tot een GVO, waarvoor de rechter-commissaris verantwoordelijk is, ligt de eindverantwoordelijkheid voor

het goed verlopen van een WED-onderzoek bij de officier van justitie. Afhankelijk van de bevoegdheden

die men voor het doen van strafrechtelijk onderzoek nodig heeft, kan men overgaan tot een gerechtelijk

vooronderzoek of een WED-onderzoek. Voor een groot continent economische delicten kent de WED

gedeeltelijk eigen strafrecht en strafprocesrecht. Voor een overzicht van de bevoegdheden op basis van de

WED versus de bevoegdheden op basis van het Wetboek van Strafvordering (GVO) verwijzen we naar het

'Handboek gecompliceerde milieudelicten' (Ministerie van VROM, 1994).
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Een complicerende factor bij de opsporing van milieudelicten is dat strafbare feiten

niet eenvoudig zijn te signaleren. Of chemisch verontreinigd zuiveringsslib door

mest is gemengd, is niet met het blote oog waar te nemen. Evenmin is eenvoudig

vast te stellen of een verhandeld dier behoort tot een beschermde diersoort. Als ge-

volg van het `haalkarakter' en de complicaties rondom de opsporing kennen milieu-

zaken een lange `sudderfase'.

In het vervolg van deze paragraaf gaan we in op de vraag hoe strafrechtelijke milieu-

onderzoeken tot stand komen. Teneinde het signaleren van milieudelicten te bevor-

deren is het van belang te achterhalen via wie milieuzaken doorgaans aan het licht
komen. Om meer grip te krijgen op de `sudderduur' van milieuzaken - een lange

sudderduur is immers niet in het belang van een schoon milieu - is het tevens rele-

vant te bezien wanneer het eerste contact plaatsvindt tussen het OM en opsporende

instanties.

3.1.1 Het eerste signaal

Zoals weergegeven in tabel 1, kwamen de eerste signalen van vermoedens van straf-

bare milieufeiten in meer dan de helft van de gevallen voort uit regulier bestuurlijk

toezicht en eerder strafrechtelijk milieu-onderzoek. Maar ook bedrijfstakken en
burgers vervulden een signaleringsfunctie: uit deze hoek was een vijfde van alle sig-

nalen afkomstig.

Met het oog op het verkorten van de sudderduur van milieuzaken onderstrepen deze

resultaten het belang van tijdige informatieuitwisseling tussen strafrechtelijke en

bestuurlijke handhavers, evenals tussen strafrechtelijke handhavers onderling. Daar-

naast is het van belang te constateren dat burgers en bedrijven - in tegenstelling tot

de gangbare gedachten hierover - wel degelijk een belangrijke functie (kunnen) ver-

vullen bij het signaleren van milieuzaken.

In totaal zijn eenendertig signalen uitgegaan. Vooral bij die zaken waarbij het eerste

signaal afkomstig was van bestuurlijke handhavers, waren aanvullende signalen

nodig van bijvoorbeeld omwonenden of politiefunctionarissen voordat een strafrech-

telijk onderzoek werd ingesteld. Oorzaken hiervan zijn niet onderzocht. Het ligt in

de rede dat een feilbare informatie-uitwisseling tussen bestuurlijke en strafrechte-

lijke handhavers hieraan bijdroeg.

3.1.2 Het initiatief

Om een beeld te geven van het ontstaan van een strafrechtelijk milieu-onderzoek is

voor alle negentien onderzoeken nagegaan welke instantie het initiatief nam het

eerste signaal samen met handhavingspartners nader te onderzoeken. Tabel 2 geeft

hiervan de resultaten.

De politie nam in ongeveer een derde van de zaken als eerste het initiatief. Waarom

andere instanties minder vaak het initiatief namen is niet bekend.13 Een verklaring

hiervoor kan zijn dat de politie - voor zover het de bestrijding en beheersing van
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Tabel 1: Bronnen van eerste signalen van 19 milieuzaken (N=31 signalen)
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bron aantal signalen

toezicht en reguliere controle 8

- provincie 3

- RIMH 4

- Algemene Inspectie Dienst 1

eerder strafrechtelijk milieu-onderzoek 8

- tegen andere verdachten 5

- tegen de verdachte 3

bedrijfstak 5

- klanten/concurrenten 3

- aangifte medewerker/directeur 2

burgers (klachten omwonenden) 4

pers (kranteartikelen) 2

calamiteit (explosie) 1

overige (niet nader gespecificeerd) 3

- signalen/verdenkingen politie 2

- informatie Centraal Landelijk Informatiepunt Milieudelicten (klachten) 1

Tabel 2: Onderzoek van eerste signaal door instanties samen met handhavingspartner

(N=19 onderzoeken)

instantie aantal onderzoeken

politie 6

MBT 3

OM 2

provincie 2

RIMH 2

Algemene Inspectie Dienst 2

gezamenlijk initiatief 2

zware milieucriminaliteit betreft - meer dan andere instanties uitvoeringsgericht is.

In het verlengde hiervan speelt wellicht de erop-af-mentaliteit van politiefunctiona-

rissen mee.

3.1.3 Contact met het openbaar ministerie

Het ligt voor de hand dat de initiatiefnemers tot onderzoek als eerste contact op-

nemen met de officier van justitie. Het OM heeft immers de formele opdracht een

13 Hiermee Is overigens niet gesteld dat andere instanties geen rol spelen bij het tot stand komen van initia-

tieven. Het ligt voor de hand dat andere handhavingspartners de politie signalen influisteren, op grond

waarvan de politie vervolgens actie onderneemt om de zaak aan te pakken.
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Tabel 3: Initiatiefnemers en contact met het OM (N=19 onderzoeken)
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initiatiefnemer direct contact niet direct contact

aantal onderzoeken aantal onderzoeken

politie 2 4
OM 2 -

gezamenlijk 2 -
MBT 1 2

provincie 1 1

RIMH 1 1

Algemene Inspectie Dienst - 2

gezamenlijke (bestuurlijke-justitiële) handhaving van milieuwet- en -regelgeving

te sturen. Over het geheel genomen hebben handhavingspartners in negen zaken

direct na het eerste signaal contact gezocht met het OM.14 In tien onderzoeken

werd de officier, niet direct op de hoogte gesteld; dat gebeurde gemiddeld pas na

drie maanden. Tabel 3 illustreert deze resultaten.

De factoren die een rol spelen bij het al dan niet direct contact opnemen met een

officier, zijn niet systematisch onderzocht. Wel komt als verklaring naar voren dat

direct contact opnemen afhankelijk was van de vaardigheid van opsporingsamb-

tenaren om een correcte inschatting te geven van de zwaarte van de zaak en daar-

mee van de mate van sturing en noodzakelijke bevoegdheden om de zaak nader

te onderzoeken. Daarnaast lijkt tevens van belang dat officieren intensief contact

onderhouden met het handhavingsnetwerk en blijk geven van een actieve opstel-

ling.

3.2 Vooronderzoek

Nadat contact is opgenomen met de officier, kan in principe worden overgegaan tot

een strafrechtelijk opsporingsonderzoek. Voorwaarde hiervoor is dat voldoende in-

formatie voorhanden is op basis waarvan een GVO kan worden gevorderd, dan wel

op basis waarvan besloten kan worden tot een opsporingsonderzoek op grond van

de WED.

Typerend voor milieuzaken is dat het vergaren van voldoende informatie hiervoor

meestal een apart onderzoek vergt. Een strafrechtelijk opsporingsonderzoek is in

ruim twee derde van de zaken (13) dan ook voorafgegaan door een `vooronderzoek'.

Hieronder worden alle onderzoekhandelingen verstaan die plaatsvinden na het eer-

ste signaal maar voorafgaand aan een GVO of WED-onderzoek.l5

14 Dit is inclusief de onderzoeken waarin het OM zelf initiatief nam tot nader onderzoek, evenals de onder-

zoeken waarbij sprake was van gezamenlijke prioriteitenstelling.

15 Overigens is het ook mogelijk dat tijdens het vooronderzoek gebruik wordt gemaakt van bevoegdheden

op basis van de WED. In dat geval is het onderzoek op basis van de WED niet gericht op het vergaren van
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3.2.1 Tijdsduur van vooronderzoek

Vooronderzoeken duurden gemiddeld anderhalve maand, uiteenlopend van twee

dagen tot vijf maanden. Een extreem korte duur van vooronderzoek was in drie

onderzoeken het gevolg van 'de hete adem van de pers'. In die gevallen waren de

schrijvende media mogelijke verdenkingen op het spoor; de pers voelde de behoefte

de journalistieke vruchten hieromtrent voortijdig te plukken. Ook bleef de duur van

het vooronderzoek beperkt in enkele gevallen waarbij de zaak voortvloeide uit een

reeds afgesloten strafrechtelijk milieu-onderzoek, omdat reeds voldoende informa-

tie voorhanden was.
Oorzaken van een lange duur zijn - behalve 'uitloop' 16 - onbekend. De veronderstel-

ling dat de duur van het vooronderzoek afhankelijk is van het aantal opsporingshan-

delingen, is niet bevestigd. Enkele respondenten opperen dat wellicht tegenvallende

resultaten dan wel een te ruime formulering van de doelstelling van vooronderzoek

hieraan debet waren.

3.2.2 Doelstelling van vooronderzoek

De doelstelling van vooronderzoek luidde meestal: informatie verzamelen op basis

waarvan een GVO kan worden gevorderd. Recent vooronderzoek had soms het karak-

ter van netwerk- of fenomeenonderzoek. In dat geval had het onderzoek tot doel

het netwerk rondom de verdachte (vragers, aanbieders, tussenschakels) in kaart te

brengen en informatie te vergaren over het reilen en zeilen van de verdachte via

'open' en andere bronnen, bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel of de belasting-

dienst.

De doelstelling van het vooronderzoek was doorgaans dusdanig ruim geformuleerd,

dat het geen houvast bood het vooronderzoek wat de inhoud en duur betreft te be-

heersen en te beperken.

3.2.3 Uitvoerders van vooronderzoek

Op één uitzondering na - het vooronderzoek werd in dit geval uitgevoerd door het

MBT en RIMH - heeft de politie alle vooronderzoeken uitgevoerd. Vijf vooronderzoe-

ken heeft de politie zelfstandig afgehandeld. Bij overige vooronderzoeken werkte zij

samen met het MBT, de Algemene Inspectie Dienst (AID), de provincie, de Regionale

bewijsmateriaal (zoals tijdens een strafrechtelijk opsporingsonderzoek) maar op het achterhalen van

strafbare feiten.

16 In het geval van een vooronderzoek van vijf maanden was sprake van uitloop. De duur van het vooronder-

zoek was gepland op vier weken. Tijdens het vooronderzoek werd besloten tot een forse uitbreiding. Het

vooronderzoek in uitgebreide vorm werd echter tussentijds afgeblazen doordat enkele handhavingspart-

ners wegens capaciteitsproblemen afhaakten. Vervolgens kreeg het onderzoek wederom een lokaal karak-

ter van beperkte omvang.
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Tabel 4: De aard van en het aantal onderzoekmethoden van vooronderzoek
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aard aantal onderzoeken

observatie: statische observatie, volgen transporten 9
inzamelen informatie: bij bv. Kamer van Koophandel, 6

belastingdienst, SLM", LNV""

monsterneming 4
documentenonderzoek 4

onderzoek netwerk/ markt (verhoor klanten) 3
onderzoek vergunningssituatie 3
bestuurlijk toezicht en controle: provincie, AID 3
verhoor getuigen: medewerkers, directie, bestuur 3
antecedentenonderzoek 2
toepassen voorlopige maatregel 2
luchtfoto's 1
scannen portofoons vrachtwagens 1

analyse persberichten 1

" Stichting Landelijke Mestbank.

"" Ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij.

Criminele Inlichtingendiensten (RCID's) of de RIMH. Overigens was bij de uitvoering

van het vooronderzoek zelden sprake van een (formeel geformeerd) onderzoekteam.

Het nadeel hiervan was dat de uitvoering van het vooronderzoek afhankelijk was van

het toeval (Wie is er beschikbaar?) en niet van het antwoord op de vraag Wie hebben

we nodig?

3.2.4 Methoden van vooronderzoek

De aard van en het aantal onderzoekmethoden van vooronderzoeken zijn weergege-

ven in tabel 4. Daaruit blijkt dat in zes vooronderzoeken gebruik is gemaakt van het

inzamelen van niet-justitiële informatie. In vier onderzoeken zijn monsters geno-

men of is documentenonderzoek verricht. De meest gehanteerde methode is obser-

vatie: in negen van de dertien vooronderzoeken is hiervan gebruik gemaakt. De

ervaringen met deze methoden worden besproken in paragraaf 3.6.

3.2.5 Resultaten van vooronderzoek

Idealiter worden na afronding van het vooronderzoek de resultaten ervan opge-

schreven in een proces-verbaal van bevindingen. Het proces-verbaal vormt dan de

schriftelijke basis voor de vordering van een GVO, of voor de beslissing tot aanpak

van de zaak via de WED. In de praktijk zijn de resultaten van zeven van de dertien

vooronderzoeken opgetekend in een proces-verbaal van bevindingen. De resultaten

van de resterende onderzoeken zijn wellicht wel schriftelijk vastgelegd, maar niet

opgenomen in het strafrechtelijk dossier.
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De respondenten waren zeer matig te spreken over de opbrengst en kwaliteit van

het vooronderzoek: 'het leverde niet veel op', omdat het doel ervan niet concreet

was geformuleerd, of omdat het onderzoek te veel uitdijde of niet gedegen was opge-

zet en uitgevoerd. De beperkte mogelijkheid een beroep te kunnen doen op een RCID

vormde hierbij een knelpunt. Voor een deel is deze kritiek ingegeven door onrealisti-

sche verwachtingen ten aanzien van vooronderzoek. Wanneer de verwachting is dat

vooronderzoek bewijsmateriaal oplevert, ligt een teleurstelling voor de hand.

Over het algemeen geldt dat de vooronderzoeken onvoldoende basis hebben gebo-

den voor projectvorming en voor aandachtspunten (inperking) voor het strafrech-
telijk opsporingsonderzoek. Gevolg hiervan was dat het GVO dan wel WED-onder-

zoek niet zozeer in het teken kwam te staan van het vergaren van bewijsmateriaal

als wel in het teken van verder onderzoek naar vermoedens van wederrechtelijk

handelen.

3.3 Beslissing tot aanpak

Op het moment dat voldoende bestuurlijke en justitiële informatie over verdach-

ten en vermoedens van strafbare feiten voorhanden is, dient te worden besloten of

de zaak wordt aangepakt. Indien tot aanpak is besloten, doet zich de keuze voor

bewijs te vergaren via een GVO dan wel door middel van een onderzoek op basis van

de WED. We gaan nu in op de vraag wie de beslissing neemt, op basis waarvan dat

gebeurt, en of de beslissing naar tevredenheid is genomen.

Wie?

Formeel dient de beslissing tot aanpak van de zaak te worden genomen door de

officier van justitie. In de praktijk van de negentien onderzoeken hebben officieren

dit besluit doorgaans genomen in overleg met een of meer handhavingspartners.

Veelal betrof het de functionarissen die betrokken waren bij het vooronderzoek, of

de initiatiefnemers tot nader onderzoek.

Op basis waarvan?

Relevant is de vraag op basis waarvan beslissingen tot stand komen. Een goede infor-

matiebasis evenals een correcte inschatting van de waarde van informatie is immers

een voorwaarde voor een juiste beslissing. In de dertien gevallen waarin een voor-

onderzoek heeft plaatsgevonden, vormde het proces-verbaal van bevindingen of een

andere schriftelijke of mondelinge weergave van de resultaten de beslisbasis. Voor

de overige zaken golden hiervoor het proces-verbaal van aangifte of toezichtsrappor-

ten. In drie gevallen is onbekend op basis waarvan de beslissing is genomen.

In elf zaken was onduidelijk waarom besloten is de zaak aan te pakken; de beslissing

is niet beargumenteerd in het dossier. Respondenten konden tijdens gesprekken -

afgezien van het'klompengevoel' - niet aangeven waarom tot een strafrechtelijk

onderzoek is besloten en op basis waarvan in het algemeen wordt besloten zaken al

dan niet aan te pakken. Criteria daarvoor blijken niet te zijn geformuleerd.
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In acht zaken was de beslissing wel beargumenteerd. De argumenten liepen zeer

uiteen. De kans op een succesvolle aanpak woog slechts in twee onderzoeken mee.

De voornaamste criteria waren:

- vermoedens van strafbare feiten;

- tijdsdruk: een snelle groei van een illegale constructie, de verdachte was bereid

te praten, de politie of de pers zette druk op de zaak;

- de omvang en ernst van vermoedens;

- het willen uitvoeren van een milieuzaak (leerdoel) in combinatie met de ervaring

dat `uit weinig informatie toch een groot onderzoek kan komen' of de afweging

dat `als het allemaal fout was gelopen, er niets aan de hand was geweest';
- van-kwaad-tot-erger voorkomen (preventie);

- de verdachten behoorden tot een prioritaire doelgroep;

- het criminele verleden van de verdachte was van doorslaggevende betekenis.

Verondersteld mag worden dat de beslissing tot aanpak afhankelijk was van de be-

schikbare mogelijkheden (mensen en middelen). In geen van de onderzoeken was de

beschikbare capaciteit echter van doorslaggevende betekenis voor de beslissing de

zaak aan te pakken.

Mate van tevredenheid

De respondenten is gevraagd in hoeverre de waarde van informatie op basis waarvan

de beslissing tot stand is gekomen, correct is ingeschat. Voor drie onderzoeken is het

oordeel positief. De informatie uit bijvoorbeeld het proces-verbaal van bevindingen

is correct ingeschat; de beslissing tot aanpak van de zaak is naar volle tevredenheid

genomen.

Voor tien onderzoeken geldt dat achteraf gezien de waarde van informatie is over-

schat.17 In die zaken heeft besluitvorming rond de aanpak plaatsgevonden op basis

van onvolledige informatie. Zo is de vergunningssituatie van verdachten onvoldoen-

de belicht, zijn getuigenverklaringen te veel voor zoete koek aangenomen, of heeft

er onvoldoende oriëntatie op wetgeving plaatsgevonden.18 Gevolg hiervan is dat

achteraf gezien andere beslissingen hadden moeten worden genomen.

Dit strookt met het gegeven dat respondenten een negatief oordeel uitspreken over

de waarde van (resultaten van) vooronderzoek. Bovendien beoordelen respondenten

de beslissingen tot aanpak als onvoldoende doordacht, overhaast genomen of weinig

rationeel. In enkele onderzoeken was de belangrijkste motivatie het starten van een

onderzoek: zo veel als mogelijk elkaars belangen steunen. Het gevolg van onvoldoen-

de informatie en irreële of irrationele beslissingen was de onbalans tussen de om-

vang van het opsporingsonderzoek en de omvang van de ingezette capaciteit (zie

ook paragraaf 4.1). Een ander gevolg was dat onderzoekmethoden werden ingezet

17 Voorde overige zes zaken is onbekend of er sprake is van een juiste inschatting van de waarde vaninfor-

matie.

18 In één zaak bleek bijvoorbeeld na opening vanhet GVO een wetsartikel, op basis waarvan het GVO was

gevorderd, recentelijk te zijn gewijzigd.
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die - gegeven de teleurstellende opbrengst - niet gehanteerd hadden moeten wor-

den (zie paragraaf 3.6).
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3.4 Keuze van onderzoekmethoden en organisatorische randvoorwaarden

Nadat de beslissing is genomen een zaak aan te pakken, doen zich de volgende vra-

gen voor. Hoe pakken we het aan (onderzoekmethoden)? Met welke middelen? Onder

welke voorwaarden (organisatorische randvoorwaarden)? Deze vragen worden beant-

woord tijdens een'vooroverleg', een'oprichtingsvergadering' of een'coSrdinatie-

vergadering'. In de praktijk is het onduidelijk wat deze vormen van overleg van

elkaar onderscheidt. Zo kon de beslissing tot aanpak van de zaak al dan niet in com-

binatie met de keuze van onderzoekmiddelen onderwerp zijn van vooroverleg. Soms

kwam de bespreking van organisatorische aspecten (capaciteitsinzet, financiën)

eveneens op de agenda van deze vorm van overleg. In andere gevallen werden de

organisatorische randvoorwaarden van onderzoek als agendapunt exclusief gereser-

veerd voor een oprichtingsvergadering. Met andere woorden, in de praktijk zijn

beslissingen over onderzoekmethoden en organisatorische randvoorwaarden niet

tijdens eenzelfde overleg genomen. Op zichzelf is dit niet problematisch. Kiezen

voor een eenduidige overlegstructuur heeft echter wel als voordeel dat alle deel-

nemers aan overleg in principe op de hoogte zijn van wat er besproken moet worden

en wat er van hen mag worden verwacht. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat functiona-

rissen zonder mandaat deelnemen aan overleg waarin belangrijke afspraken worden

gemaakt. Dit probleem deed zich voor in vier onderzoeken. Steeds betrof het verte-

genwoordigers van politieorganisaties. In hoeverre dit het verloop van onderzoek

heeft beïnvloed, komt aan de orde in paragraaf 4.1.1.

Het ligt voor de hand dat overleg over de keuze van onderzoekmethoden in alle

zaken heeft plaatsgevonden; alle onderzoeken zijn immers van start gegaan. Ondui-

delijk is echter of de keuze van onderzoekmethoden in alle gevallen vooraf is gegaan

aan de keuze tussen een GVO of een WED-onderzoek. Voor vier onderzoeken is de

datum waarop dit onderwerp is besproken en de uitkomst van overleg in de formele

stukken terug te vinden. Maar in alle andere gevallen zijn gegevens hierover niet

geregistreerd. Of en waarom er gekozen is voor de inzet van bepaalde onderzoek-

methoden is niet te achterhalen. Nadeel hiervan is dat geen lering kan worden ge-

trokken uit beslissingen die destijds zijn genomen.

In de regel doet strafrechtelijk milieu-onderzoek een fors beroep op de personele en

financiële capaciteit van deelnemende instanties. Een succesvolle deelname aan

milieu-onderzoek vereist het structureel vrijmaken van mensen en middelen. Hier-

voor is overleg over benodigde capaciteit noodzakelijk. Voor acht onderzoeken geldt

dat dergelijk overleg niet (formeel noch informeel) heeft plaatsgevonden.19 Nadeel

19 Bij een van deze onderzoeken is wel sprake van een convenant; dit convenant gaat echter niet in op finan-

ciering en inzet van personeel.
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hiervan was dat de mogelijkheid niet is benut het milieu-onderzoek op te nemen in

de financiële en personele planning van deelnemende instanties. De deelnemers aan

de overige elf onderzoeken hebben deze mogelijkheid wel kunnen benutten.

3.5 Keuze tussen een GVO of een WED-onderzoek

Nadat de onderzoekmethoden en de organisatorische randvoorwaarden zijn vast-

gesteld, staat men voor de keuze een GVO te vorderen of een opsporingsonderzoek te

starten op basis van de WED.

Bij veertien zaken is besloten tot het vorderen van een GVO.20 In vier zaken koos men

voor een aanpak op basis van de WED. In één geval was de justitiële betrokkenheid

bij de aanpak van de zaak dermate klein dat in feite geen sprake is van een beslissing

en keuze.

De keuze tussen een GVO of WED was meestal niet gebaseerd op bepaalde criteria.

De beslissing werd ingegeven door een uitgesproken voorkeur voor of weerstand

tegen een GVO of een WED-onderzoek. Enkele officieren waren zeer geporteerd voor

WED-onderzoek: `het is gemakkelijker' en `je bent niet afhankelijk van het tempo van

de rechter-commissaris'. Andere officieren bleken tegenstander te zijn van een WED-

aanpak wanneer strafbare feiten reeds bekend zijn. Tegenstanders vragen zich af of

een zaak op grond van de WED wel kan worden uitgeprocedeerd. Ook betwijfelt men

of alle benodigde stukken wel kunnen worden verkregen door gebruik te maken van

de WED. Bij de bespreking van onderzoekmethoden die bij de aanpak van de zaken

zijn gehanteerd (paragraaf 3.6), komen we hierop terug.

In een enkel geval gaven respondenten aan dat een GVO achteraf gezien niet nood-

zakelijk was geweest; men had kunnen volstaan met een bevel tot uitlevering van

stukken op basis van de WED. Over het algemeen geldt dat wanneer een GVO wordt

gevorderd met als enig doel over te gaan tot huiszoeking om de administratie in be-

slag te nemen, de keuze voor een WED-onderzoek gerechtvaardigd is.21

Tabel 5 geeft een overzicht van de strafbare feiten op basis waarvan de GVO's zijn

gevorderd. Hieruit blijkt dat een GVO in milieu-zaken voornamelijk is gevorderd op

basis van het Wetboek van Strafrecht (WvSr.) - vooral artikel 225: valsheid in geschrif-

te - en in mindere mate op basis van de milieuwet- en regelgeving.

20 In totaal zijn 44 GVO's gevorderd en geopend. Voor 3 van de 14 onderzoeken ontbreekt informatie over

het aantal geopende GVO's. In minimaal 3 zaken is het GVO heropend op verzoek van advocaten.

21 In een uitzonderlijk geval is voor een WED-aanpak gekozen nadat een vordering-GVO driemaal was opge-

steld. Oorzaak hiervan was dat men moeite had de adressen voor huiszoeking sluitend te krijgen. Boven-

dien bleek het problematisch de keuze te motiveren en deed de `rechter-commissaris moeilijk: die wilde

niet'. Probleem bij deze zaak was bovendien dat huiszoeking niet op het geplande tijdstip kon plaatsvin-

den omdat de betreffende panden werden geobserveerd in verband met een drugzaak. Uiteindelijk is

hierdoor afgezien van een GVO.
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Tabel 5: Strafbare feiten op basis waarvan een GVO Is gevorderd (betreft 13 onderzoeken')

strafbaar feit aantal onderzoeken

Wetboek van Strafrecht 13
- poging tot misdrijf (art. 45) 1

- deelname aan criminele organisatie (art. 140) 4
- lozen van stoffen (art. 173) 3

- leven en gezondheid (art 174) 2

- omkopen ambtenaar (art. 177) 1

- valsheid in geschrifte (art. 225) 10

- bedrog, oplichting (art. 326) 4

- aannemen van steekpenningen, omkoping (art. 363) 3

- opzet-, gewoonte- en schuldheling (artt. 416, 417, 417bis) 1

Wet Chemische afvalstoffen 6

- afgifte chemisch afval (art. 3) 2

- melding afgifte (art. 4) 2

- omschrijving stoffen (art. 5) 1

- zonder vergunning bewaren enz. (art. 8) 4

- importeren chemisch afval (art. 16) 3

- artikel onbekend 2

Afvalstoffenwet 4

- zonder vergunning een inrichting oprichten etc (art. 33) 2

- overtreden voorschriften (artt 81 en 82) 2

overige milieuwetgeving 4

- op of in de grond brengen van schadelijke stoffen (WBB") 1

- overschrijding hoeveelheid ontsmettingsmiddel (BMW"') 2

- in-/uitvoer van bedreigde diersoorten (Wet Bud art. 2) 1

Voor één onderzoek Is onbekend op basis van welke strafbare feiten een GVO Is gevorderd.

Wet bodembescherming.

Bestrijdingsmiddelenwet.

3.6 Dwangmiddelen en onderzoekmethoden

In deze paragraaf worden de aard en omvang van en de ervaringen met dwangmid-

delen en onderzoekmethoden beschreven zoals die zijn gehanteerd bij de aanpak

van de negentien grotere strafrechtelijke milieu-onderzoeken. Tabel 6 geeft een

overzicht van de aard en omvang van de gehanteerde methoden en middelen. De

hiernavolgende subparagrafen gaan in op het gebruik ervan en op de problemen die

daarbij zijn opgetreden.

3.6.1 Tappen

Onderzoek van telefoongesprekken en andere vormen van telecommunicatie (tap-

pen) is een methode om bewijsmateriaal te verzamelen. Voorwaarde voor het toe-
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Tabel 6: Aard en aantal dwangmiddelen en onderzoekmethoden (exclusief vooronderzoek)

middel/methode aantal onderzoeken totale aantal handelingen/locaties/ver-

dachten e.d.

tappen 8 32 tapst
observatie 8

huiszoeking 14 94 locaties2
bevelen uitlevering van stukken 11

monsterneming 15 57 locaties3

administratief onderzoek 15

financieel onderzoek 16

instellen rogatoire commissie 7 36 verzoeken
toepassen voorlopige maatregel 9 11 maatregelen (waarvan 1 ingetrokken)
aanhouden 4 56 verdachten

verhoren 19 405 getuigen, 134 verdachten

in voorlopige hechtenis nemen 12 82 verdachten

1 Voor 1 onderzoek Is het aantal taps onbekend.

2 Voor 2 onderzoeken Is het aantal locaties onbekend.

3 Voor 1 onderzoek is het aantal locaties onbekend.

4 Voor 9 onderzoeken is het aantal verhoorde getuigen/verdachten onbekend of niet met zekerheid vast te

stellen.

passen van dit middel is dat de RC hiertoe opdracht geeft tijdens een GVO. Andere

voorwaarden zijn dat het onderzoek de inzet van het middel 'dringend vordert',

dat het een misdrijf betreft waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten en dat het

vermoeden bestaat dat de verdachte deelneemt aan de af te luisteren gesprekken.

In de praktijk verzoekt doorgaans het opsporingsteam de officier van justitie over

te gaan tot vordering van dit middel bij de RC (Ministerie van VROM, 1994).

Bij acht van de negentien milieu-onderzoeken is gebruik gemaakt van tappen. De

duur van de tapperiode liep uiteen van twee weken tot twee maanden, met een ge-

middelde van vijf weken. In totaal is op 32 privé- of bedrijfsaansluitingen getapt:22

het minimum aantal lijnen bedroeg twee, het maximum veertien. Behalve op tele-

foonaansluitingen is in enkele gevallen getapt op (gecombineerde telefoon-)fax-

aansluitingen.

Over de waarde en opbrengst van het tappen waren de meningen van de responden-

ten verdeeld: ze liepen uiteen van'het is een standaardprocedure maar het levert

niets op' en 'de opbrengst staat in geen verhouding tot de kosten', tot 'het is onmis-

baar'.

Het oordeel dat tappen niets oplevert, strookt echter niet met de tap-ervaringen die

zijn opgedaan binnen de acht milieu-onderzoeken waar dit middel is toegepast. Het

is een gegeven dat 'harde' bewijzen doorgaans niet via deze methode zijn verzameld.

De opbrengst van tappen was echter wel dat inzicht werd verkregen in de zaak23 en

22 Voor één onderzoek ontbreken de gegevens hieromtrent.

23 Het kan indicaties opleveren voor bijvoorbeeld valsheid in geschrifte, oplichting, malversaties met mon-
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in het netwerk en de rol en betrokkenheid van verdachten. Bovendien bood tappen

aanknopingspunten voor andere onderzoekmethoden (observatie, verhoor).

Op de vraag op welke lijnen getapt moet worden om het meeste rendement te verkrij-

gen, liepen de meningen eveneens uiteen. Zo was een MBT-lid van mening dat tap-

pen op huislijnen meer rendement oplevert dan het tappen van bedrijven met veel

lijnen. Maar volgens een politiefunctionaris is het nut van tappen op bedrijfslijnen

groot, omdat bedrijven niet verwachten te worden afgeluisterd. Over het algemeen

kan men stellen dat het nut van het tappen op bedrijfslijnen afneemt naarmate het

bedrijf groter is.

Op een enkele uitzondering na is het tappen bij geen van de onderzoeken zonder

problemen verlopen. De belangrijkste knelpunten waren:

- te weinig kennis (technische en milieuspecifieke kennis, tap-ervaring, computer-

vaardigheden),

- te weinig faciliteiten (geen vaste tapruimte, te weinig menskracht en computers);

- storingen in de apparatuur.

Veelal kostte tappen 'veel tijd, handen vol geld, en emmers vol ergernis'. Vooral wan-

neer getapt is op bedrijfslijnen, of wanneer (te) veel gesprekken schriftelijk zijn uit-

gewerkt, heeft tappen geleid tot overuren en een uitloop van het onderzoek. Overi-

gens was in twee gevallen de verdachte getipt over het afluisteren.

In sommige gevallen moest het verwerken van tapgegevens nog tijdens het tappen

worden geleerd. Een respondent adviseert in toekomstig onderzoek deze leerfase in

de voorbereidingsfase te doen plaatsvinden. Tevens is het advies zaken als compu-

ters, overuren, stoelen, koffie e.d. eveneens in de voorbereiding te regelen, zodat de

tapperiode niet onnodig uitloopt.

Onvoldoende basis om een tap te vorderen geldt als een van de redenen waarom in

drie onderzoeken tappen wel is overwogen maar uiteindelijk niet heeft plaatsgevon-

den. 'Dat mocht van mijn baas alleen bij moord en doodslag', vermeldt een officier.

Bovendien was niet altijd duidelijk waar en bij wie een tap geplaatst had moeten wor-

den. Enig zicht op (het netwerk van) daders was voorwaarde voor afluisteren ('je

moet wel weten wie iets aanstuurt').24 Andere redenen zijn: te weinig beschikbare

politiefunctionarissen, het betrof te grote bedrijven (te veel lijnen), het kostte te veel

tijd (doelmatigheid) en het ging om oude feiten (geen doorlopende zaak).

3.6.2 Observatie

Bij acht van de negentien onderzoeken is na het vooronderzoek gebruik gemaakt van

observatie25 als middel om strafbare feiten te achterhalen dan wel om bewijsmate-

sters, omkoping, en informatie over twijfelachtige transacties en (buitenlandse) transporten.

24 Anderzijds wordt juist als reden voor tappen genoemd dat zicht op het netwerk ontbreekt.

25 Zoals aangegeven in paragraaf 3.2 is in negen vooronderzoeken eveneens gebruik gemaakt van observa-

tie. De ervaringen die hiermee tijdens vooronderzoeken zijn opgedaan, zijn meegenomen in de beschrij-

ving van ervaringen met observaties tijdens het GVO of WED-onderzoek (paragraaf 3.6.2).
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riaal te vergaren. De observaties zijn uitgevoerd door het opsporingsteam, de (obser-

vatieteams van) politie en/of (de observatieteams van) de AID. De doorlooptijd van

de observatieperiode liep uiteen van één week tot twee maanden.26

Observatie bestond voornamelijk uit het volgen van transporten. Via deze methode

is gepoogd antwoord te krijgen op vragen als 'Waar vinden stops plaats?', 'Waar

wordt het afval afgeleverd?' en'(Waar) wordt er gemengd?'. Daarnaast vonden enkele
meer statische observaties plaats op bijvoorbeeld bedrijfslocaties, op een luchtha-

ven of bij een woonhuis van een verdachte. Hierbij is gebruik gemaakt van observa-

tieposten en/of vaste camera's.

In tegenstelling tot met tappen zijn via observaties wel 'harde' bewijzen verkregen,

bijvoorbeeld voor illegaal afvaltransport, voor illegale lozingen, voor mengen of voor

het feit dat een produkt wederrechtelijk als meststof werd uitgereden. Daarnaast was

de opbrengst van observaties signalering van illegale stortlocaties, zicht op (mede)-

verdachten en op handelingen buiten de vergunningstijden, en aanknopingspunten

voor huiszoeking. Tijdens een observatie gooide de verdachte versnipperde papieren

uit de auto, die - opgeraapt en geplakt - inzicht gaven in de financiële connecties

van de verdachte met het buitenland.

Het knelpunt bij observaties vormden de observatieteams van politie. De kritiek is

dat deze teams doorgaans weinig milieukennis en -ervaring hadden en vaak niet be-

schikbaar waren op de juiste momenten. Observatie was een schaars middel. Daar-

naast stellen respondenten dat observatieteams milieu-onderzoeken niet serieus

namen. 'Onopvallend achter een gierkar aanrijden is niet zo spannend' en 'moord is

leuker'. Milieu-onderzoek had bij politiële observatieteams weinig prioriteit.

Gegeven deze kritiek achten enkele respondenten het wenselijk bij toekomstige on-

derzoeken observaties niet langer uit te besteden aan observatieteams van de politie

maar aan teams van de AID, omdat die hiertoe beter uitgerust zouden zijn.

Doordat observatieteams soms te laat zijn ingeschakeld, heeft onvoldoende overleg

plaatsgevonden over de inhoud van het onderzoek. Enkele respondenten bevelen

aan observatieteams tijdig bij het onderzoek te betrekken. Het succes van het optre-

den van deze teams is hiervan mede afhankelijk.

In één onderzoek is kritiek geuit op observatieteams in Frankrijk, vooral met betrek-

king tot monsterneming. Bovendien 'speelt de afvalproblematiek niet in Frankrijk'

en heeft men geen ervaring met milieu-onderzoek. Op basis hiervan concluderen

enkele respondenten dat de inzet van rogatoire commissies geen geschikte werk-

wijze is voor het volgen van afvaltransporten in het buitenland (zie ook paragraaf

3.6.8).

