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Samenvatting 

Inleiding 

De lik-op-stukmethode voor milieudelicten is in 1995 landelijk ingevoerd met als 
doel een snelle afhandeling van milieudelicten. Daartoe is een speciaal vereenvou-
digd standaard proces-verbaal ontwikkeld, het zogenaamde verkorte proces-
verbaal. De bedoeling was dat de opsporingsambtenaar nog op de dag van consta-
tering van het delict, het verkorte proces-verbaal per fax bij het desbetreffende 
arrondissementparket indient. De lik-op-stukaanpak stond tevens een versnelde 
behandeling op het parket voor: op de dag van ontvangst dient het verkorte 
proces-verbaal te worden beoordeeld. Twee dagen na de overtreding zou de 
overtreder in het bezit kunnen zijn van een acceptgiro. 
Aanvankelijk waren de delicten waarvoor de methode kon worden toegepast 
limitatief opgesomd, in een later stadium werd de parketten meer beleidsvrijheid 
gelaten. Aanvullend vond verruiming van het aanvankelijke maximum afdoeningta-
rief van f 2.500,- naar f 5.000,- plaats. Ook de in eerste instantie geformuleerde eis 
dat de verdachte bereid moet zijn om tot schikking over te gaan is in 1997 losgela-
ten. Een aantal criteria is vanaf het begin onveranderlijk gebleven: de overtreden 
bepaling heeft een geringe normatieve lading en het delict brengt geen ernstige 
schade aan het milieu toe, constatering van de overtreding vindt plaats op heter-
daad of de betrokkenheid van de verdachte wordt ter plekke vastgesteld en er is 
sprake van een bekennende verdachte. 
Bij invoering van de methode is het streven geformuleerd om 70% van alle gecon-
stateerde vrijevelddelicten met de lik-op-stukmethode af te doen. 

Het onderzoek: een procesevaluatie 

In de periode van april 1999 tot oktober 1999 heeft B&A Groep een procesevaluatie 
uitgevoerd naar de toepassing van lik-op-stuk bij milieudelicten. Het onderzoek 
had de volgende doelstelling: 

Het verkrijgen van inzicht in de mate waarin en de wijze waarop de lik-op-
stukmethode wordt toe gepast bij milieudelicten om op basis daarvan de lik-op-
stukaanpak te verbeteren. 

Teneinde aan deze doelstelling te voldoen, hebben wij allereerst op landelijke 
schaal een enquete gehouden onder alle milieu-officieren. Naar aanleiding van de 
enquete zijn gesprekken gevoerd met parketsecretarissen van de milieusectie. 
Aanvullend heeft in een drietal arrondissementen een verdiepende studie plaatsge-
had: in Roermond (waar lik-op-stuk verhoudingsgewijs vaak gebruikt wordt), in 
Arnhem (gemiddeld gebruik) en in Amsterdam (lager dan gemiddeld gebruik). 
Bij deze drie casestudies zijn naast het OM ook de politie en de buitengewone 
opsporingsdiensten betrokken. Over de resultaten van het casusonderzoek heeft in 
alle drie de arrondissementen een reflectiebijeenkomst plaatsgevonden. 
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De resultaten op hoofdlijnen 

De 19 arrondissementen verschillen duidelijk in de wijze waarop en de mate 

waarin zij de lik-op-stukmethode toepassen. De cijfers lopen sterk uiteen of het nu 

gaat am aantallen zaken, om de verhouding tussen vrijevelddelicten en inrichting-

gebondendelicten of am doorlooptijden. De 70%-norm voor vrije velddelicten 

wordt echter nergens gehaald. Het aandeel lik-op-stukdelicten op het totale aantal 

milieudelicten, varieert van 10 tot 60%. 

Niet alleen worden de oorspronkelijk geformuleerde aantallen niet gehaald, oak de 

doorlooptijden voldoen niet aan de oorspronkelijke doelstellingen. Aanvankelijk 

werd beoogd dat het verkorte proces-verbaal binnen 24 uur na constatering van de 

overtreding bij de parketsecretaris terechtkomt. Dit duurt gemiddeld 16 dagen. 

Voorts was het de bedoeling dat een proces-verbaal, eenmaal aangekomen op het 

parket, direct zou warden beoordeeld en verwerkt. De verdachte zou dan binnen 

twee dagen na overtreding de acceptgiro ontvangen. De feitelijke beoordeling op 

het parket neemt gemiddeld 7 dagen in beslag. De overtreders betalen de boete 

gemiddeld binnen 26 dagen. 

De criteria voor toepassing zoals die door het OM zijn bepaald, zijn ook in de 

praktijk leidend voor toepassing van de lik-op-stukmethode. Een belangrijke 

uitzondering hierop is het criterium van het maximum transactiebedrag van f. 

5.000. Hoewel aan dit criterium in sommige parketten strikt de hand wordt 

gehouden, hebben andere deze bovengrens geheel losgelaten. 

Bij toepassing van de methode blijft men in de praktijk dicht bij het oorspronkelijk 

beoogde toepassingsbereik. Opsporingsambtenaren kiezen vooral voor de lik-op-

stukaanpak bij de overtreding van wettelijke bepalingen zoals die aanvankelijk in 

een limitatieve opsomming zijn gegeven (ondanks het felt dat het toepassingsbe-

reik in 1997 is verruimd naar alle milieudelicten). 

De betalingsbereidheid van de overtreders is groat: hoger dan 75%. Indien de 

overtreders weigeren te betalen, gaat het OM vrijwel altijd tot dagvaarding over. 

Eenmaal ter zitting wordt de overtreder in bijna alle gevallen veroordeeld. 

Het succes en falen van lik-op-stuk verklaard 

Hieronder bespreken we de belangrijkste succes- en faalfactoren bij de toepassing 

van de lik-op-stukmethode. We gaan daarbij allereerst in op de factoren die van 

invloed zijn op de mate van toepassing. Vervolgens bespreken we de succes- en 

faalfactoren die betrekking hebben op de snelheid van toepassing. 

De mate van toepassing: faalfactoren 

Onbekendheid met de methode en criteria voor toepassing 

Len belangrijke reden waarom lik-op-stuk niet vaker wordt toegepast is de 

onbekendheid met deze aanpak of met de criteria voor toepassing. Niet alleen is bij 

de politie en de bijzondere opsporingsdiensten niet altijd duidelijk wat de officiele 

lik-op-stukcriteria zijn, oak is niet altijd volledig duidelijk welke criteria het OM in 
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praktijk hanteert. Zo gaan de meeste parketten redelijk soepel om met de 
inzendtermijnen, maar is lang niet iedereen hiervan op de hoogte. Dit is veelal te 
wijten aan gebrekkige communicatie van het OM naar de buitengewone 
opsporingsdiensten en de politie. Ook een slechte terugkoppeling over de afloop 
van zaken, werken demotiverend voor toepassing van de methode. 

Toepassing van andere handhavingsinstrumenten 
Een bewuste keuze voor een ander handhavingsinstrument, verlaagt in praktijk de 
toepassing van de lik-op-stukmethode. 
Veel buitengewone opsporingsambtenaren geven de voorkeur aan 
bestuursrechtelijke handhaving. De relatie van buitengewone 
opsporingsambtenaren met overtreders, heeft niet zelden een duurzaam karakter. 
Strafrechtelijke handhaving en dus lik-op-stuk, wordt daarom als een minder 
passende reactie gezien. 
Daarnaast wordt in de handhavingspraktijk - door zowel politiefunctionarissen als 
buitengewone opsporingsambtenaren - in bepaalde gevallen de voorkeur gegeven 
aan een regulier proces-verbaal of aan het zogenaamde mini proces-verbaal. Dit is 
bijvoorbeeld het geval als er in de ogen van de opsporingsambtenaar sprake is van 
verzachtende omstandigheden. Een regulier proces-verbaal biedt meer ruimte om 
deze verzachtende omstandigheden over het voetlicht te brengen. Bij toepassing 
van het mini proces-verbaal is het transactiebedrag doorgaans lager. 
Andere, meer praktische, redenen om een regulier proces-verbaal op te maken zijn: 
de wens om 'een mooi werkstukje' af te leveren en de angst dat in het geval de 
overtreder niet betaalt, alsnog een regulier proces-verbaal opgemaakt moet 
worden. 

Beperkte tijdwinst individuele zaken 
Naar de mening van sommige opsporingsambtenaren levert toepassing van de lik-
op-stukmethode maar een beperkte tijdwinst op; onvoldoende om hen ertoe te 
bewegen om in plaats van een regulier proces-verbaal een lik-op-stukproces-
verbaal op te maken. 
Dit argument wordt vooral gehanteerd door opsporingsambtenaren die relatief 
weinig gelegenheid zien om de lik-op-stukmethode toe te passen. Voor 
opsporingsambtenaren die vaak de mogelijkheid hebben om lik-op-stuk te geven, 
tikt de tijdwinst voor individuele zaken op den duur toch aan. 

Gebrek aan commitment bij de uitvoering en het leidinggevende middenkader 
De kennis van en het enthousiasme over de lik-op-stukmethode blijft vaak `steken' 
op leidinggevend niveau; zo worden veel lik-op-stukzaken bij de politie 
afgehandeld door milieuspecialisten in plaats van basispolitiefunctionarissen. Vaak 
slagen leidinggevenden er niet in de uitvoerende opsporingsambtenaren en het 
leidinggevend middenkader enthousiast te maken voor toepassing van de lik-op-
stukmethode. 

Beperkte populariteit milieuwethandhaving bij politie 
Door de politie worden ter verklaring van de relatief geringe mate van toepassing 
van de lik-op-stukmethode vaak argumenten naar voren gebracht die feitelijk 
betrekking hebben op de handhaving van de milieuwetgeving in algemene zin: 
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gebrek aan kennis van en interesse voor het milieu. De politie legt de prioriteit bij 

andere delicten: milieu zou de 'blinde vlek' van de politie zijn. Of dit argument 

hout snijdt, kunnen wij op basis van deze studie naar toepassing van de lik-op-

stukmethode niet beoordelen. 

Opmaken regulier proces-verbaal, ofwel gerechtelijke afdoening 

Indien de overtreder door niet te betalen weigert aan het transactievoorstel van het 

OM te voldoen, wordt alsnog een regulier proces-verbaal opgemaakt. Feitelijk valt 

deze handeling buiten de lik-op-stukprocedure, maar in praktijk blijkt deze 

mogelijkheid wel degelijk van invloed op toepassing van de procedure. Het risico 

dat alsnog een regulier proces-verbaal moet worden opgemaakt, wordt door vele 

opsporingsambtenaren als knelpunt ervaren. Dit geldt vooral voor die 

opsporingsambtenaren die weinig te maken hebben met lik-op-stukdelicten. voor 

het geringe aantal delicten waarvoor zij op jaarbasis lik-op-stuk kunnen toepassen, 

weegt de verwachte tijdwinst niet op tegen het risico dat de overtreder weigert te 

betalen (en de opsporingsambtenaar per saldo meer tijd kwijt is). 

De mate van toepassing: succesfactoren 

Tijdwinst en eenvoud 

Hoewel de oorspronkelijke beoogde doorlooptijden niet haalbaar zijn, levert lik-op-

stuk toch de nodige tijdwinst op. Zelfs al ligt de acceptgiro niet na twee dagen bij 

de overtreder op de deurmat, de 'reactietermijn' van het OM is toch beduidend 

sneller dan bij een regulier proces-verbaal. 

Daar komt bij dat het doorgaans toch eenvoudiger is om een een lik-op-stukproces-

verbaal op te stellen dan een regulier proces-verbaal. 

Ook de lage sepotcijfers bieden motivatie om de methode toe te passen. 

Betrokkenheid opsporingsambtenaren 

Tijdens het onderzoek is gebleken dat naarmate de opsporingsambtenaren meer 

het gevoel hebben zelf (mede)verantwoordelijk te zijn voor de invulling van de 

methode in hun arrondisssement, het succes van de aanpak toeneemt. 

Maar oak ervaring met de methode stimuleert de lik-op-stukaanpak. 

Teamwork speelt hierbij een belangrijke rol: de gezamenlijke inzet van alle 

betrokken ketenpartners bij de toepassing van lik-op-stuk stimuleert onmiskenbaar 

de toepassing van de methode. Dit wordt bijvoorbeeld bereikt door speciale lik-op-

stukprojecten. 

Betrokkenheid en communicatie OM 

De houding van het Openbaar Ministerie ten aanzien van de methode is van groot 

belang. Een enthousiaste parketsecretaris bij de milieusectie, blijkt onontbeerlijk 

voor een enthousiaste aanpak bij de opsporingsambtenaren. Goede communicatie 

en voorlichting vormen eveneens cruciale randvoorwaarden, met name heldere 

communicatie over de criteria voor toepassing. Sommige parketten hanteren een 

ruim toepassingbereik voor de methode, bijvoorbeeld door minder stringente 

criteria te hanteren met betrekking tot het maximum transactiebedrag. pit blijkt 

eveneens een belangrijke stimulans voor toepassing te zijn. Oak de continuiteit 

binnen de milieusectie van het parket is van belang. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• ' 
• 
• 
• 
• 



• • 
• • 
• • 
• 
• 

• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 

Aanbevelingen 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Llk-op-stuk In de mIlleuwethandhavIng B&A Groep 

Snelheid van toepassing: faalfactoren 

Voor het niet behalen van de aanvankelijk geformuleerde doorlooptijden zijn een 
aantal verklaringen. 

Extra handelingen opsporingsambtenaren 
Bij opsporingsambtenaren worden doorlooptijden niet altijd gehaald omdat 
uittreksel bij het GBA of de Kamer van Koophandel opgevraagd moeten worden, 
omdat de overtreder niet direct bekend is en opgespoord moet worden of omdat er 
monsters moeten worden genomen om te beoordelen of er inderdaad sprake is van 
een overtreding. 

Toeschietehjke houding en administratieve procedures OM 
Voorts biedt het OM ruimte voor vertraging: ook als verkorte processen-verbaal pas 
na enkele dagen of zelfs weken na overtreding worden ingediend, worden deze 
door de meeste parketsecretarissen nog geaccepteerd als een lik-op-stukzaak. Dit 
bevordert een laconieke houding ten aanzien van de inzendtermijnen bij de 
opsporingsambtenaren. 
Daarnaast vindt vertraging plaats omdat lik-op-stukprocessen-verbaal niet direct 
bij de parketsecretaris terechtkomen, maar worden opgespaard. 

Snelheid van toepassing: succesfactoren 

In het onderzoek zijn we weinig factoren tegengekomen die de snelheid van de lik-
op-stukmethode positief beinvloeden. Zij blij ken voornamelijk gezocht te moeten 
worden bij het OM. 
Zo blijkt een vlotte afhandeling van lik-op-stukprocessen-verbaal sterk gebaat bij 
goede administratieve procedures binnen de milieusectie van het OM zoals het 
direct doorsturen van de binnengekomen processen-verbaal naar de parketsecreta-
ris. 
Ook blijkt een goede bereikbaarheid van de parketsecretaris de met de procedure 
gemoeide doorlooptijden, positief te beInvloeden. 

De procesevaluatie geeft aanleiding tot een aantal aanbevelingen. We maken een 
onderscheid tussen beleidsmatige en operationele aanbevelingen. 

Beleidsmatige aanbevelingen 

Herbezinning op procedurele vereisten 
De doorlooptijden zoals die aanvankelijk door het Parket Generaal zijn beoogd, 
blijken in praktijk niet haalbaar. Sommige opsporingsambtenaren passen bij 
overtreding van deze officiele termijn, de lik-op-stukmethode niet toe, terwijI dit 
door het OM vaak nog wel geaccepteerd zou worden. 
Het verdient dan ook aanbeveling om nieuwe en meer realistische termijnen voor 
de verschillende fasen van de methode te formuleren en deze duidelijk te commu-
niceren naar de politie en de betrokken opsporingsdiensten. 
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Herbezinning op toepassingscriteria 

Voor een aantal toepassingscriteria kan de vraag worden gesteld in hoeverre zij 
effectief zijn. Zo wordt het nut van het maximum transactiebedrag betwist. De 
opsporingsambtenaren zijn met name geinteresseerd in de vraag of een zaak 'rond' 
is. 
We bevelen dan ook aan om de optie van 'verruiming onder voorwaarden' serieus te 
bespreken, niet in de laatste plaats am een einde te maken aan de huidige ver-
schillen tussen de diverse arrondissementen. 

Herbezinning op grenzen van de methode 

Het is niet altijd duidelijk waar precies de grens tussen het toepassingsdomein van 
de lik-op-stukmethode en die van de politietransactie (het mini proces-verbaal) ligt. 
Het OM en de politie zouden hierover meer duidelijkheid moeten verschaffen. 
Ten tweede bevelen wij aan am een discussie te starten over uitbreiding van het 
politietransigabele delicten. Binnen de politie bestaat een voorkeur voor het 
gebruik van het mini proces-verbaal als een echt snel middel. 

Operationele aanbevelingen 

Nieuwe promotieronde voor tie lik-op-stukmethode 

De informatie zoals die tijdens de introductie van de lik-op-stukmethode is 
verspreid, is inmiddels weggezakt en deels verouderd. Een nieuwe voorlichtings-
ronde over de methode lijkt dan ook opportuun. Op die manier kan het nut en de 
noodzaak van de methode nogmaals onder de aandacht worden gebracht en 
kunnen tevens meer praktische suggesties voor toepassing worden gegeven 
(bijvoorbeeld in de vorm van een procedurebeschrijving van 'A tot Z'). 

Actievere rol Openbaar Ministerie 

Mede wegens een gebrek aan capaciteit, is het contact van het OM met opsporings-
ambtenaren niet altijd van voldoende niveau. 
Toepassing van de lik-op-stukmethode zou gebaat zijn bij een meer intensieve 
bemoeienis van het OM met de opsporingsdiensten en de politie. Dit zou bereikt 
kunnen warden door onder meer de frequentie van het overleg met de belangrijk-
ste diensten op te voeren, werkbezoeken te brengen aan de diensten die wat meer 
uit het zicht opereren en door de bereikbaarheid van het OM te verbeteren. 

Actievere rol middenkader politie 

Het belang dat de politie hecht aan de lik-op-stukmethode is relatief laag. Het 
leidinggevend middenkader zou in dit verband een grotere verantwoordelijkheid 

1 12 	moeten nemen. Oak van afspraken tussen de korpsleiding en het OM over toepas- 
sing van de methode kan een positieve stimulans uitgaan. 

Actievere rol buitengewone opsporingsambtenaren 

Een aantal buitengewone opsporingsdiensten blijkt nog onvoldoende op de hoogte 
van de (voordelen van) de lik-op-stukmethode. Een actievere rol van deze diensten 
bij de toepassing van deze aanpak is gewenst. Een stap in de goede richting is (per 
opsporingsdienst) het opstellen van een lijst met delicten die zich lenen voor 
toepassing van de lik-op-stukmethode. In samenspraak met het OM kunnen ten 
aanzien van deze delicten streefcijfers warden opgesteld. 
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Llk-op-stuk in de mIlieuwethandhavIng B&A Groep 

Intensiever gebruik van lik-op-stuk voor inrichtinggebondendelicten 
Lik-op-stuk blijkt in praktijk zeer wel geschikt als handhavingsinstrument voor 
inrichtinggebondendelicten. Toch zijn er veel politiefunctionarissen en buitenge-
wone opsporingsambtenaren die er te gemakkelijk vanuit gaan dat dit niet het 
geval is. 
We adviseren dat het OM aandringt op een intensiever gebruik van de lik-op-
stukaanpak voor inrichtinggebondendelicten. 

Intensiever gebruik van lik-op-stuk bij projecten 
Lik-op-stuk is bij uitstek een middel dat geschikt is om op projectmatige wijze in te 
zetten. Van deze mogelijkheid wordt op dit moment nog te weinig gebruik ge-
maakt. Een toename van het aantal lik-op-stukprojecten is gewenst, ook omdat 
hiermee de bekendheid van de procedure wordt gestimuleerd. 

Standaardisering van het lik-op-stukproces-verbaal voor een aantal delicten 
Teneinde de procedure rondom de afhandeling van lik-op-stukzaken verder te 
vereenvoudigen, verdient het overweging om voor die delicten waarvoor de aanpak 
het vaakst wordt toegepast, gebruik te maken van verder gestandaardiseerde 
processen-verbaal. Dit kan worden aangevuld met een geautomatiseerd stappen-
plan. 

Inventariseren en oplossen van administratieve hobbels 
In elk arrondissement spelen specifieke administratieve problemen en knelpunten 
die de toepassing van de lik-op-stukaanpak negatief beinvloeden. Dergelijke 
problemen vragen om gerichte aandacht en actie. 

13 
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• 1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen 

• Het uitgevoerde onderzoek heeft als doelstelling: 
Het verkrijgen van inzicht in de mate waarin en de wijze waarop de lik-op- 

• stukmethode wordt toe gepast bij milieudelicten om op basis daarvan de lik-op- 

• 
stukaanpak te verbeteren. 

• 
Teneinde aan deze doelstelling te kunnen voldoen, hebben wij een aantal vragen 
geformuleerd die leidend zijn geweest bij de uitvoering van het onderzoek. 

• • Wat is de stand van zaken met betrekking tot de toepassing van de lik-op-
stukmethode in de 19 arrondissementen? 

• • Wat zijn de ervaringen van de betrokken actoren met toepassing van de lik-op- 

• 
stukmethode? 

• Wat is het oordeel van de betrokken actoren over de lik-op-stukmethode? 
I 	

• Wat zijn de succes- en faalfactoren voor toepassing van de lik-op-stukmethode?  • 
• 
• 

1.3 Onderzoeksmethode 	 I 15 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

. lnleiding 

1.1 Achtergrond 

De lik-op-stukmethode is in 1995 landelijk geintroduceerd. Hiermee werd een 
snelle en intensieve aanpak beoogd van - eenvoudige - milieudelicten. Lik-op-stuk 
houdt in dat de opsporingsambtenaar na constatering van een delict een vereen-
voudigd standaard proces-verbaal indient bij het parket. Aldaar wordt het verkorte 
proces-verbaal direct beoordeeld en verwerkt. Indien de parketsecretaris besluit de 
overtreder een transactie aan te bieden, ontvangt de verdachte reeds enkele dagen 
na verwerking op het parket een acceptgirokaart. 

Inmiddels wordt de lik-op-stukmethode enkele jaren toegepast. In opdracht van het 
Ministerie van Justitie (het WODC) en het Openbaar Ministerie heeft B&A Groep, 
Beleidsonderzoek en -Advies by, in de periode april tot oktober 1999 een procese-
valuatie uitgevoerd naar de ervaringen die met deze aanpak zijn opgedaan. 

Teneinde de onderzoeksvragen te beantwoorden, hebben we verschillende onder-
zoeksmethoden toegepast. Allereerst hebben we een schriftelijke vragenlijst 
uitgezet onder de milieu-officieren van justitie. 1  Na beantwoording, is deze 
vragenlijst telefonisch doorgenomen met de milieu-officier of parketsecretaris van 
de milieusectie. Op deze manier hebben we voor de 19 arrondissementen een beeld 
gekregen van de 'facts & figures'. 

1 
De vragenllist Is opgenomen In Pillage 1. 
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Aanvullend hebben wij drie arrondissementen geselecteerd voor een verdiepende 

studie. Bij de selectie van de arrondissementen stond mate waarin de methode 

worth toegepast centraal. Dit betekent dat we Een arrondissement hebben geselec-

teerd waar lik-op-stuk zeer vaak wordt toegepast, EEn arrondissement waar lik-op-

stuk weinig wordt toegepast en eEn arrondissement met een gemiddelde toepas-

sing van de methode. In aanvulling hierop is bij de selectie van de arrondissemen-

ten rekening gehouden met de volgende criteria: mate van verstedelijking, variatie 

in toepassing van de methode en variatie in samenwerking met opsporingsambte-

naren. Op basis van deze criteria zijn de arrondissementen Amsterdam, Arnhem en 

Roermond geselecteerd. 2  

In de dieptestudie is gekozen voor een intensieve kwalitatieve onderzoeksaanpak 

teneinde een goede impressie te geven van de toepassing van de lik-op-

stukmethode in de drie geselecteerde arrondissementen. Casestudy-onderzoek 

heeft namelijk als voor voordeel dat een vrij uitgebreid beeld kan worden gegeven 

van de uitvoeringspraktijk en de zich daarbinnen spelende processen inzichtelijk 

kunnen worden gemaakt. 

De dieptestudie in deze drie arrondissementen bestonden uit (1) de bestudering 

van relevante documentatie, (2) het voeren van een reeks gesprekken en (3) een 

werkbijeenkomst. 

De gesprekken hebben grotendeels face-to-face plaatsgevonden, en zijn in ieder 

arrondissement gehouden met een selectie van betrokkenen bij de lik-op-

stukmethode, zoals: de milieu-officier, de parketsecretaris van de milieusectie, 

politiefunctionarissen, (coOrdinatoren van) buitengewone opsporingsambtenaren 

bij provincie, waterschap, Rijkswaterschap en rijksinspecties (IMH en AID). Ter 

voorbereiding op de interviews hebben we onze gesprekspartners een ge-

spreksprotocol toegestuurd. 3  De gesprekken waren semi-gestructureerd van 

karakter en gericht op ervaringen met lik-op-stuk. 

Na de door ons verzamelde ervaringen met de lik-op-stukmethode op papier te 

hebben gezet, is in elk arrondissement een werkbijeenkomst gehouden. Tijdens 

deze werkbijeenkomsten (waaraan werd deelgenomen door (een deel van) de 

geinterviewde personen) is het document gecheckt op volledigheid en juistheid, en 

is gereflecteerd op mogelijke verbeteringen van de methode. 

1.4 Leeswiper 

In boo fdstuk twee beschrijven wij de achtergronden van de lik-op-stukmethode in 

de milieuwethandhaving. We staan kort stil bij de invoering van de methode en 

bespreken de voordelen die met deze aanpak zijn beoogd. We geven aan welke 

criteria het Parket Generaal voor toepassing heeft geformuleerd en bespreken de 

werkwijze die lik-op-stuk met zich meebrengt. Tot besluit van het tweede hoofd-

stuk worth lik-op-stuk vergeleken met andere wijzen van strafrechtelijke handha-

ving van de milieuwetgeving. 

2 	In bhlage 3 geven wkj ten nadere toellchtIng op de selectle van deze drIe arrondIssementen. 
3 

De gespreksprotocollen zhn opgenomen In bUlage 2. 
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LIk-op-stuk In de mIlleuwethandhavIng B&A Groep 

In hoofdstuk drie presenteren wij de resultaten van de landelijke inventarisatie naar 
de toepassing van de methode. Dit hoofdstuk biedt 'facts & figures' over de 
toepassing van de lik-op-stukmethode in de 19 arrondissementen en geeft een 
goed beeld over de huidige stand van zaken. 
De hoofdstukken vier, vijf en zes geven casusbeschrijvingen van de drie geselec-
teerde arrondissementen, respectievelijk Amsterdam, Arnhem en Roermond. Per 
casus wordt uitgebreid beschreven in welke mate en op welke wijze lik-op-stuk 
wordt toegepast. In deze drie hoofdstukken wordt in ruime mate aandacht besteed 
aan de ervaringen van de betrokken actoren - de politie, de buitengewone opspo-
ringsambtenaren en het OM - met lik-op-stuk. Tevens wordt stilgestaan bij het 
oordeel van deze betrokkenen over de methode. Het einde van elk casushoofdstuk 
geeft een samenvatting van de belangrijkste en meest opvallende resultaten weer. 
In hoofdstuk zeven geven we een antwoord op de onderzoeksvragen. Allereerst 
resumeren we kort de belangrijkste resultaten van de landelijke inventarisatie en 
de dieptestudie in de drie arrondissementen. Vervolgens geven we een overzicht 
van de succes- en faalfactoren van de lik-op-stukaanpak. 
In hoofdstuk acht is meer reflectief van aard. In dit hoofdstuk presenteren we onze 
beleidsmatige en meer praktische aanbevelingen ter verbetering van de methode. 

17 



Lik-op-stuk: achtergrond en doelstelling 

2.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk beschrijven we de achtergrond voor toepassing van de lik-op-
stukmethode. We geven aan wanneer de methode is ingevoerd en welke denkbeel-
den schuilgingen achter de invoering van de methode. Vervolgens geven we aan 
wat de beoogde werkwijze van de methode is. 
In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk beschrijven we de twee andere vormen 
van strafrechtelijke handhaving: het reguliere proces-verbaal en de politietransac-
tie. Daarbij geven we aan wanneer welk instrument toegepast kan worden en gaan 
we in op de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de drie mogelijk-
heden tot strafrechtelijke handhaving van de milieuwetgeving. 

2.2 Invoering 

In november 1995 zijn door het Openbaar Ministerie (OM) de richtlijnen voor 
landelijke toepassing van de lik-op-stukmethode bij milieudelicten openbaar 
gemaakt. 4  De regeling trad in werking op 13 december 1995. 
Reeds voor de landelijke invoering van de methode, werd de methode al toegepast 
in de arrondissementen Zutphen en Roermond. De richtlijnen voor landelijke 
toepassing zijn gebaseerd op de in Zutphen ontwikkelde afhandelingsprocedure. 

Beoogde voordelen 
Met de invoering van de methode werden de volgenden drie voordelen beooge 
• effectiviteit: de snelle reactie op overtredingen die lik-op-stuk geeft, bevordert 

normconform gedrag; 
• efficientie: de snelle afhandeling die de lik-op-stukmethode mogelijk maakt, 

levert tijdbesparing op voor politie en buitengewone opsporingsambtenaren 
waardoor de opsporingsinstanties meer ruimte krijgen om zich te richten op 
inrichtinggebondendelicten; 

• stimulans: door het laagdrempelige karakter van de methode worden (buiten-
gewone) opsporingsambtenaren gestimuleerd om milieu-overtredingen aan te 
pakken. 

Achter elk van deze beoogde voordelen schuilt een vooronderstelling over de lik-
op-stukmethode. 
De eerste vooronderstelling heeft betrekking op de overtreder. Het Parket Generaal 
gaat ervan uit dat een snelle reactie op een gepleegd delict, meer effect op de 
overtreder heeft dan een reactie die een flinke tijd op zich laat wachten. Een 
tweede veronderstelling is dat de lik-op-stukaanpak vooral geschikt is voor 
vrijevelddelicten (waardoor er meer tijd vrij komt voor inrichtinggebondendelic-
ten). Dit blijkt ook uit de norm die het Parket Generaal bij introductie van de 
methode heeft geformuleerd, namelijk de 70% van alle geconstateerde vrijeveldde-
licten met de lik-op-stukmethode dient te worden afgedaan. Een derde, meer 

4 

5 

De rIchtlfinen, beoogde voordelen en werkwlize van Ilk-op-stuk zljn opgenomen In de notitle 'Llk op stuk 

voor mIlieudelIcten', Den Haag, 1998. 

Openbaar MinisterIe, 1995:3 
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Criteria voor toepassing 

Door het OM zijn ten tijde van de invoering van de lik-op-stukmethode in 1995 de 
volgende criteria verbonden aan toepassing van de methode: 
- de overtreden norm heeft een geringe normatieve lading 
- het overtreden van de norm brengt geen ernstige schade toe aan het milieu 
- de norm is zodanig duidelijk in de wet of in nadere regelgeving omschreven 

dat het mogelijk is om op grond van de wettelijke normen in de praktijk een 
vaste gedragslijn te ontwikkelen 

- de ambtenaar of dienst die belast wordt met de handhaving beschikt over 
voldoende expertise om aan die handhaving adequaat gestalte te geven 

- voor de handhaving van de norm zijn geen vrijheidsbenemende of andere 
ingrijpende dwangbevoegdheden nodig 

- de overtreding wordt niet in belangrijke mate door of ten dienste van criminele 
organisaties gepleegd 

- de overtreding leent zich voor vaite afdoeningstarieven 
- het maximum afdoeningstarief bedraagt f 2.500. 6  

Aanvullend heeft het OM bepaald dat de lik-op-stukaanpak zich alleen leent voor 
gevallen waarin: a) de verdachte wenst te schikken en b) de overtreding op heter-
daad wordt geconstateerd, of dat er sprake is van een bekennende verdachte. 7  Ook 
heeft het OM in 1995 voorzien in een limitatief overzicht van de overtredingen die 
in aanmerking komen voor afhandeling volgens de lik-op-stukmethode, waarbij per 
overtreding de transactiebedragen zijn vermeld. 

Verruiming toepassingsbereik in 1997 

In een brief van het college van procureurs-generaal aan de hoofdofficieren van 
Justitie van 17 oktober 1997 zijn deze criteria aangepast. 8  De aanpassing betreft in 
hoofdzaak een tweetal aspecten: het toepassingsbereik en de hoogte van het op te 
leggen transactiebedrag. 
Het toepassingsbereik van de lik-op-stukaanpak is sinds de brief verruimd naar alle 
milieudelicten, waarbij de lokale officier van justitie de mogelijkheid heeft om 
toepassing voor bepaalde delicten en/of door bepaalde opsporingsdiensten uit te 
sluiten. Voor overtredingen die zijn gepleegd in het kader van bedrijfsuitoefening 
geldt sinds deze brief van het OM een maximum transactiebedrag van f 5000,-. Het 
maximum van f2500,- voor vrijevelddelicten blijft gehandhaafd. Aanvullend is in 
de nieuwe richtlijnen ook de voorwaarde van schikkingsbereidheid van de verdach-
te komen te vervallen. 

6 
Openbaar Ministerie, 1995:6 

7 
Op heterdaad kan biJ toepassing van de lik-op-stuk methode ook betekenen dat de dader pas later bekend 

wordt (zoals bij alvaldumping). 

Voor de wliziging van de criteria worden door het college van Procureurs-Generaal de volgende redenen 

genoemd. Het maximumbedrag van fI. 2.500 wordt In geval van bedr(IfsmatIg gepleegde delIcten 'gelet op 
de veelal flnanciele redenen die de achtergrond vormden voor de ovenreding, in de praktIlk als belemme-

ring ervaren'. Daamaast werd vanult de praktlik bepleit om het toepassingsberelk van de Ilk-op-stuk voor 

inrichting gebonden dellcten te verruimen. 
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impliciete, veronderstelling is dat lik-op-stuk vooral een positief effect zal hebben 	 • 
op handhaving van de milieuwetgeving door politie (en in mindere mate van de 
buitengewone opsporingsambtenaren). limners, men verwacht een stimulans om 	 • 
milieu-overtredingen aan te pakken en anders dan de politie, zijn de buitengewone 
opsporingsambtenaren al in belangrijke mate gericht op de handhaving van de 	 • 
milieuwetgeving. 
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Als direct te constateren criteria voor de toepassing van lik-op-stuk blijven ook na 
oktober 1997 overeind: eenvoudig felt, constatering op heterdaad of ter plaatse 
vaststellen van de betrokkenheid van de verdachte en een bekennende verdachte. 

2.3 Werkwijze en proces 

De beoogde werkwijze van lik-op-stuk is als volgt. 
Indien een constatering van een overtreding voldoet aan de criteria voor het 
opmaken van een lik-op-stukproces-verbaal, meldt de opsporingsambtenaar de 
overtreding nog dezelfde dag middels het verkorte milieu proces-verbaal aan bij 
het arrondissementsparket. Het indienen van het proces-verbaal kan met behulp 
van de fax en door de politie eventueel ook via een directe verbinding van het 
parket met het bedrijfsprocessensysteem van de politie. 
Het verkorte proces-verbaal betreft een standaard A-viertje, waarin kan worden 
volstaan met vermelding van de volgende gegevens: naam en adres van verdachte, 
locatie gepleegde delict, overtreden artikel(en) en feitelijke omschrijving van 
feit(en) en verklaring van de verdachte (zowel feitelijke als ontkennende/ beken-
nende strekking). 9  
Nog dezelfde dag wordt het verkorte proces-verbaal op het parket beoordeeld en 
verwerkt. Binnen 2 dagen na de constatering van de overtreding ontvangt de 
verdachte een acceptgirokaart. Indien de verdachte instemt met het transactievoor-
stel, wordt het verkorte proces-verbaal beschouwd als definitief proces-verbaal. 
Indien de verdachte niet betaalt, volgt een aanmaning. Wordt ook dan niet betaald, 
dan maakt de verbalisant alsnog (binnen twee weken) een regulier proces-verbaal 
op. Zodra het proces-verbaal binnen is, wordt de verdachte zo spoedig mogelijk 
gedagvaard, teneinde de zaak zo snel en effectief mogelijk af te handelen. 

Wanneer wij deze werkwijze in een processchema samenvatten, levert dat het 
onderstaande plaatje op. Wij onderscheiden daarbij een drietal fasen die onderdeel 
uitmaken van de lik-op-stukprocedure. De vierde fase maakt hiervan geen onder-
deel uit, maar is opgenomen om een compleet beeld te geven. 

9 GezIen de criteria voor de toepassing van Ilk-op-stuk kan In een verkort proces-verbaal - in theorie - slechts 
sprake zijn van een verklarIng van bekennende strekking. 



22 

Ilk-op-stuk in de milieuwethandhaving BIM Groep 

Figuur 2-1 Fasering lik-op-stukprocedure 

bulten Ilkop-stuk 

sepot reguller pv 

uerj Hvoldoet niet 

Fase 4: 
Gerechtefilke 
afdoenIng 

N.B.: 

sepot 

toetsing criteria 

constatering felt 

voidoet wel 

Ilk-op-stuk pv 

niet betalen 

voldoet wel 

\ 
transactievoorstel 

= mogeWk "e1nde" van het tralect 

Ilk-op-stub procedure 

sepot 

sepot 

betalen 

= verder traJect yak bulten Ilk-op-stuk procedure 

Fase 
OpsporIng 

Fase 2: 
Beoordeling/ 
verwerking 

Ease 3: 
Executle 

2.4 Strafrechtelifice Instrumenten ten behoeven van milieuwethandhaving 

Strafrechtelijke handhaving van de milieuwetgeving kan op verschillende manieren 

gestalte krijgen: door middel van toepassing van het reguliere proces-verbaal, het 

lik-op-stukproces-verbaal of het mini proces-verbaal (de politietransactie) . Voor 

alle drie de vormen van strafrechtelijke handhaving geldt dat politiefunctionaris-

sen en buitengewone opsporingsambtenaren bevoegd zijn om proces-verbaal op te 

maken. 
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Bij constatering van een ernstig milieudelict, zullen opsporingsambtenaren 
doorgaans kiezen voor de optie van een regulier proces-verbaal. Het reguliere 
proces-verbaal biedt de nodige ruimte om verslag te doen van relevante omstan-
digheden en feiten. Na beoordeling van het reguliere proces-verbaal kan het OM 
besluiten om een voorstel tot schikking aan de overtreder te doen. Andere mogelij-
ke gedragslijnen, naast sepot, zijn vrijheidsbeneming en situationele of alternatie-
ve straffen. 

Het verkorte proces-verbaal (lik-op-stuk), wordt volgens de criteria toegepast voor 
eenvoudige milieudelicten. Ook hier geeft het OM per individuele zaak een beoor-
deling. Is het OM van mening dat lik-op-stuk terecht is toegepast, dan doet het OM 
de overtreder een transactievoorstel. De hoogte van het door het OM voorgesteld 
transactievoorstel is afhankelijk van de ernst van het delict. Hiervoor bestaan 
interne richtlijnen. 

De politietransactie - waarvoor in tegenstelling tot wat de benaming suggereert ook 
enkele buitengewone opsporingsambtenaren en de Koninklijke marechaussee 
bevoegd zijn - biedt een derde mogelijkheid om milieudelicten af te doen. Het gaat 
bij de politietransactie om overtredingen die limitatief vermeld zijn in het Transac-
tiebesluit van 1994. Voor milieudelicten gaat het om overtredingen van bepalingen 
uit hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer voor zover die betrekking hebben op 
afvalstoffen, om overtredingen van bepalingen in de APV en overtredingen van 
bepalingen zoals die in het Vuurwerkbesluit van de Wet milieugevaarlijke stoffen 
zijn geformuleerd. 
Voor de feiten waarvoor de politietransactie kan worden toegepast, gelden vaste 
afdoeningsbedragen. Omdat de transactiebedragen vastliggen, kan de opsporings-
ambtenaar direct bij constatering van het delict, een transactievoorstel aan de 
overtreder doen. 



1# 3. Stand van zaken lik-op-stuk in Nederland 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk presenteren wij de belangrijkste resultaten van de landelijke 
inventarisatie van de toepassing van de lik-op-stukmethode. Het doel van deze 
inventarisatie is een antwoord op de volgende onderzoeksvraag: 

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de toepassing van de lik-op-
stukmethode in de 19 arrondissementen? 

Bij de beschrijving van de landelijke stand van zaken bespreken en vergelijken we 
de arrondissementen aan de hand van de volgende punten: 
• tijdstip van invoering van de lik-op-stukmethode 
• verhouding lik-op-stukprocessen-verbaal tot reguliere processen-verbaal 
• aard van de verkorte processen verbaal (vrijeveld- versus inrichtinggebonden- 

delicten; ingediend door politie of buitengewone opsporingsambtenaren) 
• aard van de delicten waarvoor lik-op-stuk wordt toegepast 
• de criteria voor toepassing 
• de doorlooptijden van de lik-op-stukprocedure 
• het aantal sepots 
• de wijze van inning en de betalingsbereidheid van overtreders 
• de gerechtelijke afdoening 
In bijlage 1 van dit rapport vindt u de samenvattende resultaten van de enquete. 1°  

Op voorhand willen wij de volgende kanttekening plaatsen. Bij de interpretatie van 
de in dit hoofdstuk gepresenteerde cijfers, dient de nodige voorzichtigheid in acht 
te worden genomen. De redeneringen in dit hoofdstuk zijn voor een belangrijk deel 
gebaseerd op cijfers en percentages die zijn ingevuld op de vragenlijsten, ook 
wanneer daar (in een enkel geval) schattingen zijn gegeven in plaats van harde 
cijfers. 

3.2 Invoering van de lik-op-stukmethode 

Het jaartal dat de lik-op-stukmethode bij de parketten is ingevoerd, varieert van 
1990 tot 1997. Acht arrondissementen hebben de methode conform de bedoeling 
van het landelijke parket ingevoerd in 1996. Zes parketten pasten de methode al 
toe voor de officiele landelijke invoering en twee parketten hebben de methode pas 
ingevoerd in 1997. Veel arrondissementen hadden reeds ervaring met de soortge-
lijke aanpak van `aanhouden en uitreiken'. In de meeste gevallen (14 arrondisse-
menten) is landelijke richtlijn als leidraad gebruikt bij de invoering. 

1c■ 
De vragenlUsten ziJn btlalle 19 parketten ultgezet, maar omdat het parket Haarlem nlet in staat bleek de 

gewenste clffers te achterhalen, hebben de resultaten betrekkIng op 1 8 parketten.. 
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De meningen over de (noodzaak tot) invoering van de lik-op-stukmethode lopen 
uiteen. Een aantal respondenten gaf aan destijds reikhalzend naar de officiele 
introductie te hebben uitgekeken. In andere parketten werd de methode met meer 
scepsis onthaald. Zo bestond in een arrondissement weerstand tegen introductie 
van de methode omdat zaken die voorheen door de politie met een mini proces-
verbaal werden afgedaan, nu lik-op-stuk moesten worden afgedaan. Hierdoor had 
men bij de politie het gevoel dat hen verantwoordelijkheden werd ontnomen. 

De voorlichting is meestal beperkt gebleven tot de opsporingsfunctionarissen van 
de politie en de buitengewone opsporingsdiensten. De meeste arrondissementen 
(vijftien respectievelijk veertien) hebben bij de invoering van de methode speciale 
voorlichtingsactiviteiten ontwikkeld voor de politie en de buitengewone opspo-
ringsambtenaren Len aantal (drie) arrondissementen heeft zich, via de lokale 
media, ook op burgers gericht. De overige arrondissementen hebben hun voorlich-
tingsactiviteiten niet op burgers gericht vanuit de veronderstelling dat de verbali-
sant hen in voorkomende gevallen wel over de methode informeert. 
De voorlichtingsmethoden en -kanalen die voor politie en buitengewone opspo-
ringsambtenaren zijn ingezet, varieren sterk: van het (persoonlijk) voorlichten van 
afzonderlijke politie-eenheden en milieu-overleggen tot het ontwikkelen van een 
computerinstructie en van een bijdrage aan een cursus tot het opstellen van een 
instructiefolder of een publicatie in het politie milieu-informatieblad. In een 
arrondissement (Groningen) is een boekje uitgegeven met een top tien van delicten 
die zich lenen voor lik-op-stuk, waarbij [evens een instructie voor afhandeling is 
gegeven. 

3.3 Ease 1: Opsporing 

Aantallen en aard van milieu processen-verbaal 

In onderstaande tabel geven wij een overzicht van de verschillende milieuproces-
sen-verbaal die zijn opgemaakt binnen de arrondissementen. 
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Tabel 3.1 Aantallen milieuprocessen-verbaal li  

Alkmaar 	274 	71 	713 

Groningen 	410 	97 	507 

Arnhem 	254 	137 	391 

Zutphen 	- 	- 	539 

Den Bosch 	638 	137 	774 

Almelo 	327 	151 	478 

Leeuwarden 	275 	74 	349 
Breda 	 331 	152 	483 

Dordrecht 	- 	- 	387 

Roermond 	171 	55 	226 

Zwolle 	 - 	- 	431 

Amsterdam 	- 	- 	876 

Assen 	 176 	33 	209 

Maastricht 	125 	71 	196 

Den Haag 	2126 	261 	2387 

Middelburg 	333 	110 	443 

Utrecht 	- 	- 	340 

Rotterdam 	1166 	218 	1384 

In de volgende tabel geven wij het aandeel lik-op-stukafdoeningen als onderdeel 
van het totaal aantal milieuprocessen-verbaal weer. 

Tabel 3.2 Lik-op-stukafdoeningen als percentage van reguliere afdoeningen, 

uitgesplitst naar drie categorieen: vrijeveld, inrichtinggebonden en totaal 

% lik-op-stuk p.v.'s: % lik-op-stuk p.v.'s: % lik-op-stuk p.v.'s: 

v.v.-delicten 	i.g.-delicten 	totaal  

Alkmaar 	 37% 	 17% 	 16% 

Groningen 	46% 	 4% 	 19% 

Arnhem 	 36% 	 27% 	 33% 

Zutphen 	 - 	 - 	 38% 

Den Bosch 	 19% 	 44% 	 25% 

Almelo 	 28% 	 25% 	 18% 

Leeuwarden 	25% 	 12% 	 22% 

Breda 	 18% 	 28% 	 21% 

Dordrecht 	 - 	 - 	 23% 

Roermond 	 54% 	 71% 	 60% 

Zwolle 	 - 	 - 	 33% 

Amsterdam 	- 	 - 	 15% 

Assen 	 59% 	 0%12 	 55% 

Maastricht 	48% 	 53% 	 50% 

Den Haag 	 9% 	 20% 	 10% 

Middelburg 	39% 	 42% 	 40% 

Utrecht 	 - 	 - 	 32% 

Rotterdam 	18% 	 7% 	 16% 

11 

12 

reguliere processen-verbaal 	verkorte processen-verbaal 

V. V. i.g. 	totaal v.v. 	i.g. 	totaal 

125 	15 	140 

115 	4 	119 
143 	51 	194 

- 	- 	330 
146 	108 	254 
128 	49 	177 

90 	10 	100 
70 	59 	129 

- 	- 	113 

200 	133 	333 

- 	- 	209 

- 	- 	152 

256 	0 	256 
117 	80 	197 

208 	66 	274 
214 	80 	294 

- 	- 	159 
250 	17 	267 

NB: v.v. = vrlie veld, Lg. = InrIchtIng gebonden. 

In Assen Is de bewuste keuze gemaakt om Ilk-op-stuk niet toe te passen voor Inrichting gebonden delicten, 

In Assen wIl men een stUgIng van het aantal inrichting gebonden zaken, daar wordt men op afgerekend. Lik-

op-stuk zaken worden bit die tellIngen niet meegenomen. 
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De cijfers maken duidelijk dat geen van de arrondissementen het streefcijfer van 
70% lik-op-stukafdoeningen voor vrijevelddelicten haalt. De meeste parketsecreta-
rissen achten de 70%-norm voor deze delicten ook niet haalbaar. Een van de 
verklaringen hiervoor is dat zaken (zoals delicten die vallen onder de noemer 
afval/ huisvuilzaken) die zich lenen voor de lik-op-stukmethode, op andere wijze 
worden afgedaan: met een mini proces-verbaal. 
In arrondissement Roermond wordt overigens we! 70%-norm wel gehaald; niet voor 
vrijeveld- maar wel voor inrichtinggebondendelicten. 

De parketten blijken geen vaststaande voorkeur te hebben voor vrijeveld- of 
inrichtinggebondendelicten: in zes arrondissementen is het percentage lik-op-
stukafdoeningen voor inrichtinggebonden delicten hoger dan dat voor vrijeveldde-
licten, terwijI dat voor zeven arrondissementen juist omgekeerd is. 
Opvallend zijn de zeer !age percentages lik-op-stukafdoeningen bij inrichtingge-
bonden delicten bij de parketten Groningen (4%), Assen (0%) en Rotterdam (7%). 
Assen verklaart dat uit het felt dat men wordt afgerekend op het aantal inrichting-
gebonden zaken: lik-op-stukzaken telIen niet mee bij het becijferen van de (opge-
hoogde) doelstelling. 

Bij invoering van de lik-op-stukmethode beoogde het Parket Generaal dat hiervan 
een stimulans voor opsporingsambtenaren uit zou gaan om milieu-overtredingen 
aan te pakken. De uitkomsten van de inventarisatie onder de 19 arrondissement 
biedt weinig steun voor deze veronderstelling. 
In de meeste gevallen is sinds de invoering van de lik-op-stukmethode het aantal 
milieuprocessen-verbaal stabiel gebleven of licht gestegen. 13  Een van de parketse-
cretarissen verklaarde het uitblijven van de verwachte stijging van het aantal 
milieuprocessen-verbaal ondanks de met de lik-op-stukmethode beoogde tijdwinst 
als volgt: 'Het aantal zaken wordt niet bepaald door de hoeveelheid tijd die is 
gemoeid met het opmaken van een proces-verbaal, maar door de pakkans, en die 
blijft gelijk.' Over het algemeen bestaat onder de parketsecretarissen de indruk dat 
de invoering van de lik-op-stukmethode geen invloed heeft gehad op de tijd en 
energie die wordt gestoken in zwaardere milieudelicten. 

De opsporingsambtenaren 

Tabel 3.3 toont aan dat lik-op-stukzaken met name door de politie worden aange-
bracht. 

13 
Aileen In het arrondissement Dordrecht don zIch de tegenovergestelde situatie voor: daar Is het aantal 

zaken de laatste Jaren gedaald. 
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Tabel 3.3 Aantal aangeleverde milieuprocessen-verbaal 1998 (regulier en lik-op-stuk) 

naar soon opsporingsambtenaar  

Parket 	 regulier proces -verbaal 	lik -op -stukproces -verbaal 

Alkmaar 	 321 	392 	 126 	14 

Groningen 	423 	84 	 93 	26 

Arnhem 	 235 	156 	 144 	50 

Zutphen 	 324 	215 	 256 	74 

Den Bosch 	399 	375 	 217 	37 

Almelo 	 194 	284 	 72 	105 

Leeuwarden 	-* 	- 	 - 	- 

Breda 	 - 	- 	 - 	- 

Dordrecht 	325 	62 	 113 	0 

Roermond 	71 	155 	 148 	185 

Zwolle 	 - 	- 	 - 	- 

Amsterdam 	370 	506 	 133 	19 

Assen 	 - 	- 	 - 	- 

Maastricht 	106 	90 	 155 	42 

Den Haag 	1671 	716 	 260 	14 

Middelburg 	205 	238 	 94 	200 

Utrecht 	 - 	- 	 - 	- 

Rotterdam 	1015 	369 	 137 	130 

* _ = geen informatie beschikbaar 

politie 	boa's 	 politie 	boa's 

De politie levert doorgaans meer reguliere milieu processen-verbaal aan dan 
buitengewone opsporingsambtenaren. Dit is het geval voor acht parketten, terwijl 
bij vijf parketten het omgekeerde geldt. 
Voor wat betreft de lik-op-stukmilieuprocessen-verbaal wordt in negen parketten 
het merendeel van de prOcessen-verbaal aangeleverd door de politie, bij drie 
parketten (Roermond, Middelburg en Almelo) leveren de buitengewone opsporings-
ambtenaren de meeste lik-op-stukprocessen-verbaal aan en bij een parket zijn de 
aantallen voor politie en buitengewone opsporingsambtenaren ongeveer gelijk. De 
uitzonderingen in Roermond, Middelburg worden verklaard met de aanwezigheid 
van een paar buitengewone opsporingsdiensten die zeer enthousiast zijn over 
toepassing van lik-op-stukmethode (zoals de AID en het Zuiveringschap in Roer-
mond). 

Ondanks het feit dat de politie gemiddeld meer zaken aanbrengt dan buitengewone 
opsporingsambtenaren, uiten de parketsecretarissen en milieu-officieren hun 
onvrede over de geringe mate van betrokkenheid van de politie. De politie heeft 
aanvankelijk wel enthousiast gereageerd op de invoering van de lik-op-
stukmethode, maar het enthousiasme is gaandeweg getemperd. De argumenten die 
daarbij naar voren worden gebracht hebben evenwel niet specifiek betrekking op 
de lik-op-stukmethode, maar op handhaving van de milieuwetgeving in bredere 
zin. 
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Milieu is volgens de parketsecretarissen geen populair onderwerp bij de politie: de 

materie is complex en het gaat bij milieudelicten om slachtofferloze delicten die de 

politie dus zelf moet opsporen. Het gebrek aan kennis en interesse op het terrein 

van de milieuwethandhaving van de politie, doet sommige parketsecretarissen 

vermoeden dat de politie wel eens jets over het hoofd ziet (onbewust) of de andere 

kant op kijkt (bewust). Onder de parketsecretarissen leeft de overtuiging dat een 

hogere investering van de politie (in tijd, kennis, aandacht en actieve opsporing) 

zou leiden tot een toename van het aantal delicten dat op basis van de lik-op-

stukmethode wordt aangedragen. 

Niet alleen zou de politie meer zaken kunnen opsporen, ook de kwaliteit van de 

door de politie aangeleverde (verkorte) milieuprocessen-verbaal laat soms te 

wensen over. De invoering van de mogelijkheid een verkort proces-verbaal op te 

maken, lijkt een lichte gemakzucht te hebben uitgelokt. In de eerste plaats wordt 

de mogelijkheid om een kleine hoeveelheid informatie te geven in een verkort 

proces-verbaal regelmatig aangegrepen om te weinig informatie te geven, waardoor 

later aanvullende informatie bij de politie moet worden opgevraagd. Dit gebrek aan 

informatie compliceert tevens - indien noodzakelijk - de opmaak van een regulier 

proces-verbaal. 

In de tweede plaats nemen meerdere parketsecretarissen waar dat de kwaliteit van 

reguliere processen-verbaal is afgenomen: sinds de bekendheid met de lik-op-

stukmethode worden met enige regelmaat reguliere processen-verbaal 'kort door 

de bocht' ingevuld. 

Wettelijke delictsbepalingen 

Lik-op-stuk kan worden toegepast bij overtreding van uiteenlopende wettelijke 

bepalingen. Tabel 3.4 geeft een overzicht van de wettelijke bepalingen die het 

vaakst als 'bron' voor toepassing van de methode worden gebruikt. 
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Lik-op-stuk wordt het vaakst toegepast bij overtreding van bepalingen in de Wet 
bodembescherming en de Wet milieubeheer. Maar ook de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren en het Vuurwerkbesluit dienen vaak als 'bron' voor het hante-
ren van de lik-op-stukmethode. 
Wanneer wij deze lijst naast de limitatieve opsomming' houden die ten tijde van 
de introductie van de lik-op-stukmethode als leidraad voor de toepassing van de 
methode is gegeven, valt op dat in de huidige praktijk met name lik-op-stuk wordt 
toegepast voor delicten die op deze lijst stonden. Dit terwijl bijna twee jaar 
geleden de verruiming naar in feite alle milieudelicten (binnen bepaalde criteria) 
heeft plaatsgevonden. 
Niet alleen vindt toepassing van lik-op-stuk het vaakst plaats op basis van de wet-
en regelgeving in deze lijst, de toepassing van de methode beperkt zich ook vrijwel 
uitsluitend tot deze lijst. Slechts een aantal arrondissementen wijkt af van de 
aanvankelijke selectie van wetten. Het gaat dan met name om toepassing op basis 
van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Vuurwerkbesluit), maar ook de Europese 
Verordening Overbrenging van Afvalstoffen, de Algemeen Plaatselijke Verordening 
en het Varkensbesluit komen terug in de top vijf van een van de arrondissementen. 

Criteria en toepassingsbereik 
Doorgaans worden voor de toepassing van lik-op-stuk de volgende criteria gehan-
teerd: er is geen sprake van een ernstig feit of van recidive, er is een bekennende 
verdachte en de verdachte is bereid te schikken. 
Een aantal parketten heeft sinds de invoering van de lik-op-stukmethode, het 
toepassingsgebied vergroot. Meestal betekent dit dat lik-op-stuk in de huidige 
situatie ook mag worden toegepast bij delicten waarbij hogere transactiebedragen 

gelden dan het aanvankelijk maximum afdoeningstarief van f 2.500. Belangrijkste 
aanleiding voor dit vergrote toepassingsbereik is de verruiming van de criteria in 
de brief van het Parket Generaal van oktober 1997. Het parket van Maastricht heeft 
de limiet voor op te leggen transactiebedragen via lik-op-stuk laten zelfs laten 
vervallen. Indien is voldaan aan de voorwaarden van bekennende verdachte en 
betalingsbereidheid, kan in dit arrondissement altijd lik-op-stuk worden toegepast, 
zelfs al loopt transactiebedrag in de tienduizenden guldens. In Maastricht mogen 
de opsporingsambtenaren voorts zelf, nadat de zaak telefonisch met de parketse-
cretaris is doorgenomen, de transactiebedragen innen. 
Ook in arrondissement Utrecht geldt een ruim toepassingsbereik: lik-op-stuk mag 
worden toege,past, tenzij voor het delict een gevangenisstraf zou kunnen worden 
geeist. 
Een aantal arrondissementen heeft initiatieven ondernomen om het lik-op-
stukbeleid voor meer delicten toe te passen. In het arrondissement Roermond 
bijvoorbeeld, is het beleid recentelijk bij de Rijksverkeersinspectie en de douane 
geintroduceerd. 
Slechts een parket, Groningen, heeft juist het toepassingsgebied verkleind, en wel 
tot de tien meest voorkomende milieudelicten. 
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3.4 Fase 2: Beoordeling en venverking 

Capaciteit bij het OM voor milieu 

Afhankelijk van de grootte van het arrondissement, zijn er op de milieusectie een 
of twee milieu-officieren en een of twee parketsecretarissen werkzaam Het lande-
lijke aantal milieu-officieren van Justitie verhoudt zich tot het aantal officieren van 
Justitie op het parket als geheel als 1:14,5. Voor parketsecretarissen is de verhou-
ding 1:13, voor beleidsmedewerkers 1:10 en voor ondersteunend personeel 1:37. 
De respondenten zijn over het algemeen van oordeel dat het aantal medewerkers 
bij de milieusectie weliswaar voldoende, maar minimaal is. De milieubezetting is 
'kwetsbaar', met name omdat het vanwege de complexiteit van het milieuveld 
moeilijk is snel nieuwe mensen in te werken. Wanneer extra capaciteit beschikbaar 
zou zijn, zou naar de overtuiging van veel parketsecretarissen, meer worden 
geinvesteerd in het aansturen van of het overleggen met (buitengewone) opspo-
ringsambtenaren. 

Doorloopujden" 

De lik-op-stuknorm met betrekking tot de doorlooptijden in de eerste twee fasen 
(binnen 24 uur constatering, aankomst van proces-verbaal op parket en beoorde-
ling op parket) blijkt niet haalbaar. Redenen die hiervoor zijn genoemd, bespreken 
wij in onderstaande per fase. 

a) constatering delict => aankomst proces-verbaal 

De tijd tussen constatering delict en aankomst proces-verbaal is lang (gemiddeld 
16 dagen), zeker wanneer het wordt vergeleken met de aanvankelijk beoogde 24 
uur. De belangrijkste redenen voor vertraging hebben te maken met de (extra) 
taken die moeten worden uitgevoerd alvorens een proces-verbaal kan worden 
ingestuurd: het opvragen van een uittreksel bij de Kamer van Koophandel of het 
GSA, of de tijd die het kost om monsters te nemen (dit is vaak het geval bij delicten 
op basis van de Wvo). Daarnaast is niet altijd meteen duidelijk wie de verdachte 
is' s , en het kost tijd om dit uit te zoeken. Bij een aantal buitengewone opsporings-
diensten moeten de processen-verbaal bovendien langs een centraal punt of 
moeten zij worden getekend door een tweede opsporingsambtenaar alvorens ze 
worden ingestuurd naar het parket. 
Andere redenen voor vertraging zijn wisselingen van de wacht (van politiefunctio-
narissen en buitengewone opsporingsambtenaren) en andere redenen waarom werk 
blijft liggen: ziekte, weekenden en werkdruk. 

Li) aankomst proces-verbaal => beoordeling 

Niet alleen blijven zaken langer bij de opsporingsambtenaren liggen dan gewenst, 
ook op het parket vind lang niet altijd een directe beoordeling van de processen-
verbaal plaats. Binnengekomen zaken worden gemiddeld binnen 11 dagen beoor-
deeld. Dat is aanzienlijk langer dan de ene dag die er volgens de procedure voor 
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Omdat Is gebleken dat Interpretatleverschillen zUn ontstaan over de Inhoud van enkele subvragen over de 

doorlooptUden. en antwoorden daardoor Met vergellJkbaar zhn, geven wIJ slechts de gegevens weer waar-

over - voor zover bekend • geen onduldellptheld Is geweest. 
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op het parket. 

• 
• 
• • 

I 

• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 1 • 
• 
• 
• 
• • 
• • 
• 
• • • 
• 
• 
• 
• 

• • 
• 



• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 3.5 Fase 3: Executie 

• Innen 
De meeste parketten versturen geen aanmaningen; men verwacht niet aanmaningen 

• leiden tot een beduidend hogere betalingsbereidheid. Ten tweede speelt de 
overtuiging dat een aanmaning alleen maar leidt tot nodeloze vertragingen: de 

• opsporingsfunctionaris wil immers snel weten of alsnog een regulier verbaal moet 

• 
worden opgemaakt. Ten derde wordt het versturen van aanmaningen te arbeidsin-
tensief beschouwd. 

• Slechts drie parketten versturen wel (bijna) altijd aanmaningen: Zutphen, Zwolle en 
Den Haag. Het rendement van het versturen van aanmaningen lijkt inderdaad laag 

• te zijn; een van deze parketten schat dat in 10% van de verstuurde aanmaningen 
door de verdachte alsnog tot betaling wordt overgegaan. 16  

• 
16 

• 
Omdat van de drie arrondissementen die wel aanmaningen versturen, er twee zip die geen gegevens 

hebben verstrekt over de betalingsbereldheld, kunnen wiJ geen conclusie trekken over het verband tussen 

het versturen van aanmaningen en de betalingsbereidheid. 
• 
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staat. Wel komt het voor dat zaken bij binnenkomst - voorafgaande aan de beoor-
deling - diagonaal gelezen en `gescreend' worden op eventuele gebreken. Indien een 
zaak niet voldoet, wordt meteen om aanvullingen gevraagd. 
Twee redenen worden genoemd voor de vrij lange beoordelingstijd. In de eerste 
plaats de wijze van inflame: bij sommige arrondissementen krijgt de parketsecreta-
ris de processen-verbaal pas wanneer er meerdere binnengekomen lik-op-
stukzaken zijn `opgespaard'. In de tweede plaats speelt de registratie van de 
aankomstdatum bij het OM van meerdere zaken van een buitengewone opspo-
ringsdienst een rol: de constateringsdatum wordt als aankomstdatum geregi-
streerd, terwijl het proces-verbaal pas bij het OM binnenkomt nadat de verdachte 
overtreder is gebleken. Dit kan betekenen dat de periode die de monstername in 
beslag neemt, automatisch bij de doorlooptijd in deze fase wordt opgeteld. 
Overigens wordt het gemiddelde van 11 dagen in belangrijke mate veroorzaakt 
door een aantal uitschieters. Als de drie meest extreme scores buiten beschouwing 
worden gelaten, neemt de beoordeling op het parket gemiddeld zeven dagen in 
beslag. 

Sepots 
Het aantal beleids- en technische sepots bij lik-op-stukzaken is laag; het gaat echt 
om enkele zaken. Het gemiddelde percentage beleidssepots bedraagt 1,8% en het 
gemiddelde percentage technische sepots 2,2%. Een belangrijke verklaring voor het 
lage sepotpercentage is dat bij twijfel of een zaak voldoet aan de lik-op-stukcriteria 
bij constatering van het delict al vooroverleg met de parketsecretaris plaatsgevon-
den. 
De volgende redenen zijn genoemd voor beleidssepots van lik-op-stukzaken: 
omstandigheden rond de overtreding die pas in een later stadium duidelijk 
worden, zogenaamde `verontschuldigende' omstandigheden, verhuizing van de 
overtreder naar het buitenland en 'ouderdom' (zaken die te lang op de plank zijn 
blijven liggen). 
Technisch sepot vindt onder andere plaats als de verdachte blijkt niet te hebben 
bekend, als er sprake is onvoldoende bewijs of als een regulier proces-verbaal 
opgemaakt had moeten worden. 
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Hoge betalingsbereidheid 

De betalingsbereidheid (zie onderstaande tabel) bij toepassing van lik-op-stuk is 
groat: deze varieert van ruim 60% tot bijna 100%! Overtreders betalen de boete 
gemiddeld binnen 26 dagen. Als er al een aanmaning worth verstuurd, duurt dit in 
het parket waar hierover cijfers beschikbaar zijn, gemiddeld Si dagen. Wanneer 
men weigert te betalen, wordt doorgaans overgegaan tot strafvervolging. 
Maastricht hanteert de bijzondere regel dat politiefunctionarissen het (door de 
parketsecretaris bepaalde) transactiebedrag direct mogen innen, waarbij een 
kwitantie wordt uitgeschreven op het p.v.-nummer. 
In arrondissement Utrecht hanteert men de volgende methode am de betalingsbe-
reidheid te vergroten: een overtreder die op tijd betaalt, krijgt een korting op het 
transactiebedrag van 10% aangeboden. 

Regelmatig ontvangen de parketsecretarissen van de overtreders, nadat zij de 
acceptgirokaart hebben ontvangen, het verzoek het transactiebedrag naar beneden 
bij it stellen. In sommige parketten is men gevoeliger voor dit soort verzoeken dan 
in andere. 
Argumenten om het transactiebedrag naar beneden bij stellen zijn bijvoorbeeld 
door de verdachte naar voren warden gebrachte omstandigheden die op het 
moment van opmaken van het proces-verbaal nog onbekend waren of de penibele 
financiele positie van de verdachte. 

Tabel 3.5 	Betalingsbereidheid bij toepassing lik-op-stukmethode" 

Parket 	 betalingsbereidheid overtreders 

wife veld 	 inrichting gebonden 

Alkmaar 	 70% 	 70% 

Groningen 	 - 	 - 

Arnhem 	 80% 	 70% 

Zutphen 	 - 	 75% 

Den Bosch 	 85% 	 86% 

Almelo 	 69% (v.v. en Lg. samen) 

Leeuwarden 	 75% 	 73% 

Breda - 	 - 

Dordrecht 	 91% (v.v. en i.g. samen) 

Roermond 	 79% 	 74% 

Zwolle 	 - - 

Amsterdam 	 65% (v.v. en i.g. samen) 

- Assen 	 - 

Maastricht 	 94% 	 94% 

- - Den Haag 

Middelburg 	 61% 	 82% 

Utrecht 	 geen cijfers, schatting: > 90% 

Rotterdam 	 76% 	 87% 

17 
Een lIggend streeple (-) geeft an dat het desbetreffende parket Net over de gevraagde gegevens beschikt. 
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De betalingsbereidheid bij vrijevelddelicten (18% betaalt niet) is gemiddeld hoger 
dan bij inrichtinggebonden delicten (28% betaalt niet). De parketsecretarissen 
verklaren het verschil in betalingsbereidheid met het verschil in de hoogte van 
transactiebedragen: bij vrijevelddelicten zijn deze doorgaans lager dan bij inrich-
tinggebonden delicten. 
Meest genoemde reden om niet te betalen is het oneens te zijn met toepassing van 
de regel (en dit ter zitting kenbaar te willen maken). 