Ten slotte een knelpunt van meer technische aard: door het disfunctioneren van
camera's of door hinderlijke lichtinval leverden videofilms niet altijd bruikbare beel-

den op.

26 Dit betekent niet dat doorlopend is geobserveerd; het betekent wel dat bijvoorbeeld gedurende twee

maanden op gezette tijden is geobserveerd.
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3.6.3 Huiszoeking
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Onder huiszoeking wordt verstaan het stelselmatig en gericht onderzoeken van

bijvoorbeeld een woning op de aanwezigheid van voor inbeslagneming vatbare voor-

werpen, waaronder schriftelijke stukken. Op verzoek van de officier van justitie en

met toestemming van de rechtbank kan huiszoeking worden ingesteld door de RC.

Huiszoeking vindt altijd plaats binnen het kader van een GVO en kan zich uitstrekken

tot alle plaatsen waar redelijkerwijs bewijsmateriaal is te verwachten (Ministerie van

VROM, 1994). Doel van huiszoeking is uiteraard het verzamelen van bewijsmateriaal

voor strafbare feiten.

In veertien onderzoeken heeft tijdens het GVO huiszoeking plaatsgevonden.27 Bij de

overige vijf onderzoeken heeft geen huiszoeking plaatsgevonden en/of is administra-

tie in beslag genomen onder WED.

Per huiszoeking zijn gemiddeld zeven locaties bezocht, uiteenlopend van één tot

achttien locaties. De zoekingen vonden plaats in bedrijven, kantoren en woningen.

Op een enkele uitzondering na is voor een goed verloop van de zoeking steeds een

draaiboek opgesteld, meestal een MBT-draaiboek of een afgeleide versie daarvan.

Het aantal deelnemers aan de zoekingen liep uiteen van tien tot honderdtwintig

functionarissen (RC's, officieren van justitie, hulpofficieren, griffiers, politie, compu-

terpilotteams, enzovoort). Logischerwijs liep het aantal deelnemers op naarmate de

omvang van het bedrijf dan wel het aantal te bezoeken locaties toenam.

Naar het oordeel van de respondenten zijn huiszoekingen overwegend voorspoedig

en uitstekend verlopen en was de opbrengst ervan groot. Overigens hield een goed

verloop van de zoeking geen verband met het aantal locaties dat is bezocht. Vier

huiszoekingen verliepen minder goed. Als redenen voor het niet succesvol verlopen

van zoekingen werden genoemd:

- De huiszoeking verliep zonder plan of was niet doelgericht.28 Gevolg hiervan

was dat te veel administratie werd meegenomen.

- De RC was niet zeker van zijn zaak (inbeslagneming administratie).

- De voorbereiding was te kort, waardoor niet iedereen aanwezig was bij voor-

besprekingen, en het draaiboek te laat werd vastgesteld. Gevolg hiervan was dat

(1) de deelnemers aan de zoeking elkaar niet (her)kenden,29 (2) het draaiboek

onvoldoende is doorgenomen en (3) het onderzoek ter plaatse niet correct is

uitgevoerd.

27 In vergelijking met GVO's in het algemeen, waarbij in 16% huiszoeking plaatsvond (Van der Werff en Bol,

1991), Is bij de negentien milieuzaken van dit middel relatief vaak gebruik gemaakt.

28 Bij deze zaken was er geen draaiboek, of er was wel een draaiboek maar dat sloot niet aan op de situatie of

was te laat gereed. In beide gevallen werd het draaiboek niet daadwerkelijk gebruikt.

29 Teneinde de onderlinge herkenbaarheid te vergroten - een probleem dat vooral speelt bij huiszoekingen

met veel deelnemers binnen grote bedrijven - adviseren enkele respondenten 'badges' te dragen tijdens

huiszoeking.
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- De groep deelnemers aande huiszoeking was in verhouding tot de fysieke om-

vang van het bedrijf te groot als gevolg van een onvolledige oriëntatie op de

zoeking.
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Hoewel de overige huiszoekingen goed verliepen, zijn ook ten aanzien daarvan en-

kele minpunten genoemd. Deze minpunten hebben betrekking op:

- de organisatie vande zoeking (bijvoorbeeld: te massale 'briefings', of: wie in wel-
ke auto zou zitten was niet vooraf bepaald);

- onjuistheden in de vordering tot huiszoeking (verzuimd locaties te vermelden);30

- problemen rondom de inbeslagneming van administratie; 31

- knelpunten rondom het tijdstip van huiszoeking.

Problemen rondom het tijdstip van de zoeking speelden vooral tijdens vakanties

(capaciteitsproblemen) of wanneer net voor of na de zoeking veranderingen in de

wetgeving waren doorgevoerd.

Overigens hebben zich bij geen van de huiszoekingen problemen voorgedaan rond-

om de registratie van in beslag genomen goederen en gegevens. Problemen zijn

voorkomen door onder andere voorafgaand aan de huiszoeking een beschrijving op

te stellen van de in beslag te nemen goederen, door gebruik te maken van foto's en

situatieschetsen en door het hanteren van een schema voor het opslaan van goe-

deren.32

3.6.4 Bevel tot uitlevering van voorwerpen

Voor het verkrijgen van voorwerpen (waaronder stukken) van bijvoorbeeld bedrijfs-

externe administratie- en accountantskantoren wordt een bevel tot uitlevering in-

gezet. Net als huiszoeking, observatie en tappen is dit een methode om bewijsmate-

riaal te verzamelen.

Problemen rondom de uitvoering van dit bevel deden zich voor bij zowel GVO's als-

WED-onderzoeken. In beide gevallen weigerden kantoren wel eens mee te werken,

stond 'de kluis (wel eens] op een andere naam', konden geautomatiseerde bestanden

niet steeds tijdig worden veiliggesteld, en bleef het probleem'wat te doen met de

computers'. Een ander probleem, namelijk de onzekerheid of alle stukken worden

30 De kans hierop wordt volgens een respondent verkleind wanneer informatie-uitwisseling tussen de offi-

cier van justitie en de RC niet uitsluitend telefonisch plaatsvindt. Via faxverkeer kan de officier de vorde-

ring eenvoudig Inzien en eventuele fouten corrigeren.

31 Eén respondent oppert het idee een week bij een organisatie in te trekken in plaats van 'een hele berg

administratie mee te nemen'.

32 Bij één onderzoek vormde dat wat In beslag werd genomen wel een probleem: twee vaten TRAFO-olie. De

vaten zijn door de gemeente afgevoerd en achter het politiebureau opgeslagen. Uiteindelijk bleek dit niet

verstandig: ten eerste had de politie geen vergunning voor de opslag van gevaarlijke stoffen, en ten twee-

de kostte het de handhavende Instanties geld om deze te laten vernietigen. Ook het verwijderen van de

vaten met een auto van de gemeente was niet correct, gezien de onbekende samenstelling van de inhoud

van de vaten.
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verkregen, is evenmin ondervangen door een GVO of de WED-onderzoek. Wel leeft

onder enkele officieren en politiefunctionarissen de angst dat bij een bevel tot uit-

levering onder WED de kans groter is dat niet alle stukken worden verkregen.

Een nadeel van uitlevering onder WED kan zijn dat nauwkeurig dient te worden

omschreven wat men wil meenemen, alsook het redelijk belang daarvan. Een goede

verwoording hiervan is cruciaal en kan een probleem opleveren. Tot slot merken we

op dat voor enkele officieren als groot voordeel van uitlevering onder WED geldt dat

de betrokkenheid van de RC niet noodzakelijk is.

3.6.5 Milieutechnisch onderzoek

In vijftien van de negentien zaken heeft tijdens het GVO of WED-onderzoek een

milieutechnisch onderzoek (monsterneming en -analyse) plaatsgevonden?' Voor

zover achterhaald kon worden, heeft per onderzoek op minimaal twee en maximaal

negen locaties monsterneming plaatsgevonden; het maximale aantal monsters be-

droeg 263 (in drievoud).

In tabel 7 is aangegeven welke instanties betrokken waren bij monsterneming. Hier-

uit blijkt dat vooral de regionale en landelijke Inspecties Milieuhygiëne monsterne-

ming voor hun rekening hebben genomen. De taak van de politie bij monsterneming

beperkte zich doorgaans tot ondersteunende activiteiten, zoals fotoverslaglegging.

De analyse van monsters is meestal uitgevoerd door het GL en/of een particulier

laboratorium. 34 In één geval heeft analyse plaatsgevonden door de Dienst Centraal

Milieubeheer Rijnmond (DCMR).

De waarde en opbrengst van milieutechnisch onderzoek - door enkele responden-

ten opgevat als een standaardhandeling: `het is nu eenmaal een van de dingen die je

afhandelt'- was over het algemeen gering. Slechts in enkele gevallen zijn door mon-

sterneming en -analyse strafbare feiten bewezen geacht of heeft monsterneming

bijgedragen aan het vervolg van strafrechtelijk onderzoek.35 Aan het nut van mon-

sterneming voor een succesvol milieu-onderzoek wordt dan ook sterk getwijfeld.

Factoren die de waarde van milieutechnisch onderzoek negatief beïnvloed hebben,

waren ten eerste de meer technische problemen rondom monsterneming (bijvoor-

beeld met betrekking tot mengmonsters, indicatieve/representatieve monsters).

Een tweede factor vormden de tegenvallende analyseresultaten: de geanalyseerde

monsters vertoonden concentraties net boven of net onder de norm en leverden

daardoor geen bewijs voor strafbare feiten. Een derde factor was een te late beschik-

baarheid van de analyseresultaten. Wat dat laatste betreft verwijzen we naar de

bespreking van het functioneren van het GL in hoofdstuk 4. Dit hoofdstuk belicht

33 De ervaringen met monsterneming tijdens vooronderzoek (vier onderzoeken) verschillen niet van de hier

verwoorde.

34 Het betreft hier vooral het particuliere laboratorium Tauw Infraconsult.

35 Overigens merkt één respondent op dat monsters niet altijd strafrechtelijk moeten worden ingezet. Ook

in een bestuursrechtelijke aanpak kan monsterneming waardevol zijn.
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Tabel 7: Deelnemende Instanties bij monsterneming en aantal onderzoeken waarbij zij zijn

betrokken

instantie aantal onderzoeken

RIMH 6

MBT/VROM/BHER' 6

gemeentepolitie/ (technische) recherche 5

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne 4

GL 3

provincie 1

gemeentelijke milieudienst 1

onbekend 3

Bureau Handhaving Europese Richtlijnen.

tevens de beweegredenen achter de keuze voor een gerechtelijk of particulier labora-

torium.

Kenmerkend voor de onderzoeken na 1990 is dat uitdrukkelijk aandacht is besteed

aan veiligheid bij monsterneming. Dit uit zich bijvoorbeeld in het treffen van veilig-

heidsmaatregelen (bijvoorbeeld de aanwezigheid bij monsterneming van een meet-

wagen van het Rijksinstituur voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM)), het

gebruik van faciliteiten (vloeistofdichte overalls, laarzen) en het opnemen van het

aspect veiligheid in het draaiboek van monsterneming. Een ander kenmerk van meer

recente onderzoeken is dat vaker gewag is gemaakt van monsterneming in twee

stappen: men nam eerst indicatieve en vervolgens representatieve monsters.36

Overigens is niet in alle gevallen gebruik gemaakt van een monsternemingsplan. Om-

dat monsterneming 'moeilijk is te plannen omdat je niet weet wat je aantreft', zijn in

enkele onderzoeken op de plek van monsterneming beslissingen genomen over wat

moest worden bemonsterd. Die beslissingen bleken achteraf gezien niet altijd juist

en overwogen te zijn genomen. In enkele andere gevallen is wel gebruik gemaakt van

een plan maar heeft men zich niet hieraan gehouden. Gevolg hiervan was dat bij-

voorbeeld, achteraf bezien, te veel monsters zijn genomen.
Met het oog op bewijsvoering is het een goede gewoonte bij monsterneming gebruik

te maken van foto's van elke monsterneming en van plattegronden van elke te be-

monsteren locatie. Voor een succesvolle zitting adviseert een respondent bij mon-

sterneming van transporten geen gebruik te maken van random steekproeven, maar

36 Een Indicatief monster geeft een eerste indicatie van een stof. Wanneer een eerste indicatie is verkregen,

kan meer gericht worden bemonsterd en neemt men een representatief monster. Een representatief mon-

ster stelt hogere eisen, aangezien op basis van dit monster (in tegenstelling tot een indicatief monster)

mogelijk een bewijs kan worden verkregen voor strafbare feiten. In enkele onderzoeken Is als gevolg van

een feilbare communicatie het representatief monster geanalyseerd als een indicatief monster, en vice

versa. Dit heeft gevolgen gehad voor de mate waarin het monster kon dienen als bewijsmiddel.
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de best bewijsbare zaken te selecteren (bijvoorbeeld drie stuks) en de rechtbank op

de hoogte te stellen van de totale omvang (bijvoorbeeld twintig stuks).

3.6.6 Administratief onderzoek

Administratief onderzoek omvat het lezen en analyseren van alle relevante schrifte-

lijke informatie die voorhanden is. Het gaat hierbij zowel om civiel-, bestuurs- en

strafrechtelijke informatie (aantal en data van controles, gedoogsituaties, constate-

ringen, veroordelingen) als om de administratie van het bedrijf met uitzondering

van de financiële gegevens (correspondentie, handelsbetrekkingen, faxverkeer). Een

goed opgezet en uitgevoerd administratief onderzoek is van groot belang voor het

succes van milieu-onderzoeken, omdat het een belangrijke bron vormt voor project-

vorming en voor bewijsvoering.

Administratief onderzoek is van grote invloed geweest op de doorlooptijden van de

in dit onderzoek betrokken strafrechtelijke milieu-onderzoeken. Om milieu-onder-

zoeken in tijd en kosten te beperken is het van belang grip te krijgen op de factoren

die de duur van het administratief onderzoek, uiteenlopend van anderhalve maand

tot vier maanden, bepalen. Deze factoren zijn: de omvang van de in beslag genomen

administratie, het onderzoeksplan, kennis en ervaring met administratief onder-

zoek, informatie-overdracht en coordinatie en sturing. We gaan eerst kort in op deze

factoren. Daarna belichten we nog enkele andere problemen van administratief

onderzoek.

De omvang van de in beslag genomen administratie

Het ligt niet in de invloedssfeer van welk opsporingsapparaat dan ook de administra-

tie van bedrijven te beperken. Een afgewogen selectie kan echter wel de omvang van

de in beslag te nemen administratie beperken tot het hoogstnoodzakelijke. Uitge-

drukt in jaren liep de omvang van de in beslag genomen administratie uiteen van

twee tot vijf jaar. In de praktijk betekende dit 'hele wanden vol dossiers', '1600 dos-

siers', of '340 verhuisdozen vol.

De respondenten concluderen slechts voor vijf onderzoeken dat achteraf bezien te

veel administratie in beslag is genomen. In deze gevallen had dit kunnen worden

voorkomen door een gedegen vooronderzoek, door het formuleren van selectie-

criteria en door het opstellen van een plan voor inbeslagneming.

Het onderzoeksplan
Een tweede factor die van invloed is op de lange tijdsduur van het administratief

onderzoek, is het ontbreken van een plan van onderzoek ofwel een 'inleesplan'. Bij

een lange tijdsduur zijn geen of te weinig afspraken gemaakt over de wijze waarop

de stukken het best konden worden doorgenomen, ontbrak het aan een duidelijke

afbakening - waardoor te veel is uitgeweid en te veel strafbare feiten/overtredingen

zijn meegenomen - of ontbraken duidelijke leesopdrachten. In het laatste geval kon

de indruk ontstaan dat, zoals verwoord door een respondent, 'justitie dingen zoekt
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zonder dat er duidelijke vermoedens van strafbare feiten aanwezig zijn 37

Over het algemeen is slechts in enkele onderzoeken gebruik gemaakt van een inlees-

plan (een draaiboek van het MBT) en werd gaandeweg het onderzoek duidelijk in

welke richting het administratief onderzoek zich diende te ontwikkelen. Doorgaans

gaf vooronderzoek te weinig houvast om gericht de administratie te kunnen onder-

zoeken. Bovendien bepaalt de wijze waarop 'de administratie is vormgegeven, ook
de analyse van de administratie' (het 'garbage in/garbage out-principe'). De eerste

stap in een administratief onderzoek was dan ook meestal het doorgronden van de

manier waarop de administratie is opgezet. Een van de respondenten adviseert hier-

bij een specifieke deskundige in te schakelen (bijvoorbeeld een CRI-accountant) of

eerst enkele zaken als voorbeeld uit te werken teneinde de structuur inzichtelijk te
maken. Het belangrijkste advies blijft echter voorafgaand aan het administratief

onderzoek een plan vast te stellen dat aangeeft met welk doel en op welke manier de

administratie zal worden onderzocht.

Kennis van en ervaring met administratief onderzoek

Een derde factor die leidt tot een lange duur van het administratief onderzoek is een

beperkte kennis van en ervaring met dit soort onderzoek van de teamleden. Mede

doordat 'leerfasen' voorafgaand aan het administratief onderzoek meestal niet zijn

gepland, heeft deze factor de duur van het administratief onderzoek onnodig ver-

lengd. In verband met de beperkte kennis vragen enkele respondenten zich af 'in

hoeverre het administratief onderzoek een taak is van de politie'. Overigens is een

beperkte ervaring in een aantal andere onderzoeken met succes ondervangen door

structureel en veelvuldig overleg.

Informatie-overdracht

Doordat de samenstelling van teams gaandeweg het onderzoek kan veranderen (zie

hiervoor hoofdstuk 4), is het gevaar groot dat delen van het administratief onderzoek

herhaald moeten worden. Zo moest in drie onderzoeken de administratie worden

herlezen doordat bij wisselingen in de teamsamenstelling geen aandacht was be-

steed aan informatie-overdracht. Ook de factor informatie-overdracht is met succes

te ondervangen door structureel en veelvuldig overleg.

Coordinatie en sturing

In vier onderzoeken is gewag gemaakt van een uitloop van het administratief onder-

zoek door onvoldoende coordinatie en sturing ervan, in twee ervan veroorzaakt door

een tekort aan menskracht.

37 In één geval heeft het team de officier verschillende keren gevraagd hierover uitleg te komen geven; door

capaciteitsproblemen op het parket Is het er echter niet van gekomen.
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Overige knelpunten bij administratief onderzoek

Naast de uitloop in tijd kent administratief onderzoek nog enkele andere problemen.

Uit de onderzoeken blijkt dat de aanpak van administratief onderzoek inhoudelijk

moeilijk is te plannen. Zoals gesteld ontbrak het bij de meeste zaken dan ook aan

een inleesplan, of bestond zo'n plan bijvoorbeeld slechts summier uit `eerst de

recente zaken doorspitten en later de oude zaken'.

Van belang voor het beheersbaar maken van administratief onderzoek is een selectie

van zaken of projecten. Gedegen vooronderzoek vormt hiervoor de basis. Gegeven

de slechte kwaliteit van vooronderzoeken is het dan ook niet verwonderlijk dat

slechts bij enkele onderzoeken voorafgaand aan de huiszoeking of het administratief

onderzoek zaken of projecten zijn geselecteerd. Bij de meeste onderzoeken gaf het

vooronderzoek hiervoor te weinig houvast en resulteerde juist het administratief

onderzoek in een selectie van zaken/projecten (zie ook paragraaf 3.7). Specifiek met

het oog op selectie en het opstellen van een inleesplan melden enkele responden-

ten dat de (tijdige) inzet van misdaadanalisten node is gemist.

Het feit dat er gedurende een bepaalde periode alleen maar gelezen is, kwam vol-

gens een aantal geïnterviewden de concentratie en motivatie niet ten goede. Dit

geldt met name voor politiefunctionarissen die niet gewend zijn aan veel bureau-

werk. Een respondent oppert de suggestie in deze fase van onderzoek het lezen af te

wisselen met andere werkzaamheden. Daarnaast is met het oog op de motivatie van

het team een tijdige terugkoppeling van resultaten en het bij herhaling benadrukken

van het gemeenschappelijk doel van het administratief onderzoek van belang.

Een ander probleem - dat overigens slechts in één onderzoek speelde - vormde de

beperkte uitwisselbaarheid van gegevens door het gebruik van verschillende compu-

tersystemen. Bij de overige onderzoeken is naar tevredenheid gebruik gemaakt van

geautomatiseerde gegevensverwerkingssystemen van het ministerie van VROM.

3.6.7 Strafrechtelijk financieel onderzoek

Strafrechtelijk financieel onderzoek (SFO) is gericht op de bepaling van de gekwalifi-

ceerde omvang van de bedreven milieucriminaliteit en de financiële aspecten hier-

van. Het doel van een SFO is - via het verkrijgen van bewijs - het wederrechtelijk ver-

kregen voordeel te ontnemen en de schade te verhalen. De RC kan de officier van

justitie machtigen tot het instellen van een SFO. Vaak zal de officier daarop opspo-

ringsambtenaren machtigen het SFO uitte voeren (Ministerie van VROM, 1994).

In zestien van de negentien milieu-onderzoeken heeft financieel onderzoek plaats-

gevonden. Tabel 8 geeft aan welke instanties financieel onderzoek hebben verricht.

Voor het functioneren van deze instanties verwijzen we naar paragraaf 4.6.

De berekeningen van het wederrechtelijk verkregen voordeel zijn illustratief voor de

veronderstelling dat met milieucriminaliteit een aardig belegde boterham is te ver-

dienen. Het berekend voordeel bedroeg gemiddeld 1,5 miljoen gulden,38 met een

minimum van 70.000 gulden en een maximum van ruim 11 miljoen gulden.
Volgens de respondenten is de waarde van financieel onderzoek voor de strafrech-
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Tabel 8: Instanties die financieel onderzoek hebben verricht'
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instantie aantal onderzoeken

Divisie Centrale Recherche Informatiedienst 8
Bureau Financiële Ondersteuning 6
FIOD 4

team 4

MBT 1

commerciële bureaus (contra-expertise) 3

* Voor 3 van de 16 onderzoeken is onbekend welke instantie financieel onderzoek heeft verricht.

telijke afhandeling gering: het heeft zelden geleid tot ontneming van het wederrech-

telijk verkregen voordeel. Evenmin heeft het bijgedragen aan de beeldvorming over

daders en delicten en daarmee aan een (zwaardere) strafoplegging. Respondenten

erkennen wel dat financieel onderzoek officieren in principe kan ondersteunen in

het motiveren van de eis ter zitting. Ook kan het SFO bijvoorbeeld inzicht opleveren

in de connecties van een verdachte met financiële instellingen in het buitenland.

De waarde van een SFO is uiteraard afhankelijk van de kwaliteit ervan. Volgens de

respondenten liet die over het algemeen te wensen over. Als gevolg hiervan zijn in

enkele gevallen de voordeelberekeningen met succes aangevochten en niet verdis-

conteerd in het vonnis. Ook kwam het geregeld voor dat het resultaat van het SFO

niet is opgenomen in het proces-verbaal, omdat de berekening 'knullig' was.39 Over

het algemeen hebben de resultaten van het SFO dan ook niet bijgedragen aan een

strafrechtelijke afhandeling. Dit geldt ook voor vier onderzoeken waarbij de bere-

keningen - onder andere omdat conservatoir beslag achteraf gezien niet mogelijk

bleek - zijn overgedragen aan de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD).

In deze gevallen leverde het SFO weliswaar geen bijdrage aan de strafrechtelijke

afhandeling maar wel aan een naheffing van de Belastingdienst.

3.6.8 Rogatoire commissie

In zeven zaken bleef het milieucrimineel handelen niet beperkt tot handelingen bin-

nen onze landsgrenzen. Voor het verzamelen van bewijs is in die gevallen een beroep

gedaan op ambtsgenoten in het buitenland. Zoals aangegeven in tabel 6, werden in

totaal 36 rogatoire commissies ingesteld. De internationale rechtshulpverzoeken

zijn voor zover bekend ingediend in België, Frankrijk, Duitsland, Australië, Enge-

land, de Verenigde Staten en Luxemburg.

38 Dit heeft betrekking op het wederrechtelijk verkregen economisch voordeel zoals berekend voor elf onder-

zoeken; voor vijf van de zestien SFO's bleef het wederrechtelijk verkregen voordeel onbekend.

39 Als andere redenen om de berekening niet op te nemen in het proces-verbaal zijn genoemd: het berekend

voordeel is gering; het bedrijf is reeds failliet of doorverkocht.
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Afhankelijk van het beleid van de arrondissementen zijn contacten met het buiten-

land door het team onderhouden. Ook het bezoek aan het buitenland is verricht

door teamleden, al dan niet in gezelschap van de officier, de RC of advocaten.

Volgens de respondenten kostten rogatoire commissies over het algemeen veel tijd

- met als gevolg een uitloop van het onderzoek - en verliepen de verzoeken niet al-

tijd vlekkeloos. Voordat een commissie op pad kan, moet worden onderzocht wat de

in het betreffende land geldende rechtsregels en gewoonten zijn; daarnaast moeten

de te spreken verdachten en getuigen worden opgespoord. Dit betekent veel telefo-

neren en faxen. Rogatoire commissies vereisen dan ook een goede - maar zelden

opgestelde - planning. Taalbarrières vormden eveneens een probleem. Onzekerheid

over juridische zaken, bijvoorbeeld 'heeft de rechtbank in Nederland te maken met

een huiszoeking in het buitenland', was een derde probleem. Een vierde probleem

was gebrek aan ervaring met het deelnemen aan een rogatoire commissie. Wel is

hierbij aangetekend dat 'buitenlandse collega's nog minder ervaring hebben. Opge-

merkt is dat het voor Frankrijk zelfs de eerste keer was dat een rogatoire commissie

op bezoek kwam voor milieu-onderzoek .40

Over de mede- en samenwerking heeft men over het algemeen niet te klagen. Zo

is in Duitsland 'onderhands' geregeld dat een onderzoek dat bij het verkeerde arron-

dissement was aangevraagd, toch kon worden uitgevoerd. Wel zijn in Luxemburg

strenge eisen gesteld aan de commissie: de rechtshulpverzoeken mochten geen

betrekking hebben op fiscale zaken, en vragen dienden vooraf schriftelijk te worden

ingediend.

3.6.9 Voorlopige maatregel

Op elk willekeurig moment tijdens een milieu-onderzoek kan het noodzakelijk blij-

ken een voorlopige maatregel op te leggen. Algemeen doel hiervan is te voorkomen

dat ernstige milieuschade ontstaat of verder zal toenemen. Men kan hierbij denken

aan een situatie waarin de bodem door een partij lekkende vaten ernstig verontrei-

nigd wordt of dreigt te worden (Ministerie van VROM, 1994). In elf onderzoeken heeft

de officier gebruik gemaakt van de mogelijkheid een voorlopige maatregel op te leg-
gen. In totaal zijn veertien maatregelen opgelegd.41 Over het algemeen zijn voorlopi-

ge maatregelen succesvol toegepast. Dat wil zeggen dat door het toepassen ervan is

voorkomen dat illegale handelingen met afval voortduurden, en dat het afvoeren van

afval naar de juiste, wettelijk toegestane, opslagplaatsen is bevorderd.42

40 In Frankrijk was men - aldus de respondent - verbaasd dat met de illegale stort van chemisch afval be-

drijfseconomisch voordeel Is te behalen. Ook was de lokale gendarmerie niet op de hoogte van het

bestaan van enkele stortplaatsen.

41 In één onderzoek is de maatregel ingetrokken nadat de advocaat van de verdachte de grondslag ervan be-

twistte.

42 In één geval is de maatregel zonder succes gebleven, omdat de provincie achterwege liet haar zaken in het

kader van de verordening bedrijfsafval te regelen.
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3.6.10 Verhoor, aanhouding en voorlopige hechtenis
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Verhoor

Met uitzondering van drie onderzoeken, waarbij het verhoor van getuigen tevens

tijdens het vooronderzoek plaatsvond, is het opsporingsmiddel verhoor (evenals
aanhouding) in een laat stadium van milieu-onderzoeken toegepast. De redenen

hiervoor zijn tweeledig. Allereerst kan doorgaans pas tot verhoor worden overgegaan

wanneer diepgaand onderzoek aan de hand van een of meer van de hiervoor behan-

delde opsporingsmiddelen heeft plaatsgevonden. Omdat verhoren dan kunnen

plaatsvinden op basis van (processen-verbaal van) reeds verworven inzichten, wordt

de opbrengst van het verhoor hierdoor vergroot.

Een tweede reden is van juridische aard: iedereen die verdacht wordt van een straf-

baar feit, moet worden berecht binnen een redelijke termijn (art. 6 Europees Verdrag

voor de Rechten van de Mens).43 Indien verhoor - als eerste daad van vervolging - in

een laat stadium van onderzoek plaatsvindt, vergroot dit de kans dat een zaak bin-

nen een redelijke termijn op zitting kan worden gebracht. In die gevallen dat verhoor

in een vroeg stadium - namelijk tijdens het vooronderzoek - plaatsvond, had dit

geen consequenties voor berechting binnen de redelijke termijn. De verhoren von-

den namelijk plaats in het kader van een inspectie en konden daardoor dus niet als

eerste daad van vervolging worden opgevat.

Voor zover bekend, zijn gemiddeld per onderzoek veertig getuigen en dertien ver-

dachten verhoord.44 Verhoren zijn overwegend in koppels afgenomen: een ervaren

met een minder ervaren functionaris, of een functionaris met milieukennis in com-

binatie met een recherche-expert.

In vrijwel alle onderzoeken is de van-beneden-naar-boven-verhoorstrategie gehan-

teerd (van chauffeur naar directeur). 45 In een enkel geval is gebruik gemaakt van een

van-binnen-naar-buiten-strategie (van afnemer naar producent). De verhoren zijn

op één uitzondering na gevoerd aan de hand van een 'verhooropdracht, 'verhoor-

plan', 'vragenlijst', 'lijst van aandachtspunten' of een 'draaiboek verhoor'. Deze zijn

gebaseerd op (de processen-verbaal van) het GVO of het WED-onderzoek of, in een

enkel geval, op de tenlastelegging.

In vijf onderzoeken vonden verhoren plaats in aanwezigheid van een advocaat. In

die gevallen hebben advocaten tijdens het verhoor gezwegen - soms zaten ze achter

de verdachte - en zijn ze na afloop in de gelegenheid gesteld te reageren. De ervaring

leert dat vooral politiefunctionarissen in eerste instantie geen voorstanders zijn van

43 Het betreft hier de tijdsduur tussen de eerste daad van vervolging en berechting in eerste aanleg. Indien

een strafzaak niet binnen een redelijke termijn op zitting wordt gebracht, kan het OM niet ontvankelijk

worden verklaard in vervolging, of heeft dit gevolgen voor de strafmaat (zie ook Nelen e.a., 1994).

44 Zowel voor het aantal verhoorde getuigen als het aantal verhoorde verdachten ontbreken de gegevens

hieromtrent voor negen onderzoeken.

45 Uitzondering vormt een onderzoek waarbij de loslippigheid van de verdachte directeur de volgorde van

de verhoren bepaalde (van-boven-naar-beneden-strategie).
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de aanwezigheid van advocaten bij een verhoor. Een voordeel daarvan was echter

dat de advocaten het proces-verbaal van verhoor mede ondertekenden, zodat ter

zitting niet kon worden gesteld dat verklaringen onder dwang zijn afgenomen. Daar-

naast kon door de aanwezigheid van de advocatuur het onderzoek door de RC wor-

den verkort. Voor zover bekend, heeft verhoor door de RC plaatsgevonden in vijf

onderzoeken (totaal aantal verhoren: 35). Overigens is in geen van de onderzoeken

melding gemaakt van het benutten van de mogelijkheid tot verhoor van anonieme

getuigen.

De verhoorfase is bij vijf onderzoeken niet geheel succesvol verlopen. In twee onder-

zoeken is gewag gemaakt van een gebrek aan politiële ervaring met betrekking tot

zowel verhoren als aanhouden. Andere minpunten waren dat verhoren die plaats-

vonden tijdens vooronderzoek, niet volledig aan het papier waren toevertrouwd en

dat door tijdsdruk (zomermaanden) de verschillende verhoren gelijktijdig

plaatsvonden, waardoor onderlinge afstemming onvoldoende tot stand kwam.46

Aanhouding

Bij minimaal47 twaalf onderzoeken is overgegaan tot aanhouding van verdachten.

Hierbij zij opgemerkt dat aanhouden voor verhoor op basis van de WED in de tijd dat

de onderzoeken plaatsvonden, nog niet mogelijk was. Een beperkte mate van vlucht-

gevaar noemen respondenten als (andere) reden waarom slechts in een gering aantal

onderzoeken aanhouding plaatsvond. Anders geformuleerd: aanhouding was niet

altijd noodzakelijk. Andere overwegingen om niet tot aanhouding over te gaan zijn

dat aanhouden de tijdsdruk op het onderzoek vergroot (berechting binnen redelijke

termijn) en dat het de medewerking van verdachten nadelig kan beïnvloeden.

Voorlopige hechtenis

In twaalf onderzoeken was sprake van voorlopige vrijheidsbeneming van verdach-

ten. In totaal hebben 82 verdachten, ofwel 17% van het totale verdachtenbestand48,

een korte of langere tijd in voorlopige hechtenis doorgebracht. De duur van voor-

lopige hechtenis bedroeg gemiddeld vijftien dagen (minimaal 1 dag tot maximaal

150 dagen 49)

46 In één geval strookten de resultaten van het administratief onderzoek niet met de resultaten van het ver-

hoor. Dit bleek echter niet te wijten te zijn aan een feilbaar verhoor; de geringe kwaliteit van het admini-

stratief onderzoek was hieraan debet. Het administratief onderzoek werd naar aanleiding van de ver-

horen nog eens dunnetjes overgedaan.

47 Niet voor alle onderzoeken Is bekend of aanhouding heeft plaatsgevonden.

48 Het totale verdachtenbestand bedraagt voor tien onderzoeken 255 verdachten. Bij de berekening van het

percentage verdachten dat in voorlopige hechtenis (inclusief inverzekeringstelling) Is gehouden, Is uit-

gegaan van 25,5 verdachten per onderzoek. Het totale (geëxtrapoleerde) verdachtenbestand bedraagt dan

485 verdachten (100%, negentien onderzoeken).

49 De tijdsduur van voorlopige hechtenis is berekend op basis van gegevens over (slechts) 24 van de 82

(hoofd)verdachten die voorlopige hechtenis hebben ondergaan. De gegevens hieromtrent van de overige

verdachten konden niet worden achterhaald.
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Van structurele problemen rondom dit dwangmiddel maken respondenten geen .

melding. Wel hebben zich in vier van de twaalf onderzoeken enkele incidenten voor-

gedaan. In één geval betrof het de -volgens respondenten - niet passende aanpak

bij het in verzekering stellen van verdachten: verdachten dienden zich uit te kleden

en zijn aan een anaal onderzoek onderworpen. Omdat er geen vluchtgevaar bestond,

evenmin als een gevaar op het verduisteren van informatie, is bovendien getwijfeld

aan de noodzaak een dergelijk zwaar middel toe te passen. Een ander incident betrof

de communicatie tussen de milieu-officier en de raadkamerofficier. Nadat de raad-

kamerofficier zich - met succes - in alle bochten had moeten wringen om bevel tot

voorlopige hechtenis te verkrijgen, is de verdachte een halve dag later op vrije voe-

ten gesteld omdat de milieu-officier hem 'niet langer nodig had'. Een derde incident.

heeft betrekking op het nadelige effect van voorlopige hechtenis op het verloop van

de zitting. In dit geval had de advocatuur zonder succes gepoogd de verdachten vrij

te krijgen. Volgens een respondent heeft de advocaat dit opgevat als nederlaag en

'haalde [de advocaat] zijn gram' op zitting. Een vierde incident betrof het niet ver-

lengen van voorlopige hechtenis. Hierdoor maakte een verdachte gebruik van de

gelegenheid 'getuigen te bewerken'.

Tot slot merken respondenten op dat verdenking van milieudelicten onvoldoende

grond kan zijn om verdachten in voorlopige hechtenis te nemen. Enkelen vermelden

dat de artikelen 140 WvSr. (deelname aan een criminele organisatie) en 174 WvSr.

(bedreiging leven en gezondheid) in dergelijke gevallen uitkomst bieden.