3.6 Fase 4: Gerechtelijke afdoening 

Doorlooptijd vervolgtraject: van dagvaarding tot zitting 
De periode tussen de dagvaarding en de zitting varieert sterk tussen de verschil-
lende parketten: van 34 tot 84 dagen." 

Tabel 3.6 Doorlooptijd vervolgtraject: dagvaarding => zitting 

Parket 	 periode dagvaarding - zitting 

Alkmaar 	 ± 60 dagen 

Groningen 	 44 dagen 

Arnhem 	 50 dagen 

Zutphen 	 ± 60 dagen 

Den Bosch 	 45 dagen 

Almelo 	 53 dagen 

Leeuwarden 	 34 dagen 

Breda 	 -  

Dordrecht 	 52 dagen 

Roermond 	 84 

Zwolle 	 -  

Amsterdam 	 42 

Assen 	 42 

Maastricht 	 66 

Den Haag 	 - 

Middelburg 	 36 

Utrecht 	 67 

Rotterdam 	 - 

Het percentage bestraffing van niet-betaalde lik-op-stukzaken is hoog: in bijna 90% 
van de niet-betaalde zaken wordt overgegaan tot strafvervolging en in vrijwel alle 
gevallen komt het ook daadwerkelijk tot een veroordeling. 
Standaard wordt het transactiebedrag ter zitting met 20% verhoogd. Indien de 
verdachte ter zitting verschijnt, wordt door de rechter het bedrag echter vaak weer 
teruggebracht tot het oorspronkelijke transactiebedrag. 

18 Hiervoor kan op basis van de onderzoeksgegevens geen verkiaring worden gegeven. 
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Geen speciale lik-op-stukzittingen 
Omdat het 'opsparen' van voldoende zaken voor een speciale lik-op-stukzitting veel 
tijd in beslag zou nemen, hetgeen tot vertraging in de gerechtelijke afhandeling 
leidt, bestaat hiervoor bij geen van de arrondissementen animo. Bovendien zijn de 
aantallen (gezien de hoge betalingsbereidheid) daarvoor te klein. 

3.7 Samenvatting en conclusies 

Bij de toepassing van lik-op-stuk doen zich grote variaties tussen de arrondisse-
menten voor. Cijfers lopen sterk uiteen of het nou gaat am aantallen zaken, de 
verhouding tussen vrijeveld- en inrichtinggebondendelicten of doorlooptijden. Zo 
varieert het percentage lik-op-stukdelicten als onderdeel van het totaal aantal 
milieuprocessen-verbaal van 10% in Den Haag tot 60% in Roermond. In zes arron-
dissementen is het percentage lik-op-stuktoepassingen voor inrichtinggebonden-
delicten hoger dan voor vrijevelddelicten, terwijI in zeven ander arrondissementen 
zich juist de tegenovergestelde situatie voordoet. 

Oak in de toepassingswijze doen zich varieteiten voor: waar het ene arrondisse-
ment als criterium 'lik-op-stuk, tenzij...' hanteert, heeft het andere arrondissement 
het bereik 'dichtgetimmerd'. Het (toegestane) toepassingsbereik lijkt samen te 
hangen met het vertrouwen dat de betreffende parketsecretaris heeft in de lik-op-
stukmethode op basis van opgedane ervaringen. Doorgaans lijken positieve 
ervaringen te leiden tot vergroting van het toepassingsbereik, terwijI weinig of 
negatieve ervaring beperkend werkt op het toepassingsbereik. 

Wat ook de ervaringen zijn, de door het Parket Generaal geformuleerde norm om 
70% van alle milieuprocessen-verbaal lik-op-stuk af te doen, wordt niet haalbaar 
gevonden. Wel is het volgens de parketsecretarissen mogelijk om het gebruik van 
lik-op-stuk verder te stimuleren; met name de politie zou meer zaken kunnen 
aandragen dan tot op heden gebeurt. Gebrek aan kennis en interesse op het gebied 
van de milieuwethandhaving worden door de parketsecretarissen als redenen 
aangevoerd voor het in hun ogen te geringe aantal verkorte processen-verbaal van 
de politie. Dit neemt niet weg dat het aandeel verkorte en reguliere milieuproces-
sen-verbaal van de politie gemiddeld hoger ligt dan dat van de bijzondere opspo-
ringsdiensten. 

Bij de toepassing van de methode blijft men in de praktijk dicht bij het oorspron-
kelijk beoogde toepassingsbereik. Dat wil zeggen dat lik-op-stuk het meest wordt 
toegepast bij die overtredingen van die wettelijke bepalingen die bij invoering van 
de methode door het OM limitatief zijn opgesomd. 
Dit wil niet zeggen, dat het toepassingsbereik sinds de invoering van de methode 
niet is vergroot. Met name met betrekking tot het maximum afdoeningstarief 
permitteren sommige arrondissementen zich de nodige vrijheid. Een enkeling heeft 
het principe van een maximum transactiebedrag zelfs geheel overboord gezet. 

Niet alleen blijkt de 70%-norm onhaalbaar, ook de beoogde doorlooptijden worden 
niet gehaald. Vertragingen bij het indienen van het proces-verbaal treden op omdat 
uittreksel bij het GBA of de Kamer van Koophandel moeten worden opgevraagd, 
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omdat verdachten opgespoord moeten worden of simpelweg omdat zaken tijdelijk 
blijven liggen. Bij het OM treedt vertraging op omdat processen-verbaal niet direct 
bij de parketsecretaris terechtkomen, bijvoorbeeld omdat zij worden opgespaard. 
Daarnaast treedt meer icosmetische vertraging op omdat de datum van constate-
ring van het delict wordt geregistreerd als de aankomstdatum. 

Als een lik-op-stukproces-verbaal eenmaal op het parket in behandeling is geno-
men, vinden er vrijwel geen sepots plaats. De betalingsbereidheid is groot (vane-
rend van van 60 tot bijna 100%) en indien niet wordt betaald wordt er vrijwel altijd tot 
dagvaarding overgaan. Wanneer een zaak eenmaal ter zitting in behandeling wordt 
genomen, hoeven overtreders er blijkens de statistieken niet op rekenen de dans te 
kunnen ontspringen. 
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• Tabel 4.1 Verdeling tussen reguliere processen verbaal en lik-op-stukprocessen-verbaal 

• 
totaal 	politie 	boa's  

regulier p.v. 	876 	370 	506 

• los p.v. 	 152 	133 	19  

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

4.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van een dieptestudie naar 
toepassing van de lik-op-stukmethode in arrondissement Amsterdam. De keuze 
voor Amsterdam is met name ingegeven door het feit dat het aantal lik-op-
stukprocessen-verbaal in deze regio relatief laag is. Dit terwijl door de milieusectie 
van het arrondissementsparket wel aan veel randvoorwaarden voor succesvolle 
toepassing in voldaan. 
Ten behoeve van het onderzoek hebben wij 13 vraaggesprekken gevoerd." 

De lik-op-stukmethode voor milieudelicten is in arrondissement Amsterdam in 
september 1996 ingevoerd. Door de parketsecretaris van de milieusectie is veel 
energie gestoken in voorlichting over de methode. Zo heeft hij in de verschillende 
overlegfora van handhavingspartners de voordelen van en de criteria voor toepas-
sing van de lik-op-stukmethode uiteen gezet. Tevens is door de parketsecretaris 
een voorlichtingsronde gehouden voor de politie waarbij hij alle districten per-
soonlijk heeft bezocht. De voorlichting door de parketsecretaris is door de betrok-
kenen, zowel de politie als de buitengewone opsporingsambtenaren, goed 
gewaardeerd. Aanvankelijk werd de methode, nog voor de feitelijke invoering, met 
name door de politie met veel enthousiasme onthaald. Het aantal zaken op jaarba-
sis (152 in 1998) staat echter in schril contrast met mogelijkheden tot verwerking 
op het parket (20 tot 25 lik-op-stukzaken per dag). 

In Amsterdam zijn in 1998 in totaal 876 reguliere milieuprocessen-verbaal opge-
maakt. Tabel 4.1 biedt inzicht in de verdeling tussen reguliere processen verbaal 
en verkorte processen-verbaal. Tevens maakt de tabel duidelijk hoeveel processen-
verbaal er zijn aangedragen door de politie en hoeveel door buitengewone opspo-
ringsambtenaren. 

19 
Met de volgende personen zlJn gesprekken gevoerd: de mIlleu-officIer van arrondlssementsparket 

Amsterdam, de parketsecretarls van arrondissement Amsterdam, de regIonaal mIlIeucoOrdlnator van reglo-

korps Amsterdam-Amstelland, een mIlieuspeciallst van de polltle Amsterdam-Amstelland, een mIlIeuspecIa-

list van de politle Gaol- en Vechtstreek, de adviseur HandhavIng en Afvalstoffen van de Milleudienst 

Amsterdam, de handhavingscoOrdlnator van de mIlleudienst Amsterdam/CIP Amsterdam, het CIP van 

gewest Goof- en Vechtstreek, de coOrdlnator bestrUcling milleucrImInalltelt provIncle Noord-Holland, het 

hoofd van de afdellng HandhavIng van Hoogheemraadschap Amstel, Goal en Vecht (DWR), het hoofd Hand-

having van RiJkswaterstaat, een buItengewone opsporIngsambtenaar van de InspectIe MIlieuhygIene en een 

buItengewone opsporingsambtenaar van de Algemene Inspectledienst. 
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Tabel 4.1 maakt duidelijk dat van alle processen-verbaal die op het parket in 

behandeling zijn genomen, 15% door middel van de lik-op-stukmethode word t 

afgedaan. In het merendeel van den 152 zaken gaat het om vrije velddelicten. 

Ongeveer 16% (25 processen-verbaal) heeft betrekking op inrichtinggebondendelic-

ten." Het hoge aantal reguliere processen-verbaal van buitengewone opsporings-

ambtenaren wordt in belangrijke mate verklaard door de 'huisvuilzaken' van de 

reinigingspolitie. 

In praktijk wordt een onbekend aantaI miIieudelicten niet met een regulier of 

verkort proces-verbaal afgedaan maar wordt een mini proces-verbaal opgemaakt. 

Het gaat daarbij om de zogenaamde transigabele feiten. Met name de reguliere 

politie en de reinigings- en milieupolitie doet relatief veel delicten op deze wijze 

af." 

De wettelijke basis voor toepassing van de lik-op-stukmethode wordt in de meeste 

gevallen gevormd door de Wet Milieubeheer. Dit is in 1998 het geval voor 72 van de 

152 zaken." Ook wordt de wettelijke grondslag voor toepassing van de lik-op-

stukmethode relatief vaak gevonden in de Wet Bodembescherming en in de Wet 

verontreiniging oppervlaktewateren." Een groot deel van de lik-op-stukdelicten 

betreft overtredingen met afvalstoffen. 

4.1.2 Output 

Volgens de gegevens van het arrondissementsparket zitten er gemiddeld 10 dagen 

tussen de constatering van een overtreding waarvoor een verkort proces-verbaal op 

basis van de lik-op-stukmethode wordt opgemaakt en de aankomst van het proces-

verbaal op het parket. 

De lik-op-stukprocessen-verbaal komen bij het parket via een speciaal faxnummer 

binnen. Direct bij binnenkomst vindt een eerste beoordeling plaats. De beoordeling 

van het proces-verbaal op het parket neemt gemiddeld 1 dag in beslag, slechts bij 

uitzondering zijn hiermee twee dagen gemoeid. Het percentage van de lik-op-

stukzaken dat wordt geseponeerd is gering: in 2% van deze zaken is er sprake van 

beleidssepot en in 1,3% is er sprake van een technisch sepot. 

Na beoordeling van het strafbare feit en vaststelling van het daarmee samenhan-

gende transactiebedrag, wordt een acceptgirokaart naar de overtreder gestuurd. 

Het parket van Amsterdam verstuurt geen aanmaningen. Dit worth als een onnodig 

vertragende factor beschouwd. In 60,5% van de gevallen betalen de overtreders de 

boete na ontvangst van de acceptgiro.' In vrijwel alle gevallen wordt bij weigering 

tot betaling strafvervolging ingezet (in 94% van de gevallen). Dit gebeurt vijf weken 

na het versturen van de acceptgiro." De termijn tussen het aanbieden van de 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Meer precleze cljfers zijn niet voor handen omdat alle milieuzaken standaard als vrIje veld dellcten worden 

Ingeboekt. In het verleden Is Met algid consequent nagegaan of deze kwallflcatie ook daadwerkelqk klopte. 

Het OM is nlet bij de afdoening van deze zaken betrokken, behalve wanneer de verdachte weigert te betalen 

en er ten naar aanleidIng van de overtreding alsnog ten regulier proces-verbaal moet worden opgemaakt. 

In 1998 zijn 32 zaken afgedaan op basis van artikel 10.2/1 Wm, 28 zaken op basis van artikel 10.3/1 Wm 

en 12 zaken op basis van artIkel 8.40/1 Wm. 

In 1988 zijn aanvullend 27 zaken afgedaan op basis van artlkel 13 Wbb, en 18 zaken op basis van artikel 

1/3 Wvo. 

DU percentage wordt, de mentaliteit van de Amsterdammers in aanmerking nemend, door parketsecretarls 

hoog gevonden. 

De officiele betallngstermljn Is 3 weken maar deze wordt in de praktijk met 2 weken veriengd. 
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• 
transactie en het versturen van de dagvaarding bedraagt bijna 28 weken (191 
dagen). 

• Als een zaak voor de rechter komt, wordt het transactiebedrag standaard met 20% 
verhoogd. Indien de verdachte met een aannemelijk verweer komt, wordt het 

• bedrag door de economische politierechter doorgaans teruggebracht tot het 
oorspronkelijke bedrag. 

• Er is gemiddeld een periode van bijna 28 weken gemoeid vanaf het moment dat het 

• 
reguliere proces-verbaal wordt opgesteld tot de dagvaarding. Het gemiddelde 
aantal dagen tussen de dagvaarding en de zitting ter rechtbank bedraagt 42 dagen. 

• 
• 4.2 Toepassing van de lik-op-stukmethode 

• Bij de toepassing van de lik-op-stukmethode zijn drie groepen actoren betrokken: 

• 
de politie, de buitengewone opsporingsambtenaren en het Openbaar Ministerie. 
Voor elk van deze drie categorieen zal in deze paragraaf worden beschreven op 

• welke wijze de lik-op-stukmethode wordt toegepast. 

• 4.2.1 De politie 26  

• 
Omdat lik-op-stuk bedoeld is voor de meer eenvoudige delicten, zou men verwach-
ten dat deze zaken grotendeels door de basispolitiezorg worden ingediend. De 

• praktijk is anders. 
In Amsterdam-Amstelland wordt ongeveer de helft van de lik-op-stukzaken 

• aangedragen door de basispolitiezorg en de andere helft door de milieuspecialis-
ten. Door de basispolitiezorg wordt wel geredeneerd dat met de aanwezigheid van 

• een milieuspecialist al voorzien is in milieuwethandhaving. 

• 
In de regio Gooi en Vechtstreek worden vrijwel alle processen-verbaal op basis van 
de lik-op-stukmethode opgemaakt door de milieuspecialisten. Dit betekent voor 

• deze regio dat de milieuspecialisten nauwelijks meer aan andere taken zoals de 
opsporing van zwaardere delicten toekomen. Als belangrijkste reden waarom de 

• basispolitie in deze regio de lik-op-stukmethode niet toepast, is het gebrek aan 

• 
milieukennis genoemd. Hierdoor blijven milieudelicten onopgemerkt. 

• De intensiteit van de milieuwethandhaving in het korps Amsterdam-Amstelland en 
daarmee ook de intensiteit van toepassing van de lik-op-stukmethode, verschilt 

• van district tot district. Oak bestaan er grate verschillen tussen de 32 wijkteams. 
Voor een deel zijn deze verschillen te herleiden tot verschillende omgevingsvaria- 

• Een andere deel van de verklaring is de attitude van leidinggevenden. Met 

• 
name de mate waarin de districtschef en de wijkteamchef zich betrokken voelen bij 
milieuwethandhaving is relevant. 

• 

• 

• 26 
In het arrondissement zip twee korpsen actief: het korps Amsterdam-Amstelliand en het korps Gooi en 

• 
Vechtstreek. Het regIokorps Gooi en Vechtstreek kent 5 basiseenheden en 7 receptiepunten. In dit korps Is 

de milieuwethandhaving op een vergeliJkbare wilze georganiseerd als in het korps Amsterdam-Amsteliand; 

• 
ook hier wordt een onderscheid gemaakt tussen de mIlieuspecialisten en de basispolitiezorg en Is een team 

van de centraie recherche belast met de zware milieucriminalitelt. 27 
• 

Een belangriJke omgevingsvariabele Is het aantal bedripen dat zich in een district bevindt. 

• 
• 
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Criteria 

De belangrijkste criteria voor toepassing van de lik-op-stukmethode bij de politie 

van Amsterdam-Amstelland en Gooi en Vechtstreek zijn 'een eenvoudige zaak' 

(beneden de f 5.000,-) en een bekennende verdachte. Om de toepassing door de 

Amsterdamse politieagenten te vereenvoudigen is een 'kaartje' ontwikkeld waar 5 

voorbeelden van delicten worden gegeven die zich lenen voor toepassing van de 

lik-op-stukmethode. Tevens staat op het kaartje vermeld dat de lik-op-

stukprocedure alleen kan worden toegepast bij verdachten die wensen te schikken. 

In de praktijk is toepassing van de methode (en de interpretatie van de criteria) 

sterk afhankelijk van de individuele politiefunctionaris. 

Andere opties 

In de handhavingspraktijk zal de politie een afweging moeten maken tussen 

verschillende opties: het mini proces-verbaal (een politie-transigabel feit), een 

verkort proces-verbaal op basis van de lik-op-stukmethode of een regulier proces-

verbaal. 

De indruk van onze gesprekspartners is, dat soms zaken met een politietransactie 

worden afgedaan, terwijI eigenlijk de lik-op-stukaanpak vereist is. Het gaat hier dus 

om oneigenlijk gebruik van de transactiebevoegdheid door de politie. Dit kan 

aanzienlijk schelen in het transactiebedrag dat de overtreder moet betalen. n  Voor 

het gebruik van een mini proces-verbaal in plaats van een verkort proces-verbaal, 

zijn de volgende redenen naar voren gebracht: 

• het uitschrijven van een mini proces-verbaal is eenvoudiger dan het opmaken 

van een verkort proces-verbaal 

• de politie is zo vertrouwd met het werken met het bonnenboekje dat het niet 

bij hen opkomt om in plaats van een politietransactie de lik-op-stukmethode 

toe te passen 

• de gemiddelde agent vindt het transactiebedrag bij toepassing van de lik-op-

stukmethode te hoog. 

Onduidelijk is hoe vaak een politietransactie wordt opgemaakt terwip het desbe-

treffende delict feitelijk met de lik-op-stukmethode afgedaan zou moeten worden. 

Politietransacties worden niet centraal geregistreerd. 

Waarom lik-op-stuk niet vaker wordt toe gepast 
Er worden twee verklaringen gegeven voor de relatief geringe toepassing van de 

lik-op-stukmethode door de politie: de beschikbare capaciteit bij de politie en het 

gebrek aan kennis over milieuwethandhaving. Aanvullende verklaringen zijn de 

prioriteitstelling en het imago van milieuwethandhaving, het feit dat leidinggeven-

den binnen de politie nauwelijks of geen verantwoording hoeven af te leggen over 

milieuwethandhaving en het feit dat de transactiebedragen die gelden bij lik-op-

stukafdoening door de basispolitiezorg als te hoog worden ervaren. 

net algemene probleem van onderbezetting bij de politie, speelt op het terrein van 

milieu nog zwaarder dan voor andere beleidsvelden. Het probleem van beschikbare 

capaciteit is dan ook vooral een probleem van prioriteit waarbij aan de aanpak van 

28 
Op het op onelgenIgke Mize venvgderen van afval zal bIJ toepassIng van een polltletransactle een bedrag 

gemoeld zip van fl. 450,-. Gaat op om een soortgelgk delict waarbg de Ilk-op-stuk methode de geelgende 

handelwgze Is, dan bedraagt het transactlebedrag fl. 750,-. 
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• 

• 
geweldsdelicten meer belang wordt toegekend dan aan slachtofferloze milieudelic-
ten. Overigens staat de geringe prioriteit die aan milieu wordt toegedicht, los van 

• financiele middelen die beschikbaar zijn voor de milieuwethandhaving.' 
Niet alleen speelt het tekort aan mankracht voor de milieuwethandhaving, bij 

• sommige delen van de politie is er tevens sprake van een kennisgebrek bij de 
politie. Het kennisniveau van de milieuspecialisten is hoog, maar dit geldt niet 

• voor de meeste politiesurveillanten. De milieuwetgeving is complex en maakt geen 

• 
onderdeel uit van opleiding van politiesurveillanten. Hierdoor ontbreekt het de 
surveillanten aan kennis om adequate milieuwethandhaving te kunnen garanderen. 

• Een deel van de milieudelicten wordt daardoor over het hoofd gezien. 
Agenten krijgen daarentegen wel een basisopleiding milieu. Toch is ook bij hen het 

• kennisniveau met betrekking tot de milieuwethandhaving niet altijd voldoende. 3°  
Daar komt bij dat de basisopleiding milieu door de aankomende agenten als zeer 
moeilijk wordt ervaren. Hierdoor is het enthousiasme om de kennis later toe te 

• passen bij veel agenten aan het einde van hun opleiding tot het nulpunt gedaald. 
Het slechte imago waarmee handhaving van de milieuwetgeving heeft te kampen, 

• biedt aldus een aanvullende verklaring voor de lage intensiteit van de handhaving. 
Politiefunctionarissen blijken er moeilijk van te overtuigen dat de lik-op- 

• stukmethode uitkomst zou bieden. 
Een ander deel van de verklaring is dat districts- en wijkteamchefs niet worden 
safgerekend' op milieuwethandhaving. Er bestaan daardoor weinig prikkels voor 

• deze leidinggevenden om hun medewerkers op dit terrein te motiveren of zelf 
meer energie te steken in de handhaving van milieudelicten. 

• Een meer specifieke reden voor het niet toepassen van de lik-op-stukmethode heeft 
te maken met de hoogte van de transactiebedragen. De transactiebedragen worden 
door sommige functionarissen van de basispolitiezorg dermate hoog ervaren dat 

• zij de methode niet toepassen. 31  

• Projecten 
De politie beschouwt speciale projecten of het uitvoeren van milieusurveillances 
als bruikbare manieren om het aantal lik-op-stukzaken te vergroten. Gezien de 

• beperkte capaciteit bij de politie, wordt van deze mogelijkheden maar weinig 
gebruik gemaakt. 

• Dit neemt niet weg dat bij de politie in Amsterdam-Amstelland in het recente 
verleden twee projecten zijn uitgevoerd die relatief veel lik-op-stukzaken hebben 

• opgeleverd. Zo heeft district 1 een project uitgevoerd om afvaldumping tegen te 

• 
gaan. Door het plaatsen van camera's op een locatie waar op illegale wijze afval 
werd gedumpt, was het mogelijk 31 lik-op-stukprocessen-verbaal op te maken. 

• 
• 

29 
Landellik beleid vereist sinds ongeveer 8 Jaar dat alle korpsen 4% van hun netto capacltelt aan milieu 

besteden. De helft van de flnanciele mIddelen om hleraan te kunnen voldoen, wordt geleverd door het 

• mlnisterle van BInneniandse Zaken. De andere helft moet uIt de elgen mIddelen van de politle komen. Voor 

Amsterdam-Amstelland betekende deze landeliJke vereiste dat een bedrag van ongeveer 4,5 milJoen extra 

op Jaarbasls beschlkbaar kwam voor de milleuwethandhavIng. Hoewel daarmee een overschot aan fInancl-

ele mIddelen Is ontstaan, kunnen hIermee geen nieuwe medewerkers worden aangenomen omdat er onvol-

doende belangstelienden zlJn. 
30  

In arrondissement Amsterdam is dit overigens een grater probleem in reglokorps Cool- en Vechtstreek dan 

• 31 
in reglokorps Amsterdam-Amstelland. 

AnderzUds Is oak opgemerkt dat sommige polltlefunctionarissen Juist gebrulk maken van de instrumenten 

• 
die de milleuwetgeving te bleden heeft omdat de boetes van economlsche delicten relatlef hoog ziJn. 

• 
• 



46 

LIk-op-stuk In de mIlleuwethandhavIng B&A Groep 

Aanvullend leverde deze werkwijze nog 19 APV-zaken op. In een ander district in 

Amsterdam-Amstelland heeft een bestrijdingsmiddelenproject plaatsgevonden. 

Ook dit leverde de nodige lik-op-stukprocessen-verbaal op. 

De politie Gooi en Vechtstreek heeft - in samenwerking met de AID - een bestrij-

dingsmiddelenproject uitgevoerd. Mede daardoor zijn er dit jaar in augustus al 

ongeveer 40 delicten met behulp van de lik-op-stukmethode afgedaan. Dit betekent 

een aanzienlijke stijging ten opzichte van 1998 toen op jaarbasis ongeveer 35 

zaken met een verkort proces-verbaal zijn afgedaan. 

4.2.2 Buitengewone opsporingsdiensten 

Kenmerkend voor de meeste buitengewone opsporingsambtenaren is dat zij een 

sterke voorkeur hebben voor bestuursrechtelijke handhaving: de relatie met de 

overtreder staat voorop. Het contact met de overtreder is immers niet eenmalig, 

maar duurzaam en continue. De meeste buitengewone opsporingsambtenaren zijn 

over het algemeen dan ook minder vertrouwd met strafrechtelijke handhaving of 

hebben hier simpelweg minder affiniteit mee. Deze voorkeur voor bestuursrechte-

lijke handhaving is veel minder terug te vinden bij de landelijke inspectiediensten, 

de AID en IMH. Zij nemen het tweesporenbeleid nadrukkelijk als uitgangspunt. 

Criteria 

De belangrijkste criteria voor toepassing van de lik-op-stukmethode van de bij ons 

onderzoek buitengewone opsporingsdiensten zijn een eenvoudig delict en een 

bekennende verdachte. Daarnaast mag er slechts sprake zijn een verdachte en blijft 

de toepassing van de methode vaak beperkt tot vrije velddelicten. 

De delicten waarmee de buitengewone opsporingsambtenaren in de handhavings-

praktijk worden geconfronteerd, voldoen vaak niet aan deze criteria. 

De provincie heeft vooral te maken met zwaardere inrichtinggebondendelicten die 

zich veelal niet lenen voor lik-op-stuk; de schikkingsvoorstellen gaan in dat geval 

het bedrag van f 5.000,- te boven. Ook de eis van een bekennende verdachte 

wordt volgens de provincie in praktijk bemoeilijkt omdat bedrijven tegenwoordig 

al snel de hulp van een advocaat inroepen die hen doorgaans adviseert niet te 

bekennen. Bovendien zijn veel overtreders niet bereid te bekennen omdat, hoewel 

zij toegeven dat zij de overtreding hebben begaan, van mening zijn dat er sprake is 

van verzachtende of verklarende omstandigheden. 

De meeste delicten waarmee buitengewone opsporingsambtenaren van de milieu-

dienst Amsterdam worden geconfronteerd zijn inrichtinggebondendelicten waarbij 

er doorgaans sprake is van meerdere verdachten. Daarnaast gaat het bij veel van 

deze delicten om het handelen in strijd met vergunningenvoorschriften of het in 

werking zijn van een inrichting zonder vergunning. Dergelijke zaken lenen zich 

volgens de milieudienst Amsterdam niet voor de lik-op-stukmethode. Tot slot doen 

veel kleinere delicten, die zich in principe prima lenen voor toepassing van de lik-

op-stukmethode, zich zelden alleen voor. En ook in het geval van meerdere, 

kleinere delicten, behoort lik-op-stuk volgens de dienst niet tot de mogelijkheden. 

Bovendien is men bij de milieudienst Amsterdam van mening dat de lik-op-

stukaanpak toch vooral geschikt is voor vrijevelddelicten. Ook Rijkswaterstaat is 

deze mening toegedaan. Deze organisatie krijgt vaak te maken met inrichtingge-

bondendelicten waarvoor het schikkingsvoorstel de fl. 5.000,-al snel overschrijdt. 

De delicten die door deze organisatie worden geconstateerd vereisen veelal dat 

monsters worden genomen en onderzocht. Omdat hiermee doorgaans een aantal 

weken is gemoeid, lenen ook deze delicten zich niet voor lik-op-stuk. 
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Andere opties 
Bestuursrechtelijke handhaving geniet bij veel buitengewone opsporingsambtena-
ren de voorkeur. Zij hebben een dubbele loyaliteit: enerzijds moeten zij als 
ambtenaren met opsporingsbevoegdheid verantwoording afleggen aan het OM, 
anderzijds zijn zij werkzaam in een organisatie die hen afrekent op bestuursrech-
telijke handhaving. Lang niet alle buitengewone opsporingsambtenaren krijgen van 
hun direct leidinggevende voldoende ruimte om hun strafrechtelijke handhavings-
activiteiten te ontplooien. Deze ruimte hangt af van de bestuurlijke keuzes die 
door het bevoegd gezag worden genomen. 

De voorkeur voor een andere dan strafrechtelijke handhaving (waaronder lik-op-
stuk), wordt niet alleen ingegeven door een sterke voorkeur voor bestuursrechtelij-
ke handhaving. Bij de milieu- en reinigingspolitie van de gemeente Amsterdam 
spelen aanvullend ook financiele overwegingen. Door de stadsdelen wordt veel tijd 
en (dus) geld gestoken in de milieuwethandhaving, bijvoorbeeld op het gebied van 
afval. Bij zwerfvuil of illegale dumping moet de dader worden opgespoord en het 
afval worden verwijderd. Een deel van dit soort zaken leent zich voor toepassing 
van de lik-op-stukmethode. De reinigings- of milieupolitie heeft evenwel een 
voorkeur voor sancties waarbij de stadsdelen zelf financieel profiteren. Dit kan 
door het bestuursdwang, het toepassen van een sanctie op grond van de belasting-
verordening op het in rekening brengen van de kosten op grond van artikel 18.17 
van de Wet milieubeheer.' 

Waarom lik -op -stuk niet vaker wordt toe gepast 
Bij de Inspectie Milieuhygiene en de AID - organisaties waarvoor de voorkeur voor 
bestuursrechtelijke handhaving niet speelt - bestaan andere redenen voor het niet 
toepassen van de lik stuk methode. 
De Inspectie Milieuhygiene past lik-op-stuk niet zo vaak toe als in theorie mogelijk 
zou zijn, omdat deze organisatie de prioriteit legt bij zwaardere milieudelicten 
waarvoor een regulier proces-verbaal opgemaakt moet worden. Een andere reden 
voor het opmaken van regulier proces-verbaal is het belang dat de Inspectie 
Milieuhygiene hecht aan het verweer van de overtreder; een regulier proces-verbaal 
biedt meer mogelijkheden voor het optekenen van de argumenten van de overtre-
der. Een aanvullende verklaring voor het fejt dat de Inspectie niet vaker de lik-op-
stukmethode toepast is dat deze organisatie controles `uitbesteedt' aan andere 
organisaties: de KLPD, de RVI en de douane verrichten transportcontroles voor de 
Inspectie Milieuhygiene. Met behulp van dergelijke controles worden veel, relatief 
kleine, milieudelicten geconstateerd die zich goed lenen voor de lik-op-
stuktoepassing. 

32 
ArtIkel 18.17 Wm luldt als volgt: 

1. Een overheldslIchaam kan - behoudens matiging door de rechter - de te zijnen laste komende kosten van de 
verwlJderIng van afvalstoffen ten aanzlen waarvan In strild Is gehandeld met het bIJ of krachtens deze wet 
bepaalde, verhalen op degene door wlens onrechtmatIge daad die kosten ziJn veroorzaakt, of op degene die 
anderszins krachtens burgerlIJk recht bulten overeenkomst aansprakellJk Is voor de gevolgen daarvan. 

2. Een overheidslichaam kan In een geval als bedoeld In het eerste lid, overeenkomstig de regels betreffende 
ongerechtvaardigde verriJking, de daar bedoelde kosten verhalen op degene die door de verwlidering van 
de betrokken afvalstoffen ongerechtvaardigd wordt verriJkt. 

3. Voor de toepassIng van dit artlkel Is niet vereist dat op het tlyistlp waarop de In het eerste lid bedoelde 
handellng met de In dat lid bedoelde afvalstoffen zich heeft voorgedaan, reeds Jegens de overheld onrecht-

matig werd gehandeld. 
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Ook bij de AID geldt dat de prioriteit in eerste instantie bij zwaardere delicten 
wordt gelegd. Verder werkt de AID veel op projectmatige wijze samen met de 
politie." Als tijdens gezamenlijke projecten delicten worden geconstateerd die zich 
lenen voor lik-op-stuk, dan wordt het verkorte proces-verbaal doorgaans door de 
politie opgemaakt. 

Projecten 
Door de verschillende handhavingspartners wordt regelmatig gezamenlijk opgetre-
den tijdens speciale projecten. Zo noemt het Hoogheemraadschap de projecten 
lachthavens' en 'vaste objecten'. De milieudienst Amsterdam schetst het volgende 
beeld. In het verleden waren handhavingsactiviteiten vooral gericht op integrate 
controle van verschillende soorten branches. Tegenwoordig worden deze branche-
gerichte handhavingsactiviteiten meer en meer vervangen door gebiedsgerichte 
controles, waarbij met verschillende handhavingspartners tezamen acties op touw 
worden gezet. Hoewel tijdens projecten indien mogelijk gebruik wordt gemaakt 
van de lik-op-stukaanpak, wordt hieraan geen speckle aandacht besteed. 

4.23 Het Openbaar Ministerie 

Aanvankelijk kende toepassing van de lik-op-stukmethode in arrondissement 
Amsterdam een aantal opstartproblemen. Vaak werd naast het verkorte proces-
verbaal ook een regulier proces-verbaal ingezonden. Dit betekende een dubbele 
inboeking en daarmee een stijging van het aantal sepotzaken. 

Criteria 
De lik-op-stukmethode wordt toegepast tot een transactiebedrag van fl. 5.000,-. Met 
de (buitengewone) opsporingsambtenaren is afgesproken dat zij het transactiebe-
drag niet aan de overtreder meedelen. Verder is met hen de afspraak gemaakt dat 
zij in geval van twijfel over de geschiktheid van de lik-op-stuk contact wordt 
opgenomen met het OM. De parketsecretaris heeft de stellige indruk dat dit ook 
gebeurt. 
In de praktijk wordt door het parket niet streng vastgehouden aan de eis dat de 
verdachte bereid moet zijn tot schikking. Op het moment dat verkort proces-
verbaal wordt opgemaakt, is de persoon in kwestie vaak kwaad of gefrustreerd. 
Indien de verdachte na een of twee weken een acceptgiro ontvangt, is de woede 
vaak bekoeld en gaat deze persoon toch over tot betaling. De milieu-officier is van 
mening dat de ook de eis van een bekennende verdachte versoepeld mag worden: 
indien de zaak 'rond' is kan ook in het geval de verdachte niet bekend volgens hem 
de lik-op-stukaanpak worden gehanteerd. 

Andere opties 
Als lik-op-stuk wordt toegepast terwijI een regulier proces-verbaal opgemaakt had 
moeten worden, stuurt de parketsecretaris onmiddellijk een brief van die strekking 
naar de desbetreffende verbalisant. Deze persoon wordt verzocht alsnog een 
regulier proces-verbaal op te maken waarbij de parketsecretaris duidelijk maakt 
welke elementen in het reguliere proces-verbaal moeten worden toegevoegd. 

3 
In arrondissement Amsterdam heeft den samenwerking betrekking op het korps Cool en Vechtstreek. 
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Als de omgekeerde situatie zich voordoet, neemt de parketsecretaris hierover 
contact op met de desbetreffende verbalisant om deze persoon attent te maken op 
de mogelijkheid van toepassing van de lik-op-stukmethode. 

Indien de processen-verbaal tekortkomingen vertonen, betreft het vaak het ontbre-
ken van de beschrijving waarom strafrechtelijk onderzoek is ingesteld. De kwaliteit 
van de processen-verbaal is over het algemeen echter dusdanig goed, dat een per 
post verzonden verkorte proces-verbaal, aangevuld met eventueel bewijsmateriaal, 
door het parket als een regulier proces-verbaal wordt geaccepteerd.' 

Interactie met de verdachte 
De parketsecretaris ontvangt regelmatig een schriftelijk verweer van overtreders. 
Dit is het geval in ongeveer eenderde van de lik-op-stukzaken. Indien het om een 
aannemelijk verweer gaat, is de parketsecretaris bereid het transactiebedrag aan te 
passen. Dit gebeurt in ongeveer de helft van de gevallen. Het aanvankelijke 
transactiebedrag wordt daarbij met een kwart of eenderde verminderd. 

Waarom lik-op-stuk niet vaker wordt toegepast 
Volgens het OM spelen voor de politie andere verklaringen voor het niet toepassen 
van de lik-op-stukmethode dan voor de buitengewone opsporingsambtenaren. Een 
belangrijke reden voor het niet toepassen van de lik-op-stukmethode door buiten-
gewone opsporingsambtenaren is de hechte relatie tussen de inrichting en toe- 
zichthouder. Ook zijn buitengewone opsporingsambtenaren niet gewend zijn om 
proces-verbaal op te maken omdat zij weinjg affiniteit hebben met strafrechtelijke 
handhaving. Bij de politie speelt volgens het OM toch vooral het gebrek aan kennis 
en affiniteit met milieuwethandhaving. Er wordt simpelweg te weinig prioriteit bij 
milieuwethandhaving gelegd. 

4.3 Samenwerking 

De samenwerking op terrein van milieu-handhaving wordt door verschillende 
overlegfora ondersteund. Naar analogie van het provinciale ambtelijke en bestuur-
lijke milieu-overleg, is in het arrondissement Amsterdam een regionaal ambtelijk 
en bestuurlijk milieu-overleg, het zogenaamde RMO-a en RMO-b. Het meest opera-
tionele overleg vindt plaats in het zogenaamde kernberaad.' 

34 
De rechter accepteert geen kopie van een proces-verbaal en een per fax verstuurd proces-verbaal wordt als 

zodanlg beschouwd. 
35 

Het bestuurlIJk overleg vindt twee maal per Jaar plaats. Deelnemers aan het bestuurliJk overleg zip: het 

s  OM, polltie, KLPD, de wethouder milieu, de portefeuillehouders milieu van de stadsdelen, Waterschappen, 

RWS, de Inspectie, provincle en het CIP. Het ambteliJk overleg, dat elk kwartaal wordt gehouden, kent de 

volgende deelnemers: de milieu-officler, politie, KLPD, vertegenwoordlgers van de stadsdelen, vertegen-

woordigers van de reinIgIngspolitie, ROIB, de Inspectie, de provincie, RWS, Hoogheemraadschap Amstel, 

Cool en Vecht en het CIP. Tot slot is er het zogenaamde kernberaad. Hlerin Is een selectie van het RMO-a 

vertegenwoordigd, nameliJk het OM, de milleudienst Amsterdam, de KLPD, de politie, het Hoogheemraad-

schap Amstel, Cool en Vecht en het CIP. 
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Op korte termijn zal de samenwerking tussen de handhavingspartners in Amster-
dam worden versterkt door een haventeam. Reeds op dit moment bestaat er een 
havenoverleg waarbij onder meer de provincie, de gemeente, de Arbeidsinspectie, 
de Inspectie Milieuhygiene en het OM betrokken zijn. 
Het algemene oordeel over de samenwerking tussen de politie, de buitengewone 
opsporingsambtenaren en het OM is positief. Dit is zeker het geval wanneer het 
gaat om het contact op meet uitvoerend niveau: men weet elkaar te vinden. Maar er 
is ook kritiek. 
• Niet iedereen is tevreden over de terugkoppeling van zaken door het OM. Bij de 

politie Amsterdam-Amstelland kwamen op regio-niveau pas in augustus 
jongstleden de afloopberichten van 1998 binnen. De terugkoppeling over (lik-
op-stuk)zaken wordt verder bemoeilijkt doordat bij de terugkoppeling wel de 
parketnummers maar niet de proces-verbaalnummers zijn vermeld. Dit maakt 
het voor de regiopolitie lastig de afloopberichten naar de goede persoon terug 
te koppelen: de processen-verbaal zijn op deze manier namelijk niet te herlei-
den tot de verbalisant. Bij de buitengewone opsporingsambtenaren zijn de me-
ningen verdeeld: sommigen zijn van mening dat de terugkoppeling over de 
afloopberichten sneller zou kunnen, anderen zijn hierover we! tevreden. 

• Het OM ervaart de aansturing van buitengewone opsporingsambtenaren maar 
met name de aansturing van de politie als moeizaam: het is lastig de politie te 
motiveren voor de handhaving van de milieuwetgeving. Dit geldt ook voor de 
toepassing van de lik-op-stukmethode. Volgens het OM blijven er daardoor veel 
zaken liggen. 

• De bereikbaarheid van de politie wordt door een van onze gesprekspartners als 
knelpunt ervaren. In de situatie waarin er sprake is van schending van meerde-
re milieuwetten, behoort het tot de taak van de politie om coOrdinerend op te 
treden. De milieuspecialisten van de politie zijn hiervoor de aangewezen per-
sonen. Zij zijn evenwel niet altijd beschikbaar en medewerkers van de basispo-
litiezorg zijn niet in staat om deze coOrdinerende taak op zich te nemen. 

• De samenwerking tussen de milieudienst Amsterdam en de politie kenmerkt 
zich door enige frictie. Dit heeft enerzijds te maken met verschillende ideeen 
over handhaving. De milieudienst Amsterdam hecht zwaar aan bestuursrechte-
lijke instrumenten, ook bij delicten waarvan de politie van mening is dat straf-
rechtelijk optreden op zijn plaats zou zijn. Anderzijds bestaat er soms verschil 
van mening tussen de politie en de milieudienst over welke instantie handha-
vend moet optreden: de politie of de buitengewone opsporingsambtenaren van 
de milieudienst. De politie is van mening dat zij niet altijd de aangewezen in- 

50 I 	stantie is om strafrechtelijk handhavend op te treden omdat het haar aan spe- 
cifieke milieukennis ontbreekt die wel bij de milieudienst aanwezig is. 
Overigens treden de politie en de milieudienst Amsterdam zowel op incidentele 
basis als in projecten gezamenlijk op. Over de samenwerking op operationeel 
uitvoerend niveau, is men van beide zijden tevreden. 

• De politie Amsterdam-Amstelland werkt weinig samen met de AID en het 
Hoogheemraadschap. Ook de samenwerking met de Inspectie Milieuhygiene is 
minimaal: deze organisatie heeft een eigen handhavingsprogramma en treedt 
veelal zelfstandig op. Overigens wordt de geringe mate van samenwerking met 
de betrokken instanties niet als een probleem ervaren. 
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4.4 Oordeel over de lik-op-stukmethode 

4.4.1 De politie 

De gesprekspartners bij de politie zijn zeer te spreken over de lik-op-stukaanpak. 
Het belangrijkste argument is dat de methode een snellere (want eenvoudigere) 
afhandeling van delicten mogelijk maakt: 'Het kost echt minder werk'. Een ander 
positief aspect van de lik-op-stukmethode is de duidelijkheid die hiermee aan de 
overtreder wordt gegeven. De overtreder weet direct waar hij of zij aan toe is en 
kan — zeker gezien de hoge transactiebedragen - het nalevingsgedrag van de 
overtreder ten goede komen. De politiefunctionarissen die wij hebben gesproken 
geloven echter niet dat door toepassing van de lik-op-stukmethode er meer tijd vrij 
komt voor zwaardere delicten. Dit komt omdat de basispolitiezorg, voor wie de lik-
op-stukmethode is bedoeld, zich niet bezighoudt met zware milieudelicten. Deze 
taak is voorbehouden aan de milieuspecialisten of de recherche. Het vermoeden is 
zelfs uitgesproken dat functionarissen die behoren tot de basispolitiezorg een 
andere kant opkijken bij constatering van zwaardere milieudelicten omdat ze niet 
weten hoe hiertegen op te treden. 

Het algemene positieve oordeel over de lik-op-stukmethode neemt niet weg dat ook 
een aantal meer kritische opmerkingen is geplaatst. 
In de praktijk blijkt vaak dat politiefunctionarissen toch te veel feiten optekenen in 
het verkorte proces-verbaal. Op die manier levert de lik-op-stukaanpak nog maar 
een zeer bescheiden tijdwinst. Ook het feit dat in eenderde van de lik-op-stukzaken 
alsnog een regulier proces-verbaal opgemaakt moet worden, beperkt de met de 
methode beoogde tijdwinst.' 

4.4.2 Buitengewone opsporingsdiensten 

Ondanks het feit dat de buitengewone opsporingsambtenaren maar in heel weinig 
zaken kiezen voor de lik-op-stukaanpak, oordeelt men positief over deze methode. 
Het belangrijkste argument daarbij is, net als bij de politie, dat een op stuk proces-
verbaal eenvoudiger is op te maken dan een regulier proces-verbaal. Ook de 
buitengewone opsporingsambtenaren zijn van mening dat de methode effectiever 
werkt richting overtreder. De snelheid van de methode wordt volgens de buitenge-
wone opsporingsambtenaren evenwel beperkt doordat een uittreksel van het GBA 
moet worden opgevraagd of, in het geval van inrichtinggebondendelicten, een 
uittreksel bij de Kamer van Koophandel. 

4.4.3 Het Openbaar Ministerie 

Lik-op-stuk betekent duidelijk een verlichting van de werkdruk voor het OM. Want 
ook voor het OM geldt dat zaken op een meer eenvoudige manier worden afgedaan. 
Naar de mening van de parketsecretaris is de methode dan ook vooral bedoeld 
voor een effectievere en efficientere aanpak van strafzaken. Maar toepassing van 
de methode houdt volgens het OM ook voor de opsporingsambtenaren een tijd-
winst in. Door de snellere afhandeling van zaken verwacht het OM bovendien dat 
normconform gedrag bij de overtreders wordt bevorderd. 

36 
Nlet iedereen schat de belastIng van het alsnog moeten opmaken van een reguller proces-verbaal even 

zwaar In. Op zIch zou het nIet zo veel moelte hoeven te kosten aldus een van onze gesprekspartners. De 
dagrapporten zljn voorhanden en vaak worden ook foto's en ander aanvullend bewljsmaterlaal bewaard. 
Verder komt het In Amsterdam met enige regelmaat voor de politie de verkorte processen-verbaal nogmaals 
ultprInt en per post verstuurd, tezamen met eventuele aanwezIge bewIjsmaterIaal. 
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Een ander, door de parketsecretaris genoemd voordeel van de methode, is dat het 

de mogelijkheid biedt om op treden tegen een bepaalde mentaliteit. Zo is als 

gevolg van de zogenaamde blikjeszaak, duidelijk geworden dat hoge bedragen 

worden getist tegen het achteloos weggooien van een leeg blikje. Voor een derge-

lijk delict worden door de rechter transactiebedragen van f1.100,- tot fl. 150,- 

redelijk gevonden. 

4.5 Samenvatting 

Facts & figures 

De toepassing van de lik-op-stukmethode in Amsterdam levert een gemengd beeld 

op. De parketsecretaris van de milieusectie is enthousiast over de methode en 

steekt hier ook de nodige energie in. Op het parket worden lik-op-stukzaken snel 

verwerkt. Het aantal van 152 zaken dat door de politie (133) en de buitengewone 

opsporingsambtenaren (19) wordt aangedragen, blijft echter ver achter bij de 

verwerkingscapaciteit op het OM. 

Het merendeel van de 152 lik-op-stukzaken betreft vrije velddelicten (ongeveer 

85%). De betalingsbereidheid van de overtreders ligt met 60% onder het landelijk 

gemiddelde. In Amsterdam is men hiermee evenwel tevreden. 

4.5.1 De politie 

De toepassing van de lik-op-stukmethode door de politie kent de nodige knelpun-

ten. Ten eerste kan het aantal lik-op-stukafdoeningen door de politie fors omhoog. 

Dat vindt zowel de politie zelf als het OM. Ten tweede vindt toepassing van de 

methode niet plaats door de politiefunctionarissen waarvoor de methode is 

bedoeld, namelijk de basispolitiezorg, maar wordt het merendeel van de zaken 

aangeleverd door de milieuspecialisten van de politie. Hierdoor komt de tijd die zij 

moeten besteden aan de zwaardere milieudelicten in het gedrang (dit geldt met 

name voor regiokorps Gaol en Vechtstreek). Overigens zijn er grote verschillen 

tussen de verschillende districten en teams binnen de politie. Of de lik-op-

stukmethode wordt toegepast en met hoeveel enthousiasme is mede afhankelijk 

van de houding van leidinggevende. 

Naast de lik-op-stukmethode staan de politie ook andere instrumenten ter beschik-

king bij de handhaving van de milieuwetgeving. In praktijk blijkt de politie vaak 

gebruik te maken van haar transactiebevoegdheid. Het vermoeden bestaat dat deze 

zogenaamde mini processen-verbaal in praktijk oneigenlijk worden aangewend, 

namelijk ook in die gevallen waar lik-op-stuk tot de mogelijkheden behoort. 

De verklaringen voor de geringe mate van toepassing van lik-op-stuk door de 

politie worden vaak gerelateerd aan de handhaving van de milieuwetgeving in meer 

algemene zin: de beschikbare capaciteit is te gering en de gemiddelde politieagent 

beschikt over onvoldoende kennis. 

De lik-op-stukaanpak is evenwel ontworpen om aan deze bezwaren tegemoet te 

komen. De bedoeling van lik-op-stuk is dat zaken sneller (dus met minder capaci-

teit) en eenvoudiger (minder behoefte aan specialistisch kennis) af te doen. Oak 

andere door de politie naar voren gebrachte argumenten gaan feitelijk niet over de 

lik-op-stukmethode maar over milieuwethandhaving in meer algemene zin: de 
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• 
politie kent geringe prioriteit toe aan milieuwethandhaving, milieuwethandhaving 
kampt met een slecht imago en leidinggevenden binnen de politie worden afgere- 

• kend niet op milieu. Een factor die wel direct gerelateerd is aan lik-op-stuk en die 
toepassing van de lik-op-stukmethode in bepaalde gevallen beperkt, is de hoogte 

• van de transactiebedragen. Voor sommige delicten en door sommige politiefuncti-
onarissen worden de transactiebedragen zodanig hoog bevonden, dat zij besluiten 
af te zien van toepassing van de methode. 

4.5.2 De buitengewone opsporingsambtenaren 

• Is het aantal lik-op-stukdelicten dat het OM via de politie bereikt gering, de buiten-
gewone opsporingsambtenaren leveren slechts 19 zaken op jaarbasis aan. Belang- 

• rijkste verklaring van de buitengewone opsporingsambtenaren is dat de delicten 

• 
waarmee zij in praktijk te maken krijgen, niet voldoen aan de criteria voor toepas-
sing van de lik-op-stukmethode. 

• Daarnaast geniet bestuursrechtelijk optreden onder de buitengewone opsporings-
ambtenaren doorgaans de voorkeur. Leidinggevenden binnen de buitengewone 

• opsporingsdiensten bieden bovendien niet altijd voldoende ruimte aan hun 
buitengewone opsporingsambtenaren om ook strafrechtelijk te handhaven. 
Bij de Milieudienst Amsterdam spelen daarnaast financiele motieven op lik-op-stuk 

• niet toe te passen: handhaven met behulp van de lik-op-stukaanpak levert de 
dienst geen inkomsten op, alternatieve manieren van handhaven we!. 

• Andere opsporingsdiensten zoals de IMH en de AID leggen de prioriteit bij zwaar-
dere delicten. Deze lenen zich in hun ogen doorgaans niet voor lik-op-stuk. Ook 

• besteedt de IMH controles uit aan de KLPD, de RVI en de douane. 

• 
Door de buitengewone opsporingsdiensten worden projecten wel toegepast, maar 
deze lenen zich volgens hen lang niet altijd voor toepassing van de lik-op-
stukmethode. Bij projecten worden vaak verschillende delicten tegelijk geconsta- 

• teerd met meerdere verdachten (en behoort lik-op-stuk volgens de criteria niet tot 
de mogelijkheden). 

• 

• 
4.5.3 Het Openbaar Ministerie 

De verwerking op het parket van de lik-op-stukprocessen-verbaal verloopt soepel. 
• Alleen de kwaliteit van de terugkoppeling over de lik-op-stukzaken door het OM 

aan de politie en de buitengewone opsporingsambtenaren is voor verbetering 
• vatbaar. 

• De toepassingscriteria die het OM hanteert, zijn minder rigide dan de opsporings-
ambtenaren denken. Zo hecht het OM als de zaak `rond' is niet zo zwaar aan 

• criterium van een bekennende verdachte noch hoeft de verdachte bereid te zijn tot 
schikking. 

• 

• 
Samenwerking 
Geen van de betrokkenen is uitgesproken negatief over de samenwerking tussen de 

• betrokken ketenpartners. Toch kan een aantal zaken verbeterd worden: de aanstu-
ring van buitengewone opsporingsambtenaren en politie door het OM, de samen- 

• werking tussen de milieudienst Amsterdam en de politie Amsterdam-Amstelland, 
de samenwerking tussen de politie Amsterdam-Amstelland en inspecties en het 

• Hoogheemraadschap Gooi en Vechtstreek. 

• 
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Het oordeel over lik-op-stuk 
Het algemene oordeel van de betrokkenen over de lik-op-stukmethode is gematigd 

positief. Zowel de politie, de buitengewone opsporingsambtenaren als het OM 

vinden dat het minder tijd kost dan een regulier milieuproces-verbaal. De buiten-

gewone opsporingsambtenaren en politie vinden de tijdwinst evenwel beperkt; 

vaak moeten uittreksel worden aangevraagd bij het GBA of de Kamer van Koophan-

del. Ook in het lik-op-stukproces-verbaal moeten veel feiten worden opgenomen. 

Bovendien gaat de tijdwinst verloren als de overtreder weigert te betalen en er 

alsnog een regulier proces-verbaal moet worden opgemaakt. In elk geval heeft de 

introductie van lik-op-stuk er niet voor gezorgd dat er meer tijd is voor zwaardere 

delicten. Bij de politie Gooi en vechtstreek is er zelfs sprake van de omgekeerd 

situatie: omdat lik-op-stuk vooral door milieuspecialisten wordt toegepast houden 

zij minder tijd over voor de zwaardere milieucriminaliteit. 

Zowel de politie als het OM is van mening dat lik-op-stuk voorziet in een helder 

signaal naar de overtreder. Hiermee zou normconform gedrag worden bevorderd. 
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5.1 	Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de toepassing van de 
lik-op-stukmethode in het arrondissement Arnhem. We hebben Arnhem geselec-
teerd voor de dieptestudie omdat dit parket in veel opzichten de `doorsnee 
toepassing' van de lik-op-stukmethode vertegenwoordigd. 
Ten behoeve van de diepstestudie zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordi-
gers van acht (handhavings-)organisaties. 37  

In Arnhem werd de lik-op-stukmethode gentroduceerd op het moment van de 
landelijke invoering. Capaciteitsproblemen stonden een eerdere invoering in de 
weg. Bovendien moesten in de beginsituatie, voorafgaand aan de invoering, enige 
administratieve kwesties opgelost worden (bij voorbeeld de wijze van registratie 
bij de politie). Daarnaast bestond ook enige inhoudelijke twijfel over dit middel: 
biedt het lik-op-stukverbaal wel genoeg informatie? 

5.1.1 Input 

In Arnhem zijn in 1998 in totaal 391 reguliere milieuprocessen-verbaal opgemaakt. 
label 5.1 biedt inzicht in de verdeling tussen reguliere en verkorte processen-
verbaal. Tevens maakt de tabel duidelijk hoeveel processen-verbaal ingezonden 
zijn door de politie en hoeveel door de buitengewone opsporingsambtenaren. 

Tabel 5.1 Verdeling tussen reguliere processen verbaal en lik -op-stukprocessen -verbaal 

Totaal 	politie 	boa's 

regulier p. v. 	391 	235 	156 
los  p.v. 	 194 	144 	50  

In de praktijk wordt een onbekend aantal milieudelicten niet met een regulier of 
verkort proces-verbaal afgedaan. In plaats daarvan wordt een mini proces-verbaal 
gebruikt. Het gaat daarbij om de zogenaamde transigabele feiten. Met name de 
reguliere - en de reinigingspolitie doen relatief veel delicten op deze wijze af." 

De lik-op-stukmethode wordt in meerderheid toegepast bij de Wet Bodembescher-
ming. De lik-op-stukmethode wordt ook relatief vaak gebruikt voor de Wet Milieu-
beheer en in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 

37 
Dit betreft: gemeente Arnhem, AID Zwolle, de KLPD, ItIjkswaterstaat (Directle Oost Nederland), Openbaar 

MInIsterle, Provincle Gelderland, Zulveringschap Tlel en de reglopolltle (standplaats Nijmegen). 
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Het OM Is nlet blj de afdoening van deze zaken betrokken, behalve wanneer de verdachte welgert te betalen 

en er een naar aanleldIng van de overtredIng alsnog een reguller proces-verbaal moet worden opgemaakt. 
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5.1.2 Output 
• 

Er zitten gemiddeld 16 dagen tussen de constatering van een overtreding waarvoor 

een proces-verbaal volgens de lik-op-stukmethode wordt opgemaakt en de aan- 	 • 

komst van het proces-verbaal op het parket. 
• 

De lik-op-stukprocessen-verbaal komen bij het parket binnen via een speciaal 

faxnummer. Direct na binnenkomst vindt een eerste beoordeling plaats. De 

uiteindelijke beoordeling en afhandeling van het proces-verbaal op het parket 

neemt gemiddeld 7 dagen in beslag. Het percentage van de lik-op-stukzaken dat 

wordt geseponeerd is gering: in 3,6% van deze zaken is er sprake van beleidssepot 

en in 2,1% is er sprake van een technisch sepot. 

Na de beoordeling van het strafbare feit en de vaststelling van het daarmee 

samenhangende transactiebedrag, wordt een acceptgirokaart naar de overtreder 

gestuurd. Het parket van Arnhem verstuurt geen aanmaningen. 

De termijn tussen het aanbieden van de transactie en het versturen van de dag-

vaarding bedraagt bijna 55 dagen. Als een zaak voor de rechter komt, wordt het 

transactiebedrag standaard met 20% verhoogd. lndien de verdachte met een 

aannemelijk verweer komt, wordt het bedrag door de rechter doorgaans terugge-

bracht tot het oorspronkelijke bedrag. 

5.2 Toepassing van de lik-op-stukmethode 

Bij de toepassing van de lik-op-stukmethode zijn drie groepen actoren betrokken: 

de politie, de buitengewone opsporingsambtenaren en het Openbaar Ministerie. 

Voor elk van deze drie categorieen zal in deze paragraaf worden beschreven op 

welke wijze de lik-op-stukmethode wordt toegepast. 

5.2.1 De politie 

Voor de milieuwethandhaving bij de politie in arrondissement Arnhem zijn 

specialisten op centraal niveau aangesteld; het onderdeel Bijzondere Executieve 

Taken (BET). Milieuwethandhaving is daarnaast een taak van de medewerkers aan 

de basis. De centrale milieueenheid ondersteunt de handhaving in de verschillende 

districten door nieuwe landelijke richtlijnen en andere beleidsinformatie te 

verzamelen en deze op gebruiksvriendelijke wijze te verwerken. Het BET levert 

daarnaast een bijdrage aan de beleids- en planvorming voor milieu. Een belangrijke 

derde taak is het geven van adviezen aan de operationele handhavers (vraagbaak-

functie). 

Dit is echter niet het volledige beeld. Feitelijk besteden de BET medewerkers een 

deel van hun tijd aan het zelf opsporen van milieudelicten en het opmaken van de 

verbalen. Formed is dit een taak die op districtsniveau moet plaatsvinden. Zo is dit 

ook vastgelegd in het jaarbeleidsplan milieu. Vooral andere prioriteiten en daarmee 

samenhangend een gebrek aan capaciteit zijn verantwoordelijk voor deze gang van 

zaken. 

• • 

• • • 
• • 
• • 
• • • 
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• 
De belangstelling bij de politie voor de milieuwethandhaving is niet groot en neemt 

• eerder af dan toe. Naast capaciteitsproblemen speelt ook een gebrek aan belang- 

• 
stelling voor milieu de politie parten. Dat 'milieu' behoort tot de categorie van 

• slachtofferloze delicten is daarbij van betekenis. 

• De politie houdt zich in de praktijk weinig bezig met inrichtinggebondendelicten, 
met name omdat de politie weinig bij inrichtingen controleert. Mede daarom wordt 

• de lik-op-stukmethode voor deze categorie delicten vrijwel niet gebruikt. Een 

• 
andere reden is de opvatting dat de lik-op-stukaanpak niet geschikt is voor delicten 
in inrichtingen (waarmee overigens niet iedereen eens is). 

• 
Criteria 

• In praktijk hanteert de politie in de eerste plaats het criterium van `de bekennende 
verdachte' en daarnaast `de eenvoud van de zaak'. Vooral het eerste criterium 

• ontmoet in de praktijk enige weerstand. In situaties waarin de zaak in de ogen van 

• de verbalisant behoorlijk 'hard' is, is het wellicht toch mogelijk de lik-op-
stukaanpak toe te passen. Het is in die situaties immers zeker niet uitgesloten dat 

• de 'acceptgiro' toch geaccepteerd zal worden. 
De 'eenvoud van de zaak' betreft een pragmatisch criterium. Wanneer in juridische 
zin onzeker is welk delict nu precies waargenomen is, komt het dikwijls voor dat 

• 
veiligheidshalve aan een gewoon verbaal de voorkeur wordt gegeven. Het risico dat 
de zaak terug komt, wordt daarmee verkleind. Naast de angst' voor extra werk is 

• het ook onzekerheid over de eigen kennis van de milieumaterie die leidt tot een 
voorkeur voor gewone boven de lik-op-stukverbalen. 

• 

• 
Andere opties 
Door de politie wordt het mini proces-verbaal, vooral voor afvaldelicten, relatief 

• vaak gebruikt. 
Een voordeel van het mini proces-verbaal is de daarin gebruikte standaardformule- 

• ringen. De behoefte aan kennis van de milieuwetgeving is voor deze verbalen 
minder groot. Mini processen-verbaal zorgen bovendien voor de minste werklast. 

• Zowel het verkorte als het gewone proces-verbaal vragen in de regel om enig 

• 
`uitzoekwerk'. 

• Niet toe passen lik-op-stuk 
Gebrek aan belangstelling en capaciteit voor milieu vormt de belangrijkste oorzaak 

• voor het niet toepassen van de lik-op-stukmethode. Die gebrekkige belangstelling 

• 
houdt nauw verband met de aanwezige milieukennis. Met het niet geoefende oog 
blijven delicten nogal eens onopgemerkt. Het lik-op-stukmiddel zorgt, althans in de 	57 

• beeldvorming, voor vermindering van de werklast. Dit wordt echter niet altijd zo 
ervaren: 'het voorwerk is toch hetzelfde'. Bovendien wordt in een aantal wel 'lik-op- • 

• stukwaardige' zaken, toch een gewoon proces-verbaal opgemaakt. 
• Ook speelt het een rol dat door het (midden-)management niet erg veel aandacht 

wordt besteed aan lik-op-stuk. 

Projecten 
In Arnhem worden weinig tot geen speciale milieuprojecten (meer) uitgevoerd. 
Recente ervaringen daarmee hebben enigszins voor een later' gezorgd. Het kwam 

• voor dat een project werd gepland, en ruim tevoren ingeboekt met het oog op de 
capaciteit. Bovendien was sprake van samenwerking met andere (bestuurlijke) 

• • 
• 
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handhavingspartners. Relatief kort van tevoren werd het vervolgens afgelast, 

vanwege capaciteitsgebrek van politiezijde. Dit werkte demotiverend voor het 

starten van (nieuwe) projecten. 

5.2.2 Buitengewone opsporingsdiensten 

De capaciteit voor handhaving verschilt per type organisatie. Wells het volgende 

patroon zichtbaar: er is in veel gevallen maar een beperkt aantal functionarissen 

met opsporingsbevoegdheid. Zij combineren die taak vaak met het houden van 

toezicht. Daarnaast is er ook een categorie van buitendienstmedewerkers die 

handhaving als (kleine) deeltaak hebben: zij signaleren delicten. 

Over de gehele linie wordt relatief weinig gebruik gemaakt van de lik-op-

stukmethode. De aantallen liggen vaak beneden de tien. Het aantal gewone verba-

len is overigens niet structureel hoger (gemiddeld 10 tot ten hoogste 20 zaken). 

Met name de volgende overwegingen worden genoemd voor deze geringe mate van 

gebruik van lik-op-stuk (en het strafrecht in het algemeen): 

a. Er bestaat behoefte aan controle op wat de handhavers doen. Het opmaken van 

een (lik-op-stuk) proces-verbaal is in beginsel een zelfstandige activiteit van 

opsporingsambtenaren. Deze zelfstandigheid wordt niet gestimuleerd. Bestuur-

lijk handelen worth vooral beschouwd als een activiteit van overleg en afweging. 

b. De lik-op-stukaanpak vraagt am een snelle afwikkeling. Dit kan echter niet 

altijd. Er moet voorwerk gedaan warden (zoals 'horen' en het nader uitzoeken 

van feiten). Als het niet snel kan, heeft lik-op-stuk geen zin meer, zo wordt ge-

redeneerd. Erkend wordt overigens wel dat niet iedereen op deze wijze denkt en 

handelt. 

C. Het soort delicten waarop binnen bedrijven gecontroleerd worth, leent zich niet 

goed voor lik-op-stuk omdat de daarmee beoogde termijnen niet kunnen wor-

den gehaald. Dit geldt met name delicten waarvoor gemonsterd moet warden. 

Erkend wordt wel dat dit ten dele een gelegenheidsargument is; ook ten aanzien 

van inrichtingen gelden lik-op-stukwaardige kernbepalingen te vinden. Boven-

dien is het in formeeltechnische zin mogelijk de delictregistratie te laten plaats-

vinden op het moment van bekendmaking van de analyseresultaten. Veel 

inrichtinggebondendelicten zijn dus in feite we! 'geschikt' voor lik-op-stuk. 

Criteria 

Naast de formele (landelijke) criteria voor de toepassing van lik-op-stuk, warden 

nog tal van andere, informele criteria gebruikt am lik-op-stuk toe te passen. Voor 

een deel wordt lik-op-stuk ook gebruikt voor het 'op de persoon spelen'. De 

controleur brengt vooral tot uitdrukking dat de opzet van het delict de toepassing 

van deze sanctie rechtvaardigt. Lik-op-stuk wordt aldus vooral gezien als een 

(bijkomende) persoonlijke straf. 

Andere opties 

Bestuurlijke handhaving heeft duidelijk de voorkeur boven strafrechtelijke hand-

having. Er wordt relatief veel gewaarschuwd. Concurrentie van de mini proces-

processen-verbaal is er niet of nauwelijks; daarvoor zijn de meeste delicten niet 

licht genoeg. 
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• 
• a. Elk parket heeft zijn eigen beleid. Het OM is op de ene plaats actiever met lik- 

op-stuk dan op de andere (een aantal diensten heeft te maken met meerdere 
arrondissementen). Om onduidelijkheid te voorkomen, zowel intern als extern, 

• wordt een lijn getrokken. Meestal betekent dit vooral kiezen voor een gewoon 
proces-verbaal. 

• b. Het teruggestuurd krijgen van een lik-op-stukzaak wordt als een tekortkoming 
ervaren. Bij lik-op-stukverbalen kunnen gemakkelijker fouten worden gemaakt. 

• Dit leidt ertoe dat alleen zaken als lik-op-stuk worden ingebracht, die in hoge 

• mate zeker zijn (en niet tot correctie van het OM leiden). 
c. Het opmaken van een gewoon proces-verbaal (zoveel zijn het er namelijk niet) 

• wordt niet als een (te) grote moeite beschouwd. Daarom kiest men nogal eens 
toch voor een gewoon verbaal, ook al zou de lik-op-stukaanpak in die situatie 

• wel mogelijk zijn. 