3.7 Keuze van deelonderzoeken (projectvorming)

Om een succesvolle aanpak van milieuzaken te bevorderen vindt in grote onder-

zoeken idealiter een selectie van deelzaken of projecten plaats. Een keuze dient te

worden gemaakt voor welke vermoedens van strafbare feiten bewijzen zullen wor-

den verzameld. In het licht van een doelgerichte en doelmatige handhaving kunnen

immers niet alle vermoedens nader worden onderzocht; de capaciteit is nu eenmaal

beperkt. Projectvorming voorkomt dat een onderzoek uitwaaiert, en vormt een lei-

draad bij het opstellen van een vordering tot GVO, bij huiszoeking en inbeslagne-

ming, bij administratief en financieel onderzoek, bij het verhoor en bij het opstellen

van de tenlastelegging. Naarmate de selectie van projecten in een vroegere fase van

het onderzoek plaatsvindt, bijvoorbeeld tijdens het vooronderzoek, neemt de waar-

de ervan als middel ter sturing en beheersing van het strafrechtelijk onderzoek toe.

Bijkomend voordeel van projectvorming is dat rond projecten deelteams kunnen

worden gevormd. Dit maakt decentralisering van verantwoordelijkheden mogelijk
en voorkomt dat ieder teamlid zich met alle facetten van de zaak dient bezig te

houden.

In een kwart van de onderzoeken (5) heeft geen projectvorming plaatsgevonden.

Voor drie ervan geldt dat er sprake was van een beperkt aantal vermoedens van straf-

bare feiten. De vermoedens vormden te zamen een project. Met het oog op sturing

en beheersing was er geen aanleiding meer projecten te selecteren.
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Tabel 9: Projectvorming tijdens fasen van onderzoek; in chronologische volgorde
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fase aantal onderzoeken

na vooronderzoek / voorafgaand aan GVO of WED-onderzoek 3

na huiszoeking / inbeslagname van stukken 5

na administratief en/of financieel onderzoek 1

na verhoor 5

geen projectvorming 5

totaal 19

Bij de overige onderzoeken (14) heeft projectvorming wel plaatsgev onden. Project-

vorming liep uiteen van het bij de start van het opsporingsonderzoek selecteren van

onderwerpen (bijvoorbeeld de export van chemisch afval naar Frankrijk) tot een

selectie van wetsartikelen na de verhoorfase. In het laatste geval zijn zaken geselec-

teerd met het oog op de tenlastelegging.

In tabel 9 is aangegeven na welke momenten projecten zijn geselecteerd.50 Hieruit

blijkt dat projectvorming slechts in drie onderzoeken een leidraad kon zijn bij huis-

zoeking of inbeslagneming van stukken. Als leidraad bij administratief enlof finan-

cieel onderzoek heeft selectie wellicht een functie kunnen vervullen in acht onder-

zoeken, en als leidraad bij het verhoor van verdachten in negen onderzoeken. In de.

overige onderzoeken (5) heeft projectvorming - in de zin van het selecteren van

wetsartikelen - plaatsgevonden na verhoor en voorafgaand aan de strafrechtelijke

afdoening van de zaken. Voor deze onderzoeken geldt dat men projectvorming niet

heeft kunnen benutten als sturingsmiddel voor het opsporingsonderzoek. We conclu-

deren dat de kansen die projectvorming biedt (sturing en beheersing), over het

algemeen onvoldoende zijn benut.

Het aantal geselecteerde projecten liep uiteen van drie tot achttien, met een gemid-

delde van acht projecten per onderzoek. Over het algemeen was de officier van justi-

tie - in overleg met het team - verantwoordelijk voor de keuze van projecten.51 Voor

zover criteria voor de selectie zijn vastgesteld,52 werden als belangrijkste genoemd

de bewijsbaarheid, de haalbaarheid en de ernst van de strafbare feiten (milieu-

schade/crimineel gehalte). Overige selectiecriteria waren:

- de milieurelevantie;

- de diversiteit vande projecten;

50 In twee onderzoeken zijn in een vroeg stadium onderwerpen geselecteerd, die gaandeweg het onderzoek

zijn aangescherpt. Voor deze onderzoeken, waarbij eerst een grove selectie heeft plaatsgevonden en de

selectie gaandeweg is ingeperkt, is als moment van projectvorming aangehouden het moment waarop de

eerste selectie plaatsvond.

51 In twee uitzonderingsgevallen is de officier niet betrokken geweest bij projectvorming; In die gevallen Is

het MBT In overleg met het team tot een keuze gekomen.

52 In vijf van de veertien onderzoeken zijn selectiecriteria vastgesteld.
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- de betrokkenheid van zowel overheid als bedrijven;

- de verwevenheid van commune en milieudelicten;

- `wat goed klinkt voor de rechter'.

3.8 Het proces-verbaal

48

De kwaliteit van het proces-verbaal speelt een belangrijke rol in een succesvol ver-

loop van de zaak op zitting. Daarnaast is de opbouw van het dossier een graadmeter

voor de mate waarin de officier het onderzoek heeft gestuurd (zie ook Nelen e.a.,

1994). In deze paragraaf gaan we kort in op de kwaliteit, het al dan niet eenduidige

karakter en de structuur van processen-verbaal, de systematiek aan de hand waar-

van ze zijn opgemaakt, en de rol van de officier van justitie en de administratief coor-

dinator bij het tot stand komen van het verbaal.

De kwaliteit

In ruim de helft van de onderzoeken (10) kwalificeerden de WODC-IB&A-onderzoe-

kers de processen-verbaal als goed. Dat wil zeggen dat een buitenstaander zonder

veel zoekwerk snel inzicht verkrijgt in de zaak en het proces van opsporing. De ver-

balen zijn overzichtelijk en volgens een bepaalde structuur opgesteld. Bij een kwart

van de onderzoeken (5) ontbreekt enige structuur; de verbalen zijn aan te merken als

een samenraapsel van verslagen en formele stukken. Bovendien zijn ze onvolledig:

ze bevatten niet alle stukken die essentieel zijn voor de zitting. De kwaliteit van de
overige processen-verbaal (4) is beoordeeld als `gemiddeld': er is sprake van een

structuur, al vereist het verkrijgen van inzicht in de zaak en het onderzoek wel enig

zoekwerk en zijn inhoudsopgaven bijvoorbeeld onvolledig of onjuist.

Eenduidigheid

De processen-verbaal van de negentien onderzoeken waren allerminst eenduidig

wat de opzet en inhoud betreft. Hoewel van belang voor een succesvolle behande-

ling van milieuzaken was er zelden informatie in opgenomen over de vergunnings-

situatie en de positie van het bestuur. Ook ontbrak veelal een verklaring van milieu-

technische termen.

De naamgeving aan verschillende delen van het verbaal was evenmin eenduidig.

Voor buitenstaanders, bijvoorbeeld rechters, betekent dit dat het zich op de hoogte

stellen van een zaak hierdoor het karakter krijgt van het zoeken-naar-een-naald-in-

een-hooiberg. De verwarring is groot. Ter illustratie merken we op dat in verschil-

lende onderzoeken dezelfde maar ook verschillende zaken zijn besproken onder de

noemer van romp- of raamproces-verbaal, proces-verbaal van onderzoeks- of ambts-

handelingen, hoofdproces-verbaal, moederproces-verbaal, algemeen proces-verbaal

of overzichtsproces-verbaal. Ook kwam het voor dat bijvoorbeeld het raamproces-

verbaal, waarin idealiter zijn opgenomen een overzicht van onderzoekhandelingen

en de belangrijkste bewijsstukken waarop de tenlastelegging steunt, bestond uit

zakenprocessen-verbaal en/of verdachtenprocessen-verbaal. Of: het ambtshandelin-
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genproces -verbaal, dat zoals de naam aangeeft uit een overzicht van ambtshandelin-

gen zou moeten bestaan, bestond uit een hoofdproces-verbaal (inclusief het over-

zichtsproces-verbaal) en een zakenprocessen-verbaal. Eenduidige naamgeving

voorkomt verwarring en bevordert een vlotte behandeling van zaken.

De gehanteerde systematiek

In ongeveer een derde van de onderzoeken (7) is het proces-verbaal opgemaakt aan

de hand van de systematiek zoals gehanteerd door het MBT. De systematiek van Ger-

ding (1993) is in twee onderzoeken gehanteerd. In één onderzoek is een reeds af-

gerond proces-verbaal als voorbeeld genomen. In de overige gevallen is onduidelijk

op basis waarvan het proces-verbaal is opgemaakt (5), of is het proces-verbaal op-

gemaakt op basis van ervaringen van de politie (2) of het team (2). De vijf processen-

verbaal die als onvoldoende zijn gekwalificeerd, betreffen drie verbalen waarvan

onduidelijk is op basis waarvan ze zijn opgemaakt, en twee verbalen die zijn opge-

maakt op basis van teamervaringen. We concluderen dat het opmaken van het pro-

ces-verbaal volgens een beproefde systematiek (MBT/Gerding) de kwaliteit van het

verbaal ten goede komt.

Het bepalen van de structuur

Het verdient de voorkeur de structuur van een proces-verbaal in een vroeg stadium

van onderzoek vast te leggen en niet gaandeweg het onderzoek 'als vanzelf' te laten

ontstaan (zie ook Gerding, 1993). Een eerste argument hiervoor is dat een vroege

bepaling van de structuur de kwaliteit van het verbaal ten goede komt. Kenmerkend

voor zeven van de tien verbalen waarvan de kwaliteit goed is, is namelijk dat de

opzet ervan (minimaal) voorafgaand aan de verhoorfase is besproken.

Daarnaast geldt als argument dat het verbaal geen leidraad kan vormen voor bijvoor-

beeld de verhoorfase wanneer de opzet pas in een laat stadium is bepaald, zoals bij

het merendeel van de zaken (12) het geval was. Bovendien neemt de tijdsdruk op het

opmaken van het verbaal toe naarmate de opzet ervan pas in een later stadium van

onderzoek aan de orde komt. Zo is het opmaken van het proces-verbaal in minimaal

vier onderzoeken moeizaam verlopen doordat teamleden niet langer voor het onder-

zoek konden worden vrijgemaakt. In die gevallen kan men vraagtekens plaatsen bij

de mate waarin bij de planning van capaciteit rekening is gehouden met het opma-

ken van het proces-verbaal.

De rol van de administratief coordinator en de officier van justitie

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat het aanstellen van een administratief of

proces-verbaalcoirdinator de kwaliteit van het proces-verbaal bevordert.53 Deze

veronderstelling wordt niet bevestigd. Over het algemeen blijkt er geen verband

53 In achttien onderzoeken is een administratief cotirdinator aangesteld, van wie er drie tevens de rol van

proces-verbaalcoSrdinator vervulden.
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te bestaan tussen het aanstellen van een administratief coordinator en de kwaliteit

van het proces-verbaal.

Evenmin als het aanstellen van een administratief coordinator is de betrokkenheid

van de officier bij de opzet van het proces-verbaal een garantie voor een goede

kwaliteit van het proces-verbaal. Van de vijf ondermaatse verbalen was namelijk

in vier gevallen de officier betrokken bij de opzet ervan. Overigens moet hierbij wel

worden opgemerkt dat bij het merendeel van de verbalen die als `goed' zijn gekwali-

ficeerd, de officier (overwegend in overleg met het MBT) een actieve inbreng heeft

gehad bij de opzet ervan.

Resumerend merken we op dat de kwaliteit van het proces-verbaal - als belang-

rijke factor voor een goed verloop van de zaak op zitting - vooral is bevorderd door:

- een actieve inbreng van de officier bij de opzet van het verbaal;
- een beproefde systematiek bij de opzet te hanteren;

- in een vroeg stadium van onderzoek de structuur van het verbaal vastte stel-

len.

3.9 Samenvatting en conclusie

Strafrechtelijk milieu-onderzoek is te typeren als een reeks beslissingen. Centrale

vragen daarbij zijn: wat is het probleem, gaan we het probleem aanpakken en, zo ja,

wat gaat wie met welke middelen, onder welke voorwaarden en met welk doel aan

het probleem doen? De voorafgaande paragrafen namen dit beslissingsproces onder

de loep. In deze paragraaf vatten we de resultaten hiervan kort samen en belichten

we enkele leerpunten.

Geconstateerd is dat de helft van de onderzochte milieuzaken aan het licht kwam

door handhavingsactiviteiten: hetzij door bestuurlijk toezicht, hetzij door afgesloten

strafrechtelijk opsporingsonderzoek. Ook brengt het onderzoek naar voren dat bur-

gers en bedrijven een signalerende functie vervulden bij het achterhalen van milieu-

zaken. Daarnaast is geconcludeerd dat in de helft van de zaken officieren te laat zijn

ingeschakeld; hun sturende kwaliteiten zijn daardoor onvoldoende benut.

Van belang voor een succesvolle opsporing en aanpak van (meer) milieuzaken, en

daarmee voor het verkorten van de `sudderduur' en het beperken van de opsporings-

tijd en -kosten ervan, is:

- het uitwisselen en bundelen van justitiële. en bestuurlijke informatie;

- het bevorderen van een structurele afstemming en samenwerking tussen be-

stuurlijke en strafrechtelijke handhavingspartners;

- het ontwikkelen en benutten van de potentiële signaleringsfunctie van burgers

en bedrijven;

- het direct betrekken van officieren van justitie bij vooronderzoek.

In feite betreft het hier de randvoorwaarden voor de definiëring van het aan te pak-

ken probleem en daarmee voor de beslissing het probleem aan te pakken.

Nadat vermoedens over strafbare feiten zijn gesignaleerd vindt doorgaans de beslis-
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sing tot vooronderzoek plaats. Het vooronderzoek dient vervolgens als basis voor

de beslissing de zaak al dan niet aan te pakken, alsook voor de keuze tussen een

GVO of een WED-onderzoek. Daarnaast biedt het vooronderzoek de mogelijkheid de

problematiek verder te concretiseren, de doelstelling van het opsporingsonderzoek

te formuleren en te komen tot projectvorming. Door projectvorming kan het GVO/

WED-onderzoek `behapbaar' worden gemaakt. Een degelijk opgezet en uitgevoerd

vooronderzoek is een voorwaarde voor een plan- en projectmatige aanpak van

milieuzaken. Anders geformuleerd: het vooronderzoek levert de informatie op basis

waarvan een aantal - vanuit het oogpunt van sturing en beheersing - belangrijke

beslissingen voorafgaand aan en tijdens het opsporingsonderzoek kunnen worden

genomen. Het bepaalt daarmee in belangrijke mate het verloop, de resultaten en het

succes van het GVO/WED-onderzoek.

Zoals geconstateerd, zijn de doelstellingen van vooronderzoek - evenals overigens

de doelstellingen van het GVO of het WED-onderzoek - doorgaans niet of dusdanig

ruim geformuleerd dat zij geen houvast boden voor de beheersing en besturing

ervan. Het verloop van (voor) onderzoeken was dan ook grotendeels afhankelijk van

het toeval; er was geen grip op de duur en inhoud ervan. Logisch gevolg hiervan was

dat de opbrengst van vooronderzoeken gering was: ze bleken onvoldoende basis te
bieden voor de beslissing de zaak aan de pakken en voor beslissingen in het licht van

een plan- en projectmatige aanpak van milieuzaken.

Het gevolg hiervan is dat GVO's en WED-onderzoeken zijn gestart op basis van onvol-

ledige informatie. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een onbalans tussen de zwaarte

van de zaak en de omvang van het GVO/WED-onderzoek, zowel wat de inhoudelijke

aspecten van het onderzoek betreft als de manier waarop het onderzoek is georgani-

seerd en gestructureerd (bijvoorbeeld de ingezette capaciteit). Ook is het zo dat niet

in alle gevallen de - met het oog op het doelmatig en doeltreffend realiseren van het

gewenste resultaat van onderzoek - juiste onderzoekmethoden zijn gehanteerd. Een

ander gevolg van de matige kwaliteit van vooronderzoeken is dat het GVO of het WED-

onderzoek veelal niet in het teken stond van het vergaren van bewijsmateriaal, maar

van verder onderzoek naar vermoedens van strafbare feiten. Bezien vanuit de optiek

van projectmanagement behoeft dit geen probleem te vormen; vanuit de optiek van

het strafrecht (bijvoorbeeld de berechting binnen de redelijke termijn) kan dit wel

tot problemen leiden.

Uitgaande van een planmatige handhaving blijken de beslissingen over de keuze van

onderzoekmethoden en de organisatorische randvoorwaarden, alsook over de keuze

tussen een GVO of een WED-onderzoek onvoldoende doordacht als gevolg van de

geringe opbrengst van vooronderzoeken. Zo ontbraken veelal toereikende criteria

om een afgewogen beslissing te nemen. De beslissing tot een GVO of een WED-onder-

zoek vond niet plaats op basis van kenmerken van de zaak of het gewenste resultaat

van onderzoek, maar van persoonlijke voorkeuren voor en vooroordelen over een

GVO/WED-onderzoek.

Wat de organisatorische randvoorwaarden betreft, merken we op dat niet in alle

gevallen toereikend overleg heeft plaatsgevonden over financiering en de in te zet-
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ten capaciteit. Als gevolg hiervan hadden deelnemende instanties beperkte moge-

lijkheden om milieu-onderzoek te plannen in de financiële en personele begroting

van de eigen organisatie. Zoals we in het volgende hoofdstuk zullen bespreken, heeft

dit ertoe geleid dat niet in alle onderzoeken voldoende personeel ter beschikking

was.

Overzien we de tijdens het GVO/WED-onderzoek toegepaste dwangmiddelen en on-

derzoekmethoden dan is vooral gebruik gemaakt van financieel onderzoek, milieu-

technisch onderzoek (monsterneming) en administratief onderzoek. Als belangrijke

middelen om bewijs te vergaren bepaalden deze vormen van onderzoek in grote

mate het succesvol verloop van het strafrechtelijk milieu-onderzoek. Zowel voor het

financieel als milieutechnisch onderzoek geldt echter dat de opbrengst ervan gering

was als gevolg van een ontoereikende professionele en planmatige opzet en uitvoe-

ring ervan. De onderzoeken leverden inhoudelijk geen bijdrage aan het vervolg van

het GVO/WED-onderzoek; evenmin leverden ze bewijsmateriaal54 op voor strafbare

feiten of droegen ze bij aan de gerechtelijke afhandeling van de zaak. Voor toekom-

stige milieu-onderzoeken betekent dit dat wanneer financieel en milieutechnisch

onderzoek een professionele en planmatige opzet en uitvoering ontberen, andere

onderzoekmethoden de voorkeur genieten.

De opbrengst van administratief onderzoek was wat het vergaren van bewijsmateri-
aal betreft groter. Als gevolg van geringe kennis en ervaring, een feilbare coordinatie

en sturing en een beperkte planmatige aanpak heeft het administratief onderzoek in

hoge mate de duur (en uitloop) van strafrechtelijke milieu-onderzoeken bepaald.

De kwaliteit van het eindprodukt van onderzoek, het proces-verbaal, is van belang

voor een succesvol verloop van de zitting. Op basis van het proces-verbaal wordt

immers de afhandeling van de zaak beslist. Zoals is geconcludeerd, was de kwaliteit

van milieuprocessen-verbaal nog niet optimaal. Teneinde de kwaliteit te verhogen

zijn goede ervaringen opgedaan met een actieve inbreng van de officier bij de opzet

ervan en met het hanteren van een beproefde systematiek. Daarnaast leert de erva-

ring dat de sturing van het onderzoekproces gebaat is bij het in een zo vroeg moge-

lijk stadium van onderzoek vaststellen van de structuur van het verbaal.
Over het algemeen kunnen we concluderen dat door een falende inwinning en bun-

deling van informatie de mogelijkheden van een projectmatige en planmatige

aanpak van zaken niet optimaal zijn benut ter sturing en beheersing van zowel het

creatief als beheersmatig onderzoekproces. Daarnaast zijn beslissingen op basis van

onvolledige informatie genomen; ze waren daardoor niet altijd doordacht. Boven-

dien heeft men zich bij de planning van onderzoeken minder rekenschap gegeven

van de consequenties verbonden aan bepaalde beslissingen dan met het oog op een

planmatige handhaving nodig was.

54 Wat monsterneming betreft is dat ook logisch: de meeste GVO's zijn immers gevorderd op basis vanvals-

heid in geschrifte (art. 225 WvSr.).
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Mensen en middelen

Het vorige hoofdstuk beschreef de wijze waarop zware milieucriminaliteit is aan-

gepakt. In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag hoe de opsporingsonderzoeken wer-

den georganiseerd, en staan we stil bij het functioneren van de deelnemers eraan.

Hiertoe beschrijven we in paragraaf 4.1 de organisatie van opsporingsonderzoeken.

Aan de orde komen drie grootheden die van belang zijn voor de beheersing van on-

derzoeken: de menskracht, de tijdsduur en de (financiële) middelen. Ook gaan we in

op het convenant. Vervolgens belicht paragraaf 4.2 de samenstelling, de omvang en

de huisvesting van het team, en de verdeling van taken. Paragraaf 4.3 gaat in op het

functioneren van het team. Het functioneren van de officier van justitie en de rech-

ter-commissaris staat centraal in paragraaf 4.4. De paragrafen 4.5 en 4.6 behandelen

respectievelijk het functioneren van de politie en van de overige instanties. We be-

sluiten het hoofdstuk met een samenvatting en conclusies (paragraaf 4.7).

4.1 De organisatie van het onderzoek

4.1.1 Menskracht

Ondanks afspraken over de in te zetten menskracht in convenanten, zijn de aan-

vankelijke toezeggingen over de te leveren onderzoekscapaciteit van de zijde van

vooral politiekorpsen in acht van de twaalf onderzoeken niet nagekomen, in die zin

dat minder politiefunctionarissen zijn ingezet. Respondenten concluderen dat als

gevolg hiervan een aantal onderzoeken is uitgelopen. Aan de andere kant benoemen

respondenten een uitloop van het onderzoek juist als oorzaak van het niet nakomen

van afspraken over te leveren menskracht. Waarom men de afspraken niet nakomt,

is een kip-of-ei-kwestie.55 Overigens is het in een enkel geval - zelfs zonder conve-

nant - ook voorgekomen dat meer menskracht is ingezet dan oorspronkelijk was

gepland. Een uitloop van het onderzoek werd hierdoor echter evenmin voorkomen.

Op de onderzoeksvraag op basis waarvan personeel (flexibel) is gepland, was het ant-

woord doorgaans (voor zover dat kon worden gegeven) de beschikbaarheid van func-

tionarissen en het relatief vage criterium `ervaringsgegevens'. Over het algemeen is

geen flexibiliteit in de planning ingebouwd en is de omvang of samenstelling van het

team evenmin tussentijds bijgesteld als bijvoorbeeld bleek dat de omvang van de

zaak geringer/forser was dan voorspeld. Veelal bleek pas in een laat stadium van

55 De reorganisatie van de politie, de tegenvallende resultaten van het onderzoeken het gegeven dat 'de

politie altijd zo veel mogelijk man opvoert in een convenant teneinde meer BOP-gelden te verkrijgen' zijn

enkele andere suggesties van respondenten waarom afspraken niet zijn nagekomen. (BOP betekent Bij-

zondere Opsporingskosten Politie.)
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onderzoek hoe 'zwaar' de zaak was; bijstelling van de omvang of samenstelling van

het team was in dat geval mosterd na de maaltijd.

4.1.2 Tijdsduur

54

De totale tijdsduur van (onderzoek naar en de afdoening van) de negentien milieu-

zaken bedroeg gemiddeld twee en een kwart jaar, uiteenlopend van 11 tot 57 maan-

den.56 De duur van het opsporingsonderzoek - als onderdeel van de totale tijdsduur

en gerekend vanaf het moment dat het team is opgericht tot het-moment- aarop het

is ontbonden57 - bedroeg gemiddeld negen en een halve maand (minimaal vier tot

maximaal twintig maanden).

Kenmerkend voor de zaken met een korte tijdsduur (minder dan 2,5 jaar) is dat het

strafrechtelijk onderzoek is voorafgegaan door vooronderzoek. Een ander kenmerk is

dat deze zaken in de beginfase kort hebben 'gesudderd'. De politie of het bestuur was

in die gevallen nog niet lang met de zaak bezig voordat het OM op de hoogte werd ge-

steld. Hieruit kunnen we leren dat vooronderzoek evenals het in een vroeg stadium

contact opnemen met de officier de onderzoeksduur verkort.

Het merendeel van de onderzoeken (14) heeft langer geduurd dan in oorsprong was

gepland. Enkele respondenten verzuchten dan ook: 'Het loopt altijd uit.' Gemiddeld

bedroeg de uitloop drie en een halve maand. Voor de overige onderzoeken geldt dat

twee onderzoeken verliepen volgens planning en dat voor drie onderzoeken de tijds-

duur niet was gepland. Van uitloop kon in het laatste geval geen sprake zijn. Als be-

langrijkste oorzaken van een langere tijdsduur zijn genoemd:

gebrek aan menskracht;

wisselingen in teamsamenstelling;

de uitslagen van het GL lieten lang op zich wachten;

er waren aanvullende verbalen of ingrijpende wijzigingen in het proces-verbaal

noodzakelijk;

uitdijing van het onderzoek, bijvoorbeeld doordat andere strafbare feiten wer-

den ontdekt;

er was geen rekening gehouden met het inwerken van teamleden;

56 Het betreft hier de tijd die is verstreken tussen het moment waarop het eerste signaal werd afgegeven

(begindatum) en de datum waarop de eindbeslissing werd uitgesproken (einddatum). Hierbij merken we

op dat in negen zaken nog geen sprake is van een eindbeslissing. Voor deze zaken is als einddatum sep-

tember 1994 genomen, ofwel het moment waarop het WODC/B&A-dossieronderzoek werd afgerond. De

gemiddelde tijdsduur geeft daarom de minimale duur aan van de aanpak en behandeling van milieu-

zaken. Overigens hebben de onderzoekers in februari 1995 nogmaals (telefonisch) nagevraagd of de eind-

beslissingen reeds bekend waren. Dit bleek niet het geval.

57 Niet voor alle onderzoeken is via het dossieronderzoek bekend geworden op welk moment het team is

opgericht of opgeheven. Wanneer de oprichtingsdatum onbekend was, is als startdatum de datum van

vordering GVO genomen of de datum van de eerste onderzoekshandeling. Bij het ontbreken van een op-

heffingsdatum is als einddatum genomen de datum waarop het team is geëvalueerd of de datum van dag-

tekening van sluiting van het laatste proces-verbaal.
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- bij gebrek aan deskundigheid liep de tijdsduur van de lees- of tapperiode uit;

- er zijn andere onderzoekhandelingen uitgevoerd dan gepland;

- een ander strafrechtelijk onderzoek kreeg meer prioriteit.

Over het algemeen is men van mening dat grotere strafrechtelijke milieu-onderzoe-

ken niet eenvoudig, zo niet onmogelijk, zijn te plannen. Het plannen van de tijds-

duur was soms gebaseerd op 'ervaringsgegevens', maar meestal was het natte-vinger-

werk omdat, zoals verwoord door een respondent, 'er een staartje uit het moeras

steekt; als men eraan trekt kan er een muis of een olifant meekomen'. De meeste

respondenten zijn van mening dat pas in een laat stadium van onderzoek - na de

huiszoeking, het administratief onderzoek, de verhoren of zelfs pas na afronding

van het proces-verbaal - een nauwkeurige tijdsplanning mogelijk was. Hierbij mer-

ken we op dat planning per definitie gebaseerd is op beperkte informatie, maar daar-

door nog niet onmogelijk is. Wel is tijdsplanning onmogelijk als er onduidelijkheid

bestaat over het doel van onderzoek (inhoudelijk niveau) en als men niet zeker kan

zijn van het effectueren van de prioriteitenstelling (procesmatig niveau).

Doorgaans is bij een overschrijding van de tijdsduur het convenant niet aangepast

of zijn geen nieuwe convenanten opgemaakt. Om het onderzoek te sturen en te

beheersen is bij een uitloop van onderzoek het convenant dus niet benut.

4.1.3 (Financiële) middelen

Op één uitzondering na vormde.het verkrijgen van middelen (computers, auto's,

stellingkasten e.d.) geen probleem. Vooral in de wat oudere onderzoeken is hiertoe

met succes een beroep gedaan op het ministerie van VROM.

Voor financiële middelen is in elf onderzoeken aanspraak gemaakt op de pot van de

Bijzondere Opsporingskosten Politie (BOP). De overige onderzoeken zijn gefinan-

cierd uit eigen middelen, of men heeft via het projectbureau politiële handhaving

milieuregelgeving een beroep gedaan op de financiële bronnen van het Nationaal

Milieubeleidsplan (NMP). Als redenen waarom de BOP-pot niet is aangesproken,

noemt men:

- het was niet nodig: 'geld was destijds (tot 1990) geen probleem omdat de politie

enthousiast was' of 'voor milieuwethandhaving bestonden vaste voorzieningen';

- het betrof geen commune delicten;
- men was in de (onjuiste) veronderstelling dat de BOP-aanvraag voorafgaand aan

het onderzoek moest worden ingediend.

In het laatste geval waren de regels rondom de BOP-pot niet duidelijk. De regeling is

onlangs wederom aangepast; enkele respondenten spreken de kritiek uit dat op dit

moment de regels evenmin duidelijk zijn. Overigens hebben zich slechts in twee

onderzoeken problemen voorgedaan rond de aanvraag van BOP-gelden.58

58 In het ene geval was de BOP-pot in eerste instantie leeg en kwamen de gelden laat ter beschikking; in het

tweede geval kon er in eerste instantie geen aanspraak op worden gemaakt omdat het convenant niet

door de korpschef (namens de burgemeester) was getekend.
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Het WODC/B&A-onderzoek heeft beperkt zicht gegeven op de criteria (los van de

BOP- of ~-criteria) op basis waarvan een begroting is opgesteld. Zoals geconclu-

deerd, zijn convenanten inclusief de begroting veelal in een laat stadium van onder-

zoek opgesteld. In die gevallen vormden de werkelijke uitgaven59 het criterium ofwel
de basis van de begroting.

In een kwart van de onderzoeken blijkt dat het vrijmaken van politiefunctionarissen

afhankelijk is geweest van de mogelijkheid te kunnen beschikken over aanvullende

budgetten (BOP). Vooral met betrekking tot de onderzoeken na 1990 bestaat het idee

dat'de politie het liefst eerst een zak met centen heeft' voordat een opsporingsonder-

zoek kan worden gestart.

Voor zover is achterhaald, zijn de begrotingen doorgaans opgesteld door de team-

leider of -coordinator. Officieren werden hierbij meestal niet betrokken. Eén officier

merkt hierover op: 'wij hebben geen financiële verantwoording, en dat is fout; het is

onduidelijk waar het geld blijft'. In dit verband is de beheerscommissie60 van belang.

Over deze commissie, een onderwerp dat in vier convenanten is opgenomen, mer-

ken we op dat teamleden veelal niet op de hoogte waren van het bestaan ervan en

dat beheerscommissies in de onderzoekpraktijk niet merkbaar een rol hebben ge-

speeld ('de beheerscommissie is een papieren tijger').

Geen van de respondenten maakt melding van een tekort aan financiële middelen.

Wellicht speelt hierbij mee dat'binnen het budget blijven soms meer van belang is

dan de kwaliteit van onderzoek, aldus een respondent.61 In drie onderzoeken is zelfs

BOP-geld overgehouden. Het is besteed aan andere milieu-onderzoeken en aan een

automatiseringsproj ect.

4.1.4 Het convenant

Ondanks het 'deftige' woord behelst een convenant in feite niet meer dan het zwart

op wit vastleggen van gemaakte afspraken over bijvoorbeeld het doel van onderzoek,

de in te zetten mensen en middelen, de tijdsplanning en de taken en verantwoor-

delijkheden. Idealiter vormt het convenant hierdoor een leidraad bij de beheersing

en sturing van het strafrechtelijk opsporingsonderzoek. Met het oog op een succes-

volle uitvoering van milieu-onderzoeken is dan ook als voorwaarde voor het ver-

59 Overigens betreft het hier slechts een beperkt deel van de werkelijke uitgaven: wat een strafrechtelijk

milieu-onderzoek kost, is niet vast te stellen. Een gezamenlijke manier van verantwoording afleggen van

deelnemende instanties ontbreekt immers. Elke instantie heeft bovendien een eigen manier van verant-

woording afleggen, of: instanties hoeven geen financiële verantwoording af te leggen.

60 Beheerscommissies worden doorgaans gevormd door de ondertekenaars van het convenant (politiechefs,

hoofdofficier, hoofd MBT) en een (vertegenwoordiger van de) procureur-generaal. Takenvan de commis-

sie zijn onder meer het toezicht houden op de wijze waarop de beschikbare gelden worden aangewend,

het toetsen van uitgaven aan de resultaten van onderzoek, en het bepalen van de bestemming van de na

het onderzoek resterende goederen en gelden.

61 Volgens dezelfde respondent zijn wegens beperkte financiële middelen onderzoeken afgeblazen of is om

redenen van kostenbesparing afgezien van bepaalde onderzoekhandelingen afgezien.
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krijgen van BOP-gelden gesteld dat een convenant wordt opgemaakt. In de praktijk

van de negentien milieuzaken zijn twaalf convenanten opgesteld. De omvang en

inhoud van de convenanten blijken zeer divers (zie voor de inhoud bijlage 1).

In de zeven onderzoeken waarin geen convenant is opgesteld, zijn afspraken even-

min in een andere vorm schriftelijk vastgelegd. Achteraf concluderen respondenten

in drie van deze onderzoeken dat een convenant wenselijk was geweest. De ver-

onderstelling hierbij is dat door het opstellen van een convenant had kunnen wor-

den voorkomen dat politiechefs voortijdig teamleden van het onderzoek afhalen.

Deze veronderstelling is echter niet gerechtvaardigd: in de onderzoeken waarin wel

gebruik is gemaakt van een convenant, kon evenmin het'trekken aan teamleden'

worden voorkomen. De conclusie is dat afspraken, voor zover die concreet zijn ge-

maakt, niet altijd zijn vastgelegd; maar ook als ze wel zijn vastgelegd, zijn ze niet

altijd nagekomen. Convenanten bieden dus geen sluitende garantie voor een goede

sturing en beheersing van strafrechtelijk milieu-onderzoek.

In (minimaal) de helft van de onderzoeken waarbij sprake was van een convenant,

was dit volgens respondenten niet opgesteld met het oog op sturing en beheersing

maar op het verkrijgen van financiële middelen uit de BOP-pot. Als voorwaarde voor

het verkrijgen van BOP-gelden gold immers een convenant. Zonder deze voorwaarde

zouden waarschijnlijk minder convenanten zijn opgesteld.

Over het algemeen is het convenant gehanteerd als een 'noodzakelijk' kwaad (in ver-

band met financiering) dan wel als 'modegril', en betwijfelen respondenten het nut

ervan voor sturing en beheersing. Slechts in één onderzoek vermelden respondenten

een voordeel van het convenant. Door er afspraken in op te nemen over persvoor-

lichting is het gelukt 'de pers buiten de deur te houden'.

Zeker wanneer het convenant in een laat stadium van onderzoek is opgesteld, kan de

sturende en beheersende kracht ervan nauwelijks worden benut. Dit was het geval in

zeven van de twaalf convenanten.62 Doorgaans heeft het convenant dan ook geen in-

vloed gehad op een doeltreffend en doelmatig verloop van onderzoeken.

Tabel 10 geeft aan welke organisaties convenanten hebben ondertekend. Hieruit

blijkt dat het afsluiten van convenanten in alle gevallen een zaak was tussen het MBT

en de politie, waarbij veelal het OM was betrokken. Gezien zijn sturende opdracht is

het opmerkelijk dat het OM niet in alle gevallen het convenant heeft mede-onder-

tekend.
Respondenten stellen dat aan de waarde van het convenant kan worden getwijfeld

indien de ondertekenaars ervan onvoldoende mandaat hebben om ervoor te zorgen

dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Uit het dossieronderzoek blijkt dat

minimaal63 twee convenanten niet zijn ondertekend door diensthoofden (mandaat)

62 In twee van de twaalf onderzoeken is het convenant ondertekend nadat het GVO/ WED-onderzoek was

gestart; in vijf onderzoeken vond ondertekening plaats op of na het moment dat het opsporingsonderzoek

werd/was afgesloten.

63 Voor vier convenanten Is onbekend welke (vertegenwoordigers van) organisaties het convenant hebben

ondertekend.
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Tabel 10: Organisaties die een convenant hebben ondertekend (N=8 convenanten).

organisatie

politie

M BT

OM

bestuur

overige organisaties

ondertekenaars onbekend
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aantal ondertekende

convenanten

maar door functionarissen van operationeel niveau (geen mandaat). Voor een van

deze onderzoeken geldt dat de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Bij het andere

onderzoek zijn afspraken over de inzet van menskracht en over de doorlooptijd van

onderzoek niet nagekomen. Omdat echter ook in andere onderzoeken, waarbij het

convenant wèl door diensthoofden is ondertekend, afspraken niet altijd zijn nageko-

men, houdt de stelling dat het nakomen van afspraken afhankelijk is van het man-

daat van de ondertekenaars geen stand. Zoals blijkt uit de voorgaande drie subpara-

grafen is daarvoor meer nodig dan voldoende mandaat. In algemene zin kunnen we

concluderen dat de veronderstellingen van respondenten over de voorwaarden waar-

onder een convenant wel werkt, niet opgaan.