• 5.2.3 Het Openbaar Ministerie 

• Bij de milieusectie van het arrondissement in Arnhem zijn 2 officieren actief en 2 
parketsecretarissen. Er is 1 functionaris voor ondersteuningswerkzaamheden. 

I • 
Criteria 

• Naast de bekende criteria wordt door het OM vooral strak vast gehouden aan het 

• 
maximum transactiebedrag van 5000 gulden. Inhoudelijk bestaan er wel wat 
bezwaren; waarom zou 8000 gulden eigenlijk niet kunnen? Feitelijk werpt de 

• getalsgrens een blokkade op voor het aantal zaken dat van de buitengewone 
opsporingsdiensten afkomstig is. 

• 
Andere opties 

• In een aantal gevallen wordt gekozen voor een gewoon proces-verbaal terwijl de 

110 	 lik-op-stukaanpak ook mogelijk zou zijn. Naast onbekendheid met lik-op-stuk ligt 
de reden daarvoor ook in de behoefte van opsporingsambtenaren op een izekere' 

• afhandeling. Bij lik-op-stuk bestaat altijd het risico dat de zaak nog terugkomt en 
dus nog extra werk (een nieuw verbaal) verricht moet worden. 
Een nu vooral theoretisch alternatief voor de politie vormt het gebruik van het mini 
proces-verbaal. Twijfel omtrent de juistheid van de ingeleverde informatie zorgt 
voor enige reserve bij het OM om dit middel actief te promoten. Een nadeel van de 

• politietransactie is dat het OM minder grip op de zaak heeft (terwijl er bij het OM 
juist een behoefte aan overzicht bestaat). 

• 
Daarnaast wordt gewezen op ontwikkelingen die de noodzaak van lik-op-stuk voor 
het bestuur minder urgent maken. In vergelijking met vroeger is een ontwikkeling 

• gaande naar een vergunning op hoofdlijnen. Dit heeft ook consequenties voor de 
werklast van een gewoon proces-verbaal; deze wordt minder. Belangrijk en enigs- 

• zins tijdrovend is met name de verklaring van de verdachte. Deze verklaring moet 
ook zijn opgenomen in een gewoon lik-op-stukverbaal. • • 
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Niet toepassen lik-op-stuk 
Er zijn reeds een aantal algemene redenen voor het niet toepassen van lik-op-stuk 
genoemd (de voorkeur voor bestuurlijke handhaving en het felt dat een snelle 
afhandeling van zaken niet tot de mogelijkheden behoort). We noemen nu een 
aantal meer specifieke oorzaken: 
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Een alternatief is de komende bestuurlijke transactie. Daarover bestaan nog veel 

onduidelijkheden, bijvoorbeeld over het aspect van de samenloop van sancties. Een 

andere bezwaar is dat het zicht van het OM op de bestuurlijke handhaving er 

minder helder door wordt. 

5.3 Samenwerking 

In de driehoek worden afspraken gemaakt over de inzet voor milieu door de 

politie. Doorvertaling naar de politiele jaarbeleidsplannen is echter niet vanzelf-

sprekend. Op bilaterale basis zijn er de contacten van het OM met de districtsfunc-

tionarissen. Punt van aandacht is de terugkoppeling over ingezonden verbalen. Die 

is er wel, in de vorm van kwartaalberichten. Terugkoppeling per zaak vindt plaats 

indien daarom wordt gevraagd. 

Met betrekking tot de samenwerking tussen de diensten en het OM bestaan een 

aantal problemen. In de eerste plaats het probleem van de het 'juiste niveau' van 

vertegenwoordiging. Om op zichzelf begrijpelijke redenen vindt het overleg vanuit 

de eigen dienst plaats op een relatief hoog managementniveau. De gemaakte 

afspraken en behandelde zaken worden daardoor wel eens, zoals een respondent 

het benoemde, 'een ver van mijn bed show'. De doorwerking naar het meer uitvoe-

rende niveau is niet goed genoeg. 

Daarnaast wordt als opvallend beschouwd dat het OM de bestuursorganisaties niet 

goed kent. Zo wordt beweerd dat zij niet weten hoeveel mensen met opsporingsbe-

voegdheid er in hun werkgebied zijn. 

Het OM heeft op het gebied van communicatie rond lik-op-stuk (te) weinig gedaan 

('in feite alleen vier jaar geleden een brief). In de formele overleggen, zoals het 

Provinciaal Milieu Overleg, is het onderwerp van te weinig betekenis en komt het 

niet of nauwelijks aan bod. 

De samenwerking en afstemming rond lik-op-stuk tussen de verschillende parket-

ten zou volgens de bestuurlijke respondenten nuttig zijn. 

Sturing is voor het OM niet eenvoudig. De capaciteit die beschikbaar is, stelt 

domweg fysieke grenzen aan het contact met de verschillende bestuursdiensten. 

Onduidelijk is voor het OM waarom sommige diensten veel zaken inzenden en 

andere weinig tot zeer weinig. Er zijn natuurlijk wel vermoedens, maar er is geen 

precies beeld. Een speciaal probleem betreft de politie. Er zijn wel cijfers beschik-

baar omtrent datgene wat de regiopolitie in totaal aan milieuzaken inbrengt. Een 

overzicht per district is er echter niet. Wet zijn er goede persoonlijke contacten; 

men weet waar men bij problemen of vragen moet zijn. Een van die problemen 

voor de politie is dat het aantal zaken structureel terugloopt (dit geldt zowel de 

gewone processen-verbaal als lik-op-stuk). 
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5.4 Oordeel over lik-op-stuk 

5.4.1 De politie 

Gebrek aan belangstelling en capaciteit voor milieu in het algemeen wordt als 
belangrijkste oorzaak genoemd voor het niet toepassen van de lik-op-stukmethode. 
Die gebrekkige belangstelling houdt nauw verband met de milieukennis van het 
werkgebied. Aan de basis 'zief men soms dingen niet, die een geoefende waarne-
mer wel opmerkt. Daarnaast is het lik-op-stukmiddel, althans in de beeldvorming, 
niet iets dat direct zorgt voor vermindering van de werklast Chet voorwerk is 
hetzelfde'). De beoogde snelheid van de lik-op-stukaanpak wordt kortom gerelati-
veerd; enige tijdwinst is er wel, maar moet niet overschat worden. 

5.4.2 Buitengewone opsporingsdiensten 

Een aantal respondenten vindt lik-op-stuk vooral goed richting de overtreder. Het 
geeft een goed signaal; de overtreder wordt direct duidelijk gemaakt waar zij aan 
toe zijn. Tegelijkertijd wordt de 'impact' ook gerelativeerd. Sommige overtredingen 
zijn eenmalig (bijvoorbeeld de vrijevelddelicten die de AID opspoort). Dan maakt 
het niet zo uit hoe snel de giro in de bus ligt. 

Over de waarde van lik-op-stuk voor de handhavers zelf, verschillen de oordelen. 
Voor sommige respondenten geldt dat het weinig uitmaakt welk proces-verbaal 
wordt gebruikt. Andere respondenten wijzen vooral op de snelheid die lik-op-stuk 
geeft in het werkproces; zowel voor henzelf als het OM. Niet iedereen is overigens 
overtuigd van die verlichting van de eigen werkdruk Chet scheelt maar een half 
uurtje werk'). 

5.4.3 Open baar ministerie 

De lik-op-stuk als methode is, na wat reserves ten tijde van de invoering, enthousi-
ast ontvangen. De waardering is vooral gebaseerd op het principe van lik-op-stuk: 
het is goed dat eenvoudige zaken op eenvoudige wijze worden afgehandeld. Het 
verkort het werk van de verbalisant. 

Feitelijk en operationeel leven nog verschillende vragen en worden kanttekeningen 
geplaatst. De vraag is in hoeverre lik-op-stuk in voldoende mate de gewenste 
snelheid geeft. Is het niet mogelijk met nog snellere methoden te werken? 

Enige twijfel geldt de kwaliteit van sommige lik-op-stukprocessen-verbaal. Worden 
de feiten in lik-op-stukprocessen-verbaal wel voldoende en goed genoeg weergege-
ven? Operationeel worden tekortkomingen geconstateerd; men name op het punt 
van de toepassingscriteria (bijvoorbeeld de hoogte van het transactiebedrag). Een 
licht knelpunt vormt de administratieve werklast. Lik-op-stuk brengt gedeeltelijk 
meer werk met zich mee voor het OM, vooral ook omdat dit type zaken de afwik-
keling van het reguliere aanbod doorkruist. 
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5.5 Samenvatting 

Facts & figures 
In Arnhem bestond aanvankelijk enige aarzeling over de invoering van de lik-op-
stukmethode. Het OM twijfelde er vooral aan of het verkorte proces-verbaal wel 
voldoende informatie zou opleveren. 
Inmiddels wordt de methode in Arnhem redelijk toegepast: in totaal gaat het om 
206 zaken op jaar basis. Dit betekent dat 36% van alle verbaliseerde vrij velddelic-
ten en 27% van alle inrichtinggebondendelicten in dit arrondissement met behulp 
van de lik-op-stukmethode worden afgedaan. De politie levert het merendeel van 
de zaken aan, 156 in totaal. 

5.5.1 De politie 

Het algemeen gevoelen bij de politie is dat de methode niet zo vaak wordt toege-
past als theoretisch mogelijk zou zijn. De redenen die hiervoor worden genoemd 
verwijzen in belangrijke mate naar milieuwethandhaving in algemene zin. Ge-
noemd zijn: de geringe mate van belangstelling bij de politie voor milieuwethand-
having, capaciteitsproblemen, een gebrek aan kennis op het terrein van 
milieuwethandhaving en het gebrek aan belangstelling voor de lik-op-stukmethode 
bij veel leidinggevenden binnen de politie. Specifiek voor inrichtinggebondendelic-
ten geldt dat de politie vrijwel niet controleert binnen inrichtingen en zij inrich-
tinggebondendelicten bovendien minder geschikt vindt voor toepassing van lik-op-
stuk. 
Overigens is het de praktijk dat niet de basispolitie maar de milieuspecialisten in 
overwegende mate verantwoordelijk zijn voor het opsporen van en verbaliseren 
van milieudelicten. 

In een aantal gevallen wordt een regulier proces-verbaal opgemaakt terwijI een 
verkort proces-verbaal tot de mogelijkheden zou horen. In veel van die gevallen 
kiest men voor een regulier proces-verbaal omdat men de kans te groot acht dat 
alsnog een regulier proces-verbaal opgemaakt moet worden. Ook speelt onzeker-
heid of lik-op-stuk in een bepaalde situatie kan worden toegepast sommige 
politieagenten parten. Zij kiezen dan eieren voor hun geld en maken een regulier 
proces-verbaal op. 
In andere gevallen zou men wel lik-op-stuk willen opmaken, maar laten de criteria 
voor toepassing van de methode dit niet toe. In dit verband wekt het criterium dat 
de verdachte bereidheid moet zijn om tot schikking over te gaan, weerstand op bij 
de politie. Als een zaak rond is, ziet men niet in waarom de lik-op-stukaanpak niet 
mogelijk zou zijn. 

5.5.2 De buitengewone opsporingsambtenaren 

De buitengewone opsporingsambtenaren in Arnhem brengen op jaarbasis 50 lik-op-
stukprocessen-verbaal aan. Dit is ongeveer een derde van alle milieuprocessen-
verbaal. 
Binnen de bijzondere opsporingsdiensten bestaat er een duidelijke voorkeur voor 
bestuursrechtelijke handhaving. Dit geldt in versterkte mate voor leidinggevenden 
die daardoor meer controle hebben over werkzaamheden van hun medewerkers. 
Len dergelijke houding tempert het gebruik van strafrechtelijke handhaving en 
daarmee van lik-op-stuk. 
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Meer specifiek voor de toepassing van lik-op-stuk geldt dat de delicten waarmee 
• buitengewone opsporingsambtenaren worden geconfronteerd zich lang niet altijd 

voor een snelle afwikkeling: verdachten moeten worden gehoord, er moet gemon-
sterd worden en inrichtingsgebonden delicten worden (terecht dan wel onterecht) 
als minder geschikt voor lik-op-stuk ervaren. 
Omdat de buitengewone opsporingsdiensten in meerdere arrondissementen 

• werkzaam zijn, hebben zij te maken met verschillende parketten die alien hun 
eigen instructie geven over hoe om te gaan met lik-op-stukdelicten. Dit is voor 
sommige buitengewone opsporingsambtenaren een argument om in plaats van een 

• 
lik-op-stukproces-verbaal een regulier proces-verbaal op te maken. 

Net als bij de politie kennen de buitengewone opsporingsambtenaren enige 
aarzeling bij toepassing van de methode. Men dient alleen een verkort proces- 

• verbaal in als men zeker weet dat de desbetreffende zaak door het OM als lik-op-
stukdelict zal worden beschouwd. Daar komt bij dat het aantal reguliere processen- 

• verbaal sowieso niet erg hoog is waardoor de behoefte aan een vereenvoudigde 

• 
werkwijze minder prangend is. Zeker als het risico wordt gelopen dat zaken nog 
een terug komen, valt de keuze voor de soort proces-verbaal nogal eens in het 

• 
voordeel van het reguliere proces-verbaal uit. 

5.5.3 Het Openbaar Ministerie 

De verwerking van de verkorte processen-verbaal neemt gemiddeld 7 dagen in 
• beslag. Door het parket worden geen aanmaningen verstuurd. 

I 	 Het parket ervaart de tijd die het beschikbaar heeft voor de milieuwethandhaving, 
als te gering. Dit zou vooral ten koste gaan voor de tijd die het OM heeft om 

• contacten met de verschillende bestuursdiensten te onderhouden. 
Het OM houdt strikt vast aan de door het Parket Generaal vastgestelde criteria. 

• Dit betekent dat ook het maximum afdoenigsbedrag van f. 5000 als bovengrens 
wordt gehanteerd. Men ziet evenwel de bezwaren hiervan in, omdat het aantal 

• zaken dat door buitengewone opsporingsambtenaren wordt ingebracht hiermee 
wordt beperkt. 

Samenwerking 
Knelpunten in de samenwerking tussen de betrokken actoren hebben met name 

• betrekking op de samenwerking tussen het OM en de bijzondere opsproringsdien-
sten. 

• Zo luidt de klacht van de meer uitvoerende buitengewone opsporingsambtenaren 
dat het OM zich te veel richt op de leidinggevenden binnen de buitengewone 
opsporingsdiensten en onvoldoende op degene die praktijk zijn belast met de 
handhaving. 
Ook wordt het OM voor de voeten geworpen dat het onvoldoende kennis heeft van 

• de buitengewone opsporingsdiensten die in het arrondissement actief zijn. 

• Het oordeel over lik-op-stuk 
Hoewel voor de politie de voordelen van de methode duidelijk zijn, is men in het 

• arrondissement Arnhem zeker niet uitsluitend positief. Met name het voordeel van 

• 
de veronderstelde tijdwinst die de methode met zich mee zou brengen, wordt door 
menig agent - niet ervaren. Het voorwerk dat verricht moet worden voor een lik-op-, 

• 
stukproces-verbaal, is niet beduidend minder dan het voorwerk dat voor een 
regulier proces-verbaal verzet moet worden. • 

• 
• 
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Bij de buitengewone opsporingsambtenaren zijn de meningen verdeeld over de 
tijdwinst die lik-op-stuk met zich meebrengt. Lik-op-stuk worth door hen voorna-
melijk gezien als een duidelijk signaal richting overtreders. 

De waardering van het OM voor de methode berust vooral op normatieve gronden: 
het is goed dat eenvoudige zaken op eenvoudige wijze worden afgedaan. 
Len praktisch bezwaar is evenwel dat lik-op-stukprocessen-verbaal de reguliere 
werkzaamheden doorkruisen, waardoor de administratieve werklast eerder zou 
toenemen dan afnemen. 
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6. Casus Roermond 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk komen de resultaten van de dieptestudie naar de lik-op-
stukmethode in arrondissement Roermond aan bod. We hebben Roermond gekozen 
omdat de methode hier met groot succes wordt toegepast. Het percentage lik-op-
stukafdoeningen als onderdeel van het totale aantal milieuprocessen-verbaal is 
Roermond hoger dan in elk ander arrondissement in Nederland. 

In 1992 is de lik-op-stukmethode reeds ingevoerd in het arrondissement Roer-
mond. De methode is voortgekomen uit een overleg tussen politie en OM dat 
plaatsvond ten tijde van het beschikbaar komen van de (ruime) gelden voor 
milieuwethandhaving. In de zoektocht naar een gezamenlijke efficiente en effectie-
ve handhavingsstrategie werd vastgesteld dat veel overtredingen zich leenden voor 
eenvoudige afhandeling. Na deze constatering werd een speciaal formulier (een 
verkort proces-verbaal) ontwikkeld, en was de lik-op-stukmethode een feit. 
De parketsecretaris heeft een voorlichtingsronde gehouden bij politie en buitenge-
wone opsporingsdiensten. Zij maakten zich de (welkome, want eenvoudige) lik-op-
stukmethode snel eigen, en namen op hun beurt het voortouw in de voorlichting 
aan collega-opsporingsdiensten in het land. 

Ook bij potentiele overtreders ging, mede als gevolg van aandacht in de media en 
intensieve toepassing, nieuwe kordate werkwijze snel van mond-tot-mond. Zo 
ontstond op een gegeven moment bij boeren de indruk ontstond dat 'achter elke 
boom een agent stond'. 

6.1.1 Input 

In 1998 heeft het arrondissementsparket van Roermond 559 milieuprocessen-
verbaal ter verwerking aangeboden gekregen. Daarbij gaat het in 226 zaken om een 
regulier proces-verbaal en in 333 zaken om een verkort proces-verbaal op basis van 
de lik-op-stukmethode". Het merendeel van de processen-verbaal betreft een 
vrijevelddelict: dit is het geval voor 75% van de reguliere processen-verbaal en in 
60% van de lik-op-stuk processen-verbaal. 

Tabel 6.1 Milieuprocessen-verbaal in 1998 (aantallen en percentages) 

vrije veld 	inrichting gebonden totaal 

regulier p.v. 	 171 (75%) 	55 (25%) 	 226 (100%) 

verkort p.v. 	 200 (60%) 	133 (40%) 	 333 (100%) 

Totaal 	 371 	188 	 559 

waarvan lik-op-stuk: 	54% 	71% 

39 
90% van de Ilk-op-stuk processen-verbaal had betrekkIng op een mIsdrljf. 
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In arrondissement Roermond worden opvallend veel van de inrichtinggebondende-

licten door middel van de lik-op-stukmethode afgedaan. Dit is het geval in 71% van 

de delicten. Dit hoge percentage is te danken aan intensieve controle van horeca-

gelegenheden. Van alle vrije velddelicten waarvoor een proces-verbaal wordt 

opgemaakt wordt 54% door middel van een verkort proces-verbaal afgedaan. 

In de meeste gevallen (100) ging het om overtredingen op basis van de Wet 

Milieugevaarlijke Stoffen (Vuurwerkbesluit), gevolgd door overtredingen op basis 

van de Wet Milieubeheer (geluidsoverlast, afvalverbranding, afvalvervoer over de 

grens): 72 Iik-opstuk zaken. 

6.1.2 Output 

Behandeling 
Gemiddeld duurt het 23 dagen alvorens een verkort proces-verbaal na constatering 

van de overtreding op het parket belandt. De lange periode die hiermee gemoeid is, 

wordt geweten aan het relatief grote aantal zaken dat door het Zuiveringschap 

wordt aangedragen. De afhandeling van delicten waarmee deze dienst te maken 

heeft, vereisen doorgaans dat monsters worden genomen en geanalyseerd in het 

laboratorium. Vaak duurt dit 3 tot 4 weken. 

Als het verkorte proces-verbaal eenmaal binnen is op het parket, duurt het - 

hoewel lik-op-stukzaken met voorrang worden ingeschreven - gemiddeld 17 dagen 

voordat de zaak is beoordeeld. Dit wordt veroorzaakt door de wijze van admini-

stratie van lik-op-stukzaken: pas als een aantaI zaken binnen is, worden deze 

geregistreerd en naar de parketsecretaris gestuurd. 

Overigens wordt wel direct bij binnenkomst een eerste bilk op het verkorte proces-

verbaal geworpen en wordt, indien nodig, direct contact opgenomen met desbetref-

fende verbalisant. 

Het sepotpercentage van lik-op-stukzaken is gering. Voor 1998 geldt dat vijf lik-op-

stukzaken op beleidsmatige gronden zijn geseponeerd" (1,5%) en 7 zaken op basis 

van meer technische overwegingen (2,1%). 

Inning 

Het percentage overtreders dat direct na ontvangst van de acceptgirokaart betaalt, 

is hoog: 79% van de plegers van inrichtinggebondendelicten en 74% van de plegers 

van vrijevelddelicten. Gemiddeld duurt het 47 dagen alvorens de overtreders met 

behulp van de acceptgiro het transactiebedrag betalen. 

Er worden door het parket vrijwel geen aanmaningen verstuurd. De vrees bestaat 

dat dan overtreders pas in tweede instantie zullen betalen, wanneer de aanmaning 

binnenkomt. 

StrafvervoIging 

lndien de overtreders niet betalen, wordt in ongeveer 95% van de gevallen strafver-

volging ingezet. 

40 
Een reden voor beleldssepot Is dat de omstandlgheden na het ultschrliven van het proces-verbaal ztin 

gewlf zlgd: blJvoorbeeld wanneer een bedrlif een overtredIng heeft begaan, maar vervolgens na overleg met 

het bevoegd gezag toch een vergunnIng krUgt. HIerover Is de beleldsafspraak gemaakt dat In geval van het 

verlenen van een gedoogbeschlkkIng geen strafrechtellik optreden plaatsvIndt. 
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De gemiddelde periode tussen het aanbieden van de transactie en het inzetten van 
de strafvervolging bedraagt 95 dagen. 
De rechter veroordeelt de ov.  ertreder in vrijwel alle gevallen tot het betalen van de 
boete. De rechter stelt regelmatig het transactiebedrag naar beneden bij als ter 
zitting (nieuwe) argumenten naar voren worden gebracht die hiertoe aanleiding 
geven. 
De gemiddelde periode tussen het opstellen van het regulier proces-verbaal en de 
dagvaarding bedraagt 55 dagen, die tussen de dagvaarding en de zitting ter 
rechtbank 84 dagen. 

6.2 Toepassing van de lik-op-stukmethode 

Bij de toepassing van de lik-op-stukmethode zijn drie groepen actoren betrokken: 
de politie, de buitengewone opsporingsambtenaren en het Openbaar Ministerie. 
Voor elk van deze drie categorieen zal in deze paragraaf worden beschreven op 
welke wijze de lik-op-stukmethode wordt toegepast. 

6.2.1 De politie 

Elk van die basiseenheden van de regiopolitie heeft een taakaccenthouder milieu 
die als aanspreekpunt fungeert. Deze taakaccenthouders vallen onder een distric-
telijke portefeuillehouder milieu. 
Op regionaal niveau is een tweetal operationele milieu-ondersteuners werkzaam, 
die naast het bieden van executieve ondersteuning aan basispolitiefunctionarissen 
ook onderzoek initieren naar (middel-)zware milieuzaken. Op regionaal niveau is 
een milieubeleidscoordinator werkzaam. 

In 1998 zijn door de politie 148 lik-op-stukzaken bij het parket ingediend. De 
meeste hiervan zijn aangeleverd door de taakaccenthouders milieu. Milieuwet-
handhaving door de politie betreft met name de vrijevelddelicten, waarbinnen in 
praktijk veelal de volgende zaken in aanmerking komen voor lik-op-stuk: afvalver-
brandingen, zaken met betrekking tot mest en beregening. Hiernaast zijn er echter 
ook inrichtinggebondendelicten waar lik-op-stuk wordt toegepast door de politie, 
bijvoorbeeld bij inrichtingen die zonder de juiste vergunning inwerking zijn of bij 
horecagelegenheden die geluidshinder veroorzaken. 

Criteria 
De volgende criteria worden als belangrijkste gehanteerd: bekennende verdachte, 
betalingsbereidheid, geen recidive, niet te ernstige overtreding. Toepassing van het 
laatste criterium laat ruimte voor individuele interpretatie. 41  Hoewel betalingsbe-
reidheid een criterium is, worden transactiebedragen niet genoemd, hooguit 'onder 
voorbehoud' een bandbreedte. 
In geval van twijfel wordt contact opgenomen met het OM. 

41 
Het 2x24 uurscrIterium Is dus vervallen. Omdat vanult het OM geen reactIe komt op het nlet halen van de 

offIciele Ilk-op-stuk termljnen voor de polltle, wordt daarop door de polltIe geen extra investerIng gepleegd. 



Llk-op-stuk In de mIlleuwethandhavIng MA Grow 

Andere opties 
In de handhavingspraktijk zal de politie een afweging moeten maken tussen een 
drietal opties: het mini proces-verbaal (een politie-transigabel feit), een verkort 
proces-verbaal op basis van de lik-op-stukmethode en een regulier proces-verbaal. 
Wij onderscheiden in de eerste plaats een aantal gevallen waarin lik-op-stuk wordt 
toegepast terwiji een regulier proces-verbaal op zijn plaats zou zijn, vervolgens 
redenen voor het omgekeerde. Tot slot bespreken wij de 'concurrent', het mini 
proces-verbaal, en besteden aandacht aan de optie om helemaal geen proces-
verbaal uit te schrijven. 
Wij vermelden met nadruk dat wij alleen gevallen bespreken waarin lik-op-stuk kan 
worden toegepast. 

Len eerste overweging om een lik-op-stukproces-verbaal uit te schrijven terwij1 een 
regulier proces-verbaal de geeigende weg zou zijn, is dat in het geval van een 
regulier proces-verbaal veelal toch een transactie wordt opgelegd, de hoogte 
daarvan niet afhankelijk is van het soort proces-verbaal en het politie en OM 
tijdwinst oplevert. 
Len tweede reden is gemakzucht: het komt voor dat verbalisanten een overtreding 
zo 'plooien' dat deze past binnen de criteria voor lik-op-stuk (door bijvoorbeeld 
niet alle feiten op te nemen) om er snel en gemakkelijk vanaf te zijn. 

Ook komt het voor dat een regulier proces-verbaal wordt opgemaakt terwijI zou 
kunnen worden volstaan met een lik-op-stukproces-verbaal flit gebeurt omdat de 
politiefunctionarissen meer informatie op het proces-verbaal willen aantekenen. 
Daarnaast wordt soms niet gekozen voor een regulier proces-verbaal omdat men 
bang is dat als de verdachte niet betaalt, alsnog een regulier proces-verbaal moet 
worden opgemaakt. Een derde reden is het aanvechten van definities/begrippen 
door de verdachte, waardoor niet zuiver aan het criterium van 'bekennende 
verdachte' kan worden voldaan. Len laatste reden is een gevoelsmatige, namelijk 
wanneer de verbalisant denkt dat de transactie geen enkele invloed zal hebben op 
het overtredingsgedrag van de verdachte, en het (met het oog op het nalevingsge-
drag) goed is de verdachte eens te laten voorkomen. 

Len concurrent voor het lik-op-stukproces-verbaal is het mini proces-verbaal: de 
politietransactie geniet bij de politie vaak nog de voorkeur, met name vanwege de 
bekendheid met de methode. Wanneer zowel lik-op-stuk als het mini proces-
verbaal kan worden toegepast, bestaat de indruk dat een particulier in een derge-
lijk geval meestal een politietransactie krijgt opgelegd, en een bedrijf vaker lik-op-
stuk (en dus een hoger transactiebedrag). 
De verwachting is echter wel dat lik-op-stuk in de toekomst een aantrekkelijke 
optie wordt omdat de hoeveelheid politie-transigabele feiten is ingeperkt. 

Tot slot komt het voor dat helemaal geen proces-verbaal wordt opgemaakt, terwijI 
lik-op-stuk zou kunnen worden toegepast. Belangrijkste oorzaak hiervoor is het 
kennistekort van het milieuterrein waardoor een overtreding niet wordt waargeno-
men of niet wordt geverbaliseerd vanwege angst voor het 'moeilijke' milieuproces-
verbaal. 
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• 
Het al dan niet herstellen van de schade speelt in principe geen rol in de beslissing 
om een proces-verbaal op te maken, maar wordt wel opgenomen in het proces- 

• verbaal met het oog op de hoogte van op te leggen transactiebedrag. Ondanks dit 
principe bestaat het vermoeden dat de basispolitiezorg het ongedaan maken van 

• de schade wel(eens) als reden ziet om een waarschuwing te geven en geen proces- 
verbaal op te maken, hetgeen inzicht in recidive vertroebelt. 

• 

• Projecten 
De politie verbindt twee voordelen aan projecten. In de eerste plaats het feit dat in 

• een milieuproject tegenwoordig altijd een lik-op-stukhoofdstuk wordt toegevoegd. 
Het tweede voordeel is dat na afloop en evaluatie van een project veelal resultaten 

• worden gepresenteerd in de reguliere media (op verzoek van het interne bureau 
communicatie). 

• Een vrijwel jaarlijks terugkerend project is de handhaving het Vuurwerkbesluit. 

• Ook wordt in samenwerking met de douane projectmatig gewerkt op terrein van 
EVOA: het gaat daarbij met name om het assisteren bij de directe inning van door 
de parketsecretaris aangeboden transacties. 

• 6.2.2 Buitengewone opsporingsdiensten 

• 
Bij toepassing van de lik-op-stukaanpak zijn de volgende buitengewone opspo-
ringsdiensten (bod's) betrokken: AID, Zuiveringschap, provincie, gemeente, 

• Inspectie Milieuhygiene, RV!, douane en Rijkswaterstaat. Het feit dat douane en 
Rijksverkeersinspectie (sinds 1998) betrokken zijn bij de toepassing van lik-op- 

• stuk is een unicum in Nederland. 42  De buitengewone opsporingsdiensten hebben 
verschillende taakvelden en bevoegdheden, hetgeen in de toepassing van en het 

• oordeel over lik-op-stuk tot uitdrukking zullen komen in de volgende sub- 
paragrafen. 

• 

• De capaciteit die bij de betrokken handhavende instanties voorhanden is, wordt 
doorgaans als voldoende beoordeeld, behalve door Rijkswaterstaat en de Inspectie 

• Milieuhygiene. 
De algemene voorkeur van buitengewone opsporingsdiensten voor bestuursrechte- 

• lijke handhavine, is in Roermond bij de meeste buitengewone opsporingsdiensten 
niet meer waar te nemen: in hoofdzaak wordt gewerkt volgens het tweesporenbe- 

• leid. De buitengewone opsporingsdiensten die in het arrondissement Roermond 
werkzaam zijn, werken opvallend veel volgens de lik-op-stukmethode: meer dan de 
helft van door buitengewone opsporingsdiensten aangeleverde processen-verbaal 

• betreffen lik-op-stukprocessen-verbaal. 

42 
Beide instanties zIJn hiertoe overgegaan omdat er veel gevaarliike stoffen door het gebied worden vervoerd. 

De douane geeft voorts aan dat het past In de ontwikkeling van het takenpakket naar de handhaving van 

• niet-fiscale wetten. Door de RVI bulten het gebied Oost wordt nauweliJks Ilk-op-stuk toegepast, en door de 

overige douanediensten helemaal niet. 
43 

Deze kan worden verklaard door een tweetal zaken: 1) voor een buitengewone opsporingsambtenaar staat 

veelal de relatie met de overtreder voorop, 2) buitengewone opsporingsambtenaren zip over het algemeen 

• 
minder vertrouwd met strafrechtelIike handhaving. 

• 
• 
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Tabel 6.2 Schatting percentage lik-op-stuk p.v.'s van totaal aantal p.v.'s (1998) 

ROD 	 totaal aantal 	% lik-op-stuk 	lik-op-stuk : 

p.v.'s 	 meeSt toegepast IA 1: 

AID - regio Roermond 	 40-50 	 90% 	 (---) 

RWS - Directie Limburg 	 3 	 33% 	 n.v.t. 

Provincie Limburg 	 24 	 33% 	Boswet/Kapwet 

RVI - Afdeling GVW 	 (geen gege- 	90% 	 WVGS, EVOA 

(team Midden) 	 vens)  

Douane 	 23 	('hoog') 	 EVOA 

Zuiveringschap Limburg 	100-120 	60-70% 	 Wvo 

IMH - Zuid 	 40 	 50% 	 (---) 

Rijkswaterstaat doorbreekt het beeld: daar is pas onlangs begonnen met het 
structureren van tweesporenbeleid, waardoor tevens de mogelijke toepassing van 
lik-op-stuk is vertraagd. Ook de relatief kleine aantallen bij de provincie laten zich 
verklaren door de voorkeur voor bestuursrechtelijke handhaving. 

Transactiebedragen warden niet aan de overtreder gemeld. Uitzondering hierop 
wordt gevormd door de RVI en de douane, omdat die vaak zelf innen. Een van de 
redenen om het transactiebedrag niet te melden, is dat de arrondissementsparket-
ten verschillend met de richtbedragen omgaan: 'je hebt nou eenmaal 'zunige' en 
minder 'zunige' parketten'. 

Een bijzondere partner bij lik-op-stuk in Roermond is de douane. Het gebrek aan mili-
eukennis bij de douane is op een bijzondere manier ondervangen. Per surveillance-

team is een vraagbaak milieu opgeleid. 
De vraagbaak milieu oordeelt of er daadwerkelijk sprake is van een overtrecling, en 
welke aanpak het meest geeigend is. Hiertoe komt de vraagbaak/vakinspecteur in 90% 

van de gevallen zelf langs. Er zijn nu drie mogelijkheden. (A.) Indien lik-op-stuk kan 
warden toegepast, en het betreft een zeer eenvoudige zaak (bijvoorbeeld in geval van 
vervoer gevaarlijke stoffen: ontbreken van blussers aan board, of oranje platen) mag 
de douane het zelf afhandelen: OM bellen voor transactievoorstel, en zelf innen in 

aanwezigheid van de vakspecialist (B.) Indien lik-op-stuk kan warden toegepast, maar 
het betreft een jets complexere zaak of vrij groat transactiebedrag, int het OM het 
transactiebedrag. (C.) Wanneer lik-op-stuk niet op zijn plaats is (bijvoorbeeld vanwege 
structurele overtreding of illegaliteit), vindt overdracht naar RVI of IMH plaats. 
In geval van twijfel of lik-op-stuk kan worden toegepast, wordt contact opgenomen 
met een VROM-medewerker. 