4.2 Het opsporingsteam

4.2.1 Het samenstellen en formeren van het team

Als leider van het onderzoek heeft de officier van justitie formeel een sturende rol

in het samenstellen van het team. De formatie van het team vindt formeel plaats

door de officier en de diensthoofden. De officier dient haar/zijn wensen kenbaar te

maken aangaande bijvoorbeeld de benodigde kennis en ervaring, en de disciplines

die in het team vertegenwoordigd moeten zijn (zonder daarbij overigens de namen

van functionarissen te noemen). Betrokkenheid van de officier bij de samenstelling

van het team is een belangrijk sturingsmiddel voor onderzoek.

In minimaal64 een kwart van de onderzoeken (5) heeft de officier hiervan geen ge-

bruik gemaakt: hij /zij was niet betrokken bij de samenstelling van het team. Het

team is - soms in overleg met andere handhavers - samengesteld en informeel ge-

formeerd door de politie of de AID. In de praktijk betekende dit dat de (aanstaande)

teamleider collega's in de omgeving is gaan bellen om een team bijeen te sprokkelen.

Belangrijkste criterium daarbij was of iemand beschikbaar was. In één geval is uit-

64 Gegevens hierover zijn voor negen onderzoeken onbekend gebleven.
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drukkelijk verzocht om functionarissen met milieu-ervaring; aan dit verzoek is ech-

ter niet voldaan.

In de overige onderzoeken heeft de officier zich wel bemoeid met de teamsamenstel-

ling. De mate van bemoeienis verschilde echter sterk: van `kom maar met een voor-

stel', via het formuleren van criteria waaraan aanstaande teamleden dienen te vol-

doen, tot zelf de telefoon pakken en diensthoofden verzoeken om ondersteuning.

Overigens speelde in deze zaken hetzelfde probleem als bij onderzoeken waarbij de

officier niet was betrokken: aan het verzoek om mensen met milieu-ervaring te leve-

ren is geen of in zeer geringe mate gehoor gegeven. In enkele gevallen was dat ook

niet mogelijk, omdat het korps niet beschikte over functionarissen met milieu-erva-

ring. In andere gevallen beschikte het korps hier wel over, maar was de geringe

medewerking een probleem als gevolg van te weinig politiële prioriteit voor milieu-

zaken. Zoals verwoord door een respondent: `bij een milieuzaak werkt dat anders

dan bij moord'.

4.2.2 Omvangen samenstelling

De omvang van de teams bedroeg gemiddeld zo'n negen functionarissen, uiteen-

lopend van vijf tot zeventien teamleden. In tabel 11 is aangegeven welke disciplines

waren vertegenwoordigd. De teams zijn voornamelijk samengesteld uit politiefunc-

tionarissen en leden van het MBT die werkzaam zijn bij de hoofdinspectie van het

ministerie van VROM of bij de regionale inspecties.

Doorgaans maakten niet alle bij het opsporingsonderzoek betrokken instanties deel

uit van het opsporingsteam. Instanties die niet zijn vertegenwoordigd in het team,

vervulden meer ondersteunende werkzaamheden tijdens één of enkele fasen van

het strafrechtelijk onderzoek. Tabel 12 geeft een overzicht van de betrokkenheid van

deze instanties.

In drie kwart van de onderzoeken (15) heeft een wisseling plaatsgevonden in de

samenstelling van het team als gevolg van de reorganisatie van de politie, ziekte,

functiewisseling, een uitbreiding van het onderzoek of prioriteitverlening aan

andere (niet-milieu)zaken. In ongeveer de helft van deze onderzoeken is dit als

storend ervaren. Zeker wanneer wisselingen plaatsvonden op het moment dat het

onderzoek in volle gang was, bijvoorbeeld tijdens het administratief onderzoek, of

wanneer het een teamleider betrof, hebben ze het verloop van onderzoek nadelig

beïnvloed. Vooral wanneer het inwerken van nieuwe teamleden en/of de overdracht

van informatie niet vlekkeloos verliep, heeft een wisseling in teamsamenstelling een

uitloop van het onderzoek tot gevolg gehad.
Teamleden beoordelen wisselingen tijdens de slotfase van het onderzoek - het mo-

ment waarop het proces-verbaal wordt afgerond - als gebruikelijk en minder sto-

rend. Dat ligt voor de hand, omdat het team in de slotfase gaandeweg wordt af-

gebouwd. Doorgaans zijn zij die verantwoordelijk waren voor de afronding van het

proces-verbaal, minder te spreken over wisselingen in de slotfase van onderzoek.

Als het team uiteenviel en de teamleden niet alle wetenswaardigheden aan het
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Tabel 11: Disciplines vertegenwoordigd In het opsporingsteam
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discipline aantal onderzoeken aantal teamleden

(N=19) (N=174)

politie 19 103

MBT 12 31

RIMH 9 10

AID 3 13

rijksrecherche 2 4
Rijksverkeersinspectie 1 1
arbeidsinspectie 1 2

provincie 5 6
gemeente 4 4

Tabel 12: Betrokkenheid van ondersteunende diensten (naar aantal onderzoeken; N=19)

ondersteunende diensten aantal onderzoeken

Divisie Centrale Recherche Informatiedienst 8

Bureau financiële ondersteuning 6

FIOD 4

GL 11

MBT 2

Bureau Handhaving Europese Richtlijnen 2

RCID 3

pilotteam computercriminaliteit (politie) 3

Rijkswaterstaat 2

observatieteam (politie, AID) 3

Dienst water en milieu 2

TNO 1

reconstructieteam (politie) 1

Centraal Landelijk Informatiepunt Milieudelicten 1

papier hadden toevertrouwd, leverde het vervolmaken van het einddossier en het

opstellen van aanvullende processen-verbaal problemen op (zie ook paragraaf 3.8).

Voor het overige functioneren van het team verwijzen we naar paragraaf 4.3 van dit

hoofdstuk.

4.2.3 Verdeling van taken en verantwoordelijkheden

In de regel bestaat een opsporingsteam uit een teamleider, een tactisch coordinator,

een administratief coordinator, een technisch coordinator en enkele overige leden.

In de wat oudere onderzoeken is soms sprake van de functie 'teamcoirdinator';
hierin zijn de taken van zowel de administratief, tactisch als technisch coordinator

vertegenwoordigd.
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Tabel 13: Disciplines en taken (naar aantal onderzoeken; N=1 9)

6 1

politie MBT AID

teamleiding 17 - 2

tactisch coordinator 10 7 2

administratief coordinator 6 11 1

technisch coordinator 3 10 0

In de praktijk van de negentien onderzoeken droegen teamleden doorgaans geen

specifieke verantwoordelijkheid; zij waren inzetbaar voor het uitvoeren van verschil-

lende taken. Een uitzondering hierop vormden enkele onderzoeken waarin team-

leden de gedelegeerde verantwoordelijkheid droegen voor het verloop van bepaalde

deelonderzoeken. Mits de teamleden over voldoende kennis beschikten, zijn de

hiermee opgedane ervaringen naar de mening van respondenten overwegend posi-

tief. Verantwoordelijkheid delegeren verlicht immers de taak van leidinggevenden en

verhoogt de betrokkenheid van teamleden bij het onderzoek.

In tabel 13 is aangegeven welke disciplines de leidinggevende, administratieve, tacti-

sche en technische taken voor hun rekening namen.ó5 Hieruit blijkt dat de teamlei-

ding doorgaans in handen was van de politie. We merken daarbij op dat de politie

formeel altijd teamleider is. Dit betekent echter niet dat de politie tevens de feite-

lijke en dagelijkse teamleiding op zich heeft genomen. In tien onderzoeken had de

politie weliswaar de formele leiding, maar hebben andere instanties dan de politie,

namelijk het MBT en de AID, de feitelijke en dagelijkse leiding verzorgd.66 Een gebrek

aan inhoudelijke (recherchetechnische en milieu)kennis van de teamleider was de

belangrijkste reden dat het MBT en de AID de feitelijke leiding op zich namen. Daar-

naast gold als reden dat 'de politie te druk was met andere zaken'. Zoals we in para-

graaf 4.6 zullen bespreken, heeft het verschil tussen de formele en feitelijke leiding

aanleiding gegeven tot een competentiestrijd tussen het MBT en de politie.

Op basis van tabel 13 mogen we concluderen dat over het algemeen aandacht is

besteed aan de verdeling van taken binnen teams. Met uitzondering van technische

coordinatoren zijn immers voor (bijna) alle onderzoeken leiders en coordinatoren

aangesteld. Het benoemen hiervan heeft echter niet kunnen voorkomen dat in drie

onderzoeken onduidelijkheid bleef bestaan over de vraag wie welke taak diende uit

te voeren. Deze onderzoeken illustreren dat zonder het vastleggen en delegeren van

taken en verantwoordelijkheden benoeming een lege huls blijft.

65 De functie van teamco8rdinator is hierbij opgesplitst in tactisch, administratief en technisch coordinator.

66 Dit blijkt - behalve uit de gesprekken met respondenten - uit het gegeven dat het MBT in zeven onderzoe-

ken de functie vantactisch coordinator heeft vervuld. Veelal komen de functies van teamleider en tactisch

coordinator namelijk samen in de persoon van de (informele) teamleider.
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4.2.4 Huisvesting
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In ongeveer de helft van de onderzoeken was het volledige team gehuisvest in een

(leegstaand) politiebureau. In enkele gevallen is gebruik gemaakt van de faciliteiten

van de AID. Eén team zocht zijn onderkomen in een leegstaande vleugel van een

ziekenhuis. In drie onderzoeken is het team voorafgaand aan en met het oog op de

verhoorfase verhuisd naar een andere locatie ('om dicht bij de verdachten te zitten').

In twee gevallen was het team versnipperd over meer locaties.

Bij vier onderzoeken was sprake van huisvestingsproblemen. Zo ontstonden er com-

municatie- en coirdinatieproblemen doordat het niet mogelijk bleek de teamleden

bij elkaar te huisvesten. Onder andere door tijdsdruk en om redenen van bewaking

en bereikbaarheid weken twee teams uit naar (een af te sluiten gedeelte van) de kan-

tine van een politiebureau. Deze locaties zijn beoordeeld als te klein en'te warm'.

Het grootste knelpunt was echter dat de privacy van getuigen en verdachten niet kon

worden gegarandeerd. Ook in een ander onderzoek is gesproken over een te kleine

huisvesting, waardoor informatie (bijvoorbeeld in beslag genomen administratie)

niet overzichtelijk was te ordenen; dat had nadelige gevolgen voor het verloop van

het administratieve onderzoek. Voor een succesvol milieu-onderzoek is het dus van

belang dat het team gehuisvest wordt in een ruimte die groot genoeg is. Bovendien

moet de ruimte zodanig zijn dat de privacy van verdachten/ getuigen kan worden

gegarandeerd en dat vertrouwelijke informatie er veilig in kan worden opgeslagen.

4.3 Het functioneren van het team

In negen onderzoeken beoordelen respondenten de sfeer en samenwerking binnen

het team als redelijk tot goed. In zeven onderzoeken was sprake van spanningen,

conflicten, competentiestrijd, het niet nakomen dan wel het zonder overleg veran-

deren van afspraken of van andere vormen van een gebrekkige afstemming.67

Als verklaringen voor een gebrekkige samenwerking en een slechte teamsfeer noe-

men respondenten een waslijst van punten. De belangrijkste zijn:

- er was geen leider of er bestond onenigheid over het leiderschap;

- onduidelijkheid en onenigheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegd-

heden;

- het ontbreken van een planning;

- uiteenlopende rechtsposities van teamleden;

- wisselingen in de samenstelling van het team (inclusief de parttime inzet van
teamleden);

- te weinig kennis en ervaring.68

67 Voor drie onderzoeken ontbreken gegevens hieromtrent.

68 Als voorbeelden worden genoemd: te weinig kennis vanen ervaring met het handhaven van de milieuwet-

en regelgeving, te weinig kennis van de milieuproblematiek, geen ervaring met administratief en recher-

che-onderzoek, geen ervaring met het teamleiderschap of met projectmatig werken.
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Opmerkelijk is dat in de-onderzoeken waarin de sfeer en samenwerking wel als opti-

maal is ervaren, evenzeer sprake is van enkele van bovenstaande punten. In die ge-

vallen sprak men echter niet van knelpunten maar van factoren die de 'druk op het

team' opvoerden. Respondenten merken op dat hierdoor de saamhorigheid en eens-

gezindheid binnen het team juist is bevorderd. Onvoldoende kennis en ervaring is in

die gevallen bijvoorbeeld gecompenseerd door veel enthousiasme, een grote inzet

en voldoende motivatie om te leren en 'iets nieuws' aan te pakken. Daarnaast is de

parttime inzet van teamleden opgevangen door steeds twee leden aan een project te

verbinden; hierdoor werd continuïteit gegarandeerd. Als andere succesfactoren zijn

genoemd:
- een teamleider die functioneert als 'smeerolie', 'lijmfactor' of 'bindmiddel';

- voldoende tijd plannen voor kennisoverdracht tussen teamleden van verschil-

lende disciplines;

- volledige openheid binnen het team;

- het functioneren vanhet team op basis van gelijkwaardigheid.

4.4 Het functioneren van het OM en de RC

4.4.1 Het OM

Het oordeel van respondenten over het functioneren van de officier van justitie in

strafrechtelijk milieu-onderzoek is in ruim twee derde van de gevallen positief: in
dertien onderzoeken is de rol van de officier omschreven als sturend, leidinggevend,

betrokken en/of enthousiast. Bij de overige onderzoeken als terughoudend, afwach-

tend, ongeïnteresseerd en/of onvoldoende sturend.69 In drie gevallen waarin de

respondenten de rol van de officier overwegend als positief hebben ervaren, is het

MBT van mening dat de officier zelfs met minder sturing had kunnen volstaan. In de

mening dat officieren door veel sturing te veel hebben 'doorgedrukt', staat het MBT

alleen; overige respondenten bevestigen deze mening niet.70

Waarom officieren in zes onderzoeken een terughoudende of afwachtende houding

aannamen, is niet met zekerheid vast te stellen. Wel doen verschillende responden-

ten - onder wie officieren - enige suggesties hieromtrent. Als eerste noemt men de

onervarenheid met de behandeling van milieuzaken ('koudwatervrees'). Officieren

kunnen in dat geval bijvoorbeeld wat huiverig zijn om een GVO in te stellen.71

Een tweede suggestie is desinteresse; in dit verband wijzen enkele respondenten op

69 Overigens is bij drie onderzoeken in eerste instantie zonder succes een beroep gedaan op een officier om

een zaak aan te pakken. In tweede Instantie zijn drie andere officieren hiertoe wel bereid gevonden.

70 Wel hebben twee officieren de vakantieperiode van een handhavingspartner respectievelijk een collega-

officier benut om gemaakte afspraken om te zetten In andere; op een later moment Is dit echter weer

ongedaan gemaakt.

71 Overigens zijn enkele officieren hiermee voorzichtig, niet om redenen van 'koudwatervrees' maar omdat

het In hun ogen een 'paardemiddel' betreft en/of omdat volstaan kan worden met een aanpak onder de

Wet economische delicten.
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de leeftijd van officieren; de veronderstelling is dat het voor `wie tegen zijn pensioen

aanzit, allemaal niet meer zo hoeft'. Jonge officieren zouden met het oog op hun car-

rière `te veel en te breed' willen. Ook is het mogelijk dat (vermeende) desinteresse

verband houdt met de status van milieuzaken binnen het OM. Zo is bijvoorbeeld bin-

nen één rechtbank geringschattend over milieucriminaliteit gesproken, en is in een

ander geval een officier `gepest' met de aanpak van een bepaalde milieuzaak.

Als derde suggestie is genoemd de beperkte mogelijkheden van officieren om zich

sturend in te zetten voor de behandeling van milieuzaken. Gebrek aan prioriteit, tijd

en capaciteit heeft in een aantal gevallen het verloop van het onderzoek nadelig

beïnvloed.

Ten vierde noemt men de delicate positie van het OM bij - naar men vermoedt -

falende bestuurlijke handhaving. Enerzijds is men bevreesd een handhavingspartner

(bestuur) in de verdachtenbank te doen belanden, anderzijds is er de angst dat de

veroordeling van het bedrijf milder of in het geheel niet zal plaatsvinden doordat bij-
voorbeeld een provincie al jaren een ongewenste situatie voortdurend passief heeft

gedoogd.

In alle gevallen waarin de rol van de officier als positief en sturend is ervaren, is de

betrokkenheid van de officier bij het team groot te noemen. De officier had intensief

contact met het team, was veelvuldig aanwezig bij (wekelijkse) teamvergaderingen,

betrok het team bij beslissingen, of hield het op de hoogte van de gerechtelijke af-

handeling. In het algemeen is men van mening dat een grote betrokkenheid bij het

team een investering is én noodzakelijk is. Een goede sturing en beheersing van het

onderzoek kan hiervan het rendement zijn.

Bij een aantal onderzoeken waren versheidene officieren bij de zaak betrokken.

Hoewel de voorkeur van sommige respondenten ernaar uitgaat het onderzoek in één

hand te houden, heeft dit gegeven geen negatieve gevolgen gehad voor het verloop

van onderzoek. Bij wisseling van officieren geldt wel als voorwaarde dat zorg moet

worden besteed aan de overdracht van zaken. In voorkomende gevallen zijn `nieuwe'

officieren doorgaans goed ingewerkt en is de informatie toereikend overgedragen.

Mede in het licht van overdracht tussen officieren blijkt de rol van parketsecretaris-

sen van belang. In een aantal onderzoeken fungeerde de parketsecretaris als con-

stante factor, waardoor een afnemende betrokkenheid van het OM kon worden voor-

komen. Daarnaast lieten officieren zich (af en toe tot meestal) bij de contacten met

het team vertegenwoordigen door de parketsecretaris. Voor sommige teamleden ont-

stond de indruk dat vooral de parketsecretaris de zaak behartigde en dat de officier

alles aan hem/haar overliet. Getuige de woorden van een respondent -'Zo kan ik

ook officier zijn' - is die indruk niet zonder wrevel. Het blijft een feit dat parketsecre-

tarissen onmisbaar blijken bij de ondersteuning van officieren. Eén officier spreekt

over een parketsecretaris als `een maatje in het onderzoek' en benadrukt dat meer

gebruik zou moeten worden gemaakt van de capaciteiten van secretarissen. Dit geldt

des te meer als sprake is van beperkte mogelijkheden binnen het OM voor de aanpak

van grote milieuzaken, bijvoorbeeld omdat slechts één milieu-officier beschikbaar is

of omdat de tijd van de officier zeer beperkt is.
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Bij veertien van de negentien onderzoeken was een RC betrokken, voornamelijk in

verband met huiszoekingen, uitleveringsbevelen, conservatoir beslag, en verhoren

van verdachten en getuigen. Door een terughoudende opstelling van sommige

officieren hadden enkele RC's ook een actieve rol bij rechtshulpverzoeken72, bij het

bepalen van de richting van rechercheren of bij de keuze van het artikel waarop het

GVO zou worden gericht.

In zes onderzoeken uiten respondenten zich in zeer waarderende bewoordingen

over de RC. RC's leverden in die onderzoeken een actieve - en voor teamleden zicht-

bare - bijdrage, in de vorm van advies, meedenken en meewerken. In zes andere

onderzoeken zijn de respondenten gematigd positief. Slechts in twee onderzoeken

zijn zij niet te spreken over de rol van de RC. In die gevallen was sprake van `vliegen

afvangen' tussen de RC en de officier, en van tegenwerking en fouten. Fouten beston-

den er bijvoorbeeld uit dat de machtiging tot huiszoeking niet compleet was. Ove-

rigens geldt als een van de redenen waarom RC's niet bij alle onderzoeken zijn be-

trokken - naast uiteraard het feit dat dit niet in alle gevallen noodzakelijk is - de

negatieve ervaring met RC's in de vorm van tegenwerking en competentiestrijd

tussen een officier en een RC. In één geval werd de competentiestrijd aangewakkerd

doordat de teamleiding rechtstreeks contact onderhield met de RC.73

We merken op dat teamleden doorgaans minder zicht hadden op het functioneren

van RC's dan officieren van justitie. Gevolg hiervan was een discrepantie tussen het

oordeel van officieren en van teamleden: over het algemeen zijn teamleden minder

dan officieren te spreken over RC's.

Ook met betrekking tot RC's geldt dat er sprake kan zijn van wisselingen gedurende

het onderzoek. Omdat RC's in vergelijking met officieren doorgaans minder nauw

betrokken zijn bij de besluitvorming, is dit niet als hinderlijk ervaren. Onderzoeken

zijn hierdoor noch negatief noch positief beïnvloed.

Volgens enkele respondenten hebben een hoge werkdruk en capaciteitsproblemen

op een kabinet-RC het verloop van onderzoek beïnvloed. In één geval zijn capaci-

teitsproblemen - meer in het bijzonder: geen capaciteit voor verdere verhoren -

mede oorzaak geweest voor het afdoen van de zaak via transactie. De klacht is dat

het kabinet niet was ingericht op dit soort omvangrijke onderzoeken.

4.5 Het functioneren van de politie

De belangrijkste kritiek op het functioneren van de politie betreft zowel de kwaliteit

als kwantiteit: in twaalf onderzoeken is gesproken van geen of zeer beperkte kennis

en ervaring, en in vijf onderzoeken van een te beperkte continuïteit in capaciteit,

72 Meer specifiek gaat het hierbij om onderzoek naar de mogelijkheden om buitenlandse verdachten en in

het buitenland gepleegde feiten vanuit Nederland aan te pakken.

73 Formeel verloopt het contact tussen een teamleider en een RC via de officier vanjustitie.
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nog los van het gegeven dat bij de start van de meeste onderzoeken het beschikbaar

stellen van politiële capaciteit een probleem vormde (zie paragraaf 4.2.1).

Gebrek aan deskundigheid heeft zowel betrekking op onvoldoende ervaring met het

handhaven van de milieuwet- en regelgeving, als op onvoldoende milieukennis, on-

voldoende teamleiderschapservaring, onvoldoende kennis van administratief maar

ook van recherche-onderzoek, geen ervaring met projectmatig werken, en weinig

computervaardigheden. In één geval was tevens sprake van onvoldoende ervaring

met het aanhouden en verhoren van verdachten.

Door de jaren heen lijkt enige verbetering te zijn opgetreden in de mate van deskun-

digheid: vier meer recente onderzoeken hadden niet te lijden onder beperkte poli-

tiële deskundigheid. 74 Enkele respondenten zijn van mening dat binnen politie-

organisaties wel degelijk kennis aanwezig is, maar dat deze niet goed wordt ingezet.

Als oorzaken hiervoor noemen zij het verdwijnen van de veldpolitie, en de starre

organisatie van de politie. Een andere oorzaak is het beleid, dat erop gericht is zo

veel mogelijk politiefunctionarissen kennis en ervaring te laten opdoen met milieu-

onderzoeken. Wanneer een milieu-onderzoek zich aandiende, werden steeds

'nieuwe', onervaren functionarissen ingezet. Hierdoor is kennis wel in brede zin

opgebouwd, maar dit ging ten koste van een verdieping van de bestaande milieu-

ervaring.

Uitgezonderd voor politiefunctionarissen wier motivatie te lijden had onder de reor-

ganisatie, was het enthousiasme van de politie om zich op operationeel niveau in te

zetten voor de aanpak van milieuzaken doorgaans geen probleem. De persoonlijke

inzet van politiefunctionarissen was veelal goed: 'Milieu is nieuw en spannend'. De

aanpak is hierdoor echter niet professioneel maar - zoals verwoord door een respon-

dent - 'jongensachtig'.

Oorzaken van een matige kwantitatieve en kwalitatieve inzet van de politie zijn in

belangrijke mate te vinden op het niveau van de diensthoofden. Zo zijn politiefunc-

tionarissen voortijdig van het onderzoek afgehaald naarmate onderzoeken vorder-

den, indien onderzoeken weinig resultaten opleverden of als zich andere onder-

zoeken aandienden. Een knelpunt bij de politie-inzet vormde veelal het moment

waarop aanvullende processen-verbaal nodig waren. Ook signaleren verschillende

respondenten dat - ondanks het uitdrukkelijk verzoek om materiedeskundige func-

tionarissen - de 'politiechef zijn mindere mensen stuurt' als het om een milieu-

onderzoek gaat. Gegeven deze problemen en het (regio)grensoverschrijdende karak-

ter van milieuzaken pleiten enkele respondenten voor het opzetten van een landelijk

milieuteam. Hiermee doelen zij op een groep deskundige politiefunctionarissen,

gedetacheerd uit de verschillende regiokorpsen, die zich onder verantwoordelijkheid

van de minister van justitie en eventueel in een samenwerking met het MBT toelegt

op de aanpak van grotere strafrechtelijke milieuzaken.

74 Voor drie van de negentien onderzoeken ontbreken de gegevens hieromtrent.
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Divisie Centrale Recherche Informatiedienst

Zoals aangegeven in tabel 12, is in acht van de negentien onderzoeken gebruik ge-

maakt van de diensten van een accountant van de CRI. Op één uitzondering na is

geen van de respondenten positief gestemd over de inzet en opbrengst van CRI-

accountants. Als knelpunten zijn genoemd:

- accountants zijn niet flexibel inzetbaar ('de accountant had geen tijd als je hem

nodig had');

- ze onderhouden te weinig contact met het team en 'als ze komen, komen ze op

ongelegen momenten';

- ze zijn niet bereid tot samenwerking;

- zehebben een vertragende invloed op het verloop van onderzoek.

In het laatste geval doelt men voornamelijk op de hoeveelheid tijd - een halfjaar tot

een jaar - die de CRI nodig had om tot rapportage te komen. De rapportage is van

belang voor vervolging van verdachten, doordat zij bijvoorbeeld uitsluitsel kan

geven over de mogelijkheid om wederrechtelijk verkregen vermogen af te romen.

Een verlate rapportage heeft dan ook tot gevolg dat de eerste zittingsdatum in tijd

opschuift.

Het ligt voor de hand dat de genoemde knelpunten samenhangen met de door enke-

le respondenten genoemde capaciteitsproblemen en de (te) hoge werkdruk waar de

CRI destijds mee te kampen had. We benadrukken dat de situatie op dit moment een

andere is. Daarnaast zijn enkele (tijdelijke) knelpunten terug te voeren op het indi-

vidueel functioneren van de accountants. We merken hierbij op dat de betreffende

accountants niet meer in functie zijn; een van hen is wegens disfunctioneren ont-

slagen.
De respondenten signaleren dat accountants, en meer specifiek CRI-accountants,

eerder in het onderzoek moeten worden betrokken. Betrokkenheid verhoogt de op-

brengst van het administratief enlof financieel onderzoek en voorkomt de irritatie

dat een accountant 'op de valreep [daags voor huiszoeking] nog met opmerkingen

komt over wat hij wil meenemen bij het bedrijf' Bovendien speelt een accountants-

verklaring ook op de zitting een belangrijke rol (waarheidsvinding). Ondanks de

gesignaleerde knelpunten - en wellicht omdat deze tijdelijk van aard waren - is men

onverminderd van oordeel dat de inzet van accountants bij grotere strafrechtelijke

milieu-onderzoeken van essentieel belang kan zijn.

Gegeven de negatieve ervaringen met CRI-accountants is in een enkel geval over-

wogen (justitie-)externe accountants in te schakelen. Naast een snellere dienst-

verlening kan het voordeel hiervan zijn dat deze accountants over specifieke kennis

beschikken van bepaalde bedrijfstakken (bijvoorbeeld transport). Ook geeft een

enkele respondent de voorkeur aan accountants van VROM. Maar op basis van

juridische overwegingen gaan tevens geluiden op dat'het inschakelen van het eigen

[justitie-] apparaat' de voorkeur verdient. Als de CRI niet in aanmerking komt, kan

een beroep worden gedaan op een Bureau financiële ondersteuning (BFO).
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BFO

In acht onderzoeken is een beroep gedaan op een BFO.75 Door capaciteitsproblemen

is hieraan in drie gevallen geen gehoor gegeven.

De criteria waarop de afweging CRI of BFO is gebaseerd, zijn - met uitzondering van

het criterium `slechte ervaringen' - uiterst vaag. In sommige gevallen achtte men de

CRI niet nodig gegeven de vermeende geringe complexiteit van de zaak. Soms berust-

te de keuze louter op toeval: wie is er ondanks de beperkte capaciteit van zowel een

BFO als de CRI beschikbaar? In een ander geval heeft het idee meegewogen dat een

CRI-rapport op zitting `minder snel van tafel wordt geveegd' dan een berekening van

wederrechtelijk verkregen voordeel uitgevoerd door een BFO. De keuze CRI/BFO lijkt

niet te zijn ingegeven door de onderscheiden meerwaarde van deze organisaties wat

specifieke kennis en vaardigheden betreft.

Soms hebben de CRI en een BFO gezamenlijk een financieel onderzoek uitgevoerd.

Dit resulteerde in een spanningsveld tussen de CRI en het BFO - met nadelige gevol-

gen voor de verhoudingen binnen het team - of in een spanningsveld tussen de CRI

en het BFO enerzijds en het team anderzijds. In het eerste geval was het twistpunt

wie het wederrechtelijk voordeel zou gaan berekenen; in het laatste geval was ver-

schilde men van mening over de manier waarop het moest worden berekend.

Voor zover een BFO en de CRI niet gezamenlijk het onderzoek uitvoerden76 beoor-

delen respondenten de inzet van het BFO als goed en zorgvuldig.

FIOD

De FIOD was bij vier onderzoeken betrokken: in twee onderzoeken participeerde de

FIOD volledig, in de andere twee startte de FIOD naar aanleiding van en gelijktijdig

met het strafrechtelijk onderzoek een zelfstandig onderzoek. In het geval dat de FIOD

volledig deelnam - men was bijvoorbeeld regelmatig aanwezig bij teambijeenkom-

sten en bij verhoren - zijn de ervaringen met de FIOD zeer positief ('een gouden

greep'). In een van de twee gevallen waarin de FIOD zelfstandig onderzoek deed, gaf

de dienst te kennen dat achteraf gezien een meer intensieve betrokkenheid bij het

opsporingsonderzoekgewenst was geweest. Het argument hiervoor is dat het onder-

zoek is gestart op een `vage' basis; een regulier boekenonderzoek door de FIOD had

dit wellicht kunnen voorkomen. Overigens is dit in het vooronderzoek wel over-

wogen, maar had de FIOD op dat moment onder andere door de reorganisatie geen

belangstelling.

Bij de overige vijftien onderzoeken was de FIOD niet betrokken bij het strafrechtelijk

onderzoek. In vier gevallen is na afronding van het strafrechtelijk traject echter wel

informatie overgedragen aan de FIOD. In een geval heeft dit geresulteerd in een forse

naheffing; voor de overige drie zaken zijn de resultaten hiervan onbekend.

75 Ten tijde van sommige onderzoeken was een BFO nog niet opgericht.

76 Het betreft hier drie onderzoeken.
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Bestuur (provincies, gemeenten, schappen)

In negen onderzoeken maakten vertegenwoordigers van gemeenten/provincies deel

uit van het team. In de overige onderzoeken is inzet van het bestuur niet nodig

geacht of is het bestuur nadrukkelijk buitengesloten van het onderzoek. Mogelijke

belangenverstrengeling, gedoogsituaties, vermeende corruptie en vermoedens van

onoplettend en nalatig bestuurlijk handelen maakten de inzet van het bestuur in
het onderzoek tot een heikel punt. In sommige gevallen bestond bovendien de angst

voor politieke interventie.

De veronderstelling is dat met het buitensluiten van het bestuur het bemachtigen

van benodigde stukken kan worden bemoeilijkt. Slechts in één onderzoek is deze

veronderstelling bevestigd. Het verloop van onderzoek is hierdoor negatief beïn-

vloed. Op de invloed van het bestuur op het strafrechtelijk onderzoek wordt nader in-

gegaan in paragraaf 5.3.

GL
In veel milieuzaken is het van belang laboratoriumanalyses te laten uitvoeren. Dit

in verband met de bewijsvoering, om vast te stellen of er een strafbaar feit is ge-

pleegd alsook om te beslissen in welke richting het opsporingsonderzoek zich moet

ontwikkelen. Hiervoor kan het opsporingsteam een beroep doen op een particulier

laboratorium of op het GL.

In elf onderzoeken heeft het team gebruik gemaakt van de diensten van het GL. De

keuze voor het GL is doorgaans bepaald door de kosten verbonden aan analyse. Het

GL heeft immers vanuit de NMP-gelden een budget ontvangen om analyses in het

kader van strafrechtelijk onderzoek kosteloos uit te voeren. Dat 'het kroontje van het

GL het goed doet op zitting' is een andere reden waarom de keuze op het GL viel.

In vijf onderzoeken is gebruik gemaakt van de diensten van een particulier labora-

torium, en in één onderzoek van de diensten van een gemeentelijke milieudienst. De

betreffende opsporingsteams besloten van deze diensten gebruik te maken omdat

'geld destijds geen rol speelde' (tot circa 1990), omdat de capaciteit van het GL

beperkt was, of omdat een analyse door het GL te lang op zich zou laten wachten.

De respondenten vermelden naar tevredenheid te hebben samengewerkt met parti-

culiere laboratoria en de milieudienst. Over het GL is men minder te spreken. Het

belangrijkste knelpunt was tijdigheid: analyserapporten lieten te lang (tot zes maan-

den) op zich wachten. Volgens de respondenten was hiervan sprake in tien van de

elf gevallen dat het GL betrokken was. Onderzoeken liepen hierdoor vertraging op.

Recent lijkt hierin enige verbetering te zijn gekomen, al blijft volgens de responden-

ten het functioneren van het GL een 'standaardprobleem'.

Naast problemen rondom tijdigheid signaleren respondenten problemen met betrek-

king tot de kwaliteit van analyses. Volgens enkelen waren de resultaten van de analy-

ses niet altijd foutloos; ook zouden er fouten zijn gemaakt bij het toepassen van

analysemethoden.
Als laatste signaleren respondenten problemen rondom de klantgerichtheid en rol-

opvatting van het GL. Men spreekt van.afstemmings- en communicatieproblemen en
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van een competentiestrijd tussen het MBT en het GL. De competentiestrijd tussen

het MBT en het GL betrof vooral de interpretatie van analyses. Beide organisaties

zagen interpretatie als hun (exclusieve) taak. Vanuit het standpunt van het GL is het

dan ook begrijpelijk dat het eerder in strafrechtelijk onderzoek betrokken wenst te

worden, zodat het ontwikkelen van analysemethoden en de analyse meer toegesne-

den kunnen worden op de problematiek. Dit voorkomt dat onduidelijk is met welk

doel monsters moeten worden geanalyseerd. Indien het GL niet in een vroeg stadium

bij een onderzoek is betrokken, is het noodzakelijk dat bij de aanlevering van mon-

sters duidelijk wordt vermeld wat het doel van analyse is. Indien opdrachtgevers dit
nalaten, is het voor het GL eenvoudigweg niet mogelijk zijn werk (goed) te doen.

Het MBT reageert hierop - evenals overigens van een groot aantal teamleden - met

het vanuit zijn standpunt bezien begrijpelijke verwijt dat'ze [GL] meer willen weten

dan ze moeten doen: Zo wenste het GL bijvoorbeeld - volgens de respondenten on-

terecht - betrokken te worden bij monsterneming als voorwaarde voor analyse. Het

GL wilde in hun ogen te veel 'gesprekspartner' zijn, 'stelt zich op als coach' en'heeft

de intentie onderzoeksvragen te herformuleren; terwijl het GL 'alleen maar moet
uitvoeren'. Of: 'Vroeger wilde het GL niet alleen de kogelbaan bepalen, ze wilden ook

zoeken naar de dader. Dit gebeurt nu ook bij milieu-onderzoek.' Als een van de rede-

nen waarom het GL analyserapporten te laat afleverde, is dan ook vermeld dat het

zich te veel verdiept in de zaak. Beschuldigend merken twee respondenten op dat

'als het GL geen informatie over de zaak ontvangt, de te analyseren potjes in de koel-

kast verdwijnen'. Het GL zou zonder overleg besluiten monsters niet te analyseren.

De competentiestrijd, en meer in het bijzonder het standpunt van het MBT ('jullie

analyseren, wij interpreteren'), heeft er in één geval toe geleid dat het GL de rappor-

tage niet wilde vrijgeven. Uiteindelijk is na enkele maanden door tussenkomst van

de officier het rapport verschenen. Naar aanleiding hiervan is een standaardconve-

nant opgesteld tussen het MBT en het GL.