Criteria 
In principe gelden bij alle besproken buitengewone opsporingsdiensten de volgen-
de criteria: eenvoudig delict, geen recidive", niet te zware overtreding en beta-
lingsbereidheid. Een enkeling (IMH) voegt hieraan het criterium van de bekennende 
verdachte toe, terwijI de AID expliciet aangeeft hier van afgestapt te zijn. Aangege-
ven wordt dat het criterium 'Met te zware overtreding' niet eenduidig is, mede 
doordat geen centrale afspraken zijn gemaakt over het maximaal op te Ieggen 
transactiebedrag. 

44 
Hlervan Mild het ZulverIngschap 	ook In gevallen van recIdIve wordt door het ZulverIngschap wel Ilk-op- 

stuk toegepast. 
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De douane geeft aan dat eigenlijk wordt geredeneerd vanuit de gedachte dat als via 
een andere weg toch een transactie zou worden aangeboden, de douane dat beter - 
met het oog op tijdbesparing bij het OM - meteen via lik-op-stuk kan doen. Opval-
lend is dat het OM voor het door de douane te innen transactiebedrag niet de 
informele bovengrens (van f 7.500 - f 10.000 per overtreding) hanteert: het komt 
wel voor dat via lik-op-stuk een transactie van tienduizenden guldens wordt 
opgelegd voor een door de douane geconstateerde overtreding. 
In geval van twijfel of het geconstateerde delict binnen de lik-op-stukcriteria past, 
wordt contact opgenomen met de parketsecretaris. Dit gebeurt bijvoorbeeld 
wanneer geen duidelijkheid bestaat omtrent het maximaal op te leggen transactie-
bedrag (IMH, RVI). Deze onduidelijkheid ontstaat omdat veel van de buitengewone 
opsporingsdiensten arrondissementsoverstijgende werkgebieden hebben en de 
verschillende arrondissementen verschillende maximumbedragen hanteren. 
Ook doet zich wel eens een twijfelgeval voor wanneer er sprake is van meerdere 
verdachten (RVI). Dit wordt overigens veelal opgelost door een lik-op-stukproces-
verbaal en verder reguliere processen-verbaal op te maken. 
Lik-op-stuk wordt niet toegepast wanneer er sprake is van ernstige milieuschade 
('past niet op een A4-tjel, recidive of georganiseerde misdaad. Hierin wijkt Roer-
mond dus niet af van de landelijke richtlijnen. 

Alsnog opmaken regulier proces-verbaal 
Het feit dat, wanneer de overtreder weigert het transactiebedrag te betalen, alsnog 
opmaken van een regulier proces-verbaal moet worden opgemaakt, leidt bij de 
diverse buitengewone opsporingsdiensten tot verschillende reacties. 
Het Zuiveringschap ziet het niet als probleem, omdat in geval van vrijevelddelicten 
toch . altijd een verklaring wordt opgenomen en het in geval van een inrichtingge-
bondendelict een kleine moeite is opnieuw een bezoekje af te leggen. 
Bij de douane ligt dit heel anders, omdat de verdachte vaak niet of moeilijk te 
traceren is. Daarom wordt daar altijd een dossier aangelegd. De hoeveelheid extra 
werk die is gemoeid met het opmaken van het reguliere proces-verbaal staat echter 
niet in verhouding tot de hoge sepotpercentages die deze extra investering over-
bodig doet lijken. 
De AID gaat er bij de overtreder vaak zelf achteraan: lwat hoor ik nou, heb je niet 
betaald?', hetgeen vaak alsnog tot betaling leidt. Indien alsnog een regulier proces-
verbaal moet worden opgemaakt, kost dat uiteindelijk (veel) meer tijd dan wanneer 
dat in eerste instantie zou zijn gedaan. Gezien het geringe aantal waarbij alsnog 
om een regulier proces-verbaal wordt gevraagd (± vijf per jaar), is het echter geen 
serieuze overweging om dan in eerste instantie maar altijd een regulier proces-
verbaal op te maken. 
Door de gemeente wordt het als bijzonder lastig ervaren om alsnog een regulier 
proces-verbaal op te maken. In een dergelijk geval moet de betreffende opspo-
ringsambtenaar immers met de verdachte naar het politiebureau om een regulier 
proces-verbaal op te laten maken. 

Niet toepassen lik-op-stuk 
Redenen om lik-op-stuk niet toe te passen, terwij1 dat wel zou kunnen/mogen, 
verschillen per bod. We bespreken er een paar. 
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Meerdere keren wordt aangegeven, met name door de RVI en de AID dat betreffen-
de opsporingsambtenaren de lik-op-stukbedragen niet in verhouding vinden staan 
tot de gepleegde overtreding. In dergelijke gevallen schrijft de opsporingsambte-
naar een regulier proces-verbaal uit, waarin de (verzachtende) omstandigheden een 
prominente plek krijgen. Hiermee omzeilen de buitengewone opsporingsambtena-
ren de uniformiteit van de lik-op-stuktransactiebedragen die vaak geen recht doen 
aan specifieke omstandigheden. 
Het niet toepassen van lik-op-stuk is ook vaak een gevoelskwestie. Zo komt het 
voor dat de opsporingsambtenaar vindt dat de overtreder er wel erg gemakkelijk af 
komt wanneer 'slechts' een transactie via lik-op-stuk wordt opgelegd, of dat de 
zaak een voorbeeldfunctie te vervullen heeft. Oat doet toch geen recht aan de ernst 
van de situatie', of: 'deze moet maar eens voorkomen'. 45  

Bij Rijkswaterstaat komt het wel eens voor dat in geval van twijfel of lik-op-stuk 
kan worden toegepast, een regulier proces-verbaal wordt opgemaakt. 
De provincie geeft aan dat in geval van kleine, omkeerbare zaken geen proces-
verbaal worth opgemaakt, maar een termijn wordt afgesproken waarbinnen de 
situatie dient te zijn hersteld. 
Bij de RVI is momenteel een discussie gaande over de toepassing van lik-op-stuk. 
Naast onvrede over de hoogte van de transactiebedragen (hierboven genoemd), 
worden ook vraagtekens gezet bij degene die volgens de lik-op-stukrichtlijn 
aansprakelijk is. Het komt voor dat de inspecteur in kwestie de aansprakelijkheid 
voor het delict bij een andere persoon wenst te leggen dan bij wie deze volgens de 
richtlijnen ligt. Is bij ondeugdelijk vervoer de opdrachtgever/afzender voor de 
voertuiguitrusting aansprakelijk of dient de verantwoordelijkheid bij de chauffeur 
te worden gelegd? In de hoop dat degene aansprakelijk wordt gesteld die dat 
volgens de inspecteur is, en niet degene die dat volgens de lik-op-stukrichtlijn is, 
wordt dan wel eens een regulier proces-verbaal opgemaakt, waarin alle betrokken 
worden opgenomen. 
Ook komt het bij de RVI voor dat voor elke verdachte een proces-verbaal wordt 
opgemaakt 'omdat de inspecteur dat overzichtelijker vindt'. Dit staat los van 
bovengenoemde principiele overweging. 

Over het feit of het opruimen van de schade een reden is om niet tot het uitschrij-
ven van een proces-verbaal over te gaan, zijn de meningen verdeeld. Sommigen 
geven aan — bij een omkeerbare schade - een hercontrole af te wachten alvorens 
over te gaan tot het uitschrijven van een proces-verbaal 

Projecten 
De buitengewone opsporingsdiensten draaien geen gezamenlijke projecten, 
afgezien van enkele gezamenlijke milieuvluchten per jaar. RWS gaat met de politie 
in het najaar een afvalproject uitvoeren. 

45  Dlt IiJkt (ook volgens de deelnemers aan de reflectlebgeenkomst) een vreemd argument, omdat Ilk-op-stuk 

Julst Is bedoeld voor de relatlef lIchte vergrUpen die doorgaans toch 'Pet leIden tot een rechtszaak. Het is 

dan ook geen rationed, maar een gevoelsargument. 
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6.2.3 Open baar Ministerie" 

De lik-op-stukmethode werd (reeds vanaf 1992) toegepast in het arrondissement 
Roermond alvorens het via Zutphen landelijk werd ingevoerd. De methode is min-
of-meer `spontaan' ontstaan tijdens een overleg dat in het teken stond van het 
ontwikkelen van een gezamenlijke handhavingsstrategie. 

Criteria 
Lik-op-stuk wordt in Roermond heel ruim toegepast. In principe geldt de regel: lik-
op-stuk toepassen, tenzij...'. Dit betekent onder meer dat lik-op-stuk ook wordt 
toegepast bij commune delicten die middels snelrecht kunnen worden afgedaan. 47  
Daarnaast gelden geen beperkingen aan het transactiebedrag." 
De schikkingsbereidheid van de verdachte is (dus) geen criterium, maar indien op 
voorhand duidelijk is dat de transactie niet zal worden betaald (geredeneerd vanuit 
eerdere ervaringen), wordt lik-op-stuk niet toegepast. 
Voorts zijn argumenten om geen lik-op-stuk toe te passen: te zware zaak, een 
voortdurend delict, noodzaak prioriteit te geven aan bestuursrechtelijk optreden of 
het belang van een goede weging van de omstandigheden waarin de overtreding is 
geconstateerd". 

Andere °pries 
Er zijn situaties denkbaar waarbij zowel lik-op-stuk als een politietransactie kan 
worden toegepast. Wanneer deze keuze aan de parketsecretaris wordt voorgelegd, 
is de keuze - naast de aard van de overtreding - vaak afhankelijk van het soort 
overtreder. Zo kan een particuliere overtreder vaak via een politietransactie worden 
afgedaan, terwijl in geval van een bedrijf me .estal lik-op-stuk wordt toegepast. 

Het gebeurt wel eens dat een lik-op-stukproces-verbaal op het parket binnenkomt 
dat te summiere informatie bevat om tot een afgewogen oordeel te kunnen komen 
en een regulier proces-verbaal dus eigenlijk op zijn plaats zou zijn. In een dergelijk 
geval wordt contact met desbetreffende verbalisant opgenomen en aanvullende 
informatie gevraagd of wordt de verbalisant verzocht alsnog een regulier proces-
verbaal op te maken. 
Wanneer een lik-op-stukproces-verbaal wordt ingediend voor een delict tdat zich 
daarvoor echt niet leent', wordt het aan desbetreffende opsporingsambtenaar 
geretourneerd met het verzoek een regulier proces-verbaal op te maken. Omdat de 
criteria in Roermond zeer ruim zijn, komt dit echter zelden voor. 

6.3 Samenwerking 

Samenwerking tussen de partners wordt zowel in overleggen als in de uitvoering 

gerealiseerd. 

46 De milieusectie van het arrondissementsparket In Roermond zit in een overgangsfase naar samenwerking 

met het arrondissement Maastricht: sinds september 1998 wordt reeds samengewerkt in beleidszaken, met 

ingang van oktober 1999 zal de samenwerking tevens op het viak van de strafzaken ziJn gerealiseerd. 
47 Verschil is dat biJ toepassing van lik-op-stuk bij commune delicten tegelijk met de acceptgiro en dagvaar-

ding wordt meegezonden. 
48 

In praktiJk zit het maximum ergens tussen f 7.500 tot f 10.000 per overtreding. 
49 Voor het beschriJven van die omstandigheden laat het verkorte proces-verbaal immers onvoldoende ruimte. 
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In de reguliere overleggen (provinciaal milieu-overleg en het gewestelijk overleg) 
wordt door alle opsporingsinstanties en het OM geparticipeerd. Het milieu-overleg 
met de twee parketten in Limburg gezamenlijk wordt niet erg positief beoordeeld, 
omdat de nadruk sterk op Zuid-Limburgse aangelegenheden lijkt te liggen. 
Er is in de gemeente Roermond een netwerk van politie en buitengewone opspo-
ringsambtenaren waar prioriteiten worden gesteld, projecten worden uitgedacht en 
een jaarplanning wordt gemaakt. Deze samenwerkingsvorm geldt echter niet voor 
het gehele gebied dat het arrondissement Roermond bestrijkt, terwijl daaraan wel 
behoefte bestaat. 
Geen van de overleggen is speciaal op lik-op-stuk gericht, maar gezien de behan-
deling op zaakniveau aldaar komen de lik-op-stukzaken voldoende aan de orde. 

Ook in de uitvoering vindt samenwerking plaats, vaak ad hoc en soms in projecten. 
Zo gebeurt het wel dat de politie het buitengewone opsporingsambtenaren vraagt 
bestuursrechtelijk op te treden of haar expertise aan te wenden. Ook andersom 
komt het voor dat de politie worth verzocht haar strafrechtelijke bevoegdheid aan 
te wenden bij, door andere partners geconstateerde, delicten. Ook wordt informatie 
uitgewisseld met de politie om te checken of er sprake is van recidive. 
Daarnaast worth samengewerkt in het kader van grootschalige milieuprojecten, 
bijvoorbeeld de gezamenlijke milieuvluchten in samenwerking met grondteams. De 
gevolgen voor het milieu van de delicten waarop binnen het project de aandacht 
worth gericht, zijn echter doorgaans zo groot dat er over het algemeen geen lik-op-
stuk wordt toegepast. 
Andere samenwerkingsprojecten betreffen de vrijeveldcontroles (t tien per jaar) 
die gezamenlijk worden uitgevoerd door Provincie, Zuiveringsschap en AID, 
ondersteund door vliegend materieel van de KLPD. 

Over het contact met het OM zijn de (buitengewone) opsporingsambtenaren 
doorgaans goed te spreken, maar opvallend is dat de meningen op onderdelen 
verschillen tussen de politie en de buitengewone opsporingsambtenaren. 
Zo zou de politie willen dat het OM meer prioriteit toekent aan afloopberichten, 
terwijl meerdere buitengewone opsporingsdiensten (AID, Zuiveringschap) tevreden 
zijn over de terugkoppeling over zaken door het OM." 
En terwijl de politie het OM goed bereikbaar vindt, hekelt de douane de bereikbaar-
heidstijden van het OM ('niet van deze did'). Zeer specifiek voor de douane geldt de 
wens ten aanzien van het OM om faciliteiten te krijgen om zelf te kunnen innen. 

De samenwerking tussen buitengewone opsporingsambtenaren en politie verloopt 
lang niet altijd soepel. Geklaagd wordt over het gebrek aan aandacht voor en 
kennis van het milieuterrein. Dit wordt zowel op het conto van de individuele 
politiefunctionaris als dat van de leiding geschreven. 

50 
DeeIs Is cht te verklaren doordat meerdere bultengewone opsporIngsdIensten Ilk-op-stuk processen-verbaal 

aan het OM aanleveren met een (oningewld) afdoeningsberIcht. 

• • • • • 
• • • • 
• • • • • • 
• • • • • • • 1 • • • • • • 
• 
• 
• • • • 



Llk-op-stuk In de mIlleuwethandhavIng B&A Groep 

6.4 Oordeel over de lik-op-stukmethode 

6.4.1 Politie 

De effectiviteit (gemeten in het lage percentage sepots, en hoge percentage betalin-
gen) 51  en de eenvoud zijn doorslaggevend voor het toepassen van de methode, en 
niet (zozeer) de tijdwinst die het zou moeten opleveren. De politie vindt het 
verbeteren van nalevingsgedrag een mooi streven, maar kan niet hard maken dat 
daarvan sprake is. 52  Het vertrouwen en de betrokkenheid van de districtsleiding is 
bepalend voor de aandacht die basispolitiefunctionarissen geven aan milieu. 

Het beoogde voordeel van tijdwinst voor de individuele opsporingsambtenaar gaat 
in praktijk vaak niet op. Dit is een gemiste kans voor het `verkopen' van lik-op-
stuk, want iedere beperking van administratieve werkzaamheden zal een gemid-
delde basispolitiefunctionaris met beide handen aangrijpen. De indruk bestaat dat 
de lik-op-stukmethode met name tijdwinst oplevert voor het OM. 

De impopulariteit van het toepassen van lik-op-stuk is een afgeleide van de 
impopulariteit van milieuwethandhaving door de politie in het algemeen. 53  Omdat 
milieuwethandhaving doorgaans niet de voorkeur heeft (het betreft slachtofferloze 
delicten, en de (regelmatig in beweging zijnde) milieuregelgeving wordt als 
moeilijk beoordeeld), wordt lik-op-stuk niet zo vaak toegepast als (theoretisch) 
mogelijk zou zijn. 

6.4.2 Buitengewone opsporingsdiensten 

De (meeste) buitengewone opsporingsdiensten in het arrondissement Roermond 
passen lik-op-stuk graag toe; er zijn door hen dan ook veel voordelen genoemd. 
De (vaak) hoge percentages lik-op-stukprocessen-verbaal ten opzichte van reguliere 
processen-verbaal laten zich in hoofdzaak verklaren door twee zaken: het gemak 
van het verkorte proces-verbaal en de hoge mate waarin delicten onder bevoegd-
heid van de buitengewone opsporingsdiensten zich lenen voor lik-op-stuk. Vooral 
de AID, de RVI en het Zuiveringschap geven aan dat `vrijwel alle geconstateerde 
delicten' via lik-op-stuk zijn af te doen vanwege de eenvoudige bewijsvoering. 
Motiverend voor de toepassing van lik-op-stuk is voorts de tijdwinst die kan 
worden geboekt. Er heerst een duidelijke `waarom niet'-houding ten aanzien van de 
methode, en enkelen (provincie, RWS) hebben de indruk dat opsporingsambtenaren 
nu eerder geneigd zullen zijn proces-verbaal op te maken - nu lik-op-stuk tot de 
mogelijkheden behoort - dan in de `oude', tijdrovende situatie. In hoeverre deze 
tijdbesparing meer tijd over laat voor de zwaardere zaken, is volgens de gespreks-
partners zeer de vraag. 54  Alleen het Zuiveringschap kan zich vinden in deze 
veronderstelling. 

51 

52 

53 

54 

Bekendheld met deze percentages staat of valt echter met de communIcatle van het OM hIerover (d.m.v. een 

afloopberIcht), die momenteel slechts op ultdrukkeliJk verzoek plaatsvIndt. 

HIerop wordt een uItzonderIng genoemd: toen een aantal keren Ilk-op-stuk was opgelegd bIJ geluldsover-

tredlngen door horecabedrUven, werd vervolgens een beter nalevIngsgedrag waargenomen. 

Er Ilikt zIch een verschil voor te doen In de mate van aandacht voor 'groene' (Jachtwet, Vogelwet e.d.) en 

'grlJze' (Wmb, Wbb) mIlleuzaken: de groene ontsnappen vrijwel geheel aan de aandacht van de polltle. 

BovendIen wordt aangegeven dat sommIge andere taken JuIst meer tlJd zlJn gaan kosten, waardoor per 

saldo nlet meer tIJd overbIlJft. 
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Een mooi voorbeeld van de tijdbesparing doet zich voor bij de RVI. In geval van een 

regulier proces-verbaal Went een inspecteur van afdeling Goederenvervoer Weg de 

aangetroffen verdachte (bijvoorbeeld chauffeur) face-to-face te horen. Het komt re-
gelmatig voor dat vervolgens een andere inspecteur (van een ander team) de tweede 

verdachte (de vervoerder) moet horen omdat deze tweede verachte in een ander ge-

bied is gevestigd. Om het nog ingewikkelder te maken, komt het voor dat een derde 
inspecteur de opdrachtgever moet horen omdat deze in weer een ander gebied woon-

achtig is. Kortom, dit is een zeer lange en ingewikkelde procedure. De mogelijkheid 

die lik-op-stuk biedt (telefonisch horen van alle verdachten) biedt veel tijdwinst. Dit 

levert aanvullend een directe tijdbesparing op voor het OM, waar nu filet drie keer een 

regulier proces-verbaal voorbijkomt, maar slechts een keer een lik-op-stukproces-

verbaal. 

Aanvullend beoordelen de buitengewone opsporingsambtenaren lik-op-stuk 

55  DIt argument kan echter worden genuanceerd: afdoenlng van dellcten die voor Ilk-op-stuk In aanmerkIng 

komen, lelden - onafhankehlk van de aanpak die wordt gekozen - doorgaans nlet tot JurisprudentIe. 

• • 
• 
• 
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• 
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positief vanwege de duidelijkheid richting verdachte: 'hij weet: als ik niet betaal, 	 • 
moet ik voor het hekje komen'. 

• Tevens biedt lik-op-stuk de mogelijkheid om de milieuschade snel te beperken. Een 
aantal buitengewone opsporingsambtenaren geeft aan dat geconstateerde overtre- • 
dingen vaak het gevolg zijn van gebrek aan kennis en niets van doen hebben met 
opzet. Snelle afhandeling kan dan een stimulerende invloed hebben op naleving in 	 • 
de gecontroleerde sector. Ook geven sommige buitengewone opsporingsambtena- 
ren aan dat het hoge percentage betalenden stimulerend werkt voor het toepassen 	 • 

van lik-op-stuk. 
• 

Tot slot wordt door velen de spontane invoering van lik-op-stuk als oorzaak van de 
hoge toepassingsgraad genoemd. 	 • 

Ondanks het algemene positieve oordeel, zijn er ook een aantal meer negatieve 	 • 
geluiden over de toepassing van lik-op-stuk waar te nemen. 

• De oorspronkelijk met lik-op-stuk beoogde doorlooptijden, worden onhaalbaar 
geacht. Meerdere buitengewone opsporingsdiensten geven aan dat het uitvoeren 	 • 
van alle voor lik-op-stuk vereiste handelingen at snel leidt tot een langere door- 
looptijd. 	 • 
De IMH noemt als vertragende factoren het felt dat gegevens (KvK of GBA) dienen te 
worden gecheckt, en het felt dat lik-op-stukprocessen-verbaal via het Hoofd 	 • 

Milieubijstandsteam lopen. Omdat de (slechts op aanvraag beschikbaar) afloopbe- 
• 

richten vaak weken op zich laten wachten, is er voor IMH geen aanleiding om 
strikter te worden in de doorlooptijden. 	 • 

EEn gesprekspartner geeft aan wet eens bang te zijn dat door het OM moet worden 	 • 

beslist op basis van te weinig achtergrondinformatie door het summiere lik-op- 
• stukproces-verbaal. Een andere gesprekspartner geeft aan het jammer te vinden dat 

lik-op-stuk niet bijdraagt aan de jurisprudentie.55 	 • 
De douane kent een aantal specifieke knelpunten in de toepassing van lik-op-stuk. 

• 

• • • 
• 
• 
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Ondanks de hoeveelheid energie die wordt gestoken in het opmaken van een 
reguliere proces-verbaal na een oorspronkelijk lik-op-stukproces-verbaal, leidt dit 
erg vaak tot sepots. Dit motiveert niet om lik-op-stuk toe te passen. Daarnaast 
schrikt de hoeveelheid communicatie die de uitleg van de methode vergt, en de 
talen waarin dat zou moeten gebeuren, menig douane-ambtenaar af. 56  Ook wordt 
het gebrek aan kennis van de lik-op-stukmethode bij piketofficieren gehekeld. 
'Dienstdoende piketofficier schrikt zich doorgaans een hoedje als een douanebe-
ambte over de lik-op-stukmethode belt!' De handreiking lik-op-stuk heeft hierin 
geen verandering kunnen brengen. Vaak komt het voor dat desbetreffende piketof-
ficier de douanebeambte vraagt wat in het onderhavige geval een redelijk lik-op-
stukbedrag zou zijn, waarna dat vaak (zonder meer) het definitieve bedrag wordt. 

6.4.3 Open baar Ministerie 

Het OM heeft de indruk dat lik-op-stuk effectiever is dan een regulier proces-
verbaal omdat een snelle reactie overtredingen snel kan doen wegnemen, waardoor 
verdere schade aan het milieu kan worden voorkomen. Daarnaast gaat van mond-
tot-mond informatieverstrekking, bijvoorbeeld tussen de boeren, een preventieve 
werking uit. Verder lijken zowel opsporingsambtenaren als het OM meer bereid een 
zaak aan te pakken, die anders vanwege de grote tijdsinvestering wel eens bleef 
liggen. 

Het OM signaleert echter ook een aantal knelpunten. 
In de eerste plaats wordt regelmatig geconstateerd dat verbalisanten het laten 
afweten wanneer alsnog om een regulier proces-verbaal wordt gevraagd; het duurt 
lang voor het proces-verbaal is ingezonden. 
In de tweede plaats heeft, in tegenstelling tot de doelstelling, lik-op-stuk er niet toe 
geleid dat er meer tijd overblijft. Er is dus ook niet meer tijd ontstaan voor zwaar-
dere zaken. De aandacht gaat juist meer uit naar de lichtere vergrij pen, omdat die 
`zo gemakkelijk' kunnen worden aangepakt. Omdat (de aard van) het werkaanbod 
van het OM afhankelijk is van wat de opsporingsambtenaren aandragen en de 
`blinde vlek' van de politie voor milieu niet is verdwenen met de invoering van lik-
op-stuk, krijgt het OM sindsdien niet meer milieuzaken binnen. 

6.5 Samenvatting 

Facts & figures 
Lik-op-stuk in Roermond is een succesverhaal. De methode is reeds in 1992 
ingevoerd en is voortgekomen uit overleg tussen het OM en de politie. De betrok-
ken ketenpartners, ook de buitengewone opsporingsdiensten, hebben het gevoel 
zelf een bijdrage te hebben geleverd aan de (wijze van) toepassing van de lik-op-
stukmethode. 

Het percentage lik-op-stukdelicten als onderdeel van het totaal aantal milieupro-
cessen-verbaal is in Roermond het hoogste van heel Nederland: 60%. Voor inrich-
tinggebondendelicten bedraagt dit percentage zelfs 71%. Van de vrije velddelicten 
wordt 54% lik-op-stuk afgedaan. 

56 
Dlt ondanks het felt dat de hulp van een tolkencentrum kan worden lngeroepen. 
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Het betalingspercentage is hoog. Voor vrijevelddelicten is het betalingspercentage 
79%, voor inrichtinggebondendelicten is het percentage 74%. 
Aileen de doorlooptijden zijn wat minder rooskleurig: het duurt gemiddeld 23 
dagen voordat het korte proces-verbaal op het parket terechtkomt. Aldaar neemt de 
interne afhandeling gemiddeld 17 in beslag. 	 • 

• 6.5.1 De politie 

Naast milieuspecialisten zijn taakaccenthouders en basispolitiefunctionarissen 	 • 
verantwoordelijk voor de milieuwethandhaving. De meeste zaken worden aange- 
bracht door de taakaccenthouders. In totaal brengt de politie ongeveer 150 lik-op- 	 • 
stukzaken op jaarbasis aan. 

• 

• 

• 

• 

• 

In aantal gevallen past de politie lik-op-stuk toe terwijI eigenlijk een regulier 
proces-verbaal zou moeten worden opgemaakt. De argumenten hiervoor zijn de 
tijdwinst die wordt behaald met lik-op-stuk. Het betekent wel dat af en toe feiten 
worden geplooid om op die manier snel en gemakkelijk van een delict af te zijn. 
Daarbij wordt geredeneerd dat het voor het transactiebedrag niet uitmaakt of het 
gaat om een verkort of een regulier proces-verbaal. 
Maar ook het omgekeerde komt voor. Er wordt dan een regulier proces-verbaal 
opgemaakt terwij1 volstaan had kunnen worden met een verkort proces-verbaal. 
Voor een dergelijke werkwijze wordt gekozen indien men vreest dat de overtreder 
niet betaalt en in een later stadium alsnog een regulier proces-verbaal moet worden 
opgemaakt. Ook komt het voor dat wordt gekozen voor een regulier proces-verbaal 
met het idee dat dit er misschien toe leidt dat de overtreder moet voorkomen. 

Door de politie is een aantal maal naar voren gebracht, dat hoewel lik-op-stuk een 
(beperkte) tijdwinst oplevert, echte tijdwinst te behalen valt met toepassing van 
het mini proces-verbaal 
In Roermond wordt veel succes geboekt met projectmatige toepassing van lik-op-
stuk: in elk milieuproject wordt lik-op-stuk als een apart hoofdstuk toegevoegd. 

6.5.2 De buitengewone opsporingsambtenaren 

In Roermond worden opvallend veel lik-op-stukzaken door buitengewone opspo-
ringsambtenaren aangedragen. Roermond is het enige arrondissement waar meer 
lik-op-stukzaken worden aangedragen door buitengewone opsporingsambtenaren 
(185) dan door de politie (155). 
De buitengewone opsporingsdiensten gaan soepel om met de criteria voor toepas-
sing van lik-op-stuk: zo hoeft er niet altijd sprake te zijn van een bekennende 
verdachte (als de zaak maar 'rond' is) en het in praktijk gehanteerde maximum 
transactiebedrag ligt hoger dan f. 5.000. In het geval er twijfel over bestaat of het 
geconstateerde delict zich leent voor lik-op-stuk, wordt contact gezocht met de 
parketsecretaris. 
Maar er zijn ook situaties waarin er bewust voor wordt gekozen om lik-op-stuk niet 
toe te passen: wanneer het transactiebedrag in verhouding tot het gepleegde delict 
als te hoog wordt ervaren; als lik-op-stuk een te licht instrument wordt gevonden; 
de overtreder eerst de mogelijkheid wordt geboden de (omkeerbare) milieuschade 
te herstellen of in het geval er onduidelijkheid bestaat over wie aansprakelijk is (dit 
geldt met name voor de RVI). 
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Vooral door douane en milieuambtenaren van de gemeenten, wordt het alsnog 
opmaken van regulier proces-verbaal als de overtreder weigert te betalen, als 
bezwaarlijk gezien. 

6.5.3 Het Openbaar Ministerie 

Het OM hanteert als regel: lik-op-stuk tenzij...'. In praktijk betekent dit onder meer 
dat er door het OM niet al te zwaar wordt getild aan de bereidheid tot schikking 
van de overtreder en bestaan er geen vaste maximum transactiebedragen. Dit 
betekent dat ook delicten waarmee tienduizenden guldens zijn gemoeid in het 
arrondissement Roermond lik-op-stuk kunnen, en worden, afgedaan. Tevens heeft 
er in dit arrondissement uitbreiding van het toepassingsbereik naar commune 
delicten plaatsgevonden. 

Samenwerking 
Over het algemeen is er sprake van een goede en vruchtbare samenwerking tussen 
de diverse betrokkenen. Zo is er sprake van regelmatig overleg tussen de verschil-
lende buitengewone opsporingsambtenaren die in het arrondissement Roermond 
actief zijn, zij het dat niet alle buitengewone opsporingsambtenaren hierbij 
betrokken zijn. 
Hoewel het algemene oordeel over de samenwerking met het OM positief is, zijn er 
ook een aantal meer kritische geluiden waar te nemen. Hoewel de buitengewone 
opsporingsambtenaren goed te spreken zijn over de terugkoppeling van lik-op-
stukzaken, geldt dit niet voor de politie. De douane is niet goed te spreken over de 
bereikbaarheid van het OM, terwijl andere buitengewone opsporingsdiensten hier 
geen moeite mee hebben. De verklaring voor de ontevredenheid van de douane is 
dat deze buitengewone opsporingsdienst ook zaken buiten kantooruren wil 
bespreken en aanbieden en dan is aangewezen op de dienstdoende piketofficier die 
lang niet altijd goed op de hoogte is van lik-op-stukmethode. 
De samenwerking tussen de buitengewone opsporingsdiensten en de politie is niet 
optimaal. Dit zou met name te wijten zijn aan een kennisgebrek bij de politie. 

Het oordeel over lik-op-stuk 
Het algemene oordeel over de lik-op-stukaanpak is positief. Dit geldt vooral voor 
de buitengewone opsporingsdiensten en het OM. 
Maar ook de politie is redelijk te spreken over lik-op-stuk. De politie past deze 
methode vooral toe omdat het verkorte proces-verbaal eenvoudiger op te maken is 
dan het reguliere proces-verbaal en omdat men ziet dat de methode werkt: de 
sepotcijfers zijn laag en de betalingsbereidheid onder overtreders is groot. 
De politie betwijfelt of het voordeel van de beoogde tijdwinst opgaat: ook het 
opmaken van een verkort proces-verbaal en het aanmaken en het archiveren van 
bewijsmateriaal neemt de nodige tijd in beslag. 
Dat de politie ondanks de wel onderkende voordelen niet enthousiaster is over lik-
op-stuk heeft niet zozeer met deze methode als wel met het gebrek aan enthousi-
asme voor handhaving van de milieuwetgeving in meer algemene zin te maken. 

De buitengewone opsporingsambtenaren zijn zeer te spreken over lik-op-stuk: het 
opstellen van een verkort proces-verbaal is eenvoudiger dan een regulier proces-

0 	 verbaal en ook het hoge betalingspercentage biedt een stimulans om de methode 
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toe te passen. Daarbij levert toepassing van de methode tijdwinst op, voorziet de 

methode in duidelijkheid naar de verdachte en kan de milieuschade snel worden 

beperkt. 

Maar ook de buitengewone opsporingsambtenaren zijn niet alleen maar positief. Zo 

warden de doorlooptijden vaak niet gehaald, bijvoorbeeld omdat monsters geno-

men moeten worden. Len specifiek knelpunt voor de douane is dat wanneer de 

overtreder weigert te betalen en er alsnog een regulier verbaal moet worden 

opgesteld, dit (naar de aard van de zaken waarmee de douane te maken krijgt) vaak 

leidt tot sepots. 

• • 
• • 
• • 
• 
• 
In  

Ook het OM is tevreden over lik-op-stuk. De parketsecretaris heeft de indruk dat 

los effectiever is dan de reguliere aanpak omdat met de snelle reactie (verdere) 	 • 

milieuschade kan warden voorkomen. Toepassing van lik-op-stuk leidt er volgens 
• 

het OM evenwel niet toe, dat er meer tijd ontstaat voor de opsporing van zwaarde- 

re delicten. 	 • 
Wel signaleert het OM problemen als blijkt dat alsnog een regulier proces-verbaal 

opgemaakt moet warden: dit duurt vaak erg lang. • 
• • • 
• 
• • 
• 
• 
• I 

• 
• • : • 
• 
• 
• 

• • 
• 



• 
• 
• 
• • " • 7. Conclusies: succes en falen 
• 
• 

7.1 Inleiding 

De doelstelling van het onderhavige onderzoek is, door middel van een procese-
11111 	 valuatie, inzicht te krijgen in de mate waarin en de wijze waarop lik-op-stuk voor 

• 
milieudelicten wordt toegepast. 
Dit inzicht is verkregen door de enquete onder 19 milieu-officieren, een vraagge- 

• sprek over de enquete met de parketsecretarissen van de verschillende arrondis-
sementen en een drietal verdiepende studies in de arrondissementen Amsterdam, 

• Arnhem en Roermond. 