In een ander geval bestond onenigheid met het GL over de financiering van zijn on-

derzoekwerkzaamheden. Door het grote aantal monsters gingen de analysekosten de

f 10.000,- te boven; het GL trachtte deze kosten te verhalen op de politie. Het betrof

hier echter GL-interne regels, die niet zijn gedragen door de minister van Justitie. Het

GL was immers voorzien van NMP-gelden, die juist aan dit doel konden worden be-

steed. Door tussenkomst van het Stafbureau Openbaar Ministerie is het probleem

opgelost.

Niet zonder negatief oordeel merken enkele respondenten op dat het GL analyseme-

thoden vaststelde en de analyses vervolgens uitbesteedde aan particuliere laborato-

ria. Dit, terwijl tijdens een evaluatie van een relatief oud onderzoek is opgemerkt dat

'het GL in het geheel niet op zijn taak [was] voorbereid en nog geen concrete afspra-

ken of mogelijkheden [had] overwogen om particuliere laboratoria op een identieke

wijze te doen laten analyseren'. Een uitbesteding aan particuliere laboratoria kan in

principe een oplossing zijn voor te late rapportages.

Gegeven de gesignaleerde knelpunten alsook vanuit het oogpunt van de kosten

- indien korpsen gebruik maken van particuliere laboratoria, doet dat immers een
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beroep op het politiebudget - spreken enkele respondenten de wens uit een <analyse-

budget' te reserveren, zodat een beroep kan worden gedaan op particuliere labora-

toria.

MBT

In veertien van de negentien onderzoeken heeft het MBT een rol77 gespeeld bij stu-

ring en coordinatie, bij de selectie van zaken, bij administratief onderzoek, bij dos-

sieropbouw en bij de inbreng van kennis en ervaring. Zeker in de wat oudere onder-

zoeken (tot 1990) was het MBT een belangrijke - zo niet de enige - bron van kennis

voor het team. Het MBT fungeerde veelal als 'motor' van het onderzoek. Door de

meeste respondenten is de kwalitatieve inzet van het MBT als zeer goed beoordeeld.

In negen van de veertien onderzoeken waarbij het MBT was betrokken is echter wel

gewag gemaakt van competentiestrijd: zoals hiervoor beschreven tussen het GL en

het MBT, tussen het MBT en het team / de tactisch coordinator, tussen het MBT en

het Bureau Handhaving Europese Richtlijnen (BHER) /de RIMH, en tussen het MBT

en de teamleiding en/of de officier. Bij competentiestrijd tussen het MBT en het team

ging het voornamelijk over de strafrechtelijke aanpak van onderzoek tegenover het

milieuhygiënisch belang. In het geval van strijd tussen het MBT en de teamleiding/

officier is de kritiek dat het MBT 'de zaak te veel naar zich toe wilde trekken'. Doordat

het MBT beschikte over veel kennis van zaken, in tegenstelling tot menig teamleider,

liet het zich er in dat geval toe verleiden de verantwoordelijkheid voor en de leiding

van het onderzoek over te (willen) nemen. Zoals verwoord door respondenten: 'MBT'-

ers zijn kundige lieden, maar soms niet te stuiten' of 'die MBT'er is erg goed, maar

vergeet dat anderen het ook kunnen'.
Bij twee onderzoeken is de beperkte beschikbaarheid van MBT-leden als ongewenst

ervaren. Een respondent vermeldt dat kennis hierdoor niet kon worden overgedra-

gen. Een ander merkt op dat 'fulltime inzet altijd handiger is'. Het probleem is niet

zozeer dat kennis niet is overgedragen, als wel dat het team enig geduld moest uit-

oefenen: 'je krijgt een antwoord, maar je moet er wel even op wachten'.

Tot slot spreekt een respondent zich kritisch uit over het voornemen van het MBT

zich op afvalstromen te richten: 'Zij zouden juist de vergunningplichtige bedrijven

moeten aanpakken, vooral omdat de politie de afvaljongens wel aankan omdat het

geijkte boefbeeld hierop van toepassing is. Er ontstaat nu een gat: de aanpak van de

grote vergunningplichtige bedrijven.'

BHER/RIMH
In elf onderzoeken zijn het BHER of de RIMH bij de zaak betrokken geweest.78 Zowel

het BHER als de RIMH opereerden in deze zaken onder 'MBT-vlag' en leverden een

77 In twaalf onderzoeken was het MBT betrokken als teamlid, in twee onderzoeken als ondersteunende

dienst.

78 Het BHER is in twee zaken als ondersteunende dienst betrokken geweest; de RIMH heeft in negen

onderzoeken als teamlid gefungeerd.
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specifieke bijdrage aan onder andere monsterneming, tactisch onderzoek, het pro-

cesverbaal en aan onderzoek in het buitenland. In twee van de onderzoeken is ge-

wag gemaakt van slechte samenwerking en falende interne communicatie tussen
BHERIRIMH en het MBT; het betreft onenigheid over de vraag op welk moment het

MBT had moeten worden betrokken bij het onderzoek.

72

RCID

De bijdrage van de RCID aan grotere strafrechtelijke milieu-onderzoeken is beperkt

gebleven. In de drie gevallen dat de RCID was betrokken, bleek deze geen relevante

informatie over bijvoorbeeld bedrijven, werknemers en afvalstromen te kunnen leve-

ren. Niet altijd is duidelijk waarom de RCID verzoeken niet kon beantwoorden. In één

geval was de dienst erbij betrokken om bestuurders 'uit de wind te houden'.

Pilotteam computercriminaliteit

Het pilotteam computercriminaliteit, betrokken bij drie onderzoeken, is onder an-

dere ingezet bij huiszoekingen voor het doorlichten van bedrijfsadministratie. De
ervaringen met het team zijn in alle gevallen zeer positief. Gegeven de goede bij-

drage van het team is met het oog op administratief onderzoek geopperd het team

in toekomstig onderzoek eerder te betrekken.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) speelde in twee zaken een rol. In het ene geval nam RWS het

analyseren van watermonsters voor zijn rekening. In het andere geval vormde het

betrekken van RWS bij het onderzoek een discussiepunt. Onduidelijk was in hoeverre

RWS partij was in de zaak. Uiteindelijk heeft men besloten geen samenwerking te

zoeken met RWS, ondanks de verwachting dat de inzet van RWS een besparing van

werk met zich zou meebrengen. Achteraf concludeert men juist te hebben gehan-

deld. In het licht van dit incident en met het oog op strafrechtelijk milieu-onderzoek

spreekt men de wens uit een 'pool' RWS-functionarissen op te richten, zodat plaatse-

lijke (te betrokken) medewerkers kunnen worden gepasseerd.

Overige

Naast genoemde instanties zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met:

- AID (in drie onderzoeken). Bijdrage: volledige inzet in het team, observaties,

coordinatie van onderzoek.

- Rijksrecherche (twee onderzoeken). Bijdrage: teamlid.

- Een provinciale Dienst water en milieu (twee onderzoeken). Bijdrage: deed aan-

gifte, leverde informatie over vergunningen.

- TNO (één onderzoek). Bijdrage: stelde een verklaring op.over de gezondheids-

risico's bij overdosering van bestrijdingsmiddelen. Tijdens de zitting zijn de

TNO'ers als getuige-deskundigen gehoord.

- Een 'reconstructieteam' (één onderzoek). Bijdrage: reconstructie van fraude met

monsters (heeft uiteindelijk geen doorgang gevonden).
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- Arbeidsinspectie (één onderzoek). Bijdrage: teamlid; onderzoek naar arbeidsom-

standigheden; daarnaast is de arbeidsinspectie als getuige-deskundige gehoord.

- Rijksverkeersinspectie (één onderzoek). Bijdrage: teamlid; analyse van tacho-

graafschijven.

- Centraal Landelijk Meldpunt Milieudelicten (één onderzoek). Bijdrage: signale-

ring van vermoedens van strafrechtelijke feiten.

Bij het functioneren van bovenstaande instanties zijn - met uitzondering van het re-

constructieteam ('had gemist kunnen worden') - door respondenten geen kritische

kanttekeningen geplaatst. Het functioneren is over het algemeen als goed beoor-

deeld.

4.7 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk is de organisatie van het opsporingsonderzoek en het functioneren

van het opsporingsteam en de betrokkenen besproken. In de eerste plaats is daarbij

duidelijk geworden dat een convenant als een belangrijke leidraad voor de sturing

en beheersing van het onderzoek in geringe mate is benut. In de regel zijn convenan-

ten in een later stadium van onderzoek en vooral met het oog op het verkrijgen van

financiële middelen opgesteld. Convenanten hebben daarmee geen invloed kunnen

uitoefenen op een doelmatig en doeltreffend verloop van het onderzoek.

Drie (minimale) randvoorwaarden voor beheersing en sturing van strafrechtelijk mi-

lieu-onderzoek zijn: genoeg bekwame mensen en voldoende tijd en geld. Ondanks

afspraken hierover vormde de inzet van voldoende en kundige functionarissen in

menig onderzoek een probleem. Afspraken hierover zijn niet nagekomen, noch heeft

men elkaar hierop met succes aangesproken. We merken hierbij op dat voor een suc-

cesvolle en planmatige handhaving afspraken niet vrijblijvend kunnen zijn; afspra-

ken dragen het karakter van een resultaatverplichting. Daarnaast was de inzet van

personeel niet afgestemd op de behoefte aan bekwame lieden. Bij het 'leveren' van

functionarissen was niet de kwaliteit maar de beschikbaarheid van personen van

doorslaggevende invloed. Vanuit beheersmatig oogpunt is bovendien onvoldoende

rekening gehouden met pieken en dalen in werkdruk tijdens onderzoek; bij de plan-

ning van personeel is geen flexibiliteit ingebouwd.
De beschikbare tijd vormde doorgaans een probleem; vrijwel alle onderzoeken duur-

den langer dan gepland. Gegeven de geringe planmatige aanpak van de opsporings-

onderzoeken bevreemdt dit niet: onderzoeken zijn slecht te plannen als de wat-,

wie-, hoe- en waartoe-vragen onbeantwoord blijven. Van belang voor een relatief

korte duur van het onderzoek is dan ook het beantwoorden van deze vragen door

middel van een gedegen vooronderzoek.
Een derde randvoorwaarde is geld. Zoals geconcludeerd stelde de politie de inzet

van capaciteit dan ook afhankelijk van de financiële mogelijkheden. Het beschikbare

budget was echter zelden een probleem. In een enkel geval kwamen de (BOP-)gelden

laat ter beschikking, maar over het algemeen waren ze toereikend; in sommige geval-

len bleef er zelfs geld over.
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Idealiter omvat een opsporingsteam een optimale mix van persoonlijke en vakinhou-

delijke kwaliteiten. Een succesvol team samenstellen is dan ook geen eenvoudige

opgave. In beginsel heeft de officier van justitie een sturende rol bij het samenstellen

en formeren van het team. Als leider van het onderzoek dient hij /zij zijn/haar wen-

sen kenbaar te maken met betrekking tot de benodigde kwaliteiten. Niet in alle

zaken was de officier betrokken bij de teamsamenstelling; in die gevallen heeft hij/

zij niet zijn/haar sturende rol kunnen vervullen. In de zaken waarbij dat wel het ge-

val was, heeft de officier echter geen wensen met betrekking tot persoonlijke en/of

vakinhoudelijke kwaliteiten geformuleerd, of zijn vakinhoudelijke wensen (bijvoor-

beeld milieutechnische kennis) niet ingewilligd. In het laatste geval kan men vraag-

tekens plaatsen bij de -in het bijzonder politiële - prioriteitenstelling van dienst-

hoofden voor milieuzaken. Over het algemeen vormde bij het samenstellen van

teams noch de onderscheiden meerwaarde van organisaties (kennis en ervaring)

noch de persoonlijke - bijvoorbeeld leidinggevende - kwaliteiten van individuen een

criterium. De beschikbare capaciteit bepaalde de teamsamenstelling.

Bijna alle teams hebben wisselingen ondergaan. De ervaring leert dat indien vol-

doende aandacht is besteed aan overdracht en instructie, dit geen invloed hoeft te
hebben op de doorlooptijd van het onderzoek.

In alle teams zijn de taken en verantwoordelijkheden formeel over de teamleden ver-

deeld. Goede ervaringen zijn opgedaan met het delegeren van projecten aan (indivi-

duele of koppels van) teamleden. Veelal vormde het teamleiderschap een probleem:

het ontbrak de leiding (politie) aan leidinggevende kwaliteit en recherchetechnische

en milieuspecifieke kennis, de leiding was vooral bezig met andere zaken (geen prio-

riteit), of het leiderschap werd betwist (competentiestrijd). Zoals is geconcludeerd,

is een succesvolle handhaving erbij gebaat taken en verantwoordelijkheden op pa-

pier vast te leggen en hiernaar te handelen. Wanneer afspraken niet worden nageko-

men, dient men elkaar aan te spreken op de overeengekomen verdeling van taken en

verantwoordelijkheden.

Het naar tevredenheid functioneren van een team is afhankelijk van een uitgeba-

lanceerd evenwicht tussen drie hoofdaspecten: inhoudelijke (Waaraan werkt het

team?), procedurele (Op welke manier zijn werkzaamheden georganiseerd of gestruc-

tureerd?) en interactionele aspecten (Hoe gaan teamleden met elkaar om?). De sfeer

binnen een team (interactionele aspect) is dan ook van belang. In ongeveer de helft

van het aantal teams was de sfeer niet bevorderlijk voor het optimaal functioneren

van het team. De spanningen binnen teams zijn voornamelijk terug te voeren op

problemen op inhoudelijke niveau, bijvoorbeeld onduidelijkheid over het doel van

onderzoek, en op procedurele problemen, bijvoorbeeld onduidelijkheid over het for-

mele leiderschap. Duidelijkheid hierover bevordert een goede sfeer en is een voor-

waarde voor een doelmatig en doeltreffend functionerend team.

Over het algemeen zijn respondenten te spreken over de rol die de officier van justi-

tie en de RC in het onderzoek hebben vervuld. De grote betrokkenheid van officieren
is door de teams ervaren als hoogst noodzakelijk. In die gevallen dat officieren het

onderzoek overdroegen aan een collega-officier, is de overdracht van informatie als
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randvoorwaarde voor een niet aflatende onderzoeksturing vanuit het OM naar tevre-

denheid verlopen. Vooral parketsecretarissen blijken hierbij als constante factor een

cruciale rol te spelen.

Tot slot belicht dit hoofdstuk het functioneren van de deelnemende instanties aan

het onderzoek. We vatten de belangrijkste conclusies met betrekking tot de politie,

het MBT, het GL, de divisie CRI en de RCID samen. Het functioneren van de politie

kenmerkte zich door een enthousiaste inzet van individuele politiefunctionarissen;

de recherchekwaliteit van de politie liet echter te wensen over, evenals de mate

waarin politiefunctionarissen beschikbaar waren voor milieu-onderzoek (beperkte

prioriteit). Het is niet zo dat politiefunctionarissen over het algemeen gespeend zijn

van (recherchetechnische en milieu)kennis van en ervaring met milieu-onderzoek.

Wel heeft het streven om alle functionarissen milieu-ervaring te laten opdoen ertoe

geleid dat functionarissen die ervaring hebben kunnen opdoen bij een milieu-onder-

zoek, niet bij nieuwe milieu-onderzoeken zijn ingezet.

Het MBT is ervaren als een stuwende kracht achter de meeste onderzoeken. De kwa-

liteit van dit team, vooral met betrekking tot milieuhygiënische kennis, is hoog. De

kritiek op het functioneren van het MBT was de beperkte beschikbaarheid ervan - ge-

zien de hoge kwaliteit van het MBT is dat niet verwonderlijk - en de mate waarin

MBT.-leden zaken naar zich toetrokken. Het laatste punt ligt evenzeer voor de hand:

een ieder wil de gelegenheid hebben toebedeelde (uitdagende) taken te volbrengen.

Het MBT liet gegeven zijn taken en verantwoordelijkheden te weinig ruimte aan

andere deelnemers aan het onderzoek om hun taken uit te voeren. Dit illustreert ove-

rigens wel de grote betrokkenheid en de hoge mate van verantwoordelijkheidsbesef

van MBT-leden.

Bij geen van de onderzoeken is het functioneren van het GL als goed gekwalificeerd.

Een belangrijk kritiekpunt was de (lange) tijd die het GL nodig heeft om tot rappor-

tage van analyseresultaten te komen. Daarnaast is de kritiek van met name het MBT

dat het GL zich meer taken toeëigent dan gewenst. De lering die we hieruit kunnen

trekken, is in een vroeg stadium van onderzoek uiteenlopende taakopvattingen be-

spreekbaar te maken en taken en verantwoordelijkheden schriftelijk te formaliseren.

Ook is het van belang dat het GL de verwachtingen van samenwerkingspartners laat

meewegen in beslissingen over analyses.
Vooral voor ondersteuning bij het administratief en financieel onderzoek hebben

teams een beroep gedaan op accountants van de divisie CRI. Over het algemeen on-

derkennen teams het belang van de inzet van accountants. De belangrijkste kritiek

op het functioneren van de CRI-accountants luidt: rapportages zijn te laat aangele-

verd, er is te weinig contact onderhouden en samengewerkt met het team, en de

accountants zijn niet flexibel inzetbaar. Een leerpunt voor de CRI is dan ook dat de

inzet van accountants bij milieu-onderzoeken een planmatige en (flexibel) geplande

aanpak vereist. Daarnaast is het ook voor de CRI van belang dat zij zich op de hoogte

stelt van de verwachtingen van samenwerkingspartners en deze verwachtingen laat

meewegen in beslissingen betreffende financieel en administratief onderzoek.
Gegeven de formele taken en verantwoordelijkheden van de RCID mogen we ver-
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wachten dat de inzet van deze dienst bij vooral het vooronderzoek onmisbaar is. De

RCID was echter slechts bij een gering aantal onderzoeken (3) betrokken. In die geval-

len heeft de RCID geen relevante informatie kunnen aanleveren. De belangrijkste

reden om de RCID niet bij milieu-onderzoek te betrekken is de veronderstelde

geringe opbrengst ervan. Deze veronderstelling is gerechtvaardigd: in vergelijking

met bijvoorbeeld drugzaken bevindt de informatiepositie van de RCID zich met be-

trekking tot milieuzaken nog in de opbouwfase.
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Externe factoren

Het succes van een strafrechtelijk milieu-onderzoek is niet alleen afhankelijk van

het opsporingsproces (zoals beschreven in hoofdstuk 3), van de organisatie ervan of

van de ingezette mensen en middelen (hoofdstuk 4), maar ook van factoren in de

omgeving van het onderzoek. In dit hoofdstuk staan we stil bij vijf factoren die het

verloop van milieu-onderzoeken kunnen beïnvloeden maar er in principe geen deel
van uitmaken (externe factoren). De eerste factor, pers en publiciteit, is het onder-

werp van paragraaf 5.1. Paragraaf 5.2 gaat in op de tweede factor: advocaten. Het

bestuur en de politiek komen als derde factor aan bod in paragraaf 5.3. In paragraaf

5.4 bespreken we de wet- en regelgeving (factor vier). De vijfde factor, de bestuurs-

rechtelijke, civielrechtelijke en fiscale aanpak, wordt besproken in paragraaf 5.5. Het

hoofdstuk sluit af met enkele conclusies en een samenvatting (paragraaf 5.6).

5.1 Pers en publiciteit

De pers kan het verloop van een strafrechtelijk onderzoek zowel in positieve als in

negatieve zin danig beïnvloeden. Zo kan de pers een bijdrage leveren aan opsporing,

bijvoorbeeld in de vorm van het vergaren van informatie. De pers kan het onderzoek

echter ook voortijdig op het spoor komen en hieraan ruchtbaarheid geven ('uitlek-

ken'). Het gevolg hiervan kan zijn dat verdachten voortijdig worden getipt. Verdach-

ten zijn dan in de gelegenheid bewijsmateriaal te doen verdwijnen of af te reizen

naar veiliger oorden. Ook kan de mate van publiciteit - opgevat als een bijkomende

straf - de hoogte van de uiteindelijke strafmaat beïnvloeden. Hieronder belichten we

de invloed van (voortijdige) publiciteit op het verloop van strafrechtelijke milieu-

onderzoeken. Tevens komen afspraken over persvoorlichting en het publiciteits-

beleid van het OM aan bod.

In zes onderzoeken was sprake van het voortijdig uitlekken van informatie naar de

pers. Hierbij merken we op dat het in deze gevallen ging om persvoorlichting door

een ander dan justitie of een andere opsporingsinstantie nog voordat de verdachte

op de hoogte was van het strafrechtelijk onderzoek. Een tweede vorm van lekken

- informatie lekte uit nadat de verdachte was geïnformeerd over het onderzoek (bij-

voorbeeld door huiszoeking) - blijkt in grote strafrechtelijke milieu-onderzoeken

welhaast standaard. Ook in dit geval kunnen voortijdige persuitingen het verloop

van het onderzoek evenals de gerechtelijke afhandeling van de zaak beïnvloeden.

Niet bekend is of door berichtgeving die plaatsvindt nog voordat de verdachte van

het onderzoek op de hoogte is, bewijsmateriaal is vervormd of verdwenen. Feit is dat

geen van de verdachten door voortijdige publikatie ertoe is aangezet te vluchten. Wel

is er sprake van andere effecten van vooral de tweede vorm van voortijdige - evenals

overigens van tijdige - publiciteit. Onder andere doordat de (publieke) roep om
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resultaten toenam, was het effect van lekken meestal dat de druk op het onderzoek

werd vergroot. Lekken heeft de vrijheid van werken van opsporingsteams beperkt en

deed minimaal drie onderzoeken in een stroomversnelling geraken. Overigens is

hiermee niet gezegd dat het verloop van onderzoeken nadelig is beïnvloed - in de

zin van niet doeltreffend en niet doelmatig.

Een tweede effect was dat bij een voortijdige bekendmaking van het onderzoek rela-

tief meer (onderzoeks)tijd moest worden geïnvesteerd in het te woord staan van de

pers.

Een ander effect van lekken was - het betreft twee onderzoeken waarbij de zaak door

de pers flink is opgeblazen - dat het onderzoek werd verbreed. In deze gevallen heeft

publiciteit niet zozeer het proces van onderzoek beïnvloed als wel het inhoudelijk

verloop ervan.

In minimaal één onderzoek heeft publiciteit effect gehad op de afhandeling van de

zaak: omdat de publieke verontwaardiging groot was, is de zaak niet getransigeerd

maar is de verdachte gedagvaard. In hoeverre (al dan niet voortijdige) publiciteit

effect heeft gehad op de afhandeling van andere zaken, is onbekend omdat in een

fors aantal zaken nog geen eindbeslissing is genomen (zie hoofdstuk 6).

Een vijfde effect van publiciteit is dat twee hoofdverdachten een schadeclaim heb-

ben ingediend. De veronderstelling is dat (advocaten van) de verdachten hiermee

anticiperen op de gerechtelijke afhandeling, ofwel dat zij hierdoor een lagere straf

trachten te bewerkstelligen.

Ten slotte noemt een respondent als effect van publiciteit de bedreiging van de
- moeizaam opgebouwde maar na afronding van de zaak goede - verstandhouding

tussen handhavers en verdachten. In het geval van negatieve, suggestieve of foutieve

berichtgeving kan toekomstige handhaving, bijvoorbeeld in de vorm van een bereid-

willige medewerking van het bedrijf de nalevingssituatie te verbeteren, worden ge-

frustreerd.

Hoe informatie de pers bereikte zonder dat de verdachte reeds op de hoogte was

van het strafrechtelijk onderzoek, is onbekend. Indien na bijvoorbeeld huiszoeking

voortijdige berichtgeving plaatsvond, was (de advocaat van) de verdachte hieraan

meestal debet. Teneinde de justitiële afhandeling van de zaak te beïnvloeden, be-

speelden enkele verdachten actief de pers.

Of informatie uitlekt, in welke vorm dan ook, lijkt onafhankelijk van het gegeven of
binnen het team afspraken zijn gemaakt over persvoorlichting. Zoals eerder vermeld

(paragraaf 4.1.1), was in acht onderzoeken persvoorlichting een onderwerp van het

convenant. Dat wil zeggen dat schriftelijk werd vastgelegd wie de voorlichting ver-

zorgt. In de meer recente onderzoeken is dit standaard de persofficier van justitie.

Het is niet zo dat informatie niet uitlekte als hierover afspraken waren vastgelegd.

Wel ligt het voor de hand dat duidelijkheid over de vraag wie de pers voorlicht, heeft

voorkomen dat tegenstrijdige berichtgeving plaatsvond en dat (nog meer) informatie

voortijdig de pers bereikte.
Het persbeleid van het OM was tijdens alle onderzoeken terughoudend van aard. De

respondenten zijn unaniem van mening dat persvoorlichting het verloop van het
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onderzoek en de afhandeling van de zaak nadelig kan beïnvloeden. Van actief pers-

beleid was in drie zaken sprake nadat de gerechtelijk afhandeling had plaatsgevon-

den. In die gevallen is persvoorlichting niet gebruikt als bijkomende straf, maar als

middel benut om toekomstig nalevingsgedrag van ex-verdachten te bevorderen en

om hen verantwoording te laten afleggen aan burgers. Tot groot ongenoegen van

enkele teamleden zijn de betreffende persberichten opgesteld in samenspraak tus-

sen het OM en de verdachten. Omdat bij deze vorm van persvoorlichting het streven

is de sociale responsiviteit van ex-verdachten te bevorderen in plaats van hen extra

te straffen, ligt het echter voor de hand het persbericht in samenspraak op te stellen.

5.2 Advocaten

Dat advocaten een belangrijke rol spelen bij de gerechtelijke afhandeling van zaken

ligt voor de hand. Zij worden er immers voor betaald de gerechtelijke afhandeling

voor de verdachte zo gunstig mogelijk te laten verlopen. Zonder dit doel uit het oog

te verliezen kunnen advocaten echter ook invloed uitoefenen op het verloop van een

strafrechtelijk onderzoek. Vanuit de optiek van politie en justitie kunnen zij onder-

zoeken bijvoorbeeld `traineren Bij de meeste strafrechtelijke milieu-onderzoeken

hebben de advocaten niet nagelaten te pogen invloed uit te oefenen. Met andere

woorden, ook bij milieu-onderzoeken doen advocaten - wellicht tot verdriet van

politie en justitie - hun werk. We merken hierbij op dat de invloed van advocaten

ook een positieve kan zijn. De verdediging kan bijvoorbeeld een bijdrage leveren bij

het tot stand komen van jurisprudentie en bij het signaleren van mazen in de wet-

en regelgeving. Hieronder gaan we kort in op de manier waarop advocaten hun

invloed hebben aangewend, wat het resultaat daarvan was, en hoe vooral officieren

van justitie hiermee zijn omgegaan.
Zoals ook in de voorgaande paragraaf aan de orde kwam, hebben sommige advoca-

ten via de pers zorg gedragen voor de nodige ruis tijdens het onderzoek. In voor-

komende gevallen heeft dit geleid tot een verbreding van het onderzoek of tot een

extra tijdsinvestering van het team om persberichten voor te zijn of om tegenberich-

ten te doen verschijnen. Als andere vormen van invloed zijn te noemen: de verzoe-

ken het GVO te heropenen, verzoeken tot uitstel van sluiting van het GVO, verzoeken

tot schorsing van de zaak, verzoeken de zaak in der minne te schikken, verzoeken tot

een `fake-zitting, en verzoeken tot nadere verhoren (bijvoorbeeld het verhoor van

teamleden). Over het algemeen wordt het belasten van de RC met extra verhoren

gezien als strategie om de positie van de verdachte tijdens de procesgang te verste-

vigen. Alle genoemde verzoeken hebben als (bij) effect dat de duur van het strafrech-

telijk onderzoek wordt verlengd. De verzoeken - indien ingewilligd - kunnen immers

nieuwe feiten aan het licht brengen. Het antwoord van het team hierop, het vergaren

van aanvullend materiaal om het tegendeel te bewijzen, betekent een verlenging van

het onderzoek. Uiteraard zijn de verzoeken niet in alle gevallen ingewilligd. Uit het

gegeven dat advocaten dit soort verzoeken niet staken, kan echter wel worden

afgeleid dat ze zo vaak zijn ingewilligd dat het lonend blijft.



Hoofdstuk 5 80

Teneinde de invloed van advocaten te beperken hebben enkele officieren van justitie

twee strategieën ontwikkeld: (1) de advocaat is aanwezig bij verhoren, en (2) de offi-

cier 'onderhandelt' met de advocaat. In het eerste geval is de advocaat de wind deels

uit de zeilen genomen als hij /zij het proces-verbaal van verhoor mede ondertekende.

Voordeel hiervan is - naast het feit dat het vroegtijdig zicht geeft op het verweer -

dat tijdens de zitting geen discussie meer kan ontstaan over verklaringen van ver-

dachten. In het tweede geval zijn pogingen tot traineren verkleind doordat de offi-

cier met de advocaat 'onderhandelde' over gedragingen: aanwezigheid bij verhoren

is toegestaan mits de advocaat zijn/haar mond houdt tijdens verhoor, het GVO wordt

heropend in ruil voor de toezegging dat hij /zij de sluiting ervan niet tegenwerkt,

de zaak wordt getransigeerd als de verdachte een milieu-audit toestaat, of de zaak

wordt niet vervolgd mits schadeclaims achterwege blijven. Het mag bekend ver-

ondersteld worden dat 'onderhandelen' niet betekent het 'weggeven van macht';

onderhandelen betekent ook in deze context dat de officier zijn/haar invloed tot het

uiterste benut om de invloed van de advocaat te beteugelen. Vanuit het oogpunt van

doeltreffendheid en doelmatigheid blijken deze 'onderhandelingsstrategie' en de

eerder genoemde 'verhoorstrategie' bijzonder succesvol.

5.3 Bestuur en politiek

Onder bestuurlijke druk is het mogelijk dat strafrechtelijke onderzoeken worden ge-

staakt of juist worden aangezwengeld, of dat een zaak in der minne wordt geschikt of

juist wordt opgeblazen om een voorbeeld te stellen. Een strafrechtelijk milieu-onder-

zoek kan het lijdend voorwerp zijn van een bestuurlijk politiek steekspel. In hoeverre

bestuurders milieu-onderzoeken en de gerechtelijke afhandeling hebben beïnvloed,

is het onderwerp van deze paragraaf. Zoals vermeld in paragraaf 4.6, is het bestuur

(gemeente, provincie, schappen) in alle milieu-onderzoeken betrokken geweest;

hetzij in de rol van teamlid, hetzij in de rol van slachtoffer of verdachte.

De invloed van het bestuur op het strafrechtelijk onderzoek was het meest direct in

onderzoeken waarbij lagere overheden als verdachte (medeplichtige, dader) een

hoofdrol vervulden. Het gedrag van het bestuur bepaalde in die gevallen het object

van onderzoek. In een vijfde van de onderzoeken (4) was hiervan sprake. Het betrof

het aannemen van steekpenningen door, en het omkopen van ambtenaren (artt.

177 en 363 WvSr.). Geen van de verdachten is veroordeeld: de zaken zijn nog niet af-

gehandeld, ze zijn 'met een sisser' afgelopen of ze zijn geëindigd in het vrijspreken

van de verdachte. In hoeverre het bestuur dit resultaat zelf heeft bewerkstelligd, is
op basis van het WODC/B&A-onderzoek niet te bepalen.

Inclusief de vier onderzoeken waarbij het bestuur de rol van medeplichtige of dader

vervulde, is in vijftien van de negentien milieuzaken de rol van het bestuur door

respondenten gekenschetst als zeer discutabel. Slechts in vier onderzoeken is het

bestuur zonder enige verdenking gebleven. Over het algemeen kan worden gesteld

dat de discutabele rol van het bestuur voor een fors deel mede verantwoordelijk was

voor het complexe karakter en de problematische bewijsvoering van milieuzaken en
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dus voor het verloop van strafrechtelijke milieu-onderzoeken, en de afhandeling van
zaken.

Waaruit bestond die discutabele rol? Het antwoord van respondenten is unaniem:

passief gedogen, actief gedogen zonder sluitende vergunning, geen of falend toe-

zicht houden, te weinig controleren, vergunningen afgeven die niet kunnen worden
gehandhaafd, onvolledig registreren (bijvoorbeeld afgiftebonnen) en misstanden

niet tijdig signaleren. Dit kan een teleurstellend verloop van strafrechtelijk milieu-

onderzoek tot gevolg hebben. Wanneer het bestuur jarenlang het gedrag van de

verdachte door de vingers heeft gezien, is het voor een rechter bijvoorbeeld zeer

problematisch dit gegeven niet in de beoordeling te verdisconteren.

Volgens de respondenten is de belangrijkste oorzaak van de discutabele rol de afhan-

kelijkheidsrelatie tussen bestuur en bedrijven: de bedrijven bieden de helpende

hand op het moment dat het bestuur zich geen raad meer weet (bijvoorbeeld bij een

omvangrijke bodemverontreiniging of bij overvolle afvalopslagplaatsen). Deze be-

drijven strenger aanpakken betekent dat het bestuur het gevaar loopt de oplossing

voor zijn probleem te verspelen.

Gegeven deze afhankelijkheidsrelatie bevreemdt het niet dat in de praktijk van de

negentien milieuzaken de informatie-uitwisseling en afstemming tussen strafrechte-

lijke en bestuurlijke handhaving in het geheel niet of zeer problematisch is verlopen.

Dat is te betreuren, omdat afstemming een succesvolle handhaving kan bevorderen;

bestuurlijke en strafrechtelijke middelen kunnen elkaar wederzijds kunnen onder-

steunen en versterken. De lering die hieruit getrokken kan worden is onder andere

dat opsporingsteams moeten voorkomen dat zij zich gaan 'blind staren' op het ver-

krijgen van bestuurlijke informatie; zij moeten tijdig en actief ook andere bronnen

benaderen om informatie te vergaren (bijvoorbeeld branche-organisaties, Kamers

van Koophandel, Belastingdienst, brandweer).
Het bestuur staat niet te popelen via het strafrecht de eigen glazen in te gooien. An-

derzijds staan strafrechtelijke handhavers evenmin in de startblokken zich vrijwillig

in een dergelijk wespennest te storten. Hierdoor blijven de mogelijkheden van het

recht onbenut om de verdachte tot naleving van de wet- en regelgeving te bewegen.

5.4 Wet- en regelgeving

Voor een doeltreffend verloop van onderzoek en voor een succesvolle afhandeling

van de zaak is goede wet- en regelgeving een instrument van eminent belang. Dat op

de milieuwet- en -regelgeving veel valt aan te merken, mag als bekend worden ver-

ondersteld. Zoals verwoord door enkele respondenten: 'de milieuwetgeving is een

ramp', '(...) is niet waterdicht' en '(...) verandert met de dag'. In deze paragraaf gaan

we in op enkele specifieke problemen, op de invloed hiervan op strafrechtelijke

milieu-onderzoeken, en op enkele oplossingen.

Specifieke problemen rondom milieuwetgeving concentreerden zich rond de WCA,

de AW en de bestrijdingsmiddelenwet. De meest prangende vraag was telkens: wan-

neer kan iets als afval worden benoemd? De wetgeving gaf hierop geen antwoord;
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voor zover dat wel het geval was, gaven monsterneming en -analyse geen uitsluitsel.

De geanalyseerde stoffen schommelden veelal net onder of boven de normwaarde en

leverden geen overtuigend bewijs dat 'afval' bijvoorbeeld wederrechtelijk is opgesla-

gen of gestort. Zeker wanneer stoffen zijn gemengd - nog los van de vraag wat onder

'mengen' dient te worden verstaan - was het zeer moeilijk te bewijzen dat de ver-

dachte heeft gehandeld in strijd met de milieuwetgeving.

Naast problemen rondom verjaarde, onvolledige en niet- handhaafbare vergunnin-

gen en verordeningen signaleren respondenten problemen met betrekking tot de (te

korte) verjaringstermijnen, de willekeurigheid van het onderscheid tussen misdrijf

en overtreding, de te lage, wettelijk vastgestelde boetes bij niet naleving, alsook juri-

dische onduidelijkheden ten aanzien van verantwoordelijkheden en bevoegdheden

van de verschillende handhavende instanties.

Het gevolg van de genoemde problemen was allereerst dat over het algemeen zeer

veel informatie is verzameld om het bewijs rond te krijgen. De tijdsinvestering voor

bewijsvoering was hierdoor groot. Mede hierdoor kenden milieu-onderzoeken een

relatief lange duur. Een tweede gevolg was dat strafrechtelijk milieu-onderzoek voor

de nodige frustraties kon zorgen: na maanden speuren was het bewijs nog steeds

niet rond, of het bewijs was wel rond maar de opgelegde straf stond in geen verhou-

ding tot de strafbare feiten. Van de ruime ontsnappingsmogelijkheden van de milieu-

wetgeving ging geenszins een motiverende werking uit. Zoals verwoord door een

respondent: 'het is dweilen met de kraan open'.

De oplossing voor dit probleem ligt voor de hand. Zoals ook blijkt uit tabel 5, waarin

de strafbare feiten zijn vermeld op basis waarvan een GVO is gevorderd, zochten

.officieren van justitie geregeld hun toevlucht bij het WvSr. Valsheid in geschrifte is

immers makkelijker te bewijzen dan een milieudelict: 'Er is altijd wel een papiertje

vals'. Maar ook de artikelen 140 (deelname aan een criminele organisatie), 326 (op-

lichting en bedrog) en 174 (gevaar voor leven en gezondheid) blijken meer soelaas te

bieden dan de WCA of AW. Als gevolg van een problematische milieuwetgeving zijn

milieucriminelen veelal niet vervolgd op basis van de milieuwetgeving maar op basis

van het WvSr.

De milieuwetgeving is echter niet voor niets ontworpen: het zou de middelen moe-

ten bieden die nodig zijn om specifieke problemen te beheersen en te bestrijden die

niet via het WvSr. zijn aan te pakken. Teams noch officieren van justitie leggen zich

dan ook neer bij de tekortschietende staat van de milieuwetgeving. Het is een goede

gewoonte na afloop van het strafrechtelijk onderzoek een notitie op te stellen waarin

de ondervonden knelpunten met betrekking tot de milieuwetgeving aan de orde

komt. Deze notities zijn veelal landelijk verspreid. En niet zonder succes: als gevolg

van de notities zijn werkgroepen ingesteld, zijn enkele wetswijzigingen doorgevoerd,

of is de problematiek op de agenda van de rijksoverheid geplaatst.

Het opstellen van knelpuntennotities is daarom aan te bevelen. Dit geldt evenzeer

voor de gewoonte van enkele officieren om zich voorafgaande aan de beslissing op

basis van welke artikelen het opsporingsonderzoek zal plaatsvinden, te informeren

over eventuele knelpunten van de betreffende artikelen.



Externe factoren

5.5 Bestuursrechtelijke, civielrechtelijke en fiscale aanpak
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Tot op zekere hoogte kunnen bij de aanpak van milieuzaken gelijktijdig bestuurs-,
civiel-, fiscaal- en strafrechtelijke instrumenten worden ingezet. De verschillende

middelen kunnen elkaar zowel versterken als verzwakken. De inzet van andere dan

strafrechtelijke instrumenten is dan ook van invloed op het verloop van strafrechte-

lijk milieu-onderzoek.

In de praktijk van de negentien milieuzaken was tijdens het strafrechtelijk onder-

zoek in zeven zaken sprake van de inzet van andere dan strafrechtelijke middelen. In

drie van deze zaken zijn bestuurlijke maatregelen toegepast. Eveneens in drie zaken

was sprake van een fiscale aanpak. Tot slot zijn tijdens één onderzoek zowel be-

stuurs-'en civielrechtelijke als fiscale middelen ingezet. Gegeven het recente beleid,

dat erop gericht is afstemming tussen het strafrecht en het bestuurs- en civielrecht

te bevorderen, was het de veronderstelling dat vooral in recente zaken sprake is van

een gecombineerde inzet van verschillende middelen. Deze veronderstelling is

echter niet bevestigd. De zeven zaken waarbij sprake was van een gecombineerde

inzet, betreffen zowel oude als nieuwe.

De vraag is wat de invloed van de inzet van deze middelen is geweest op het verloop

van het strafrechtelijk onderzoek. In geen van de zaken heeft de bestuurs- of civiel-

rechtelijke aanpak het strafrechtelijk onderzoek geblokkeerd. In de vier zaken waarin

sprake was van een gecombineerde strafrechtelijke en fiscale aanpak is het strafrech-

telijk onderzoek evenmin gehinderd, en wat meer is: de fiscale aanpak heeft het

onderzoek ondersteund (zie hiervoor paragraaf 4.6).

De bestuurs- of civielrechtelijke aanpak heeft wel enkele (nadelige) consequenties

gehad. Zo heeft in één geval het in beroep gaan tegen bestuursdwang invloed gehad

op de handelingsvrijheid van het team en op de strategie79 van het strafrechtelijk

onderzoek. Daarnaast valt op dat de vier zaken waarin bestuurlijke maatregelen zijn

genomen, resulteerden in een sepot of in een milde vorm van strafoplegging. Dit

was echter niet altijd het gevolg van het (zonder succes) toepassen van bestuurlijke

sancties, als wel van falend bestuurlijk toezicht.80 In één geval leidde het gelijk op-

gaan van het strafrechtelijk en bestuurs-/civielrechtelijk traject tot een afwachtende

houding van zowel bestuurders als politie en justitie vanuit de veronderstelling dat

'de ander' als eerste actie zou ondernemen. De consequentie hiervan was dat het

strafrechtelijk onderzoek langer duurde dan noodzakelijk.

79 De strategie veranderde van 'het bedrijf moet weg' In: 'het bedrijf moet zich aan de regels houden'. De

verandering van strategie betekende uiteindelijk een beperking van de strafrechtelijke handelingsvrijheid.

80 In drie van deze zaken is het vermoeden dat de strafrechtelijke weg is Ingeslagen omdat de zaak bestuurs-

rechtelijk onvoldoende kon worden aangepakt doordat het bestuur In het verleden reeds te veel door de

vingers had gezien. De bestuurlijke maatregelen bleven zonder effect. In de gerechtelijke afhandeling van

de zaken Is het disfunctioneren van het bestuur In de overwegingen meegewogen met als resultaat een

milde straf.



Hoofdstuk 5 84

Aansluitend bij het laatste punt is het van belang te benadrukken dat afstemming

tussen de verschillende trajecten zowel in een vroegtijdig stadium als tussentijds

moet plaatsvinden. Op elk moment binnen het strafrechtelijk onderzoek is een rea-

listisch beeld van de mogelijkheden van de handhavingspartners noodzakelijk om

een optimale mix van instrumenten te bevorderen. In enkele onderzoeken zijn wrij-

vingen ontstaan en zijn mogelijkheden onvoldoende benut door onrealistische ver-
wachtingen van bijvoorbeeld de politie ten aanzien van het bestuur.

Naast de inzet van andere middelen tijdens het strafrechtelijk onderzoek is een be-

stuurs- of civielrechtelijke of een fiscale aanpak mogelijk na afronding ervan. In dat

geval is het strafrecht van invloed op deze vormen van aanpak. Hiervan was sprake

in negen zaken: in vijf zaken heeft het onderzoek een bijdrage geleverd aan bestuur-

lijke/civielrechtelijke acties gericht op het herstel van milieuschade81, in drie zaken

heeft de belastingdienst een onderzoek geopend, en in één zaak was sprake van

zowel een bestuurs- en civielrechtelijke als fiscale aanpak (zie tevens paragraaf 6.2).

Op basis van de negentien onderzoeken signaleren we de trend dat het bestuurs-

recht, civielrecht en fiscaalrecht wel de mogelijkheden benutten van het strafrecht

benut, maar dat het strafrecht minimaal gebruik maakt van andere rechtsinstrumen-

ten. Wel is het een belangrijke verworvenheid dat officieren van justitie inzien dat

strafrechtelijke en andere trajecten tegelijkertijd kunnen lopen. Het inzicht dat een

gecombineerde inzet van instrumenten noodzakelijk is om milieuzaken succesvol

te kunnen aanpakken, neemt eveneens toe maar stuurt nog maar mondjesmaat de

strafrechtelijke milieuwethandhaving. Het blijft noodzakelijk te benadrukken dat

in sommige gevallen bijvoorbeeld het civielrecht uitkomst biedt wanneer het straf-

recht dreigt te stranden. Onrechtmatig handelen is in het civielrecht immers een-

voudiger te bewijzen dan in het strafrecht.82 Met het oog op een succesvolle hand-

having zijn initiatieven tot een gecombineerde inzet van middelen dan ook toe te

juichen.

5.6 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk zijn vijf factoren besproken die het verloop van strafrechtelijke

milieuonderzoeken kunnen beïnvloeden, maar die in principe geen onderdeel uit-

maken van het milieu-onderzoek (externe factoren). Deze factoren zijn: pers en

publiciteit, advocaten, bestuur en politiek, wet- en regelgeving, en de bestuurlijke,

civielrechtelijke en fiscale aanpak. Met het oog op toekomstig strafrechtelijk milieu-

81 Uit de ervaring van het Bureau Landsadvocaat blijkt dat bij het bevorderen van sanering het (bewijs dat

spreekt uit het) strafrechtelijk dossier een belangrijke rol kan spelen. Van belang is dan ook dat de lands-

advocaat erop attent wordt gemaakt dat een strafrechtelijk onderzoek heeft plaatsgevonden en dat hij/zij

de beschikking krijgt over het dossier. Niet in alle gevallen bleken officieren bereid hieraan medewerking

te verlenen.

82 In tegenstelling tot bij het strafrecht Is bij civielrecht de omkering van bewijslast mogelijk. Als men op dui-

delijke gronden onzorgvuldig handelen van het bedrijf kan aantonen, dan is het aan het bedrijf dit te ont-

krachten. Bij strafrecht moet schuld/opzet van de verdachte worden aangetoond. Dat is een stuk lastiger.
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onderzoek beschrijft deze slotparagraaf voor elk van deze factoren de belangrijkste

leerpunten.

We hebben geconstateerd dat in een derde van de onderzoeken informatie voortijdig

de media bereikte zonder dat de verdachte ervan op de hoogte was dat er een straf-

rechtelijk onderzoek was ingesteld. Was de verdachte wel op de hoogte, dan is in vrij-

wel alle gevallen voortijdig informatie uitgelekt, ongeacht de vraag of er binnen het

team afspraken over persvoorlichting waren gemaakt. De belangrijkste negatieve

effecten hiervan waren dat de druk op de onderzoeken is vergroot, dat ze inhoudelijk

zijn verbreed en dat de doorlooptijd ervan is verlengd. Daarnaast heeft het in een

enkel geval invloed gehad op de gerechtelijke afhandeling van de zaak. Voor toekom-

stig onderzoek betekent dit dat in de planning van het onderzoek rekening moet wor-

den gehouden met het voortijdig uitlekken van informatie. Daarnaast blijft/ is het

van belang afspraken te maken over persvoorlichting met het team en - voor zover

mogelijk - met de verdachte. Ook een verdachte kan er immers belang bij hebben

dat het onderzoek naar zijn/haar zaak spoedig wordt afgerond.

Doorgaans hanteerde het OM een terughoudend persbeleid. In enkele gevallen zijn

na afronding van de zaak goede ervaringen opgedaan met actief persbeleid; dit met

het oog op het toekomstig nalevingsgedrag van de verdachte (preventie). Het OM liet

in die gevallen, veelal in samenspraak met de verdachte, een persbericht uitgaan

waarin de zaak werd toegelicht. Verdachten kunnen zo in het openbaar de verant-

woordelijkheid op zich nemen voor de gepleegde daden, en zich committeren in de

toekomst de naleving van wetten na te streven.
In menig onderzoek waren advocaten de luis in de pels van het strafrecht. Met suc-

ces hebben zij onderzoeken getraineerd, dan wel voor de nodige ruis zorg gedragen.

Het gevolg hiervan was een verbreding van onderzoeken en een extra tijdsinveste-

ring van het team. In de praktijk zijn twee (succesvolle) strategieën gehanteerd om

advocaten de wind uit de zeilen te nemen, dan wel om hun inbreng op een positieve

manier te benutten: de advocaat was aanwezig bij verhoor, of de officier onderhan-

delde met hem/haar.

Een derde externe factor is het bestuur en de politiek. De invloed van het bestuur

was in een vijfde van de onderzoeken direct merkbaar doordat een gemeente of een

provincie verdachte was. In de overige onderzoeken had de discutabele rol van het

bestuur (gedogen, falend toezicht, niet-handhaafbare vergunningen verlenen) in-

vloed op de bewijsvoering van milieuzaken en op de mate van strafoplegging. Tevens

is geconcludeerd dat de afhankelijkheidsrelatie tussen bedrijven en bestuurders op

vooral gemeentelijk en provinciaal niveau de afstemming tussen bestuurs- en straf-

recht en de informatie-uitwisseling tussen handhavingspartners tegenwerkt. Met het

oog op toekomstige milieu-onderzoeken is het enerzijds belangrijk deze afhanke-

lijkheidsrelatie als een gemeenschappelijk probleem van het handhavingsnetwerk

bespreekbaar te maken. Bestuurders hebben immers niet als enigen belang bij dan

wel problemen met deze afhankelijkheidsrelatie. Anderzijds maakt dit gegeven het

noodzakelijk dat opsporingsteams zich niet'blind staren' op het verkrijgen van be-

stuurlijke informatie op gemeentelijk en provinciaal niveau, maar actief andere
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bronnen benaderen om informatie te vergaren (bijvoorbeeld branche-organisaties,

Kamers van Koophandel, belastingdienst, brandweer).

Als vierde externe factor is genoemd de milieuwet- en -regelgeving. De mazen in de

wetgeving zijn groot en het complexe karakter ervan maakt bewijsvoering niet een-

voudig. Het effect hiervan ligt voor de hand: het opsporingsonderzoek vindt niet

plaats op basis van de milieuwetgeving maar op basis van het WvSr. Als het onder-

zoek wel is gebaseerd op de milieuwetgeving, heeft het team relatief veel tijd moeten

besteden aan het vergaren van bewijsmateriaal. Mede hierdoor was het voor verschil-

lende teamleden hoogst frustrerend dat advocaten op de zitting met succes naar

voren brachten dat het bewijsmateriaal niet zo sluitend was als verondersteld. Van

belang is dan ook dat knelpunten rondom de milieuwetgeving op landelijk niveau

worden gesignaleerd. Het initiatief van enkele teams om knelpuntennotities op te
stellen verdient dan ook waardering en navolging. Daarnaast is het aan te raden bij

de vordering van een GVO dan wel op het moment dat bekend is op basis van welke

artikelen het opsporingsonderzoek zal plaatsvinden, zich te informeren over eventu-

ele knelpunten van de betreffende artikelen.

De laatste externe factor is de bestuurlijke, civielrechtelijke en fiscale aanpak. In on-

geveer een derde van de onderzoeken zijn gelijktijdig met of na afloop van het straf-

rechtelijk traject bestuurlijke, civielrechtelijke of fiscale middelen ingezet. Door-

gaans heeft de inzet van deze middelen het strafrechtelijk traject niet geblokkeerd.

Wel had de inzet hiervan soms een ongewenst effect op de handelingsvrijheid van

het team, op de onderzoekstrategie, op de hoogte van de strafmaat of op de duur van
het onderzoek. In het laatste geval had de beoogde gelijktijdige inzet van middelen

tot gevolg dat handhavingspartners een afwachtende houding aannamen (Wie

eerst?).

Geconcludeerd is dat onder officieren het inzicht is gegroeid dat verschillende hand-

havingsmiddelen gelijktijdig kunnen worden ingezet. Het strafrecht maakt echter

nog minimaal gebruik van de mogelijkheden van een gecombineerde inzet van mid-

delen. Wel is de trend gesignaleerd dat andere rechtsvormen gebruik maken van de

mogelijkheden van het strafrecht. Zo ondersteunt het strafrecht bijvoorbeeld be-

stuurlijke pogingen om schadeherstel af te dwingen.

Duidelijk is geworden dat zowel aan het begin van het opsporingsonderzoek als tus-

sentijds afstemming tussen bestuurs-, civiel-, fiscaal- en strafrecht noodzakelijk is.

Om een optimale mix van handhavingsmiddelen te bevorderen moet men zich op

elk moment in het onderzoekproces vergewissen van de rechtsmogelijkheden van de

handhavingspartners. Het strafrecht biedt immers niet in alle gevallen de enige en

beste oplossing.
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Resultaten en gevolgen van

strafrechtelijke milieu-onderzoeken

Het opsporingsproces, de mensen en middelen alsook de invloeden vanuit de omge-

ving bepalen te zamen het eindprodukt van strafrechtelijk milieu-onderzoek. In dit

hoofdstuk gaan we in op de resultaten en gevolgen van milieu-onderzoeken. De af-

doening van zaken door de magistratuur komt aan bod in paragraaf 6.1. Paragraaf

6.2 gaat in op een ander gevolg van strafrechtelijk milieu-onderzoek: het herstellen

van de aangerichte milieuschade. In paragraaf 6.3 bespreken we de voortzetting van

bedrijven door verdachten alsook het nalevingsgedrag van verdachten na afronding

van het milieu-onderzoek. Overige resultaten van strafrechtelijk milieu-onderzoek

belichten we in paragraaf 6.4. In paragraaf 6.5 maken we de balans op en zetten we

de opbrengst van onderzoeken af tegen de omvang ervan. Tot slot vatten we in para-

graaf 6.6 het hoofdstuk samen; we sluiten af met enkele conclusies.

6.1 De afdoening van zaken

Het totale aantal verdachten dat betrokken was bij de negentien milieuzaken, be-

droeg minimaal 255.83 Van deze 255 verdachten zijn er 69 (62 natuurlijke personen,

7 rechtspersonen) aangemerkt als hoofdverdachte. Personen die als hoofdverdachte

zijn gekwalificeerd, stonden in het proces-verbaal als zodanig vermeld, dan wel zijn

door de onderzoekers als hoofdverdachte bestempeld. Het criterium hierbij was dat

de verdachte een belangrijke initiërende, leidinggevende of uitvoerende rol had ge-

speeld in het crimineel handelen. Daarnaast is als criterium gehanteerd dat de ver-

dachte werd verdacht van het plegen van meer dan één strafbaar feit.

Doorgaans zijn de verdachten, niet zijnde hoofdverdachten, uiteindelijk niet als ver-

dachte opgevoerd bij de strafrechtelijke afdoening van de zaak. Ten aanzien van de

meeste hoofdverdachten (62) is besloten tot een strafrechtelijke afdoening. Het OM

heeft de overige 7 hoofdverdachten (nog) niet als verdachte opgevoerd.

Op 1 februari 1995 waren de strafzaken tegen 33 verdachten definitief afgedaan. Ten

aanzien van 12 verdachten moet het OM nog een beslissing nemen; de overige wach-

ten nog op de beslissing van het hof (10) of van de Hoge Raad (7).

Het OM heeft ten aanzien van 1 verdachte besloten een transactie (f 10.000) aan te

bieden. De zaken van 9 verdachten heeft het geseponeerd. De rechtbank verklaarde

33 van de overige hoofdverdachten schuldig, in één geval zonder oplegging van straf.

83 Voor een aantal personen was onduidelijk of zij als getuige dan wel als verdachte zijn gehoord (zie ook

paragraaf 3.6.10).
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Schema 1: Stand van zaken van beslissing door OM, rechtbank, gerechtshof en Hoge Raad;

peildatum 1 februari 1995 (procesgang; N=62)

beslissing OM t.a.v. 62 hoofdverdachten

- nog geen beslissing 12
- afdoening OM 10

- sepot 9
- transactie 1

- vervolging 40

beslissing rechtbank t.a.v. 40 hoofdverdachten

- nog geen beslissing 0
- vonnis 40

- schuldigverklaringz met straf 32
- schuldigverklaring zonder straf 1
- vrijspraak 7

beslissing gerechtshof t.a.v. 25 hoofdverdachten

- nog geen beslissing 10
- vonnis 15

- schuldigverklaring met straf 8
- vrijspraak 7

beslissing Hoge Raad t.a.v. 9 hoofdverdachten
- nog geen beslissing 7

- beroep verworpen 2

totaal rechtbank: 40

hoger beroep: 19
hoger beroep: 0

hoger beroep: 6
totaal hoger beroep: 25

beroep in cassatie: 8
beroep in cassatie: 1
totaal beroep in cassatie: 9

De overige 7 verdachten zijn vrijgesproken. Tegen de vonnissen van 25 verdachten is

hoger beroep aangetekend. In 7 gevallen leidde dit tot vrijspraak, in 8 gevallen tot

een schuldigverklaring met straf. Vervolgens is tegen het vonnis van 9 verdachten

beroep in cassatie ingesteld. In 2 gevallen is het beroep verworpen. In deze zaken

luidde de eindbeslissing van het hof: schuldigverklaring met straf. In schema 1 is een

en ander weergegeven.

Tabel 14 geeft een overzicht van het aantal en de aard van de opgelegde straffen. Bij

een totaal van 32 door de rechtbank en 8 door het gerechtshof schuldig verklaarde

hoofdverdachten zijn minimaal respectievelijk 57 en 9 straffen opgelegd.84 Dat wil

zeggen, dat de verdachten door de rechtbank doorgaans en in één geval door het ge-

rechtshof meer dan één straf is opgelegd. Ongeveer de helft van de straffen betrof

een onvoorwaardelijke geldboete.

Een vergelijking tussen in totaal 27 eisen en daaropvolgende vonnissen leert dat de

rechtbank in 16 gevallen heeft besloten tot een lagere straf dan de eis van de officier

(tabel 15). In 1 geval is besloten tot een hogere straf, en in 3 gevallen was het vonnis

84 Voor 7 van de 40 hoofdverdachten is het aantal straffen onbekend.
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Tabel 14: Aard en aantal straffen schuldig verklaarde hoofdverdachten

aard rechtbank gerechtshof
aantal gemiddeld aantal gemiddeld

onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 5 5,2 maanden - -
voorwaardelijke vrijheidsstraf 12 4,1 maanden 2 4 maanden
onvoorwaardelijke geldboete 26 f 186.562 6 f 118.792

voorwaardelijke geldboete - - 1 f 25.000
dienstverlening 10 171 uur - -

overige* 4 - - -

totaal 57 9

Proeftijd (1 8 2 Jaar), stillegging van het bedrijf (4 maanden), openbaar maken van het vonnis.

Tabel 15: Verhouding els off icier/advocaat-generaal - strafoplegging rechtbank/gerechtshof

verhouding rechtbank gerechtshof

lagere straf dan eis 16 7

hogere straf dan eis 1 -

straf conform eis 3 -

totaal 20 7

conform de eis. Het gerechtshof is in 7 gevallen tot een lagere strafoplegging geko-

men dan de eis van de advocaat-generaal luidde. In geen van de zaken heeft het ge-

rechtshof besloten tot een hogere straf of tot een strafoplegging conform de eis.

Op basis hiervan en van tabel 14 constateren we dat de straffen opgelegd door een

latere schakel in de strafrechtketen (bijvoorbeeld door het gerechtshof) relatief lager

zijn dan de straffen die zijn opgelegd aan het begin van de strafrechtketen (bijvoor-

beeld door de rechtbank).85

6.2 Milieuschade en sanering

Strafrechtelijk onderzoek kan in de vorm van ondersteuning aan civiel- en bestuurs-

rechtelijke acties een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van milieuschade.

In vijftien van de negentien zaken was sprake van milieuschade, in die zin dat door

wederrechtelijk handelen een verontreiniging van bodem, water of lucht is opgetre-

den. Bij de overige onderzoeken is geen verontreiniging geconstateerd. Deze zaken

betreffen het zonder vergunning inzamelen en verhandelen van chemisch afval

85 De aantallen eisen en beslissingen zijn echter dermate klein dat de Interpretatie van dit gegeven onder

voorbehoud is. Een andere reden hiervoor is dat het aantal straffen dat is opgelegd door het hof, bedui-

dend kleiner is dan - en daardoor in beperkte mate vergelijkbaar met - het aantal straffen dat is opgelegd

door de rechtbank.
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(twee zaken), het omkopen/aannemen van steekpenningen van/ door een ambtenaar

in functie (één zaak) en de invoer en heling van bedreigde diersoorten (één zaak). In

het laatste geval was uiteraard wel sprake van milieuschade, echter niet in de zin van

verontreiniging.

In zes van de vijftien zaken waarin verontreiniging plaatsvond, is - anders dan door

uitsluitend monsterneming - een onderzoek verricht om de omvang van de schade

in kaart te brengen. De onderzoeken liepen uiteen van het laten opstellen van een

rapport door (externe) deskundigen (bijvoorbeeld over het effect van vliegas op

bodemwater), tot observaties en metingen in de wijde omtrek van de plaats van het

delict (bijvoorbeeld met betrekking tot concentraties van PCB's).

Ongeacht of een onderzoek naar milieuschade is verricht, is het in negen van de vijf-

tien zaken niet mogelijk gebleken de (omvang van de) milieuschade `hard' te maken.
Bij de overige onderzoeken (6) is een poging hiertoe niet ondernomen. Doorgaans

heeft de aard en mate van milieuverontreiniging dan ook weinig invloed gehad op de

behandeling van de zaak ter terechtzitting.

Het strafrechtelijk onderzoek heeft in zes zaken echter wel een bijdrage kunnen leve-

ren aan (het bestuurlijk afdwingen van) schadeherstel: in vier zaken heeft sanering

plaatsgevonden of zal sanering plaatsvinden in de nabije toekomst; in twee zaken is

een nazorgrappórt opgesteld en ligt de verantwoordelijkheid voor verdere stappen

(sanering) bij het bestuur. Bij één zaak is niet tot sanering overgegaan, omdat de

milieuschade was aangericht in het buitenland.8fi In de overige onderzoeken (8) ont-

brak het aan enige aandacht voor sanering, in enkele gevallen omdat aanvankelijk

meer negatieve verwachtingen over de schade zijn geuit dan bewaarheid. Ondanks

de verontreiniging heeft geen sanering in deze zaken plaatsgevonden; deze zal even-

min in de toekomst plaatsvinden.

6.3 Voortzetting en nalevingsgedrag

De negentien strafrechtelijke milieu-onderzoeken betroffen zeventien bedrijven, een

misdaadonderneming en een sturings-NV. Het doel van de onderzoeken was door-

gaans niet de bedrijven te ontmantelen; doel was wel wederrechtelijk handelen een

halt toe te roepen, de betrokkenen te bestraffen en het (toekomstige) nalevings-

gedrag van de bedrijven te bevorderen.

Voor de meeste bedrijven betekende het strafrechtelijk onderzoek dan ook niet het

einde van het bedrijf.87 Slechts in twee gevallen had het onderzoek als bijkomend

resultaat het faillissement van het bedrijf. Overigens is bekend dat de directeur van

een van deze bedrijven (tevens hoofdverdachte) zijn criminele carrière voortzet.

86 In dat geval Is de zaak overgedragen aan buitenlandse ambtgenoten, die niet tot sanering zijn overgegaan

maar wel forse geldboetes hebben geëist in verband met de schade.

87 Hierbij moet worden aangetekend dat negen zaken nog niet strafrechtelijk zijn afgehandeld. Het zicht op

het effect van het onderzoek op de voortzetting van bedrijven alsmede op het nalevingsgedrag is daarom

onvolledig.
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Twee bedrijven zijn verkocht, in beide gevallen aan een Amerikaans afvalverwer-

kingsbedrijf. Of de bedrijven in deze nieuwe vorm de vergunningsvoorschriften na-

leven, is niet bekend. De overige bedrijven (13) zijn al dan niet na een reorganisatie

of milieu-audit voortgezet. Van vier van deze bedrijven is bekend dat het nalevings-

gedrag aanzienlijk is verbeterd. Vier andere bedrijven zijn voortgezet zonder dat

enige verbetering in het nalevingsgedrág is opgetreden. Voor de overige vijf bedrij-

ven geldt dat geen zicht bestaat op de mate waarin ze de vergunningsvoorschriften

op dit moment naleven.

6.4 Overige gevolgen van strafrechtelijk milieu-onderzoek

Naast een strafrechtelijke terechtwijzing, sanering en het bevorderen van (toekom-

stig) nalevingsgedrag zijn andere en meer strategische opbrengsten van strafrech-

telijke milieu-onderzoeken te onderscheiden. Hieronder gaan we kort in op deze

resultaten van strafrechtelijke milieu-onderzoeken.

Signaal richting beleid/wet- en regelgeving

Hetzij door middel van (knelpunten)notities verstuurd aan de verantwoordelijke

ministers en de Tweede Kamer, hetzij door jurisprudentie zijn dertien onderzoeken

van invloed geweest op het beleidsproces. Resultaat is dat een bijdrage is geleverd

aan het tot stand komen en het uitleggen van wet- en regelgeving. Zo zijn bijvoor-

beeld forse wijzigingen aangebracht in het nieuwe ontwerpbesluit inzake de Wet

Bud. Een ander resultaat is dat de problematiek, bijvoorbeeld rondom zeefzand of

de verwerking van ziekenhuisafval, op landelijk niveau aandacht heeft gekregen,

waardoor onder andere werkgroepen zijn ingesteld om deze nader te bestuderen.
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Invloed op (politiële) handhaving

Ruim de helft van de onderzoeken (11) heeft direct invloed gehad op de handhaving

van milieuwet- en regelgeving. Als resultaat van de onderzoeken zijn bijvoorbeeld

vergunningen aangepast, is de controle verscherpt en is in één geval de organisatie

rondom de melding van incidenten verbeterd. Door publikaties over het onderzoek

(bijvoorbeeld in het tijdschrift `Handhaving') is tevens de mogelijkheid geschapen

te leren van ervaring met handhaving.

Daarnaast is het resultaat van menig onderzoek dat `milieu' binnen politie-orga-

nisaties is verlost van het hobbyistische karakter, dat er blijvende aandacht is voor

milieu-aspecten van criminaliteit en dat het leerproces met betrekking tot politiële

milieuwethandhaving is bevorderd.

Invloed op het handhavingsnetwerk

Naast invloed op handhaving is het resultaat van vier onderzoeken een beïnvloeding

van het handhavingsnetwerk. Als gevolg van het onderzoek zijn bijvoorbeeld regels

opgesteld teneinde de samenwerking tussen handhavers van verscheidene discipli-

nes te bevorderen, en hebben handhavingspartners naar de mening van enkele res-
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pondenten onderling meer waardering gekregen voor ieders werkwijze en visie op

handhaving. In één geval is een lokaal 'potje' ingesteld, waaruit in voorkomende ge-

vallen bepaalde onderzoekskosten (vooral die voor de vernietiging van in beslag
genomen afvalstoffen) zullen worden betaald.

Het signaleren van andere (milieu)zaken

Zoals gesteld in paragraaf 3.1, is een kwart van de milieuzaken aan het licht gekomen

door afgesloten strafrechtelijk milieu-onderzoek. Dit komt overeen met de op-

brengst van de negentien milieu-onderzoeken betrokken in het WODC/B&A-onder-

zoek: hieruit vloeien drie milieuzaken en twee overige zaken voort. De overige zaken

betreffen zwartwerken en het frauderen met uitkeringen.

Preventieve werking

Tot slot leverden vier onderzoeken een bijdrage aan het voorkomen van strafbare

(n lieu)feiten. Volgens enkele respondenten heeft het onderzoek een dusdanig grote

indruk achtergelaten dat bijvoorbeeld binnen een bedrijfstak de algehele houding is

ontstaan dat'dit nooit meer zal gebeuren. Ook leeft bij een enkele respondent de

overtuiging dat het onderzoek een preventieve waarde heeft doordat topfunctiona-

rissen van bedrijven persoonlijk aansprakelijk zijn gesteld. Daardoor is duidelijk

geworden dat illegaal handelen niet is af te kopen met een schikking aan het bedrijf.

6.5 Opbrengst versus omvang van een onderzoek

De respondenten is gevraagd een oordeel te vellen over de mate waarin zij tevreden

zijn over de opbrengst van het onderzoek in verhouding tot de omvang ervan. Met

betrekking tot twaalf onderzoeken zijn de respondenten hierover overwegend onte-

vreden gestemd. De verhouding tussen de omvang en de opbrengst van het onder-

zoek (in het bijzonder de strafmaat) was in die gevallen volgens hen niet in balans.

Ten aanzien van een vijfde van de onderzoeken (4) vellen respondenten een positief

oordeel. Voor drie onderzoeken is het prematuur om de balans tussen de opbrengst

en omvang van het onderzoek op te maken.

De respondenten is tevens verzocht aan te geven welke factoren verantwoordelijk

zijn voor een negatief resultaat van onderzoek (gegeven de verhouding opbrengst-

omvang). Schema 2 geeft hiervan de resultaten. Op basis van dit schema kunnen we

concluderen dat vooral bepaalde handhavingspartners (bestuur, OM) verantwoorde-

lijk worden gesteld voor een geringe opbrengst van onderzoek - door de meeste res-

pondenten geïnterpreteerd als een te lage straf.
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Schema 2: Oorzaken negatieve verhouding opbrengst-omvang van twaalf onderzoeken
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oorzaken aantal

onderzoeken

bestuur 5
falend bestuurlijk optreden; gedoogbeleid; betrokkenheid; toezeggingen

OM

visie van het OM werd op zitting onvoldoende naar voren gebracht; te lage

inschatting OvJ; OvJ was niet gemotiveerd; 'ze [OM] durfden niet'

bewijs/strafbaarheid

onvoldoende bewijsmateriaal; gedragingen bleken uiteindelijk niet strafbaar

advocaten

nam de regie op de zitting in handen; 'trok alle registers open,
'haalde zijn gram op zitting, dreigde met 'onrechtmatig verkregen bewijs'

rechtbank
gebrek aan kennis van milieuzaken, te hoge werkdruk waardoor het dossier

onvoldoende is bestudeerd; desinteresse; 'arrogantie', 'afgunst, 'klassejustitie',-

'witte-boordencriminaliteit wordt ontzien'

selectie

een (heldere) selectie van zaken ontbrak of de selectie was te ruim waardoor

het dossier voor de rechtbank ondoorgrondelijk werd; of. 'er is (slechts) een

deel van het grote aantal strafbare feiten op zitting gebracht'

vergunningen
de vergunningssituatie is onderbelicht gebleven; niet adequate of onvolledige

vergunning

gerechtshof

kijkt mild aan tegen milieuzaken; heeft weinig inzicht in de milieuproblematiek;

sommige kamers van het hof zijn wereldvreemd'

getuige-deskundigen
het optreden van getuige-deskundigen was niet overtuigend

wet-/regelgeving
gebrekkige verordening (bv. geen duidelijkheid over de status van breek- of

zeefzand); in verband met veranderingen in wet-/regelgeving: slechte timing van

onderzoek; tenlastelegging op basis van een nieuw artikel (nauwelijks juris-

prudentie)

financiële aspecten
financieel voordeel was onbeduidend; de verdachte werd reeds door de belas-

tingen financieel aangepakt

RC

door capaciteitsgebrek bij het kabinet RC zijn verhoren achterwege gelaten

en is de zaak getransigeerd

5

5

4

4

4

4

3

3

3

2

t

overige

'redelijke termijn' overschreden
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6.6 Samenvatting en conclusies
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In dit hoofdstuk zijn de resultaten en gevolgen van de negentien milieu-onderzoe-

ken belicht alsook de verhouding tussen de opbrengst en de omvang ervan.

Door de lange procesgang van de zaken - in veel zaken was sprake van hoger beroep

of cassatie - heeft het onderzoek de strafrechtelijke afhandeling slechts beperkt in

beeld kunnen brengen. Zoals beschreven, zijn de strafzaken tegen 29 van de 69

hoofdverdachten nog niet definitief afgedaan. De verdachten wachten nog op een

beslissing van het OM (12), van het gerechtshof (10) of van de Hoge Raad (7). De defi-

nitieve afdoening is wel een feit voor de strafzaken tegen 33 hoofdverdachten. Zeven

hoofdverdachten zijn (nog) niet als verdachte voor verdere afdoening opgevoerd.

De strafzaken tegen 10 hoofdverdachten zijn afgedaan door het OM: 9 door middel

van een sepot, 1 door een transactie. Van de overige hoofdverdachten waarvan de

zaak is afgedaan, zijn er 16 door de rechtbank of het gerechtshof schuldig bevonden

(in één geval zonder strafoplegging) en zijn er 7 vrijgesproken.

Inclusief de strafzaken die nog niet definitief zijn afgedaan, betroffen de straffen

voornamelijk een onvoorwaardelijke geldboete, een voorwaardelijke vrijheidsstraf

of dienstverlening. Gezien het geringe aantal verdachten is onder voorbehoud gecon-

cludeerd dat de straffen opgelegd door een hogere rechter relatief lager zijn. Met

andere woorden, bij deze milieuzaken was hoger beroep of beroep in cassatie voor

de verdachte lonend. Ook is het zo dat het vonnis uitgesproken door de rechtbank en

het gerechtshof doorgaans lager uitpakte dan de eisen van de officier respectievelijk

de advocaat-generaal.

Typerend voor milieuzaken is de lange duur en daarmee het - zoals ervaren door

menig teamlid - frustrerende karakter ervan: zelden ziet men binnen afzienbare tijd

het resultaat van opsporingsinspanningen. Tegen de tijd dat het eindvonnis wordt

uitgesproken, zijn teamleden met andere zaken bezig. Met het oog op de motivatie

van ex-teamleden blijft het echter van belang hen te informeren over het verloop van

de afhandeling van zaken evenals over andere resultaten van het onderzoek.