• In de volgende paragraaf resumeren wij kort de belangrijkste resultaten: de mate 

• en wijze van toepassing van de lik-op-stukmethode. 
Daarmee wordt een antwoord gegeven op de eerste drie onderzoeksvragen zoals 

• die in het eerste hoofdstuk van dit rapport zijn geformuleerd. 
• Wat is de stand van zaken met betrekking tot de toepassing van de lik-op- 

• stukmethode in de 19 arrondissementen? 

• 
• Wat zijn de ervaringen van de betrokken actoren met toepassing van de lik-op-

stukmethode? 

• • Wat is het oordeel van de betrokken actoren over de lik-op-stukmethode? 

• In de daarop volgende paragraaf gaan we op zoek naar de achterliggende verkla- 

• 
ringen voor de gevonden resultaten. Met andere woorden, we beantwoorden hier de 
vierde onderzoeksvraag: 

• • Wat zijn de belangrijkste succes- en faalfactoren van de lik-op-stukmethode? 

• Een succesfactor definieren we als een factor die de mate van toepassing van lik-
op-stuk dan wel de snelheid waarmee de procedure wordt doorlopen, positief 

• beInvloedt. Een faalfactor daarentegen beinvloedt de mate of snelheid van toepas- 

• sing negatief. 
De bespreking van de succes- en faalfactoren delen wij in naar de fase uit de lik-op- 

• stukprocedure waar deze factor zich voordoet. Voor zover mogelijk geven wij 
tevens aan in welke stap uit de fase (en bij welke actor) de factor zich voordoet. 

• 

11) 	 In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk reflecteren we op ten tijde van invoering 
veronderstelde voordelen van de methode. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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7.2 De mate en wijze van toepassing 

In deze paragraaf geven we antwoord op de eerste drie onderzoeksvragen die 
leidend zijn geweest bij de procesevaluatie naar de toepassing van de lik-op-
stukmethode: 
• Wat is de stand van zaken met betrekking tot de toepassing van de lik-op-

stukmethode in de 19 arrondissementen? 
• Wat zijn de ervaringen van de betrokken actoren met toepassing van de lik-op-

stukmethode? 
• Wat is het oordeel van de betrokken actoren over de lik-op-stukmethode? 

7.2.1 De stand van zaken: facts & figures 

Uit de enquete onder de milieu-officieren blijkt dat er grote verschillen bestaan 
tussen de arrondissementen in de mate van toepassing van de lik-op-stukmethode. 
Het percentage lik-op-stukafdoeningen als onderdeel van het totaal aantal milieu 
processen-verbaal schommelt tussen de 10% en 58%. De 70%-norm voor vrijeveld-
delicten worth in geen van de arrondissementen gehaald. Binnen de verschillende 
arrondissementen bestaat geen duidelijke voorkeur voor vrijeveld- of inrichtingge-
bondendelicten en de politie draagt het merendeel van de lik-op-stukdelicten aan. 
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Doorlooptijden 
Het streven om nog op dezelfde dag als waarop het delict is geconstateerd, een 
verkort proces-verbaal te verzenden naar het parket, blijkt in de meeste gevallen 
niet haalbaar. Gemiddeld neemt dit 16 dagen in beslag. Vertragingen treden op 
omdat uittreksels van het GBA of van de Kamer van Koophandel moeten worden 
opgevraagd, door wisselingen van de wacht of door werkdrukte. De beoordeling en 
verwerking na binnenkomst op het parket van een lik-op-stukproces-verbaal duurt 
eveneens langer dan de geplande 24 uur; de gemiddelde termijn bedraagt 11 
dagen. Hoewel het dus doorgaans niet lukt om op de dag van ontvangst het 
verkorte proces-verbaal te verwerken, iscannen' veel parketsecretarissen wel direct 
het verkorte proces-verbaal. Als het niet aan de vereiste criteria voldoet, wordt dit 
direct teruggekoppeld naar de verbalisant. 

Criteria 
De criteria voor toepassing zoals die in praktijk worden gehanteerd, stemmen 
grotendeels overeen met de criteria zoals die door het OM zijn opgesteld. Met 
name het criterium van een bekennende verdachte wordt in de handhavingsprak-
tijk van belang gevonden. Voor de meeste opsporingsambtenaren geldt bovendien 
dat er geen sprake mag zijn van een ernstig delict of van recidive en moet de 
verdachte bereid zijn tot schikking. Het criterium van het maximum transactiebe-
drag, wordt in de verschillende arrondissementen op verschillende wijze gehan-
teerd. Sommige arrondissementen houden strikt vast aan de door het Parket 
Generaal geformuleerde maximum afdoeningsbedragen, bij andere daarentegen is 
de bovengrens geheel losgelaten. 
Vaak nemen opsporingsambtenaren reeds voordat zij het verkorte proces-verbaal 
op het parket indienen, contact op met de parketsecretaris om te controleren of het 
geconstateerde delict zich leent voor toepassing van de lik-op-stukmethode. 

Wettehjke bepalingen 
De delicten waarvoor de lik-op-stukmethode wordt toegepast vinden hun wettelijke 
delictsomschrijving vaak in de Wet bodembescherming en de Wet milieubeheer. 
Ook de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en het Vuurwerkbesluit zijn 
relatief vaak een 'bron' in het gebruik van lik-op-stuk. Genoemde wetgeving, met 
uitzondering van het vuurwerkbesluit, nam ook een prominente plaats in op de bij 
invoering van de methode opgestelde lijst met wettelijke bepalingen. Slechts een 
arrondissement heeft beslist het toepassingsgebied te verkleinen (door te gaan 
werken met een top 10 aan lik-op-stukdelicten). 

Betalingsbereidheid en gerechtelijke afdoening 
De betalingsbereidheid van de overtreders is groot: het gemiddeld percentage 
overtreders dat instemt met het transactievoorstel ligt hoger dan 75%. De parketten 
maken weinig gebruik van aanmaningen; het rendement hiervan wordt als te laag 
beoordeeld. Indien de overtreders weigeren te betalen, volgt doorgaans een 
dagvaarding. De tijd tussen de dagvaarding en de zitting ter rechtbank varieert 
tussen de 34 en 82 dagen. Eenmaal ter zitting, wordt de overtreder in bijna alle 
gevallen veroordeeld. Wel komt het voor dat het transactiebedrag naar beneden toe 
wordt bijgesteld omdat nieuwe feiten worden aangedragen. 



84 

Llk-op -stuk In de mIlleuwethandhavIng B&A Groep 

7.2.2 Ervaring en oordeel politie 

Gematigd positief 

De houding van de politie ten aanzien van de lik-op-stukmethode laat zich het 
beste omschrijven als gematigd positief. Dit neemt niet weg dat de lik-op-
stukaanpak vaker door de politie dan door de buitengewone opsporingsambtena-
ren wordt gehanteerd. Overigens blijken in de praktijk vaak de milieuspecialisten 
in belangrijke mate belast met het aanleveren van lik-op-stukprocessen-verbaal. De 
basispolitiezorg blijkt lastig te motiveren om de methode toe te passen. 

Beperkte tijdwinst 

Politiefunctionarissen relativeren de met de methode beoogde tijdwinst. Hoewel 
het inderdaad eenvoudiger is om een verkort proces-verbaal op te maken in plaats 
van een regulier proces-verbaal, moet vaak wet informatie op worden gevraagd bij 
het GBA of bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast geldt ook voor lik-op-
stukprocessen-verbaal dat zij, tezamen met het bewijsmateriaal, moeten worden 
gearchiveerd. Immers, als de overtreder niet betaalt, moet het wet mogelijk zijn om 
een regulier proces-verbaal op te maken. 
De mogelijkheid dat alsnog een regulier proces-verbaal opgemaakt moet worden, 
ervaren veel politiefunctionarissen als een belangrijk knelpunt van de methode. 
Sommigen besluiten dan ook om maar direct een proces-verbaal op te maken. 
Echte tijdwinst valt volgens hen te behalen met een mini proces-verbaal, ofwel de 
politietransactie. Aileen, tang niet alle milieudelicten lenen zich voor een mini 
proces-verbaal. Bij de leidinggevenden binnen de politie bestaat de indruk dat ook 
in situaties waarin feitelijk een lik-op-stukproces-verbaal opgemaakt zou moeten 
worden, soms uit gemakzucht de feiten worden geplooid en voor een mini proces-
verbaal wordt gekozen. 
In weer andere gevallen wordt het betreurd dat geen lik-op-stuk kan worden 
opgemaakt omdat de situatie niet precies voldoet aan de door het OM opgestelde 
criteria. Zo worth het nut van de bereidheid tot schikking wel eens betwijfeld. Als 
de zaak 'rond' is, zien veel politiefunctionarissen niet in waarom geen lik-op-stuk 
zou kunnen worden gegeven. 

Beperkte toepassing 

De lik-op-stukmethode wordt niet zo vaak toegepast als in theorie mogelijk zou 
zijn. 
DR heeft deels te maken met bovenstaande redenen om in plaats van een lik-op-
stuk een regulier of mini proces-verbaal op te maken. In andere gevallen wordt lik-
op-stuk niet toegepast, omdat het transactiebedrag door de agenten als te hoog 
worth ervaren. Ook worth lik-op-stuk door de politie nauwelijks toegepast voor 
inrichtinggebondendelicten, terwijI met name overtredingen in de horeca (zoals 
geluidsoverlast) zich daarvoor wet lenen. 
De beperkte belangstelling binnen de politie voor handhaving van de milieuwetge-
ving in meer algemene zin, is vaak als argument naar voren gebracht ter verklaring 
van het relatief geringe aantal lik-op-stukprocessen-verbaal van de politie. Dit zou 
te maken hebben met een gebrek aan kennis en belangstelling; de prioriteit die bij 
handhaving van de milieuwetgeving wordt gelegd is volgens onze gesprekspartners 
laag. 
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Maar er zijn ook redenen om de methode juist wel toe te passen. Ondanks de 
beperkte tijdwinst, is het de politie wel duidelijk dat het betalingspercentage bij de 
lik-op-stukmethode hoog is. Dit stimuleert het gebruik van deze aanpak. 
Lik-op-stukprojecten of projecten waarbij speciale aandacht wordt besteed aan lik-
op-stuk, vergroten de toepassing en het enthousiasme binnen de politie voor deze 
methode. Ook een positieve houding van leidinggevenden, kan voor de mate van 
toepassing in het desbetreffende korps, doorslaggevend zijn. 

7.2.3 Ervaring en oordeel buitengewone opsporingsambtenaren 

Bij de buitengewone opsporingsdiensten !open de meningen over de lik-op-
stukmethode sterk uiteen. Vaststaat dat de methode over het algemeen niet vaak 
door de buitengewone opsporingsdiensten wordt toegepast. Een uitzondering 
wordt gevormd door een aantal buitengewone opsporingsdiensten in de arrondis-
sementen Almelo, Roermond, Middelburg en Rotterdam. In deze arrondissementen 
zijn meer dan 100 lik-op-stukprocessen-verbaal op jaarbasis afkomstig van 
buitengewone opsporingsambtenaren. 
Het achterblijvende aantal lik-op-stukprocessen-verbaal van de buitengewone 
opsporingsambtenaren op de politie is op zich niet verbazend; zij zenden in de 
regel ook minder reguliere processen-verbaal in. Bij veel buitengewone opspo-
ringsambtenaren leeft bovendien de opvatting dat lik-op-stuk lang niet al- 
tijd geschikt is voor de delicten die zij tegenkomen. Vaak krijgen zij te maken met 
delicten waarvoor verdachten moeten worden gehoord of monsters worden 
genomen. Hiermee is vaak de nodige tijd gemoeid, waardoor niet meer aan de lik-
op-stukcriteria voldaan kan worden. Voorts hebben veel buitengewone opsporings-
diensten voornamelijk te maken met inrichtinggebondendelicten. Inrichtinggebon-
dendelicten lenen zich volgens veel buitengewone opsporingsambtenaren sowieso 
minder voor lik-op-stuk: de transactiebedragen zijn vaak te hoog, er is lang niet 
altijd sprake van een bekennende verdachte of er is sprake van meerdere verdach-
ten. 

Voorkeur voor bestuursrechtehjke handhaving 
In meer algemene zin blijkt de voorkeur voor de bestuursrechtelijke handhaving 
het gebruik van de lik-op-stukmethode parten te spelen. Veel buitengewone 
opsporingsdiensten gebruiken het strafrecht op beperkte schaal. Zij zijn hierdoor 
ook minder geneigd lik-op-stuk toe te passen. Zeker als de overtreder bereid is de 
omkeerbare milieuschade ongedaan te maken, zien nogal wat buitengewone 
opsporingsambtenaren af van deze aanpak. Enige nuancering is overigens wel op 
zijn plaats: een aantal buitengewone opsporingsdiensten gebruikt wel frequent het 
strafrecht en lik-op-stuk. Zij nemen het zogenaamde tweesporenbeleid nadrukke-
lijk als uitgangspunt. 
Een andere reden waarom buitengewone opsporingsdiensten niet altijd kiezen voor 
lik-op-stuk, heeft te maken met het feit dat zij doorgaans in de meerdere arrondis-
sementen actief zijn. Veel arrondissementen hebben hun eigen invulling gegeven 
aan de lik-op-stukmethode. Om niet in de verschillende procedures verstrikt te 
raken, kiezen sommige buitengewone opsporingsambtenaren ervoor om in plaats 
van het lik-op-stukproces-verbaal, gebruik te maken van het uniforme reguliere 
proces-verbaal. 
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Beperkte tijdwinst 

Net als de politie relativeren veel buitengewone opsporingsambtenaren de tijd-

winst die de lik-op-stukmethode zou opleveren en met dezelfde argumenten: 

uittreksels van het GBA of de Kamer van Koophandel, het nemen van monsters en 

het risico dat bij weigering tot betaling van de overtreding alsnog regulier proces-

verbaal moet worden opgemaakt. 

De waardering voor de met de methode beoogde tijdwinst, lijkt nauw samen te 

hangen met het aantal lik-op-stukwaardige delicten waarmee de buitengewone 

opsporingsdiensten worden geconfronteerd. Zijn dit er veel, dan tikt de per zaak 

geringe tijdwinst op den duur toch aan en is het aantrekkelijk om voor de lik-op-

stukaanpak te kiezen. Zijn dit er weinig, dan weegt de tijdwinst niet of nauwelijks 

op tegen het risico dat in een later stadium alsnog een regulier proces-verbaal 

opgemaakt moet worden. 

Evenals de politie hechten veel buitengewone opsporingsambtenaren minder 

waarde aan de bereidheid van de overtreder om tot schikking over te gaan dan aan 

het belang dat de zaak 'rond' is. 

7.2.4 Het Openbaar Ministerie 

De verschillende parketten zijn over het algemeen te spreken over de methode: het 

is goed dat eenvoudige delicten op eenvoudige wijze worden afgedaan en lik-op-

stuk voorkomt verdere milieuschade. Van alle betrokken ketenpartners is het OM 

het meest overtuigd van de tijdwinst die de methode oplevert. Zij vergelijken 

daarbij de totale tijdsduur van de lik-op-stukprocedure met die van de reguliere 

procedure: van constatering van het delict tot de strafoplegging. 

Grote verschillen 

Tussen de parketten bestaan grote verschillen. Zo geeft elk parket een eigen 

invulling aan de criteria voor toepassing van de methode. Met name bestaat er 

verschil in het maximum transactiebedrag (dat in sommige arrondissementen strikt 

worth gehanteerd en in andere arrondissementen niet meer bestaat) en het belang 

dat wordt gehecht aan de bereidheid van de verdachte om tot schikking over te 

gaan. 

Randvoorwaarden: enthousiasme en capaciteit 

In welke mate de methode in praktijk wordt toegepast, hangt sterk af van enthou-

siasme en inzet van de parketsecretaris, de mate waarin deze persoon in staat is 

opsporingsambtenaren te motiveren en de 'band' die deze persoon met de opspo-

ringsambtenaren heeft. 

Een aantal parketten geeft aan wegens capaciteitsproblemen moeite te hebben de 

potentie van lik-op-stuk ten voile te benutten. Zo is men er wel van overtuigd dat 

zaken als aansturing, vooroverleg, samenwerking en terugkoppeling het gebruik 

van lik-op-stuk bevorderen. In de dagelijkse praktijk schiet dit er echter wegens 

capaciteitsproblemen nogal eens bij in. Zo is er slechts sporadisch sprake van 

terugkoppeling van individuele lik-op-stukzaken en dan meestal nog op verzoek 

van opsporingsambtenaren. De meeste parketsecretarissen koppelen het bovendien 

niet terug als een regulier proces-verbaal wordt ingediend voor een delict dat lik-

op-stuk had kunnen worden afgedaan. 
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Hoewel het OM regelmatig overleg heeft met leidinggevenden binnen de politie en 
binnen de buitengewone opsporingsdiensten, wordt het middenkader onvoldoende 
bereikt. In de dagelijkse handhavingspraktijk zijn zij echter van belangrijke 
invloed op de mate waarin lik-op-stuk wordt toegepast. In de bestaande regionale 
overlegfora, wordt lik-op-stuk slechts incidenteel door de parketsecretarissen ter 
sprake gebracht. 

7.3 Succes- en faalfactoren 

In deze paragraaf bespreken we per fase van de lik-op-stukaanpak de relevante 
succes- en faalfactoren. Zij kunnen worden beschouwd als de achterliggende 
verklaringen voor mate en wijze van toepassing van de lik-op-stukmethode zoals in 
de vorige paragraaf besproken. 

7.3.1 Succes- en faalfactoren: de opsporing 

Belangrijkste actoren in deze fase zijn de opsporingsambtenaren, die de zaken 
opsporen en aanleveren. In deze fase onderscheiden wij globaal de volgende 
stappens7 : 
a) constatering van een feit 
b) toetsing van het felt aan de criteria voor lik-op-stuk 
C) besluit ten aanzien van vervolg: sepot of proces-verbaaal 
d) insturen van het proces-verbaal naar OM. 

FAALFACTOREN 

Constatering van een felt 
Volgens onze gesprekspartners bij de politie en het OM, heeft de signalering van 
lik-op-stukdelicten te leiden van het meer algemene gebrek aan interesse voor en 
kennis van milieudelicten. Wij benadrukken dat het hierbij dus niet gaat om een 
faalfactor die specifiek geldt voor de lik-op-stukmethode, maar wel een factor die 
van invloed is op de mate waarin de methode wordt toegepast. 
Door het gebrek aan kennis en interesse van de politie voor handhaving van de 
mlieuwetgeving, worden relatief weinig milieudelicten (actief) opgespoord, waar-
genomen en geverbaliseerd, waarmee de 'input' voor lik-op-stuk kleiner is dan 
(theoretisch) mogelijk zou zijn. Er wordt gesproken van 'een blinde vlek' van de 
politie voor milieu, enkele gespecialiseerde politiefunctionarissen daargelaten. 
Er zijn diverse oorzaken voor het gebrek aan milieukennis bij de politie genoemd: 
voorkeur voor andere beleidsterreinen, gebrek aan aandacht van de leiding (men 
wordt niet afgerekend op milieu), een zekere angst voor het milieuveld 
staat voor Moeilijk'). Het gebrek aan belangstelling voor milieu vertaalt zich in een 
gebrek aan capaciteit, hetgeen (kwantitatief) nog minder aandacht voor milieu tot 
gevolg heeft. Deze belangstelling wordt slechts bij uitzondering positief beinvloed 
door de leiding (districts- of afdelingschef). Deze negatieve spiraal, doet zich 
volgens onze gesprekspartners in de meeste regio's voor. 

57 
WIJ laten hlerbiJ dus de stap achterwege dat het delict niet voldoet aan criteria voor Ilk-op-stuk, waarna een 

regulIer of mini proces-verbaal wordt opgemaakt: deze stap valt immers buiten de procedure voor lik-op-

stuk. 
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In een aantal politieregio's is gepoogd het milieuveld en daarbinnen de lik-op-

stukwerkwijze - meer aandacht te geven met behulp van projecten. Dit lijkt 

succesvol, met name voor projecten die gericht zijn op de handhaving van het 

Vuurwerkbesluit. 

Overigens is oak voor de buitengewone opsporingsambtenaren die werkzaam zijn 

bij de gemeente, het gebrek aan capaciteit naar voren gebracht als knelpunt in de 

opsporing van feiten, en daarmee tevens in (de kans op) toepassing van lik-op-

stuk. 

Toetsing aan de criteria 
Onbekendheid met lik-op-stuk als mogelijke afdoeningswijze, leidt er toe dat lik-

op-stuk minder wordt toegepast dan mogelijk zou zijn. Zo gebeurt het dat politie-

mensen een regulier of mini proces-verbaal opmaken omdat zij lik-op-stuk niet 'op 

hun netvlies' hebben staan of er geen ervaring mee hebben. Dit laatste doet zich 

oak voor bij buitengewone opsporingsambtenaren die zeer weinig processen-

verbaal opmaken: gemeentelijke en provinciale ambtenaren en opsporingsambte-

naren van Rijkswaterstaat. 

Een tweede faalfactor is de onbekendheid met de criteria voor lik-op-stuk. Zo weten 

vele opsporingsambtenaren niet dat het toepassingsbereik van lik-op-stuk in 1997 

is verruimd, en heerst bij vele politiefunctionarissen de misvatting dat lik-op-stuk 

niet mag warden toegepast bij inrichtinggebondendelicten. Oak wordt verschillend 

gedacht over het feit of lik-op-stuk mag warden toegepast bij buitenlandse ver-

dachten. 

De onzekerheid over de voorwaarden die aan de lik-op-stukprocedure warden 

gesteld, is een factor die hiermee nauw samenhangt. Wanneer een opsporingsamb-

tenaar zich strikt aan de '24-uurs eis' probeert te houden en bij de constatering of 

tijdens het opmaken van het proces-verbaal inschat dat deze niet kan warden 

gehaald, komt het voor dat hij besluit een regulier proces-verbaal op te maken. 

Deze gang van zaken doet zich vaker voor bij politiefunctionarissen dan bij 

buitengewone opsporingsambtenaren, omdat buitengewone opsporingsambtenaren 

(door monstername, horen meerdere verdachten e.d.) regelmatig de termijn 

overschrijden en daarover vaak al afspraken hebben gemaakt met het OM. 

Al deze factoren hangen samen met een gebrekkige communicatie van het OM naar 

de opsporingsinstanties. Lik-op-stuk wordt bij veel arrondissementen niet 'warm 

gehouden'; vaak is geen vervolg gegeven aan de voorlichting ten tijde van de 

introductie van de methode, terwijI sindsdien inzichten en criteria zijn gewijzigd 

en wetenswaardige ervaringen zijn opgedaan. Voorts krijgen de meeste opspo-

ringsambtenaren geen afloopberichten van het OM na de afdoening van lik-op-

stukzaken, waardoor de kans wordt gemist am het lage sepotpercentage als 

stimulans voor gebruik aan te wenden." 

58 
Als ultzonderIng die deze regel bevestigt, noemen wiJ Roermond: zowel polltlefunctIonarissen als de AID 

zljn tevreden over de (snelle) afloopberlchten die het OM stuurt. Zij stlmuleren rift zelf, door met een Ilk-op-

stuk pv meteen een gemakkelljk In te vullen afloopbericht aan het OM sturen. 
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Besluit ten aanzien van vervolg 
Een specifieke faalfactor voor de buitengewone opsporingsambtenaren" is de 
(principiele) voorkeur voor bestuursrechtelijk optreden, hetgeen de toepassing van 
lik-op-stuk in de weg staat. Deze wordt in het hele land geconstateerd bij buiten-
gewone opsporingsdiensten die (nog) weinig ervaring hebben met lik-op-stuk, maar 
met name bij de gemeenten en provincies. De aan lik-op-stuk verbonden voordelen 
blijken voor deze opsporingsinstanties vaak niet op te wegen tegen het belang van 
een goede verhouding met de verdachte. 
Een meer praktische overweging van veel buitengewone opsporingsdiensten die in 
meerdere arrondissementen werkzaam zijn (zoals bijvoorbeeld de AID, RVI en 
IMH), is de belemmering die zij zien in de verschillende wijzen waarop diverse 
arrondissementen omgaan met lik-op-stuk, zowel qua criteria en voorwaarden als 
qua praktische werkwijze. Om 'op safe' te spelen, willen zij wet eens een regulier 
proces-verbaal uitschrijven terwijl lik-op-stuk mogelijk zou zijn. 

Alle soorten opsporingsinstanties hebben wel een aantal opsporingsambtenaren 
die `eigen rechter' spelen, waardoor lik-op-stuk minder wordt toegepast dan 
mogelijk zou zijn. 61  Hiervoor worden in hoofdzaak de volgende twee, principiele, 
redenen gegeven. 
In de eerste plaats de aanwezigheid van verzachtende omstandigheden waardoor 
het via lik-op-stuk op te leggen transactiebedrag buiten proporties zou zijn. In een 
dergelijk geval wordt de voorkeur gegeven aan een regulier proces-verbaal omdat 
dit ruimte geeft om de situatie te beschrijven, of aan een mini proces-verbaal 
omdat het transactiebedrag dan lager is. 62  
Een tweede reden is het gevoel dat lik-op-stuk juist te licht is en meer impact zou 
hebben op de overtreder als deze zou moeten voorkomen. 
In Roermond is nog een derde reden aangevoerd, namelijk het geval waarin een 
opsporingsambtenaar van de RVI een ander aansprakelijk zou willen stellen dan 
volgens de lik-op-stukrichtlijn het geval zou zijn. 
Meer specifiek voor politieambtenaren geldt, dat zij wet eens een regulier proces-
verbaal op maken in plaats van een lik-op-stukproces-verbaal met als motivatie 
'een mooi werkstukje' af te leveren waarmee de kans op sepot afneemt. 
Aanvullend speelt de verwachte tijdwinst die de lik-op-stukmethode een rot: als 
een opsporingsambtenaar de indruk heeft dat lik-op-stuk weinig tijdwinst oplevert, 
zal deze persoon sneller geneigd zijn een regulier proces-verbaal op te maken 
(bijvoorbeeld omdat een vrij uitgereid dossier moet worden opgemaakt of veel 
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Als ultzondering hierop kunnen vele bultengewone opsporingsambtenaren In het arrondissement Roermond 

worden genoemd, zle hlervoor ook hoofdstuk 6. 

In Amsterdam was de motIvatIe van reinIgIngs- en mIlleupolitle hlervoor een financiele: de stadsdelen 

profiteren zelf van de Inzet van bestuursrechteltike Instrumenten, terwIJI dat bIJ strafrechtellike Instrumen-

ten Met het geval Is. 

Door het KLPD (Arnhem) werd hleraan nog een zeer speclfleke, praktlsche reden toegevoegd: bIJ het 

controleren van een schlp, blkift het schlp varen. Met het opmaken van een reguller proces-verbaal Is ter 

plaatse welnig ttid gemoeld, en kan de verballsant vrIJ snel weer van boord. In geval van een Ilk-op-stuk pv 

moeten ter plaatse dusdanlg veel werkzaamheden (telefoontJes plegen e.d.) worden verricht, dat het schlp 

met de verbalisant aan boord dan wel heel ver verwIlderd zou zip van het punt waar de opsporIngsambte-

naar was opgestapt. 

Ook tiler nemen wii een ultzondering waar: in Roermond meldt de polltie dat de collega's de (pittlge) hoogte 

van de transactlebedragen Julst als posltlef ervaren, en de Indruk hebben dat zIJ hiermee een 'serieuze gra? 

(mee helpen) opleggen. 
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feiten in het proces-verbaal vermeld moeten worden). Een aantal buitengewone 
opsporingsambtenaren gal aan dat lik-op-stuk relatief minder tijdwinst oplevert 
sinds het aantal eisen aan een regulier proces-verbaal is verminderd (als gevolg van 
de vergunning op hoofdlijnen). 

Insturen van proces-verbaal 

De 24-uursnorm blijkt in vrijwel alle arrondissementen onhaalbaar. 
Bij de buitengewone opsporingsinstanties gaat bijvoorbeeld veel tijd verloren met 
de regel dat een tweede opsporingsambtenaar het proces-verbaal dient te onderte-
kenen, of omdat een centrale inzameling van processen-verbaal plaatsvindt 
voordat deze naar het parket worden gestuurd. Daarnaast is de nodige tijd ge-
moeid met het verkrijgen van de benodigde informatie zoals bijvoorbeeld uittrek-
sels van de Kamer van Koophandel of het GBA. 

Voor de politie gelden deels dezelfde vertragende factoren. Specifiek voor huis-
vuilzaken geldt dat met de speurtocht naar de verdachte de nodige did gemoeid 
kan zijn waardoor het verkorte proces-verbaal niet op dezelfde dag als waarop het 
delict is geconstateerd ingezonden kan worden. 

SUCCESFACTOREN 

De belangrijkste succesfactoren in de opsporingsfase zijn de overtuiging/ervaring 
dat tijdwinst kan worden geboekt, ervaring met toepassing van lik-op-stuk het 
pioniersgevoel, duidelijke criteria, lage sepotpercentages en hoge betalingsbereid-
heid, enthousiasme van parketsecretarissen en goede communicatie over lik-op-
stuk. Wij bespreken ze hieronder. 

Hoewel veel opsporingambtenaren de door toepassing van methode gerealiseerde 
tijdwinst relativeren, geldt dit niet voor iedereen. Met name degenen die de 
methode vaak toepassen, ervaren het voordeel van de tijdwinst. 
In arrondissementen en bij opsporingsinstanties waar (veel) is gewerkt met lik-op-
stuk (projecten), hebben ervaring met de nieuwe methode en de geboekte tijdwinst 
geleid tot vertrouwen in de effectiviteit en een voorkeur voor lik-op-stuk. 
Ook wordt lik-op-stuk graag toegepast door opsporingsambtenaren die zich 
'pionier' voelen. Dit geldt vooral voor de opsporingsambtenaren in de arrondisse-
menten Zutphen en Roermond, waar de methode reeds voor landelijke invoering 
werd toegepast. 

Duidelijkheid over de criteria verhoogt de toepassing van de methode. In geval 
men twijfelt over de criteria, is men sneller geneigd om een regulier proces-verbaal 
op te maken. Ook het toepassingsprincipe 'lik-op-stuk, tenzij...', zoals dit in de 
arrondissementen Roermond en Maastricht worth gehanteerd, schept duidelijkheid. 

Van de lage sepotpercentages bij lik-op-stukzaken en hoge betalingsbereidheid 
onder overtreders gaat een stimulerende werking uit naar opsporingsambtenaren, 
met name in de arrondissementen waar daarover duidelijk wordt gecommuniceerd. 
Voorts hebben we waargenomen dat een enthousiaste parketsecretaris die zich 
actief inzet voor lik-op-stuk, stimulerend werkt. 
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Goede en constante communicatie lijkt een positief effect te hebben op de mate 
waarin lik-op-stuk wordt toegepast. Goede communicatie richt zich enerzijds op 
het waarborgen van duidelijkheid (criteria, voorwaarden, procedure e.d.) en 
anderzijds op het draagvlak voor de methode (nut en noodzaak). 

7.3.2 Succes- en faalfactoren: de beoordeling 

In deze fase is het OM de belangrijkste actor. We onderscheiden de volgende twee 
stappen: 
1. toetsing aan de criteria voor lik-op-stuk 
2. besluit ten aanzien van vervolg 

FAALFACTOREN 

Toetsing aan criteria 
Onduidelijke communicatie over de criteria voor lik-op-stuk en de voorwaarden die 
aan de procedure worden gesteld, werken vertragend. 
De meeste parketten gaan pragmatisch om met de voorwaarden in de sfeer van 
doorlooptijden: ook wanneer een lik-op-stukproces-verbaal pas na dagen of weken 
op het parket aankomt, kan het parket er immers zijn (tijds-)voordeel mee doen. 
Dit stimuleert de opsporingsambtenaren echter niet om door het OM gestelde 
normen ten aanzien van de doorlooptijden te halen. 
Ook OM-interne procedures veroorzaken verlenging van de doorlooptijden, 
bijvoorbeeld door het 'opsparen' van lik-op-stukzaken alvorens deze worden 
beoordeeld en verwerkt. 

De verschillende (administratieve) eisen die verschillende parketten stellen aan de 
aanlevering van een lik-op-stukproces-verbaal, kunnen vertragingen opleveren. Zo 
komt het voor dat opsporingsambtenaren die arrondissementsgrensoverstijgend 
werken een proces-verbaal aanleveren op een manier die weliswaar bij meerdere 
parketten de gangbare is, maar niet bij het parket waar het proces-verbaal wordt 
ingediend. In een dergelijk geval vraagt het desbetreffende parket het proces-
verbaal opnieuw in te dienen, hetgeen vertraging in de hand werkt. 

Besluit ten aanzien van vervolg 
Het sepotpercentage van lik-op-stukzaken is laag: het gemiddelde bij zowel 
beleids- als technische sepots ligt rond de 2%. Het sepotpercentage wordt veelal op 
geaggregeerd niveau via de leidinggevenden van opsporingsambtenaren gecommu-
niceerd. 
De individuele opsporingsambtenaar is er vaak niet van op de hoogte hoe 'zijn' 
zaken aflopen, omdat het OM doorgaans individuele zaken niet teruggekoppeld. 
Dit werkt demotiverend voor de opsporingsambtenaar in kwestie. 

SUCCESFACTOREN 

Wij onderscheiden de volgende succesfactoren in fase twee van de lik-op-
stukprocedure: goede administratieve procedures, een ruim toepassingsbereik, 
(overtuiging van) verlichting van werkzaamheden en continuIteit. 
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Goede administratieve procedures op het parket, zoals een speciaal faxnummer en 

prioriteit voor binnengekomen verkorte processen-verbaal, bevorderen de door-

looptijd van lik-op-stukmethode. Ook het hanteren van een ruim toepassingsbereik 

(weinig en/of ruime criteria) leidt, welhaast vanzelfsprekend, tot grotere aantallen 

lik-op-stukzaken. 

Het felt dat parketsecretarissen zien dat lik-op-stuk het OM tijd bespaart, in 

combinatie met de lage sepotpercentages (mede door de snelle aanlevering), 

bevorderen het gebruik van de lik-op-stukmethode. 