Een ander resultaat van strafrechtelijk onderzoek is bijvoorbeeld een sanering (scha-

deherstel). In zes van de vijftien zaken waarbij sprake was van een verontreiniging

van bodem, water of lucht, heeft het strafrechtelijk onderzoek een bijdrage geleverd

aan het herstellen van de milieuschade. Overigens is gebleken dat het `hard' maken

van de aard en omvang van de milieuschade niet eenvoudig is. De pogingen die hier-

toe zijn ondernomen - evenals de pogingen om de financiële schade te bepalen -

droegen niet bij aan de behandeling van de zaken ter terechtzitting.

Naast de strafrechtelijke terechtwijzing en schadeherstel is het bevorderen van het

nalevingsgedrag van hoofdverdachten deels een resultaat van het strafrechtelijk

onderzoek. Volgens de respondenten is bij ruim een kwart van de bedrijven het

nalevingsgedrag verbeterd. Bij de overige bedrijven zetten de verdachten hun We-

gale werkzaamheden voort of hadden (justitiële) handhavers geen zicht hierop. In

het laatste geval benadrukken we het belang van een goede informatievoorziening

van het bestuur aan justitie. Bestuurlijke informatie over nalevingsgedrag is onont-



Resultaten en gevolgen van strafrechtelijke milieu-onderzoeken 95

beerlijk voor het inzichtelijk maken van de resultaten van strafrechtelijke milieuwet-

handhaving.

Als overige resultaten of gevolgen van strafrechtelijk milieu-onderzoeken zijn ge-

noemd: het signaleren van knelpunten (beleid, wet- en regelgeving), het signaleren

van nieuwe zaken, een verhoogde mate en kwaliteit van de milieuwethandhaving,

een beter functionerend handhavingsnetwerk en preventie van milieucriminaliteit.

In tegenstelling tot de eerder genoemde resultaten, die vooral betrekking hebben op

het strafrechtelijk doel, betreft het hier voornamelijk de resultaten van het bereiken

van strategische doelen. Deze doelen zijn, evenmin als bijvoorbeeld het bewerkstel-

ligen van publiciteit of het bevorderen van bestuurlijke rapportages, in de in het

onderzoek betrokken milieu-onderzoeken niet geëxpliciteerd. Het verdient de voor-

keur in toekomstig onderzoek niet alleen het strafrechtelijk doel maar ook de strate-

gische doelen expliciet te omschrijven, zodat deze meegenomen kunnen worden in

het proces van onderzoek.

Tot slot kwam de vraag aan de orde of de opbrengst van de onderzoeken in even-

wicht was met de omvang ervan (tijd, mensen en middelen). Voor twaalf onderzoe-

ken luidt het oordeel van de respondenten dat de opbrengst in geen verhouding

stond met de omvang ervan. Vooral bepaalde handhavingspartners (bestuur, OM)

stelt men verantwoordelijk voor een lage opbrengst, die doorgaans en gezien de

overige meer strategische resultaten te beperkt is opgevat als een te lage straf. Voor

drie onderzoeken kon de balans nog niet worden opgemaakt. Volgens de responden-

ten was de omvang en opbrengst van vier onderzoeken in evenwicht.

Overzien we de resultaten en gevolgen van strafrechtelijke milieu-onderzoeken, dan

mogen we concluderen dat de negentien milieu-onderzoeken matig succesvol zijn

verlopen.
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Het evaluatie-instrument

In de voorgaande hoofdstukken zijn de resultaten van het historisch onderzoek

gepresenteerd. In dit hoofdstuk staat het evaluatie-instrument centraal: een lijst van

aandachtspunten aan de hand waarvan strafrechtelijke onderzoeken naar milieucri-

minaliteit kunnen worden geëvalueerd. Achtereenvolgens komen aan de orde: het

doel van het evaluatie-instrument (paragraaf 7.1), de conceptuele achtergronden

van het instrument (paragraaf 7.2), de keuzes bij het ontwikkelen van het instrument

(paragraaf 7.3), de toetsing van het instrument (paragraaf 7.4), en een samenvatting

van dit hoofdstuk (7.5). De paragrafen 7.2 en 7.3 zijn vooral bedoeld voor wie meer

inzicht wil krijgen in hoe het instrument tot stand is gekomen. Voor wie het instru-

ment wil gaan gebruiken, is vooral paragraaf 7.4 interessant, omdat hierin de aan-

dachtspunten bij het gebruik ervan aan de orde komen.

7.1 Doel van het evaluatie-instrument

Was het doel van het historisch onderzoek lering te trekken uit reeds afgesloten straf-

rechtelijke milieu-onderzoeken, doel van het evaluatie-instrument is deze leerpun-

ten voor de nabije toekomst te verankeren.

Het instrument is een hulpmiddel bij de sturing en beheersing van opsporingsonder-

zoeken. Toepassing van het instrument leidt tot een beschrijving van het onderzoek

en de door teamleden aangegeven leerpunten, knelpunten en succesfactoren. Op

basis van verschillende onderzoeken kunnen periodieke rapportages plaatsvinden

over het verloop van strafrechtelijke milieu-onderzoeken, analoog aan het historisch

onderzoek dat in de voorgaande hoofdstukken is gepresenteerd. Door het systema-

tisch verzamelen en rapporteren van de leerpunten uit strafrechtelijke onderzoeken

zullen in de toekomst meer gefundeerde beslissingen kunnen worden genomen over

de organisatie van opsporingsonderzoeken en de daarbij te hanteren strategieën en

opsporingsmiddelen (indirecte sturing).

Aan de hand van het ontwikkelde instrument kunnen onderzoeken behalve aan het

eind van een onderzoek ook tussentijds of tijdens of na de gerechtelijke afhandeling

worden geëvalueerd. Het instrument is bovendien te gebruiken als checklist bij het

opzetten van een onderzoek (directe sturing).

7.2 Conceptualisatie van opsporingsonderzoeken

Het meest gangbare concept van opsporingsonderzoek is een fasemodel, waarin het

verloop van het opsporingsonderzoek chronologisch geordend is rond een aantal

beslismomenten. Er zijn verschillende van dergelijke fasemodellen in omloop bij

politie-organisaties en bijzondere opsporingsdiensten.
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Het model dat bij het historisch onderzoek is gehanteerd, vindt zijn oorsprong even-

eens in een fasemodel. Uiteindelijk werd een dergelijk model voor het evalueren van

onderzoeken echter minder geschikt geacht. Hieraan liggen de volgende redenen ten

grondslag.

- Het model dient te kunnen worden toegepast op alle strafrechtelijke onderzoe-

ken naar milieucriminaliteit. In de praktijk bleken verschillende fasemodellen te
zijn gehanteerd, waarbij de definitie van fasen niet eenduidig was. Ook zijn er

onderzoeken die niet volgens een fasemodel gemodelleerd zijn. Het volgen van

de terminologie van een fasemodel zou daarmee niet verhelderend werken maar
eerder tot verwarring leiden.

- In de fasemodellen is de ordening chronologisch, waarbij functionele en organi-

satorische aspecten door elkaar lopen. Hoewel dit in zekere mate recht doet aan

de realiteit, is het wenselijk - in het licht van de leerdoelen die bij een evaluatie

gelden - deze aspecten analytisch te scheiden.

Om tot een goed geordend evaluatie-instrument te komen is daarom een analyse

van transformatieprocessen gemaakt, volgens de methode-In 't Veld (1988). Aan de

hand van modellen die volgens deze methode zijn ontwikkeld, is een helder onder-

scheid te maken tussen de primaire processen (direct gerelateerd aan de functie die

een systeem in zijn omgeving verricht), en de factoren die daarop inspelen.

De analyse heeft geleid tot een onderverdeling in vijf blokken, die corresponderen

met de hoofdstukindeling van het instrument. Ze worden hieronder toegelicht.

De primaire processen: onderzoeken en afwegen (blok 1 en 2)

Uit de analyse kwamen twee belangrijke transformatieprocessen naar voren. Het

eerste proces, het onderzoeken, heeft vermoedens van strafbare feiten als input, en

bewijzen (eventueel gekoppeld aan verschillende `zaken') als output. Het betreft dus

datgene wat er gebeurt vanaf het moment van het eerste signaal tot aan het moment

dat het strafrechtelijk dossier bij het OM is ingeleverd, althans voorzover de activitei-

ten zijn gericht op het opsporen en leveren van bewijsmateriaal. Het eerste transfor-

matieproces omvat het vaststellen van de omvang van de zaak, het besluit verschil-

lende onderdelen nader te onderzoeken en het vastleggen van de resultaten van dat
onderzoek in een dossier.

Hierna vangt het tweede transformatieproces aan - het afwegen - waarin de bewijs-

middelen worden omgezet in een gerechtelijke uitspraak (of een sepot of een trans-

actie). Dit is de fase van de zitting bij de rechtbank en eventueel een hoger beroep en

een cassatieprocedure.

In figuur 1 zijn de beide primaire processen schematisch weergegeven. De twee

transformatieprocessen vormen elk een hoofdstuk in het evaluatie-instrument.

Voorts zijn er hoofdstukken gewijd aan externe factoren, aan mensen en middelen

en aan de resultaten van het onderzoek.
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Figuur 1: Primaire processen
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Externe factoren (blok 3)

Onder `externe factoren' komen .enkele facetten aan de orde die een aanzienlijke

invloed kunnen uitoefenen op het verloop van het onderzoek, maar die geen onder-

deel uitmaken van het onderzoek zelf. Typische voorbeelden zijn de invloed van pers

en publiciteit, de strategieën van advocaten, en politieke inmenging. Hierbij moet

worden opgemerkt dat tussen de opsporing en de externe factoren niet altijd gemak-

kelijk een scheidslijn is te trekken. Denk bijvoorbeeld aan gevallen waarbij in het

kader van de opsporing voorwerpen in beslag worden genomen. Dit leidt vervolgens

tot allerlei acties van de advocaten (claims e.d.), wat een hoop extra werk en druk

voor het team met zich meebrengt. Omdat de druk en het extra werk in dit geval

geen deel uitmaken van de opsporing zelf, moeten deze factoren als externe facto-

ren worden opgevat.

Externe factoren worden in de meeste gevallen opgeroepen door het onderzoek zelf.

Dit hoeft echter niet noodzakelijk het geval te zijn. Zo kan een opsporingsteam ge-

dwongen zijn zijn strategie bij te stellen ten gevolge van bestuurlijke acties tegen

een verdachte die reeds voor aanvang van het strafrechtelijk onderzoek gestart zijn.

Ook voor de pers geldt dat zij in actie kan komen naar aanleiding van een strafrechte-

lijk onderzoek, maar dat publikaties haar evengoed aanleiding kunnen vormen tot

zulk onderzoek.

Resultaten van het onderzoek (blok 4)

Naast een eventuele veroordeling hebben strafrechtelijke onderzoeken in de regel tal

van andere gevolgen. Soms vormen dergelijke gevolgen zelfs een belangrijker doel in

het onderzoek dan de veroordeling zelf. Voorbeelden zijn het stopzetten van bepaal-

de bedrijfsactiviteiten of het afdwingen van sanering.

Ook kan een strafrechtelijk onderzoek een breder maatschappelijk doel hebben. Zo

kan getracht worden het gedrag van een hele bedrijfstak te beïnvloeden door één

bedrijf strafrechtelijk aan te pakken en als voorbeeld te stellen. De boodschap dat

bepaald gedrag niet getolereerd wordt en daadwerkelijk tot sancties leidt, zal dan

centraal staan. Een veroordeling is dan slechts een hulpmiddel om die boodschap op

geloofwaardige wijze over te brengen.

Andere mogelijke resultaten zijn nieuwe strafrechtelijke onderzoeken op basis van

uit het onderzoek naar voren gekomen gegevens, en veranderingen ten aanzien van
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vergunningen, toezicht en wetgeving. Ook het verkrijgen van jurisprudentie kan als

een resultaat van een onderzoek gelden.

Mensen en middelen (blok 5)

Ten slotte komen in het instrument de organisatorische aspecten aan de orde. Daar-
bij wordt aandacht geschonken aan zaken als de bemensing en de financiering van

het onderzoek, maar ook aan de onderlinge samenwerking en wijze van leiding

geven. Het onderdeel `mensen en middelen' beperkt zich overigens tot actoren die

bij het eerste primaire proces - het onderzoeken - betrokken zijn. In de huidige

vorm leent het evaluatie-instrument zich niet om ook de rol van advocaten-generaal,

rechters, het hof of de Hoge Raad te evalueren.

Figuur 2 geeft de samenhang tussen de vijf blokken weer.

7.3 Het ontwikkelen van het evaluatie-instrument

De ontwikkeling van het evaluatie-instrument heeft als volgt plaatsgevonden.

- Voorafgaand aan het historisch onderzoek is een model opgesteld (zie paragraaf

1.4). Vervolgens zijn negentien zaken met behulp van dit model onderzocht.

- Op basis van de opbrengsten van het historisch onderzoek is een systeemmodel

ontwikkeld met betrekking tot het verloop van strafrechtelijke onderzoeken.

- Aan de hand van dit systeemmodel is, op basis van het oorspronkelijke model en

de resultaten van het historisch onderzoek, een vragenlijst ontwikkeld. Van deze

lijst zijn twee versies gemaakt: een voor het verzamelen van feitelijke gegevens,

en een voor het verzamelen van subjectieve/waarderende gegevens.

- Het aldus ontstane instrument is ten slotte getoetst door het toe te passen in drie

nieuwe milieu-onderzoeken. Dit heeft tot enkele aanpassingen geleid.

Voor het te ontwikkelen instrument heeft de opdrachtgever de volgende eisen gefor-

muleerd.

- Het dient door opsporingsambtenaren, officieren van justitie, diensthoofden van

politie en bijzondere opsporingsdiensten te kunnen worden gebruikt bij het eva-

lueren van een onderzoek.

- Het dient materiaal op te leveren dat geschikt is voor secundaire en vergelijken-

de analyse van onderzoeken.

- Het dient te kunnen worden gebruikt bij alle typen van milieudelicten (dat wil

zeggen, zowel bij afvalstoffen als bij bijvoorbeeld bodemverontreiniging en han-

del in bedreigde diersoorten).

- Het moet kunnen worden gebruikt bij grote (landelijke) en middelgrote (regio-

nale) onderzoeken. .

- Het dient in verschillende fasen van onderzoek te kunnen worden gebruikt (tus-

sentijdse evaluaties, evaluatie van de gerechtelijke afhandeling, het achteraf

evalueren van reeds afgesloten zaken).

Tijdens het historisch onderzoek zijn aan de hand van interviews en evaluatieversla-

gen indrukken opgedaan van de wijze waarop onderzoeken geëvalueerd zijn. In een



Het evaluatie-Instrument

Figuur 2: Systeemmodel strafrechtelijk onderzoek milieucriminaliteit
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aantal gevallen bleek geen evaluatie te hebben plaatsgevonden. In sommige gevallen

vond wel een mondelinge evaluatie plaats, maar is geen verslag opgesteld; indien

wel evaluatieverslagen werden opgesteld, kwamen deze lang niet altijd bij alle be-

langhebbende instanties terecht.

In de evaluatieverslagen zijn heikele punten vaak cryptisch omschreven of geheel

niet vermeld, zodat anderen er niet van kunnen leren. De evaluatiebijeenkomsten

zelf hadden vaak het karakter van een slotbijeenkomst waarbij de gezelligheid cen-

traal stond. Aan het oprakelen van samenwerkingsproblemen bestaat dan weinig

behoefte, daar ieder na afloop zijns weegs gaat. Zulke bijeenkomsten hebben vooral

de functie de eventuele pijnpunten met de mantel der liefde te bedekken.

Tijdens evaluatiebijeenkomsten leverden veelal slechts enkele teamleden een actie-

ve bijdrage aan de discussie. Bij slechtlopende onderzoeken zijn instanties die niet

bij de evaluatie aanwezig waren, vaak als zondebok aangewezen.

Alle respondenten erkennen het belang van een grondige evaluatie van opsporings-

onderzoeken. Maar wat daaraan in de praktijk gedaan wordt, ervaren velen als teleur-

stellend.

Op basis hiervan is besloten het evaluatie-instrument zo in te richten dat alle team-

leden hun mening kunnen geven over de belangrijkste aspecten van het onderzoek,

en hun leerpunten kunnen formuleren. Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst

die door elk teamlid wordt ingevuld: het zogenoemde evaluatieve gedeelte van het

instrument.
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De feitelijke informatie over het onderzoek wordt verzameld aan de hand van een

aparte lijst, die slechts eenmaal hoeft te worden ingevuld. Dit dient te gebeuren door

iemand die een goed overzicht heeft over het gehele onderzoek, bijvoorbeeld de ad-

ministratief cotirdinator.

Tijdens het ontwikkelen van het instrument is een spanningsveld ontstaan tussen

enerzijds het streven naar volledigheid en anderzijds het streven naar gebruiksvrien-

delijkheid (of meer specifiek: het streven de omvang van het instrument en de eraan

gerelateerde tijdsinvestering te beperken).

Als oplossing voor dit dilemma is ervoor gekozen wel alle relevante onderwerpen

aan de orde te laten komen, maar het aantal vragen per onderwerp te beperken. Zo

worden bijvoorbeeld bij het onderwerp `tappen' geen specifieke vragen gesteld over

de taakverdeling, de samenwerking en de in het team aanwezige ervaring, maar

wordt volstaan met een algemene vraag naar knelpunten en leerpunten.

Voorts is meer aandacht geschonken aan min of meer vaste onderdelen van een straf-

rechtelijk onderzoek naar milieucriminaliteit dan aan aspecten die slechts inciden-

teel aan de orde komen. Ook is meer aandacht geschonken aan kwesties waarvan uit

het historisch onderzoek is gebleken dat ze geregeld tot problemen leidden; het ligt

in de lijn der verwachting dat deze kwesties zich ook in nieuwe onderzoeken gere-

geld zullen voordoen.

In vergelijking met de fase van onderzoek komt het stadium van de gerechtelijke

afhandeling er in het instrument relatief karig van af. Dit is een gevolg van het feit

dat opsporingsambtenaren de belangrijkste doelgroep van het instrument vormen;

hun inzet concentreert zich in de onderzoekfase. Het verloop van de onderzoekfase

is sterk afhankelijk van de door hen gekozen strategieën, methoden en samenwer-

kingsverbanden. Het verloop van de gerechtelijke afhandeling is daarentegen meer

een resultante van individuele strategieën van de aanklagers, advocaten en rechters.

Dit proces vraagt om een evaluatievorm die buiten het kader van het WODC/B&A-

onderzoek valt. Toch is dit stadium ook vanuit het perspectief van het opsporings-

team interessant. Het levert in zekere zin 'feed-back' op over de kwaliteit van het

afgeleverde onderzoekwerk en de kwaliteit van het dossier. De door de officier van

justitie gehanteerde aanpak tijdens de afhandeling is vaak een logisch vervolg op wat

er tijdens het onderzoek is gebeurd. Soms is de gekozen strategie, net als het onder-

zoek, een gezamenlijk produkt van de officier en de betrokken opsporingsambtena-

ren. De selectie van vragen over de gerechtelijke afhandeling doet recht aan de laatst-

genoemde aspecten.

Hoewel de onderzoeksopdracht gericht is op het ontwikkelen van een instrument

dat bij elke vorm van evaluatie kan worden ingezet, nopen de in deze paragraaf ge-

maakte kanttekeningen tot een aantal aandachtspunten voor evaluatiebijeenkom-

sten. Deze zijn opgenomen in bijlage 2. Het instrument zelf is vanwege zijn omvang

niet opgenomen in dit rapport. Wel geeft bijlage 3 een indruk van de vorm en inhoud

ervan.
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7.4 Toetsing van het instrument
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Het evaluatie-instrument heeft een praktijktoets ondergaan door het in drie op-

sporingsonderzoeken toe te passen. Van deze onderzoeken waren er twee reeds af-

gestoten; het derde onderzoek liep nog. De toetsing is uitgevoerd op de hieronder

beschreven wijze.

De evaluatieve lijst is toegestuurd aan alle leden van betreffende opsporingsteams,

betrokken officieren van justitie en de diensthoofden van de in het opsporingsteam

vertegenwoordigde organisaties. De lijst waarmee de feitelijke gegevens worden ver-

zameld, is telkens aan één teamlid toegestuurd, de teamleider of de administratief

coordinator.

Elke respondent is - nadat hij/zij de lijst had ingevuld - benaderd voor een kort tele-

fonisch interview. Daarin zijn oordelen gevraagd ten aanzien van de volledigheid, de

duidelijkheid, de effectiviteit en de gebruiksvriendelijkheid van de lijst.

De ontvangen respons is per onderzoek geanalyseerd. Daarbij stond centraal of de

vragen op de bedoelde wijze zijn geïnterpreteerd en of op basis van de respons een

goede analyse van de casus kon worden gemaakt. Voor de reeds afgesloten onderzoe-

ken is ook het dossier doorgenomen en is een vergelijking gemaakt met de respons

op de lijst met feitelijke gegevens. Op deze wijze is een extra indicatie verkregen van

de kwaliteit van de respons.

Voor een van de betrokken onderzoeken diende nog een evaluatie door diensthoof-

den plaats te vinden. Vooruitlopend op die bijeenkomst vulden de deelnemers elk de

evaluatieve lijst in. Als agenda voor de bijeenkomst zelf is de indeling van het eva-

luatie-instrument gebruikt. Op deze wijze zijn indicaties verzameld voor het gebruik

van het instrument ten behoeve van mondelinge evaluatiebijeenkomsten.

De toetsing heeft geleid tot een aantal aanpassingen in het evaluatieve deel van het

instrument. Het betrof vooral aanpassingen op itemniveau (formulering van de vra-

gen en begrippen) en het opnemen van toelichtingen.

Een meer fundamentele wijziging vond plaats in de wijze waarop de feitelijke gege-

vens zijn verzameld. Dit deel van het instrument had in zijn eerste versie de vorm

van een vragenlijst. Bij de toetsing bleek dat het invullen van deze lijst veel tijd

vergde - vooral wanneer een onderzoek reeds langere tijd was afgesloten - en dat

de praktische waarde van het invullen voor de respondent nihil was. Ook de analyse

van de respons was tijdrovend.

In de gewijzigde versie heeft dit deel van het instrument de vorm gekregen van een

blauwdruk voor de beschrijving van een onderzoek. Hiermee is de praktische waarde

voor de respondent vergroot (de onderzoeksbeschrijving kan door de betrokkenen

worden gebruikt voor interne rapportage en verantwoording), terwijl de voor ana-

lyse benodigde tijd is teruggebracht. De blauwdruk vormt een goede basis voor het

vergelijken van onderzoeken, ook al is hij minder systematisch dan de vragenlijst.

Daarnaast is het de respondent die bepaalt hoe gedetailleerd de gegevens zijn die

worden aangeleverd.
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Uit de toetsing en de telefonische enquêtes kwamen de volgende aandachtspunten

naar voren met betrekking tot het gebruik van het instrument.

- Het ideale moment om het instrument met het oog op een eindevaluatie in te

zetten is direct na het afsluiten van het onderzoek ter voorbereiding op de eva-

luatiebijeenkomst. De aandachtspunten die uit de ingevulde formulieren naar

voren komen, kunnen dan worden verwerkt in de agendering van de bijeen-

komst.

- Indien de teamleden met elkaar overleggen bij het invullen van de formulieren,

wordt de meerwaarde ervan (dat wil zeggen, ieder formuleert zelf zijn mening)

tenietgedaan.

- Naarmate het langer geleden is dat het onderzoek is afgesloten, kost het invullen

van het formulier meer tijd. Daar staat tegenover dat meer informatie kan wor-

den gegeven over de gerechtelijke afhandeling en over andere resultaten van het

onderzoek.

- Respondenten dienen een goede garantie voor geheimhouding te krijgen. Er zijn

altijd mensen die bevreesd zijn dat ze voor geleverde kritiek de rekening gepre-

senteerd zullen krijgen. Het inschakelen van een onafhankelijke persoon of in-

stantie die de analyse verricht en uitsluitend geanonimiseerde gegevens terug-

koppelt, kan hiervoor een oplossing zijn.

- Bij de toetsing bestond een ruime voorkeur voor het invullen van de lijst op dis-

kette. Het is raadzaam de respondenten zowel een papieren versie van de lijst als

een versie op diskette te doen toekomen.

7.5 Samenvatting

Met het evaluatie-instrument dat binnen het WODC/B&A-onderzoek is ontwikkeld,

wordt beoogd in de toekomst meer lering te trekken uit de ervaringen in strafrechte-

lijke onderzoeken naar milieucriminaliteit. Het instrument is een middel ter sturing

en beheersing van onderzoek. Het nodigt uit tot reflectie op de strategische, tacti-
sche en organisatorische aspecten van het opsporingsproces. Daarnaast levert het

waardevolle informatie voor betrokkenen op uitvoerend niveau en op beleidsniveau.

Het kan in verschillende fasen van een onderzoek worden gebruikt. Voor een eind-

evaluatie van een onderzoek ligt het ideale moment kort na het afronden van het

dossier.

Bij de ontwikkeling van het instrument is gebruik gemaakt van literatuur over op-

sporingsonderzoeken en gegevens uit het historisch onderzoek. Vervolgens heeft het

instrument een praktijktoets ondergaan.

Het instrument heeft de vorm van een vragenlijst en een blauwdruk voor de beschrij-

ving van een onderzoek. Het genereert een onderzoeksbeschrijving waarin zowel de

feitelijke gegevens als de belangrijkste leerpunten zijn opgenomen.



8

Conclusies en aanbevelingen

De strafrechtelijke aanpak van zware milieucriminaliteit is een exclusieve taak voor

de politie, de bijzondere opsporingsdiensten en het OM. Voor zover het openbaar

bestuur hierbij een rol heeft, ligt die hoofdzakelijk bij het voorkomen van deze vorm

van criminaliteit en het ondersteunen van opsporingsdiensten en het OM bij de aan-

pak ervan (Openbaar ministerie, 1994).

Alom is erkend dat een succesvolle aanpak van zware milieuzaken vraagt om een

multidisciplinaire en plan- en projectmatige aanpak (zie onder andere Kamerstuk-

ken II, 1994-1995). Randvoorwaarden hiervoor zijn onder meer een hoge mate van

specialistische kennis van diverse aard, een goede informatievoorziening, voldoende

recherchecapaciteit en een intensieve afstemming tussen en samenwerking met de

handhavingspartners (Openbaar ministerie, 1994).

Tegen deze achtergrond is in voorgaande hoofdstukken het verloop en de organisatie

van negentien strafrechtelijke milieu-onderzoeken beschreven alsook het functio-

neren van betrokkenen. Daarbij is de mate waarin milieu-onderzoeken succesvol

zijn verlopen, niet afgemeten aan de interne logica van regelgeving maar aan die van

planmatig werken. In dit hoofdstuk gaan we nader in op de belangrijkste conclusies

en formuleren we enkele aanbevelingen.

8.1 Een planmatige aanpak

De belangrijkste oorzaak van een matig succesvol verloop van de negentien milieu-

onderzoeken (zie hoofdstuk 6) is een falende planmatige aanpak van milieuzaken.

Een planmatige aanpak betekent dat het strafrechtelijk milieu-onderzoek verloopt

volgens een vooropgezet plan. Synoniemen hiervoor zijn: een weloverwogen, syste-

matisch, methodisch of stelselmatig opgezet en uitgevoerd onderzoek. Doelmatig-

heid en doeltreffendheid zijn hierbij kernbegrippen.

Een planmatige beheersing en sturing van het onderzoekproces omvat het in de

hand houden van hulpbronnen (mensen en middelen) en het op gezette tijden stil-

staan bij de vraag Waar zijn we en waar moeten we naartoe? (bezinnings- en beslis-

momenten). Zoals in paragraaf 3.9 is geconcludeerd, was het verloop van milieu-

onderzoeken in de praktijk echter grotendeels afhankelijk van het toeval. Onder

andere als gevolg van het niet of te ruim formuleren van het doel was er veelal onvol-

doende grip op de duur en inhoud vanhet onderzoek.88 We merken hierbij op dat de

mogelijkheid tot een planmatige aanpak van milieu-onderzoek begrensd is. Het pro-

88 Overigens is het onvoldoende grip hebben op opsporingsonderzoek niet exclusief voor de aanpak van

milieustrafzaken. Dit probleem is reeds eerder gesignaleerd in een onderzoek naar de aanpak van grote

fraudezaken. Zie hiervoor Nelen e.a., 1994, pp. 4-5.
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ces van opsporing is immers geen louter technisch proces. Niet bij elke stap is con-

creet te omschrijven via welke handelingen de gewenste resultaten zijn te verkrijgen.

Wat de aard en mate betreft waarin milieu-onderzoek planmatig kan worden opgezet

en uitgevoerd, onderscheiden we daarom twee onderzoekprocessen: een creatief

proces, gericht op het verkrijgen van informatie over het strafbaar feit en de verdach-

te, en een beheersmatig proces, gericht op de inzet van de mensen en middelen en

de tijdige doelbereiking. Kenmerkend voor een creatief onderzoekproces is dat het

vertrekpunt weliswaar bekend is, maar dat het resultaat en de weg die moet worden

afgelegd om dat te bereiken, niet precies bekend zijn. Dit betekent dat sturing en

beheersing van dit proces slechts globaal en op abstract niveau mogelijk is. Tegelij-

kertijd vormt deze mate van abstractie echter een voorwaarde voor het proces; door

te veel de elementen te willen beheersen kan het worden 'doodgeorganiseerd'. Maar

een je-stort-je-erin-en-ziet-wel-waar-je-uitkomt-aanpak levert evenmin veel resul-
taat op. Een planmatige aanpak van het creatieve proces van opsporingsonderzoek

betekent dan ook voornamelijk het formuleren van minimale wensen (bijvoorbeeld:

'vind aanwijzingen voor de illegale stort van bedrijfsafval'), het vastleggen van een

tijdpad (planning), en het scheppen en beheersen van hulpbronnen (informatievoor-

ziening, (creatieve) mensen, netwerken van contacten). In vergelijking met een

creatief proces zijn bij een beheersmatig proces de mogelijkheden tot sturing

aanmerkelijk groter en concreter: het resultaat, en in principe ook de stappen die

daartoe gezet moeten worden, zijn bekend. De leider van het beheersmatig proces

kan dan aangeven via welke weg, door wie en met behulp van welke middelen het

concrete einddoel kan worden gerealiseerd.

In de paragraaf 8.2 gaan we in op enkele randvoorwaarden (tevens aanbevelingen)

voor een succesvolle planmatige aanpak van multidisciplinair strafrechtelijk

milieu-onderzoek.

8.2 Randvoorwaarden voor een succesvolle planmatige aanpak

8.2.1 Afspraak is afspraak

Een adagium uit het tweede NMP luidt 'afspraak is afspraak'. Wellicht is dit adagium

een open deur; gegeven de onderzoeksresultaten loont het echter het nakomen van

afspraken en - in bredere zin - het effectueren van prioriteitenstelling te benadruk-

ken als een randvoorwaarde voor een planmatige aanpak. Over het algemeen geldt

dat de aansturing op prioritering van milieucriminaliteit nog onvoldoende plaats-

vond.89 Vooral bij het vrijmaken van (in het bijzonder politie) functionarissen voor

milieu-onderzoek zijn afspraken niet nagekomen.

89 Mede ter stimulering daarvanbeheertde procureur-generaal, portefeuillehouder milieu, na advisering

door de Projectgroep Aanpak zware milieucriminaliteit de helft vande zogenoemde milieu-BOP-gelden,

waarbij wordt gestreefd naar landelijke verspreiding bij de besteding van deze gelden (Kamerstukken II,

1994-1995).
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Met het oog op toekomstig milieu-onderzoek is het van belang dat afspraken zwart

op wit worden vastgelegd, al dan niet in de vorm van een convenant. Dit biedt de

mogelijkheid dat handhavingspartners elkaar op het niet-nakomen ervan aanspre-

ken. Bovenal is het echter van belang dat partners de intentie uitspreken dat afspra-

ken geen vrijblijvend karakter dragen, maar het karakter hebben van een resultaats-

verplichting.

8.2.2 Informatievoorziening

Zoals vermeld in paragraaf 3.7, is strafrechtelijk milieu-onderzoek te typeren als een

reeks beslissingen. Zonder beslissingen zijn onderzoeken niet te sturen noch te be-

heersen. Voorwaarde voor het nemen van beslissingen, en dus voor sturing en be-

heersing, is dat diegene die de beslissing neemt informatie tot zijn/haar beschikking

heeft: voor de sturing van het creatieve proces is informatie nodig over het strafbare

feit en de verdachte; voor de beheersmatige sturing is informatie nodig over de af-

gelegde weg en de wijze waarop die is afgelegd.

Algemeen is geconcludeerd dat door een falende inwinning en bundeling van infor-

matie de mogelijkheden van een plan- en projectmatige aanpak van zaken niet op-

timaal zijn benut. Duidelijk is geworden dat milieu(voor)onderzoeken veelal zijn

gestart op basis van beperkte informatie. Gevolg hiervan was bijvoorbeeld dat vanuit

het oogpunt van een doelmatig en doeltreffend opsporingsproces ontoereikende

onderzoekmethoden zijn gehanteerd en dat de sturing van vooronderzoeken onvol-

doende heeft kunnen plaatsvinden. Een versnipperde bestuurlijke en strafrechte-

lijke informatievoorziening, de ontoereikende informatiepositie van de RCID's,

evenals de beperkte mate waarin resultaten van handhavingsacties en -onderzoeken

zijn (terug)gekoppeld, zijn debet aan onvoldoende informatie ter sturing van het

creatief proces. Overigens leidt dit tevens tot een onvoldoende aanbod van (middel-)

zware milieuzaken (Kamerstukken II, 1994-1995). Dat onvoldoende informatie is

verzameld om het beheersmatig proces te kunnen sturen, is vooral te wijten aan het

onvoldoende (tijdig) instellen van bezinnings- of evaluatiemomenten tijdens het

onderzoek.

Met betrekking tot het verbeteren van de informatievoorziening zijn vier ontwikke-

lingen van belang. De eerste drie hebben vooral betrekking op de sturing van het

creatief proces van opsporing; de vierde ontwikkeling heeft betrekking op het be-

heersmatig proces. Deze ontwikkelingen zijn:

- de oprichting en ontwikkeling van zogenoemde regionale coilrdinatie- en infor-

matiepunten (CIP's);

- het in kaart brengen van het verschijnsel milieu door middel van verschijnsel- of

fenomeenonderzoek;

- het uitzetten van het milieutraject binnen RCID's;

- het tot stand komen van een standaard-evaluatie-instrument voor grotere straf-

rechtelijke milieu-onderzoeken, zoals beschreven in dit rapport.

De CIP's kunnen een belangrijke rol spelen in het uitwisselen en bundelen van justi-
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tiële en bestuurlijke informatie en bij het bevorderen van een structurele afstem-

ming en samenwerking tussen bestuurlijke en strafrechtelijke handhavingspartners,

als voorwaarden voor een succesvolle aanpak van (meer) milieuzaken. Bij verschijn-

selonderzoek wordt informatie verzameld over de manier waarop het probleem

milieucriminaliteit zich voordoet, waar het zich voordoet, in welke mate en door

welke oorzaken.90 Hierdoor kan verschijnselonderzoek een belangrijke informatie-

bron vormen voor strafrechtelijk milieu-onderzoek. Met betrekking tot het derde

punt merken we op dat op dit moment het herkennen van relevante informatie voor

de bestrijding en beheersing van (middel)zware milieucriminaliteit nog een pro-

bleem is. Daarbij komt dat de informatiepositie van de RCID's-milieu nog in ont-

wikkeling is. De omstandigheid dat de informatie-inwinning op dit terrein veelal

moet plaatsvinden in het reguliere maatschappelijk en economisch verkeer, maakt

het voor de RCID's noodzakelijk nieuwe vaardigheden en technieken te ontwikkelen.

Teneinde de informatiepositie van de RCID's-milieu te verbeteren is een landelijke

projectgroep opgericht met de opdracht nieuwe gedachten en methoden hierom-

trent te formuleren en te ontwikkelen (Kamerstukken II, 1994-1995). Ten slotte

vormt de vierde ontwikkeling, het standaard-evaluatie-instrument zoals ontwikkeld

op basis van het WODC/B&A-onderzoek, een leidraad voor het (tijdig) instellen van

evaluatiemomenten tijdens milieu-onderzoeken, opdat de noodzakelijke informatie

ter sturing van het beheersmatig proces kan worden verkregen.

8.2.3 Bezinnen en beslissen

Over informatie beschikken is één ding; over toereikende informatie beschikken

op basis waarvan een juiste beslissing kan worden genomen, is een tweede. Zoals

is beschreven, zijn als gevolg van een falende informatievoorziening beslissingen

tijdens vooral vooronderzoeken beperkt doordacht en achteraf gezien niet altijd

juist genomen. Evenmin heeft men zich in alle gevallen rekenschap gegeven van

aan die beslissingen verbonden consequenties.

Een hulpmiddel om vast te stellen of informatie toereikend voorhanden is, zijn

'checklisten'. Het'Handboek gecompliceerde milieudelicten; opgesteld in 1994

(Ministerie van VROM), voorziet hierin. Tevens biedt het handboek een hulpmiddel

bij het nemen van beslissingen in de vorm van het aanleveren van enkele criteria

hiervoor.
De complexiteit van milieuzaken maakt dat milieu-onderzoeken doorgaans niet

van het begin tot het einde zijn te plannen. Ook kunnen tussentijds nieuwe feiten

die voortvloeien uit het onderzoekproces, ertoe leiden dat het onderzoeksplan moet

worden bijgesteld. Een andere oorzaak is, zoals beschreven in hoofdstuk 5, de in-

vloed van externe factoren (pers, advocaten, bestuur e.d.) op het onderzoek. Milieu-

onderzoeken vinden plaats in een onzekere omgeving.

90 Kamerstukken II, 1994-1995. Zie bijvoorbeeld Van den Berg (1995a).



Conclusies en aanbevelingen 109

Met het oog op sturing en beheersing is het dan ook van belang dat op gezette tijden

wordt stilgestaan bij de eerder vermelde vraag Waar zijn we en waar moeten we naar

toe? Bij de planning van milieu-onderzoeken zijn dit soort bezinnings- en beslis-

momenten onvoldoende ingebouwd en te zeer opgehangen aan juridische fasen van

onderzoek, zoals de opening en sluiting van het GVO.

Zo is de inzet van mensen een onderwerp dat gedurende het gehele onderzoekpro-

ces aandacht behoeft en waarover doorlopend beslissingen moeten worden geno-

men. Doorgaans is echter na de fase van het vooronderzoek een beslissing genomen

over de in te zetten capaciteit; daarna is de capaciteitsinzet veelal niet meer ter

sprake gekomen, in die zin dat besloten is meer of minder of anders gekwalificeerd

personeel in te zetten. Een ander voorbeeld is de afstemming tussen het strafrecht

en andere rechtsvormen (bestuurlijk, civiel, fiscaal). Zoals in paragraaf 5.6 is aan-

gegeven, moet men zich op elk moment tijdens het onderzoek vergewissen van de

rechtsmogelijkheden van handhavingspartners (hulpbron) teneinde een optimale

mix van handhavingsmiddelen te bevorderen.

Dat dergelijke bezinnings- en beslismomenten onvoldoende zijn ingebouwd, kan

wellicht worden toegeschreven aan onvoldoende inzicht in wanneer welke aan-

dachtsvelden - ofwel de dingen waarover en de basis waarop men beslist - aan de

orde zijn. Het evaluatie-instrument biedt hiertoe een leidraad. Met het oog op een

succesvolle planmatige handhaving belicht dit instrument niet de fasen van straf-
rechtelijk onderzoek maar de hulpbronnen en aspecten die gedurende het gehele

onderzoekproces aandacht behoeven.

8.2.4 Het stellen van prioriteiten: genoeg kundige mensen

Zoals in hoofdstuk 4 is geconcludeerd, vormde het verkrijgen van voldoende en

kundige functionarissen een heikel punt in veel milieu-onderzoeken. Tevens was de

conclusie dat meestal de beschikbaarheid van functionarissen en niet de behoefte

aan specifieke expertise de samenstelling van de teams bepaalde. Noch de specifieke

mogelijkheden en expertise van organisaties, noch de vakinhoudelijke en persoon-

lijke kwaliteiten van individuen vormden daarbij een leidraad.
De belangrijkste oorzaak van onvoldoende capaciteit en kwaliteit is de beperkte

mate waarin afspraken zijn nagekomen en waarin (politiële) prioriteitenstelling in

daden is omgezet. Het 'leuren met onderzoeken' is hiervan mede een gevolg. Daar-

naast geldt voor het samenstellen van een team evenzeer wat hierboven is geconclu-

deerd over het nemen van beslissingen in het algemeen: voor het nemen van een

juiste beslissing is het noodzakelijk dat men zich realiseert met welk doel en op basis

waarvan de beslissing zal worden genomen (criteria), alsook dat men zich bewust is

van de consequenties hiervan. Het behoeft geen betoog dat het criterium 'beschik-

baarheid' niet toereikend is; strafrechtelijk onderzoek naar zware milieucriminaliteit

vraagt immers om de inzet van hooggekwalificeerd personeel. Dat beschikbaarheid

is genomen als belangrijkste criterium, doet twijfelen aan de mate waarin aan de

aanpak van milieuzaken prioriteit is verleend.
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Tot op zekere hoogte is het begrijpelijk dat politiechefs niet direct (kundige) men-

sen vrijmaken voor milieu-onderzoek; het personeel is immers bezig met andere en

wellicht ook prioritaire zaken. Het probleem is dat relatief weinig grote zaken het

aanbod van strafrechtelijk milieu-onderzoek bepalen. Het aantal gecompliceerde

milieuzaken is niet groot genoeg om permanent functionarissen aan milieuwerk te

zetten, terwijl wel wordt erkend dat het noodzakelijk is dat de politie zware milieu-

criminaliteit aanpakt (Kamerstukken II, 1994-1995).91 Dit betekent dat milieu-onder-

zoek slecht in de planning van politiële activiteiten is op te nemen. Gegeven dit pro-

bleem en het hieronder nader te bespreken deskundigheidsprobleem is het initiatief

genomen 'interregionale milieurecherche-bijstandspools' in te stellen. Het doel

hiervan is te komen tot een afsprakenkader waar in en tussen regio's een voorziening

wordt getroffen voor de onderlinge beschikbaarheid van de bestaande kennis, erva-

ring en capaciteit op het gebied van milieurecherche (Kamerstukken II, 1994-1995).

Concreet gaat het hierbij om een'slapende' pool van rechercheurs die ervaring heb-

ben opgedaan in het uitvoeren van milieu-onderzoek. Gegeven het feit dat politiële

prioriteiten niet altijd zijn omgezet in daden, merken we hierbij op dat aansturing,

verantwoording en eventueel het treffen van sancties hierbij cruciaal zijn opdat de

'slapende' pool daadwerkelijk 'wakker' wordt gemaakt op het moment dat daaraan

behoefte is.

8.2.5 Deskundigheidsbevordering

Milieu- en recherchetechnische kennis en ervaring zijn schaars. Bij menig strafrech-

telijk milieu-onderzoek vormde dit een belangrijke handicap, vooral wat de inzet
van politiefunctionarissen betreft. Het streven om de milieuwethandhaving te ver-

ankeren in de basispolitiezorg en daartoe zo veel mogelijk politiefunctionarissen

milieu-ervaring te laten opdoen, heeft ertoe geleid dat politiemensen die een milieu-

zaak hebben gedaan vaak niet bij een volgend milieu-onderzoek worden betrokken.

Het gevolg hiervan is dat de verworven kennis wegebt en dat milieu-expertise bij

ieder onderzoek opnieuw moet worden opgedaan. Dit leidt uiteindelijk tot een ver-

traging in onderzoeken (Kamerstukken II, 1994-1995).

Onderzoeken naar zware milieucriminaliteit kunnen echter niet worden verricht op

het niveau van de basispolitiezorg. Zoals de 'Leidraad milieu' aangeeft, is dit het

werk van recherche-specialisten; er moeten uiteenlopende en deels nog te ontwikke-

len technieken en tactieken bij worden benut (Openbaar ministerie, 1994). In de
praktijk zijn in het verleden bij de aanpak van zware zaken minimaal gekwalificeerde

politiemensen ingezet, namelijk op het niveau van de basispolitiezorg. Er is echter

geroeid met de riemen die men had: zoals vermeld had men niet de beschikking over

91 Evenzogoed kanmen overigens opmerken dat indien de politie meer zaken zou aanpakken, ze wel per-

manent functionarissen aan het werk zou hebben voor de bestrijding en beheersing van zware milieu-

criminaliteit, zeker als men bedenkt dat de aanpak van een milieuzaak leidt tot het signaleren van andere

milieuzaken (zie hoofdstuk 6).
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hooggekwalificeerde mensen, ten eerste omdat die schaars zijn, ten tweede omdat

functionarissen zijn geselecteerd op basis van een ontoereikend criterium, en ten

derde omdat politiechefs niet in alle gevallen het verzoek om gekwalificeerd perso-

neel hebben ingewilligd.

Dit gesignaleerd hebbende heeft de projectgroep 'Aanpak zware milieucriminaliteit'
het plan opgevat een zogenoemd kernteam zware milieucriminaliteit in het leven

te roepen. Dit team, dat voortkomt uit het team dat onderzoek deed naar de zaak

TCR/TCA92, zal onder meer zorg dragen voor de ondersteuning van de (opbouw van

de) milieurecherche-expertise op landelijk niveau. Met dit initiatief beoogt men

de door het TCR/TCA-team verworven kennis, inzichten en vaardigheden over te

dragen en effectief aan te wenden voor toekomstige grote milieu-onderzoeken.

Hooggekwalificeerde recherche-ervaring evenals ervaring met samenwerking tussen

handhavingspartners (kennis van ieders mogelijkheden en specifieke vaardigheden)

worden zo behouden en komen ten goede aan andere strafrechtelijke milieu-onder-

zoeken.

Om de opbouw van (recherchetechnische en milieu)kennis en ervaring te bevorde-

ren alsook om de ontwikkeling van (nieuwe) opsporingsmethoden te stimuleren

zijn naast bovengenoemd initiatief legio andere ontwikkelingen in gang gezet. We

noemen hier het eerder genoemde `Handboek gecompliceerde milieudelicten', dat

tal van nuttige tips en aanbevelingen bevat die voortvloeien uit tien jaar opsporings-

ervaring met zware milieuzaken (Ministerie van VROM, 1994). Met het oog op over-

dracht van kennis en ervaring zijn videofilms vervaardigd naar aanleiding van

milieu-opsporingsonderzoeken. Daarnaast is er meer aandacht gekomen voor de

presentatie van zaken ter terechtzitting.93 Ook noemen we het rapport 'Monster-

neming' (nog te verschijnen), dat is opgesteld naar aanleiding van de onduidelijk-

heden over procedures voor het nemen en analyseren van monsters. Als laatste

ontwikkeling vermelden we de instelling van een werkgroep die zich buigt over het

verrichten van verhoren tijdens huiszoeking en de rol van milieu-accountancy

hierbij.94

8.2.6 Projectmanagement en groepsdynamica

Succesvol leiding geven aan een opsporingsonderzoek en -team vereist vooral uit-

stekende leiderschapskwaliteiten. Volgens de respondenten hebben officieren van

justitie (leiders van het opsporingsonderzoek) hun leidinggevende rol over het alge-

92 Het team bestond uit vertegenwoordigers van de politieregio's Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam-

Amstelland in samenwerking met een aantal landelijke diensten. TCR en TCA staan voor Tanker Cleaning

Rotterdam respectievelijk Tanker Cleaning Amsterdam

93 Het betreft hier het voornemen professioneler fotomateriaal in te zetten en wijzigingen in de regelgeving

en vergunningssituatie te visualiseren gedurende de periode waarover het strafrechtelijk onderzoek zich

uitstrekt.

94 Een rapportage over de rol van milieu-accountancy bij huiszoeking is in september 1993 gepubliceerd

(Ministerie van VROM).
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meen naar tevredenheid volbracht. Over de leidinggevende kwaliteiten van teamlei-

ders (politie) is men minder te spreken.95 Het belangrijkste knelpunt hierbij is dat

teamleiders niet zijn gekozen op basis van leiderschapskwaliteiten - zoals: een open

oor, samenbindend, besluitvaardig, stimulerend en in staat tot het stellen van de

juiste vragen - maar op basis van hun beschikbaarheid en rang. Het verdient aan-

beveling bij toekomstige onderzoeken een teamleidersprofiel op te stellen en op

basis daarvan te beslissen wie deze rol op zich zal nemen.

Geconcludeerd is dat in ongeveer de helft van de teams de teamsfeer niet bevorder-

lijk was voor een optimaal functioneren. Ook is geconcludeerd dat onduidelijkheden

op inhoudelijk niveau (Wat is het doel?) en op procedureel niveau (Op welke manier

zijn werkzaamheden georganiseerd of gestructureerd?) hieraan voor een belangrijk

deel debet waren. Indien toekomstig strafrechtelijk milieu-onderzoek meer plan-

matig wordt opgezet en uitgevoerd, komt dit het functioneren zeker ten goede.

We merken hierbij op dat een goede teamsfeer uiteraard niet alleen afhankelijk is

van een planmatige aanpak: soms kunnen mensen het om wat voor redenen dan ook

niet goed met elkaar vinden. Van belang voor succesvol milieu-onderzoek is dat re-

gelmatig wordt stilgestaan bij de vraag hoe mensen met elkaar omgaan en dat dit

bespreekbaar wordt binnen het team. Het succes van teams hangt immers af van een

samenspel tussen aspecten op inhoudelijk, procedureel en interactioneel (omgangs-)

niveau. Als zaken op interactioneel niveau niet worden besproken, komt men op

inhoudelijk of procedureel niveau niet verder. Evenzeer geldt dat het opsporings-

proces stokt wanneer men al te zeer blijft steken op interactioneel niveau (bijvoor-
beeld niet uitgepraat raken over wat men van elkaar vindt), op procedureel niveau

(bijvoorbeeld een overdaad aan regels voor samenwerking opstellen) of op inhou-

delijk niveau (bekvechten over argumenten). Vooral teamleiders van toekomstig

milieu-onderzoek dienen het team met het oog op sturing op deze drie niveaus

geregeld te evalueren.

95 We merken hierbij op dat de leidinggevende rol vanofficieren een andere is dandie vanteamleiders. In

tegenstelling tot teamleiders sturen officieren meestal 'op afstand'; ook gaat het daarbij meer om

juridische deskundigheid en daarvan afgeleid gedrag. Bij de leidinggevende rol van teamleiders gaat het

veeleer om deskundigheid met betrekking tot communicatie en interacties.
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Major investigations of environmental

crimes

Prosecutory procedure for moderate and serious environmental crime is in the first

place rather complicated and in the second place an area under development. Signi-

ficant advances in this field include the ongoing expansion and professionalization

of the investigative network, the increasing focus on environmental crime among

the Dutch police and politicians, and the formation of a project team for an

Approach to serious environmental crimes (Aanpak zware milieucriminaliteit) by

the Minister of Justice in the Spring of 1993. This project team requested that the
WODC join forces with B&A Groep Beleidsonderzoek en -Advies in an evaluative

study of the course of major multi-disciplinary criminal investigations concerning

serious environmental crime. The project team's research updated procedural infor-

mation concerning major investigations of environmental crimes for the purpose of

using the experiences acquired through investigating and prosecuting moderate and

serious types of environmental crime for instructional purposes. The project team

also called for a standard means of evaluating multi-disciplinary investigations of

environmental crime to safeguard the learning capacity of investigation teams for

the years to come.

This twofold mission entails three specific questions for study:

- Which experiences and current trends are relevant in major investigations of

environmental crimes, which obstacles arise, and which corresponding means of

resolution are available?

- Which methods for designing future multi-disciplinary investigations of environ-

mental crimes will improve both their quality and their effectiveness?

- Which approach to evaluating future multi-disciplinary investigations of envi-

ronmental crimes will indicate and address obstacles in a timely manner?

The process of responding to the questions formulated in this study comprised four

stages. First, retrospective research was necessary: the evaluation covered 19 investi-
gations of environmental crimes between 1989 and 1993. The second stage entailed

designing instruments. This process involved analysing information gathered during

the first stage. The results served as a basis for developing a standard evaluation

instrument. The third stage entailed evaluating the instrument's comprehensive

scope, clarity, and usefulness. To this end, research teams applied the instrument in

three fairly recent investigations of environmental crimes. The fourth and final stage

consisted of a definitive design for the instrument and the compilation of a final

report.
The study yielded two products: the 'Standard evaluation instrument for investigat-

ing environmental crimes' (Standaard-evaluatie-instrument strafrechtelijke milieu-
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onderzoeken) and the present report. In addition to revealing the course, organiza-

tion, functioning of concerned parties, influence of external factors, and results of

the investigations, the report offers a general description of the nineteen cases of

serious environmental crimes.

The report concludes that the nineteen investigations were moderately successful,

primarily because an adequate systematic approach was lacking. The recommenda-

tions include six basic conditions for a successful systematic approach. The condi-

tions include: incorporating steps for reflection and decisions in planning investiga-

tions, providing information, setting priorities, stimulating expertise, adhering to

agreements, as well as implementing a general system of priorities, managing proj-

ects, and remaining abreast of group dynamics.

The report also addresses national initiatives that meet some of these requirements.
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Les grandes enquêtes judiciaires

dans Ie domaine de la, criminalité

écologique

La répression et le traitement des délits écologiques (moyennement) graves est en
premier lieu une tache difficile et en second lieu une activité en pleine évolution.

Les développements importants dans ce domaine sont l'élargissement et la profes-

sionnalisation poussés du réseau répressif, l'attention croissante portée à la crimina-

lité écologique par la police et le milieu politique néerlandais et la mise en place du

Groupe Répression grande criminalité écologique (Aanpakzwarejeugdcriminaliteit)

par le ministre de la Justice au printemps 1993. Ce groupe a chargé le WODC d'étu-

dier et d'évaluer, en collaboration avec B&A Groep Beleidsonderzoek en -Advies, la

progression des vastes enquêtes judiciaires multidisciplinaires dans le domaine de la

grande criminalité écologique.

En fournissant une image actualisée de la progression de telles enquêtes, l'étude

devait permettre au groupe de tirer une lecon des expériences acquises jusque lors

en matière de dépistage et de répression des délits écologiques (moyennement)

graves.

Par ailleurs, le groupe a également demandé au WODC d'élaborer un instrument

d'évaluation standard pour les enquêtes judiciaires multidisciplinaires dans le do-

maine de la criminalité écologique qui permettrait d'assurer la formation des unités

de répression pour les années à venir.

Ce double objectif a été traduit en trois questions concrètes:

- les sont les expériences et les tendances actuelles en ce qui concerne les enquê-

tes judiciaires importantes dans le domaine de la criminalité écologique, oít se

situent les points noirs et quelles solutions peuvent-elles y être apportées ?

- Quelle forme doit-elle être donnée aux futures grandes enquêtes judiciaires mul-

tidisciplinaires dans le domaine de la criminalité écologique afin d'en augmen-

ter la qualité, partant, l'efficacité ?

- De quelle manière les futures enquêtes judiciaires multidisciplinaires dans le

domaine de la criminalité écologique doivent-eiles être évaluées afin que les

points noirs puissent être signalés et supprimés à temps ?

L'étude a été réalisée en quatre phases. La première phase a consisté en une étude
du problème dans une perspective historique, c'est-à-dire en une évaluation de 19

enquêtes judiciaires réalisées dans le domaine de la criminalité écologique entre

1989 et 1993. La seconde phase a consisté ennl'élaboration d'un instrument d'évalua-

tion standard en vue de laquelle les données recueillies au cours de la première

phase ont été analysées. La troisième phase a consisté en la confrontation de 1'in-
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strument d'évaluation aux critères de complétude, de clarté et de validité. A cette

fin, l'instrument d'évaluation a été utilisé en vue de l'évaluation de trois enquêtes

(plus récentes) effectuées par des unités de répression dans le domaine de la crimi-

nalité écologique. La dernière phase, quant à elle, a consisté en l'élaboration défi-

nitive de 1'instrument d'évaluation appelé'Instrument d'évaluation standard des

enquêtes judiciaires dans le domaine de la criminalité écologique' (Standaard-eva-

luatie-instrument strafrechtelijke milieu-onderzoeken) et en l'élaboration du pré-

sent rapport final. Outre une description de la progression, de l'organisation, du

fonctionnement des parties impliquées, de 1'incidence de facteurs externes et des

résultats de l'étude, le rapport présente également une description générale des 19

affaires d'atteinte grave au droit de l'environnement.

Le rapport conclut que les 19 enquêtes n'ont été que moyennement fructueuses.

Ceci est dQ principalement à une mauvaise planification de l'approche. En ce qui

concerne les recommandations faites dans le rapport, six conditions liées à une pla-

nification satisfaisante de l'approche de la criminalité écologique sont discutées.

Ces conditions sont : l'introduction de moments de réflexion et de décision dans le

planning de 1'enquête, l'accès à l'information, la définition des priorités, l'améliora-

tion de l'expertise, le respect des décisions prises et, de manière plus générale, la

gestion des projets et une meilleure connaissance de la dynamique de groupe.

Le rapport aborde également des initiatives à l'échelon national qui remplissent en

partie ces conditions.

0
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Inhoud van convenanten

Tabel 1: Inhoud van convenanten (naar aantal convenanten; N=10)

onderwerp aantal convenanten

duur van het onderzoek 9

persvoorlichting 8

ta ken 7

financiële middelen/begroting 7

teamsamenstelling 7

doelstelling van onderzoek/samenwerking 6

materiaal 4

locatie/huisvesting team 4

beheerscommissie 4

informatie-inwinning/-voorziening 3

budgetbeheer 3

bestemming van de financiën/goederen na afloop van het

onderzoek 3

leiding en coordinatie 2

bevoegdheden 2

rechtspositie van teamleden 2

dienstuitvoering 2

artikelen over monsterneming 2

privacybepalingen 2

huishoudelijke spelregels 1

zaakbeschrijving 1

onderzoekopzet 1

overlegstructuur 1

tijdelijke registratie 1

* Van twee convenanten is de Inhoud onbekend.
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Aandachtspunten voor evaluatiebijeenkomsten

In paragraaf 7.3 is gesteld dat evaluatiebijeenkomsten zelden de opbrengst opleveren die

deelnemers ervan verwachten. Er is daarbij een beeld geschetst van dergelijke bijeenkom-

sten, aan de hand van tijdens het onderzoek verzamelde uitspraken van opsporingsambte-

naren. In het onderstaande worden de aandachtspunten die daaruit zijn te distilleren

samengevat.

Het moment van evaluatie

Evaluaties kunnen zowel tijdens een onderzoek als na afloop ervan plaatsvinden. De func-

tie van tussentijdse evaluaties is nagaan of het gekozen pad, de samenwerking en de

gemaakte organisatorische afspraken afdoende zijn dan wel dienen te worden bijgesteld.

De resultaten van de bijeenkomst zullen worden gebruikt in het vervolgtraject. Het streven

is altijd gericht op het bereiken van (hernieuwde) consensus, maar indien deze niet bin-

nen het bereik ligt, kan de bijeenkomst ook tot maatregelen leiden, bijvoorbeeld het ingrij-

pen in de samenstelling van het team naar aanleiding van ernstige samenwerkingsproble-

men of een ervaren gemis aan bepaalde specifieke deskundigheden in het team. Ook het

stopzetten van een onderzoek, omdat er geen bevestiging wordt gevonden van de vermoe-

dens, ligt binnen de mogelijkheden. Vaak blijken tussentijdse evaluaties te zijn georgani-

seerd naar aanleiding van het optreden van problemen. Een beter alternatief is echter

enkele evaluatiebijeenkomsten in de planning op te nemen; de kans dat problemen tijdig

worden gesignaleerd en opgelost, is dan aanmerkelijk groter.

Eindevaluaties zijn vooral gericht op het vaststellen en vastleggen van de leerpunten die

een onderzoek heeft opgeleverd. Is bij tussentijdse evaluaties het oplossen van bestaande

knelpunten de invalshoek, bij eindevaluaties ligt de nadruk op de vraag hoe men derge-

lijke problemen in volgende onderzoeken kan voorkomen en hoe men dient op te treden

indien ze onverhoopt toch de kop mochten opsteken. De conclusies uit eindevaluaties zijn

niet alleen voor het team zelf relevant, maar ook voor andere opsporingsambtenaren (voor

zover ze zich met vergelijkbaar onderzoek bezighouden), hun management en betrokken

beleidsinstanties. Vanuit dit belang is het wenselijk dat naar een heldere en ook voor bui-

tenstaanders toegankelijke rapportage wordt gestreefd. Uit hetgeen respondenten naar

voren brachten, kan worden opgemaakt dat het ideale moment voor een eindevaluatie

ongeveer twee weken na het opheffen van team ligt; de ervaringen zijn dan nog vers, ter-

wijl men anderzijds de zaken reeds iets afstandelijker kan beschouwen.

De onderwerpen

Gegeven de complexiteit van strafrechtelijke onderzoeken zal het ondoenlijk zijn alle

mogelijke onderwerpen even diepgaand te behandelen. Een selectie vooraf is wenselijk,

maar ook lastig. Het in hoofdstuk 7 behandelde evaluatie-instrument kan hierin voorzien,

maar ook andere selectiemethoden zijn denkbaar. Altijd geldt echter dat het diepgaand
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behandelen van enkele onderwerpen meer vruchten afwerpt dan het kort aanstippen van

een grote hoeveelheid. Het aanwijzen van knelpunten is weliswaar makkelijk, maar het

formuleren van leerpunten vergt relatief veel tijd.

De agenda

Vaak ontbreekt een agenda, zodat voor deelnemers onduidelijk is wat precies aan de orde

zal komen en hoeveel tijd is uitgetrokken. Een goede agenda bevat dan ook:

- datum, tijdstip, tijdsduur en plaats van de bijeenkomst;

- de onderwerpen of agendapunten, met vermelding van eventuele gasten.

Het spreekt voor zich dat de agenda tijdig wordt verspreid.

De voorzitter

Een goede.voorzitter bewaakt de voortgang van de vergadering, zorgt dat ieder het woord

kan krijgen en dat er naar iedereen wordt geluisterd. Hij/zij vraagt door als dingen ondui-

delijk blijven. De voorzitter dient dus over de nodige vaardigheden te beschikken. Vooral

bij eindevaluaties is het aanstellen van een voorzitter van buiten het team wenselijk, zij

het dat deze wel over voldoende kennis, gezag en vertrouwen dient te beschikken.

Ook bij tussentijdse evaluaties kan het aanstellen van een voorzitter van buiten het team

nuttig zijn. Zeker bij samenwerkingsproblemen is dit het geval. Indien in dergelijke geval-

len een teamleider of coordinator voorzitter is, kan het gevolg zijn dat de problematiek

niet of onvoldoende aan de orde komt. Teamleiders en coordinatoren maken namelijk deel

uit van het samenwerkingsverband en zullen daarmee vrijwel altijd deel uitmaken van de

problematiek.

De genodigden

Alle direct betrokkenen, dat wil zeggen de teamleden en de officier van justitie, dienen

aan de evaluatie deel te nemen. Eventueel kunnen ook vertegenwoordigers van andere be-

trokken of belanghebbende instanties enlof de RC worden uitgenodigd. Er geldt overigens

wel een limiet wat de groepsgrootte betreft. De literatuur over effectief vergaderen leert

dat de grens bij vijftien personen ligt.

De rapportage

Ten aanzien van de rapportage zijn de punten inhoud en verspreiding van belang. Vooraf

dient duidelijk te zijn binnen welke doelgroep de rapportage dient te worden verspreid;

de inhoud van de rapportage moet daarop worden afgestemd. Zeker als een rapportage

ook buiten de kring van direct betrokkenen wordt verspreid, is een heldere uitleg van de

besproken problematiek van belang.
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Vorm en inhoud van het evaluatie-instrument

In hoofdstuk 7 is het evaluatie-instrument besproken dat naar aanleiding van het WODC/

B&A-onderzoek is ontwikkeld. Het instrument is, gezien de omvang ervan, niet in dit rap-

port opgenomen. Deze bijlage is bedoeld om de lezer een indruk te geven van de vorm en

inhoud ervan.

Vorm

Het evaluatie-instrument bestaat uit twee delen: een vragenlijst en een blauwdruk voor

de beschrijving van het onderzoek. In principe behandelen beide delen dezelfde onderwer-

pen. Het verschil is dat de blauwdruk de nadruk legt op (min of meer) objectieve gege-

vens, terwijl de vragenlijst de meer subjectieve gegevens benadrukt. Zo vraagt de blauw-

druk de respondent bij de evaluatie van de huiszoekingen het aantal, de data, de locaties

en de deelnemers aan te geven. In de vragenlijst wordt de respondent gevraagd of de

zoekingen zinvol waren, of de ingezette capaciteit toereikend was, of het doel bereikt is

en welke knelpunten bij de zoeking optraden. Een ander verschil is dat in de blauwdruk

bij alle vragen toelichtingen zijn opgenomen.

Ter illustratie zijn in deze bijlage twee bladzijden van de vragenlijst opgenomen evenals

twee bladzijden van de blauwdruk.

Inhoud
Het evaluatie-instrument behandelt de volgende onderwerpen:

1 Onderzoeksverloop en informatievoorziening

- Algemene doelstellingen van het onderzoek

Vooroverleg

Onderzoekmethoden:

- informatievergaring

- tappen

- observeren

- huiszoekingen

- bevel tot uitlevering van stukken

- administratief onderzoek

- financieel onderzoek

- milieutechnisch onderzoek

verhoren

- rogatoire commissies

- overige opsporingsmethoden

Voorlopige maatregelen

Conservatoir beslag (WvSr.)
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- Keuze van deelonderzoeken

- Proces-verbaal en dossiervorming

2 Mensen en middelen
- Taakverdeling

- Planning en afspraken

- Taakverdeling

- Het functioneren van het team

- Overleg en besluitvorming tijdens het onderzoek

- De rol van officier van justitie, parketsecretaris en RC
- Samenwerkingsverbanden

- Financiën en mensuren

- Huisvesting

3 Externe factoren

- Pers en publiciteit

- Advocatuur

- Rol van de politiek

- Bestuursrechtelijke, civielrechtelijke en fiscale aanpak

- Overige externe factoren

4 Gerechtelijke afhandeling

- Tenlastelegging

- Dagvaarding

- Zitting in eerste aanleg

- Zitting in hoger beroep

- Cassatie

5 Resultaten

- Voortgang bedrijf/rechtspersoon

- Wet- en regelgeving

- Milieuschade en sanering

- Schadevergoedingen, claims

- Uitlopers

- Maatschappelijke gevolgen

124
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Voorbeeldbladzijde uit vragenlijst

Mensen en middelen

125

H Taakverdeling

H] Waren er problemen bij het vaststellen van de taakverdeling binnen het team? [j/n)

Zo ja, welke?

H2 Zijn er gedurende het onderzoek problemen gerezen met betrekking tot de taak-

verdeling? [j/n] Zo ja, welke? Hoe verlopen?

H3 Is de taakverdeling gedurende het onderzoek bijgesteld/gewijzigd? [j/n] Zo ja, waarom?

1 Planning en afspraken

11 Werden belanghebbenden (bv. diensthoofden) op de hoogte gesteld bij wijziging van

gemaakte afspraken en/of het niet halen van de planning?

12 Zijn belanghebbenden op het eventueel niet nakomen van afspraken aangesproken? [j/n]

Zo nee, waarom niet?

13 Zijn de gemaakte afspraken tussentijds geëvalueerd? [j/n] Zo nee, waarom niet?

J Functioneren team

J1 Hoe verliep de samenwerking tussen de verschillende in het team opgenomen

instanties/personen?

J2 Waren naar uw mening de voor het onderzoek benodigde kennis en vaardigheden in

voldoende mate binnen het team aanwezig? [j/n] Zo nee, waar ontbrak het aan? Wat is

er aan gedaan?

J3 Was u tevreden over de wijze van leidinggeven? Beschrijf de zwakke en sterke punten op

dit gebied.

J4 Waren de teamleden vrijgesteld van taken binnen hun oorspronkelijke organisatie (andere

werkzaamheden, avond-/weekenddiensten)? Knelpunten?

J5 Hebben zich conflicten voorgedaan binnen het team? [j/n] Wat was de aard van die

conflict(en)? Hoe zijn ze opgelost?

J6 Beschrijf eventuele verdere knelpunten m.b.t het intern functioneren van het team. Geef

daarbij de oorzaken en de leerpunten aan.

K Overleg en besluitvorming tijdens het onderzoek

Kl Wie namen de beslissingen over de koers van en voortgang in het onderzoek?

K2 Vond ertussen team, OM en RC naar uw mening voldoende overleg plaats?

L Rol van officier van justitie, parketsecretaris en RC

Li Beschrijf eventuele knelpunten m.b.t. de taakinvulling door officier van justitie,

parketsecretaris en RC.
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L2 Geef in de onderstaande tabel de verschillen weer hoe OM en RC hun rol in het onderzoek

invulden: (geen / te weinig / voldoende / te veel)

inhoudelijke

sturing

organisatorische

sturing

onderhouden van

contacten met team

ovj

parketsecretaris

RC
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Voorbeeldbladzijde blauwdruk

127

Toelichting Planning en afspraken

- Looptijd; geef hier aan hoe lang het onderzoek oorspronkelijk zou duren. Geef tevens

aan of er afspraken zijn gemaakt over wat er diende te gebeuren indien het onder-

zoek zou uitlopen.

- Inzet; geef hier aan hoeveel personeel de betrokken instanties zouden leveren en over

welke periode.

- Rechtsposities; geef eventuele afspraken weer over hoe met verschillen in rechtsposi-

ties tussen teamleden zou worden omgegaan. Bij verschillen in rechtsposities kan

worden gedacht aan vergoedingen voor reistijd en reiskosten, regelingen ten aanzien

van vakantie en verlof enz.

- Hulpmiddelen; geef aan welke instanties welke hulpmiddelen zouden leveren. Bij hulp-

middelen kan worden gedacht aan automatiserings- en communicatie-apparatuur,

kantoorbehoeften, vervoermiddelen, monstername- en observatie-apparatuur enz.

- Financiën/kosten; geef hier aan welke instantie welke kosten zou betalen. Denk onder

andere aan personeelskosten, huisvestingskosten en aan de post algemeen/onvoor-

ziene kosten.
- Informatievoorziening; geef de afspraken weer over hoe deelnemende instanties over

de voortgang van het onderzoek zouden worden genformeerd.

- Bijstellingen; geef zowel wijzigingen als aanvullingen op bovenstaande afspraken

gedurende het onderzoek weer.
- Betrokkenen; geef weer wie (instantie + functie) bij het maken van de afspraken

betrokken waren. Denk bijvoorbeeld aan diensthoofden, teamleden en de officier van

justitie.

Toelichting Taakverdeling

Geef hier aan wie de algemene dagelijkse leiding had en welke coordinerende rollen

er waren. Besteed daarnaast aandacht aan de taakverdeling bij deelprojecten en bij

de verschillende onderzoeksmethoden; waren uitvoerenden aan bepaalde deelonder-

zoeken toegewezen of hield iedereen zich met alles bezig?

Toelichting Overleg en besluitvorming tijdens het onderzoek
- Invullen tabel; onder' overlegmoment' worden hier vaste of regelmatig plaatsvindende

besprekingen verstaan, bijvoorbeeld een dagelijkse briefing, een teamvergadering,

overleg tussen teamleider en officier van justitie. 'Frequentie' heeft betrekking op de

regelmaat waarmee het betreffende overleg plaatsvond, bijvoorbeeld wekelijks of

maandelijks.
- Contact met OM, RC en diensthoofden; geef voor deze instanties/personen een nader

beeld van de contacten. Geef bijvoorbeeld ook de frequentie van telefonisch contact

aan, wie de contacten onderhield (alleen teamleider of ook teamleden), of er gedele-

geerd werd (bv.: officier van justitie laat contact onderhouden door parketsecretaris,

RC wordt door officier van justitie ingelicht).
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1 Planning en afspraken

- Beschrijf de bij de planning van het onderzoek gemaakte (organisatorische) af-

spraken. Besteed daarbij aandacht aan de volgende aspecten:

- de looptijd van het onderzoek;

- inzet van mensen;

- rechtsposities;

- hulpmiddelen;

- financiën/kosten;

- informatievoorziening aan deelnemende instanties.

- Geef tevens aan of de planning tussentijds is bijgesteld en zo ja, om welke reden.

- Geef ten slotte aan wie er bij de (organisatorische) planning van het onderzoek

betrokken waren, en hoe de bovengenoemde afspraken werden vastgelegd.

J Taakverdeling

- Beschrijf de taakverdeling zoals die tijdens het onderzoek gold.

K Overleg en besluitvorming tijdens het onderzoek

- Geef in onderstaande tabel de vaste overlegmomenten aan (denk daarbij aan bv.

dagelijkse briefings, wekelijks/maandelijks planningsoverleg enz.):

Overlegmoment Frequentie Onderwerpen Aanwezigen

Beschrijf kort hoe er gedurende het onderzoek contact werd gehouden met de

volgende personen of instanties:

- OM (officier van justitie, parketsecretaris);

- RC;

- diensthoofden.
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