Bij parketten waar de parketsecretaris milieu en de milieuofficier at geruime did 

dezelfde functie vervullen, zien wij dat hun continue kennis van lik-op-stuk 

stimulerend werkt op het gebruik ervan. 

Len factor waarvan eveneens een stimulerende werking uitgaat, maar eigenlijk 

buiten het bereik van de lik-op-stukprocedure valt, is het overgaan tot schikking bij 

een regulier proces-verbaal. Als opsporingsambtenaren zien dat een bepaald delict 

via een schikking worth afgedaan, hebben zij eerder de neiging om in het vervolg 

bij soortgelijke delicten 'dan maar meteen' een verkort proces-verbaal op te 

maken, 'want via een minder tijdrovende weg wordt dan dezelfde sanctie opge-

legd'. 

7.3.3 Succes- en faalfactoren: executie 

De fase van executie door het OM kan worden onderscheiden naar twee actoren: 

het OM en de overtreder. 

Slechts enkele arrondissementsparketten versturen een aanmaning wanneer niet 

worth betaald, maar het rendement daarvan is laag. Het at of niet versturen van 

aanmaningen kan daarom niet als succes- of faalfactor worden beschouwd. 

Over de overwegingen van overtreders om at dan niet te betalen, kunnen wij op 

basis van dit onderzoek geen uitspraken doen omdat wij deze groep betrokkenen 

niet hebben ondervraagd. Wet kunnen wij redeneren op basis van de cijfers, en de 

inschatting van betrokkenen over de overwegingen van overtreders. 

Zo is de betalingsbereidheid van overtreders die een transactievoorstel op basis 

van de lik-op-stukmethode krijgen aangeboden, hoger dan wanneer zij een schik-

king namens de officier van Justitie krijgen aangeboden. Voorzichtig kunnen wij 

constateren dat het erop lijkt dat snelle afhandeling de betalingsbereidheid 

verhoogt. 

Ook lijkt de hoogte van het transactiebedrag van invloed op de betalingsbereid-

heid: de betalingsbereidheid bij vrijevelddelicten is hoger (lagere transactiebedra-

gen) dan bij inrichtinggebondendelicten (hogere transactiebedragen). 

7.3.4 Succes- en faalfactoren in fase 4: gerechtelijke afhandeling 

De fase van de gerechtelijke afhandeling valt buiten de lik-op-stukprocedure. 

tamers, deze fase is alleen relevant als de verdachte weigert te betalen en alsnog 

een regulier proces-verbaal wordt opgemaakt. Omdat deze fase wet invloed heeft 

op de toepassing van lik-op-stuk, bespreken wij een aantal succes- en faalfactoren. 
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In het overgrote deel (90%) van de niet-betaalde lik-op-stukzaken wordt overgegaan 
tot strafvervolging. In de meeste gevallen wordt het transactiebedrag dan met 20% 
verhoogd. Dit illustreert dat lik-op-stukzaken door het OM serieus worden geno-
men, wat de opsporingsambtenaren het gevoel geeft zinvol bezig te zijn. 
Indien de overtreder echter niet betaalt, wordt het alsnog moeten opmaken van een 
regulier proces-verbaal door de betreffende opsporingsambtenaar als knelpunt 
ervaren. Als de opsporingsambtenaar de kans dat verdachte weigert te betalen 
hoog inschat, is de kans groot dat deze persoon het zekere voor het onzekere 
neemt en direct een regulier proces-verbaal opmaakt. 

7.3.5 Algemene succes- en faalfactoren 

Naast succes- en faalfactoren die kunnen worden ingedeeld naar de fase waarin zij 
een rol spelen, zijn er tevens factoren die invloed hebben op meerdere onderdelen 
van het proces. 

In Roermond hebben we waargenomen dat 'teamwork' een belangrijke succesfactor 
is. Als alle partners in de keten zich enthousiast inzetten voor lik-op-stuk, gaat hier 
een motiverende werking voor de individuele organisaties en opsporingsambtena-
ren van uit. Hiermee samen hangt het felt dat in Roermond een aantal 'trekkers' 
serieus en enthousiast met lik-op-stuk aan de slag is gegaan wat de vaart en 'spirit' 
er in houdt. 

Voor alle drie de arrondissementen waar een verdiepende studie heeft plaatsge-
vonden, geldt de volgende faalfactor: overleg over lik-op-stuk (en milieuwethand-
having in meer algemene zin) vindt vooral plaats op beleidsniveau. De daar 
gemaakte afspraken worden niet altijd goed gecommuniceerd naar en gefaciliteerd 
in de uitvoering, waardoor de doorwerking ervan te wensen over laat. 

In de arrondissementen Arnhem en Amsterdam hebben we gezien dat bij de politie 
de lik-op-stukprocessen-verbaal met name door milieu specialisten worden 
opgemaakt. Hierdoor hebben zij nauwelijks meer tijd voor zwaardere milieuzaken, 
zodat daarvoor als gevolg van de invoering van lik-op-stuk juist minder tijd voor 
beschikbaar is! Zwaardere zaken worden immers in de regel niet door basis 
politiefunctionarissen aangepakt. 

7.4 Reflectie op de beoogde voordelen van lik-op-stuk 

In veel arrondissementen werd in 1995 `uitgekeken' naar de invoering van lik-op-
stuk bij de milieuwethandhaving. Het principe dat eenvoudige zaken ook eenvou-
dig afgedaan moeten en kunnen worden, werd omarmd. Nu, vier jaar later, is de 
houding tegenover lik-op-stuk nog steeds overwegend positief. Dit neemt niet weg 
dat er hier en daar vraagtekens worden geplaatst bij de uitgangspunten van de 
methode. 

Bij de invoering werden door het OM de drie voordelen verbonden aan toepassing 
van de methode: 
1. lik-op-stuk zorgt voor een snelle reactie op overtredingen, dit bevordert 

normconform gedrag 
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2. lik-op-stuk verbetert de efficientie van de milieuwethandhaving door de 

snellere afhandeling en met de tijdsbesparing die daar het resultaat van is 

krijgen opsporingsinstanties meer ruimte om zich te richten op inrichtingge-

bondendelicten 

3. lik-op-stuk stimuleert door het laagdrempelige karakter opsporingambtenaren 

om milieu-overtredingen aan te pakken. 

Toetsing van deze veronderstellingen vormden geen onderdeel van het voorliggen-

de onderzoek. Wij hebben immers een procesevaluatie en niet een effectevaluatie 

uitgevoerd. bit neemt niet weg dat het onderzoek en met name de gesprekken die 

met de verschillende ketenpartners zijn gevoerd, wel enig licht hebben doen 

schijnen op deze normatieve doelstellingen. Met de nodige voorzichtigheid 

presenteren wij onze impressies. 

Snetle reactie leidt tot normcon form gedrag 

Hoewel de tijdwinst voor de individuele opsporingsambtenaar volgens veel 

respondenten niet overschat moet worden, levert de lik-op-stukaanpak nog altijd 

een beduidende tijdwinst op ten opzicht van reguliere werkwijze. 

Onder de parketsecretarissen en handhavers leeft de indruk dat dit normconform 

gedrag bevordert. Direct een tik op de vingers is effectiever dan een jaar later, zo 

luidt daarbij de redenering. Sommige handhavers vinden de methode dan ook 

vooral bruikbaar voor het op de persoon spelen (de overtreder moet de daad als 

het ware navoelen). Dergelijke conclusies over de effecten bij (potentiele) overtre-

ders lijken evenwel meer op een algemeen gevoel gebaseerd dan op feiten; het 

ontbreekt aan cijfers om een dergelijke redenering hard te maken. 

TUdwinst levert meer ruimte op voor inrichtinggebondendelicten 

Ons onderzoek levert geen argumenten op voor de stelling dat door invoering van 

lik-op-stuk er meer ruimte is ontstaan voor opsporing van zware, inrichting 

gebonden, milieudelicten. 

Lik-op-stuk is bedoeld voor overtredingen die geen ernstige schade aan het milieu 

toebrengen en een geringe normatieve lading hebben. Met de opsporing van 

geringe milieudelicten zijn doorgaans andere personen belast dan degenen die 

hoofdzakelijk gericht zijn op de bestrijding van zwaardere delicten. Met andere 

woorden, degenen die zouden profiteren van de tijdwinst die met lik-op-stuk wordt 

bereikt, zijn over het algemeen niet belast met de opsporing van zwaardere, 

inrichtinggebondendelicten. 

Omgekeerd don zich wel de situatie voor dat degenen die belast zijn met de 

opsporing van zwaardere delicten (de buitengewone opsporingsambtenaren en de 

milieuspecialisten van de politie) ook geringe delicten lik-op-stuk af doen. Een 

enkeling vreest daarom zelfs dat met de invoering van lik-op-stuk er juist minder 

ruimte is voor de opsporing van zware, inrichtinggebondendelicten. 

Lik-op-stuk als stimulans om milieu-overtredingen aan te pakken 

Op basis van ons onderzoek kan voorzichtig worden geconcludeerd dat lik-op-stuk 

in bepaalde gevallen heeft geleid tot een stimulans voor milieuwethandhaving, 

maar dat de motivatie die van lik-op-stuk uitgaat wellicht geringer is dan op 

voorhand werd gedacht. Zo geven de meeste parketsecretarissen aan dat het totaal 

aantal milieuprocessen-verbaal sinds de invoering van de lik-op-stukmethode 

slechts in geringe mate is gestegen of gelijk is gebleven. 
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De verklaring die diverse gesprekspartners geven voor het uitblijven van de 
verwachte stijging, is dat lik-op-stuk misschien wel voorziet in een eenvoudig op te 
stellen proces-verbaal, maar daarmee nog niet de 'pakkans' vergroot. Met andere 
woorden, de kans dat je tij dens een milieusurveillance een milieudelict constateert 
neemt niet toe. 

Als redenen waarom lik-op-stuk niet heeft geleid tot de beoogde stimulans, worden 
vaak dezelfde argumenten genoemd als voor milieuwethandhaving in meer 
algemene zin: gebrek aan kennis en interesse van de opsporingsfunctionarissen 
`aan de basis', de beschikbare capaciteit voor milieuwethandhaving en de geringe 
mate van betrokkenheid van het middenmanagement bij de milieuwethandhaving. 
Dit terwijl lik-op-stuk juist bedoeld is om deze knelpunten het hoofd te bieden: lik-
op-stuk is eenvoudiger toe te passen (en daardoor is minder kennis van de milieu-
wetgeving vereist) en sneller is toe te passen (waardoor minder capaciteit nodig is). 
Bij veel agenten leeft evenwel de voorkeur voor mini processen-verbaal als een 
'echt snel' middel. 



• 
• 8. Aanbevelingen 

• 
8.1 Inleiding • 
Bij de procesevaluatie naar de lik-op-stukmethode, waar in dit rapport verslag van 

• is gedaan, hebben wij ons gericht op de mate en wijze van toepassing van deze 

• 
aanpak. 
Wij hebben gezien dat niet alle doelstellingen van de lik-op-stukmethode zijn 

• gehaald. Zo zijn de feitelijke doorlooptijden beduidend langer dan aanvankelijk 
werd beoogd en wordt de methode lang niet zo vaak toegepast als het Parket 

• Generaal de arrondissementen tot doel had gesteld. 

• Er zijn twee mogelijkheden om deze discrepantie tussen beleid en praktijk op te 
lossen, afhankelijk van waar de oorzaak voor deze discrepantie wordt gelegd. 
Waren de uitgangspunten van het instrument niet helemaal reeel of schort het aan 
de uitvoering? Met andere woorden, moet het beleid worden aangepast of dient de 
uitvoering te worden verbeterd. 

• 
Het gaat hier voor een belangrijk deel om een normatieve discussie, waarin wij 
onze mening als onderzoekers met willen laten prevaleren. Wij merken slechts op 
dat ons inziens zowel verbeteringen van het instrument als verbeteringen in de 
uitvoering mogelijk zijn. 
In de volgende paragraaf presenteren wij in de eerste plaats beleidsmatige aanbe-
velingen gericht op verbeteringen van het instrument. 

• In de daarop volgende paragraaf presenteren wij operationele aanbevelingen die 
betrekking hebben op de uitvoering van de lik-op-stukmethode en waarbij wij de 
huidige uitgangspunten van de methode als gegeven beschouwen. 

Tot slot presenteren wij aan het einde van dit hoofdstuk enkele aanbevelingen voor 
verder onderzoek. 

• 
8.2 Beleidsmatige aanbevelingen • 
Herbezinning op procedurele vereisten 

• In de praktijk blijken de door het Parket Generaal beoogde doorlooptijden niet 

• 
haalbaar. De vraag is of dit erg is. De periode die met toepassing van de lik-op- 
stukmethode is gemoeid (van constatering van delict tot strafoplegging), is nog 

4110 	 altijd beduidend korter dan de periode die gemoeid is met toepassing van de 
reguliere methode. 

• In de praktijk blijkt evenwel dat politiefunctionarissen en buitengewone opspo-

O 	 ringsambtenaren geen verkort maar een regulier proces-verbaal indienen omdat zij 
van mening zijn dat wanneer de beoogde doorlooptijden niet kunnen worden 

• 
gehaald, lik-op-stuk niet tot de mogelijkheid behoort. De meeste parketsecretaris-
sen springen evenwel veel soepeler om met de inzendtermijnen dan sommige 

411 	 opsporingsambtenaren denken. 

• 
• 
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Het verdient aanbeveling om nieuwe en meer realistische termijnen voor de 
verschillende fasen van de methode te formuleren en deze duidelijk te communice-
ren naar de politie en de betrokken opsporingsdiensten. 

Herbezinning op toepassingscriteria 

Op landelijk niveau zijn in 1995 een aantal criteria verbonden aan toepassing van 
de lik-op-stukmethode. Deze zijn gedeeltelijk bijgesteld in 1997. Uit het onderzoek 
blijkt dat aan de volgende criteria in de praktijk het meeste gewicht wordt toege-
kend: eenvoud van de zaak, constatering op heterdaad en/of een bekennende 
verdachte een de maximum transactiebedrag dat varieert van 5.000 tot 10.000 
gulden. 
Niet iedereen kan zich te alien tijde in deze criteria vinden. Met name als een zaak 
'rand' is, is het de vraag of het criterium van een eenvoudige zaak en een maximum 
transactiebedrag nog als beperkende voorwaarden moeten gelden. In de praktijk is 
dit laatste criterium door een aantal parketten ook al losgelaten. Een belangrijk 
argument voor het wet hanteren van een maximum afdoeningsbedrag is de rechts-
bescherming van de verdachte. Een regulier verbaal biedt betere garanties voor een 
verantwoorde justitiele besluitvorming; een argument dat zwaarder weegt naarma-
te het transactiebedrag hoger is. 
Wij bevelen aan toch de optie van verruiming onder voorwaarden serieus te 
bespreken, niet in de laatste plaats om een einde te maken aan de huidige ver-
schillen tussen de diverse arrondissementen. 

Herbezinning op grenzen van de methode 

Uit de veldverkenning bij de drie geselecteerde arrondissementen blijkt dat enige 
onduidelijkheid bestaat over de afgrenzing in het gebruik van lik-op-stuk en het 
mini proces-verbaal. In de praktijk warden voor een en hetzelfde delict, soms een 
verkort proces-verbaal opgemaakt en soms een politietransactie aangeboden. Dit is 
een onwenselijke situatie omdat de transactiebedragen die gemoeid zijn met beide 
methode in hoogte (kunnen) verschillen. 
In de eerste plaats bevelen wij aan am de huidige onduidelijkheid met betrekking 
tot onderscheid in het gebruik van mini processen-verbaal en de lik-op-
stukmethode weg te nemen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt naast het OM, 
voor een belangrijk deel bij de politieleiding. 
Ten tweede bevelen wij aan een discussie te voeren over verruimd gebruik van het 
mini proces-verbaal. Van de zijde van de politie wordt nogal eens uitbreiding 
bepleit van het aantal delicten dat door middel van een politietransactie afgedaan 
kan warden. Dit middel maakt onderdeel uit van de bij de politie bestaande cultuur 
van het 'bonnenboekje'. Omdat het gebruik van het middel laagdrempelig is, zou 
de opsporing en handhaving van de milieudelicten door de politie kunnen warden 
vergroot. In de discussie zou echter ook aandacht moeten warden besteed aan een 
belangrijk risico van een verruimd toepassingsbereik van de politietransactie, 
namelijk het gevaar van een slordige opsporingspraktijk. Immers, de procedurele 
vereisten bij een mini proces-verbaal zijn, zoals het woord al aangeeft, minimaal. 
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8.3 Operationele aanpassingen 

Nieuwe promotieronde voor de lik-op-stukmethode 
Wij adviseren een hernieuwde promotieronde voor de lik-op-stukmethode. Uit ons 
onderzoek blijkt dat niet iedereen op de hoogte is van de beleidswijzigingen in 
1997. Zo hanteren veel opsporingsambtenaren nog het criterium dat de verdachte 
bereid moet zijn om tot schikking over te gaan. 
In deze nieuw voorlichtingsronde zou duidelijk moeten worden gemaakt op welke 
wijze de landelijke criteria (in het desbetreffende arrondissement) zijn ingevuld. 
Tevens bestaat de mogelijkheid het belang en de noodzaak van de lik-op-
stukmethode opnieuw onder de aandacht te brengen. Daarnaast is denkbaar dat 
gewezen wordt op ontwikkelingen als het gebruik van digitale foto's, het gebruik 
van lik-op-stuk in projecten en op (de uitbreiding van) het soort milieudelicten 
waarvoor lik-op-stuk kan worden toegepast. Ook is het de overweging waard een 
beschrijving van de procedure 'van A tot Z' te geven: hierin kunnen de verplichtin-
gen van de betrokkenen worden vermeld, inclusief de termijnen en doorlooptijden. 

Belangrijk is dat bij de voorlichtingsronde niet alleen leidinggevenden maar ook 
uitvoerende opsporingsambtenaren en het middenkader worden betrokken. 
Laatstgenoemde vormt de motor voor (intensivering van) het gebruik van lik-op-
stuk. Bij deze nieuwe 'promote' wordt bij voorkeur het accent gelegd op het 
bestuur en de buitengewone opsporingsdiensten. Belangrijk is dat voorlichting op 
maat wordt gegeven: in de promotie van de methode wordt het accent gelegd op de 
specifieke mogelijkheden van lik-op-stuk voor de betreffende opsporingsambtena-
ren. 

Actievere rol Openbaar Ministerie 
De werklast van de milieusectie op het arrondissementsparket is in de regel groot. 
De schaarse capaciteit vraagt om een effectieve en doelmatige inzet. Er bestaat - 
ondanks begrip voor de werkdruk - bij de opsporingsambtenaren een lichte 
onvrede over de mate van contact met de uitvoering. Afspraken die gemaakt 
worden met het kader komen niet altijd 'door' op operationeel niveau. De feedback 
over individuele zaken laat soms te wensen over: zaken worden niet of te laat 
teruggekoppeld. 
Wij bevelen aan dat het OM het contact met de opsporingsambtenaren intensiveert. 
Dit kan op allerlei manieren: opvoeren van de frequentie van het overleg met de 
belangrijkste diensten, werkbezoeken aan de diensten die wat meer uit het zicht 
opereren, verbeteren van de bereikbaarheid van het OM en een creatiever gebruik 
van de nieuwe technologie, bijvoorbeeld voor de terugmelding van lik-op-
stukzaken. Naast het formele werkoverleg kan ook gedacht worden aan meer 
informele ontmoetingen (bijvoorbeeld discussiebijeenkomsten of excursies). De 
klassieke 'papieren communicatie' is in ieder geval niet voldoende. 

Actievere rol middenkader politie 
De belangstelling en aandacht van de politie voor de milieuwethandhaving in het 
algemeen en ook voor lik-op-stuk, is vooral bij de basispolitiezorg beperkt. 
Hiervoor is een scala van factoren verantwoordelijk zoals de relatief gebrekkige 
milieukennis van de politie, de werkdruk op andere terreinen en geringe prioriteit 
die binnen de politie aan milieu wordt toegekend. Voor een groot deel betreft dit 
moeilijk te beinvloeden zaken. Een factor van betekenis die tot op zekere hoogte 
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wel is te beinvloeden, is de houding van het leidinggevende middenkader. Wanneer 

deze categorie functionarissen het gebruik van de lik-op-stukmethode actief 

stimuleert en bewaakt, bevordert dit de toepassing van de methode. Aanvullend 

moet er een duidelijkere taakstelling komen voor politiesurveillanten voor het 

opsporen van eenvoudige milieudelicten. 

Een goede controle op de geformuleerde doelstellingen is van groot belang. 

Belangrijk is dat de korpsleiding, samen met het OM, afspraken maakt over het 

gebruik van lik-op-stuk op jaarbasis (bijvoorbeeld op districtsniveau) en deze 

afspraken ook op adequate wijze bewaakt. Het verdient daarbij de voorkeur dat het 

OM frequent overleg voert met het middenkader van de politie waarin de geleverde 

prestaties aan de orde komen. Daarbij kan (per district of regio) gedacht worden 

aan de ontwikkeling van een ook voor het OM zichtbaar registratiesysteem voor lik-

op-stuk. 

Actievere rol buitengewone opsporingsdiensten 

Uitzonderingen daargelaten, zijn de buitengewone opsporingsdiensten in de regel 

terughoudend in het gebruik van lik-op-stuk. De bekendheid van (details rond) lik-

op-stuk bij de buitengewone opsporingsdiensten laat in een aantal gevallen te 

wensen over. Het OM zou zich, wat het gebruik van lik-op-stuk betreft, intensiever 

moeten bemoeien met de "achterblijvers". Daarbij kunnen afspraken warden 

gemaakt over de inzet van dit middel. 

Van de buitengewone diensten zelf, mag ook een meer actieve rol worden ge-

vraagd; bijvoorbeeld door de diensten zelf, op regionaal niveau, een lijst te laten 

opstellen van delicten die zich lenen voor de lik-op-stukaanpak. Voor deze delicten 

kunnen in gezamenlijk overleg tussen het OM en de diensten, streefcijfers warden 

opgesteld. 

Intensiever gebruik van lik-op-stuk voor inrichtinggebondendelicten 

Ten tijde van de introductie van de methode, ging men er — impliciet — van uit dat 

de lik-op-stukmethode vooral geschikt is voor vrijevelddelicten. In de praktijk 

blijkt er — in aantallen gemeten - geen expliciete voorkeur voor vrijeveld- of 

inrichtinggebondendelicten te bestaan. 

Toch zijn er nog veel buitengewone opsporingsambtenaren, maar oak politiefunc-

tionarissen, die er (te gemakkelijk) van uit gaan dat inrichtinggebondendelicten 

zich niet lenen voor toepassing van de methode. Daarmee blijft het potentieel van 

lik-op-stuk voor deze categorie delicten onbenut. 

Wij adviseren dat het OM aandringt op een intensiever gebruik van lik-op-stuk bij 

inrichtingen en na te denken hoe deze stimulans kan warden vormgegeven. In 

overleg met de verschillende diensten en de politie kunnen desgewenst prioriteiten 

worden geformuleerd. Vooral projecten kunnen een concrete aanleiding vormen 

om het gebruik van lik-op-stuk binnen inrichtingen aan de orde te stellen. 

Intensiever gebruik van lik-op-stuk bij projecten 

Zowel de politie als de buitengewone opsporingsdiensten zetten tijd tot tijd van 

speciale projecten op in het kader van de handhaving van de milieuwetgeving. Lik-

op-stuk is een instrument dat zich bij uitstek leent voor een projectmatige aanpak. 

Omdat (in veel gevallen) van tevoren duidelijk is op welke aspecten de controle 

zich richt, is gerichte instructie mogelijk. Via de lik-op-stukmethode kunnen de 

extra zaken die een project oplevert efficienter behandeld warden. Bijkomend 
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voordeel van het projectmatig toepassen van lik-op-stuk is dat het de mogelijkhe-
den voor toepassing van de lik-op-stukmethode laat zien aan opsporingsambtena-
ren die niet of minder vertrouwd zijn met de methode. 
Het gebruik van speciale lik-op-stukprojecten kan verder geintensiveerd worden. 
Een suggestie is in dit verband ook `lik-op-stukprojecten' te bedenken waarin de 
milieuwethandhaving wordt gecombineerd met het thema veiligheid en/of leef-
baarheid. De praktijk laat immers zien dat met name de basispolitiezorg voor dit 
type projecten extra gemotiveerd is. 

Standaardisering van het lik-op-stukproces-verbaal voor een aantal delicten 
Alhoewel voor toepassing van de lik-op-stuk in de regel minder kennis en ervaring 
nodig is dan voor reguliere milieuprocessen-verbaal, vormt een gebrek aan kennis 
en ervaring voor een groot aantal opsporingsambtenaren toch nog een belangrijk 
obstakel bij de toepassing van lik-op-stuk. 
Het is daarom nuttig om in elk arrondissement voor de delicten waarvoor lik-op-
stuk het vaakst wordt toegepast, standaard lik-op-stukprocessen-verbaal te 
ontwikkelen. Hieraan kan eventueel een geautomatiseerde stappenplannen worden 
gekoppeld. Deze (geautomatiseerde) standaardisering verlaagt de drempel voor 
gebruik van lik-op-stuk. 

Inventariseren en oplossen van administratieve `hobbels' 
Uit het onderzoek per arrondissement blijkt dat er, per dienst of type delicten, 
specifieke hobbels bestaan. Zo heeft de douane behoefte aan meertalige folders 
over lik-op-stuk en hebben andere diensten behoefte aan een 'on line' verbinding 
met de Kamer van Koophandel. Moeilijk is de oplossing van dit soort vragen en 
behoeften in de regel niet; ze vragen alleen om gerichte aandacht en dito actie. 

8.4 Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

Het onderzoek waarvan wij in dit rapport verslag hebben gedaan, betreft een 
procesevaluatie naar toepassing van de lik-op-stukmethode. Met andere woorden 
een studie naar de wijze en mate van toepassing van .de methode en naar de 

• mogelijkheden ter verbetering. 
Een goede beoordeling van de methode vereist dat niet alleen wordt gekeken naar 
het proces, maar ook naar de mate waarin de beoogde effecten worden bereikt: 
Worden met toepassing van de methode de oorspronkelijke normatieve doelstel-
lingen bereikt? In hoeverre zijn de (neven)effecten van toepassing van de methode 
wenselijk? 
Wij hebben hiertoe in onze reflectie op de voordelen zoals die met de methode zijn 
beoogd (7.4), een eerste aanzet gegeven. Duidelijk is evenwel dat een volledig en 
genuanceerd oordeel over de effecten van lik-op-stuk, meer uitgebreid onderzoek 
verdient. 

'Het ontbreekt de politie aan een gebrek aan kennis, capaciteit, enthousiasme en 
betrokkenheid bij de handhaving van de milieuwetgeving. Dit geldt vooral voor de 
politie op het lagere, uitvoerende niveau. Omdat lik-op-stuk onderdeel uitmaakt 
van de milieuwethandhaving, wordt dit instrument veel minder vaak ingezet dan 

10] 
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mogelijk zou zijn.' Deze argumentatie is ons tijdens het onderzoek ettelijke malen, 
door zowel gesprekspartners bij de politie als bij het OM, ter ore gebracht. 
Wij hebben geen onderzoek verricht naar de milieuwethandhaving door de politie. 
Wij kunnen dus ook geen algemene conclusies trekken over de kwaliteit van de 
milieuwethandhaving door de politie. Dit vergt meer onderzoek. Dit is des te meer 
van belang omdat als de veronderstellingen die geuit zijn op waarheid berusten, 
actie is geboden. 
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• . • Bijlage 1. (Resultaten) schriftelijke vragen- 

lijst arrondissementsparketten 

• 
Deze bijlage bevat de resultaten van de enquete op basis van de gegevens die zijn • 
aangeleverd door achttien van de negentien arrondissementen (Haarlem beschikte 

• niet over de gewenste cijfers). 
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Algemene informatie parket 

Hoeveel mensen werken er op uw parket? 

Toelichting: Om een beeld van uw parket te krijgen, willen we weten hoeveel personen er in totaal op 

uw parker werkzaam zijn en hoeveel bij de milieusectie. We verzoeken u onderstaande tabel in te 

vullen. 

Aantal medewerkers 

aantal medewerkers 

bij parker als geheel 

aantal medewerkers 

bij de milieusectie 

Officieren van 
Just itie  

gem. = 18,0 

min. = 9 

max. = 48 

gem. = 1 

min. = 1 

max. = 3 

parket- 
secretarissen 

gem.= 21 

min. = 10 

max. = 51 

gem. = 2 

min. = 1 

max. = 3 

gem. = gemiddeld, min. minimumwaard, max. = maximumwaarde 

Invoering Lik-op-stuk methode 

Wanneer is in uw parket de Lik-op-stuk methode ingevoerd? 

Maand: 	 

1. ja 	 

2. nee — 

3. weet niet 

Jaar: min. =1990, max. 1997 

beleids- 
medewerkers 

gem. = 5 

min. =2 

max. = 14 

gem. = 0,5 
min. = 0 

max. = 3,5 

Werd bij de toepassing de landelijke leidraad als richtlijn genomen? 

- 0 
0 

missing 

Is ten tijde van de invoering van de methode, hierover contact opgenomen met 

arrondissement Zutphen? 

1. ja 	  

2. nee 	  

n 	11 

n=5 
missing 	n = 2 

- El 
	1:1 n = 7 

— Ej n = 4 

missing 	n = 7 

ondersteunend/ 
overig personeel 

gem. = 52 
min. = 3 

max. = 137 

gem. = 1 
min. = 0 

max. = 4 

n = 14 

n = 2 

n= 1 
n = I 

Bent u tevreden over de bruikbaarheid van de informatie die door het arrondissement Zutphen 
is verschaft? 

1. zeer tevreden 	  

2. tevreden 	  

3. noch tevreden, noch ontevreden 

4. ontevreden 	  

5. zeer ontevreden 	  

Welke activiteiten zijn ondernomen om bekendheid te geven aan de invoering van de Lik-op-

stuk methode? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

• 
• 
• • 
• 
• 
• 
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• 

• 
Aantal reguliere milieuprocessen-
verbaal 

• 
Aantal verkorte milieuprocessen-verbaal 

• op basis van het Lik-op-stuk beleid 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

11 

8 

1. voorlichting aan politie-ambtenaren 	  El 	n = 15 
2. voorlichting aan bijzondere opsporingsambtenaren 	 0 n = 14 
3. voorlichting aan burgers 	  0 n = 3 

anders, namelijk 

Toepassing van de Lik-op-stuk methode 

Me!den van de overtreding: aantallen 

Hoe vaak wordt de Lik-op-stuk methode in uw arrondissement toegepast en hoe groot is het 
aandeel Lik-op-stuk zaken ten opzichte van het totaal aan milieuprocessen-verbaal? 
Toelichting: Met deze vraag beogen wij inzicht te krUgen in de absolute en relatieve frequentie 
waarmee het Lik-op-stuk beleid wordt toegepast. Wij verzoeken u onderstaande tabel in te vullen en 
daarbij een onderscheid te maken naar inrichtinggebonden en vrije-velddelicten. De in te vullen 
aantallen en percentages dienen betrekking te hebben op zaken die in 1998 zijn binnengekomen. 

Milieuprocessen -verbaal en aandeel Lik -op -stuk afhandeling: 1998 

vrije-veld 

gem.= 508 

min. = 125 

max. = 2126 

gem. = 159 

min. = 70 

max. = 256 

Aantallen en percentages 

gem. = 52 

min. = 0 

inrichting 
gebonden 

gem. = 121 

min. = 33 

max. = 261 

max. = 133 

totaal 

gem. = 617 

min. = 196 	 ty 
max. = 2387 

gem. = 205 

min. = 100 

max. = 333 

Door wie zijn de verkorte processen-verbaal op basis van het Lik-op-stuk beleid in 1998 
aangedragen? 
Toelichting: Bij de toepassing van het Lik-op-stuk beleid zijn zowel politie-ambtenaren als bijzondere 
opsporingsambtenaren betrokken. Wij willen graag weten hoeveel reguliere en hoeveel verkorte 
milieuprocessen verbaal op basis van de Lik-op-stuk methode zijn aangedragen door politie-
ambtenaren en hoeveel door bijzondere opsporingsambtenaren. Wij verzoeken u in onderstaande 
tabel een schatting van de percentages te geven. 

0. 

2 

3 
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Verkorte en reguliere milieuprocessen-verbaal en aard opsporingsambtenaar: 1998 

aantal reguliere milieuprocessen-verbaal aangedragen 
door de politie en bijzondere opsporingsambtenaren 

aantal verkorte processen-verbaal op basis van de Lik-
op-stuk methode aangedragen door de politie en 
bijzondere opsporingsambtenaren 

Wettelkike basis Lik-op-stuk beleid: 1998 

Wettelijke basis 

no. 1: 

no. 2: 

no. 3 

no. 4 

no. 5 

gem. = 435 

min. = 71 

max. = 1671 

gem.= 150 

min. = 72 

max. = 260 

politic 	 bijzondere 	 • 
opsporingsambtenaren 

• 
gem.= 280 

min. = 62 

max. = 716 

gem. = 69 

min.= 0 

max. = 200 

Aan de toepassing van de Lik-op-stuk methode kunnen verschillende wetten of besluiten ten 

grondslag liggen. Voor welke wetsovertredingen wordt Lik-op-stuk het meest toegepast? 

Toelichting: Wij verzoeken u de 'top 5' in onderstaande tabel aan te geven. Voor de eerste kolom 

vragen wij u de wettelijke basis voor toepassing van Lik-op-stuk te noemen. Voor de tweede kolom 

verzoeken wij u het aantal in te vullen van de verkorte milieuprocessen-verbaal die in 1998 op basis 

van de desbetreffende wetten of besluiten in uw parket zijn aangebracht. 

Aantallen 

Is in uw arrondissement het wettelijk toepassingsgebied vergroot, verkleind of hetzeIfde 

gebleven? 

Toelichting: In de Leidraad 'Lik-op-stuk voor milieudelicten' zoals vervaardigd door het OM in 1995 

wordt een selectie van wetten gegeven die geschikt zijn voor toepassing van Lik-op-stuk beleid. 

Sommige arrondissementen hebben hun toe passingsgebied vergroot, dat wil zeggen dat oak andere 

wetten en regelingen voor Lik-op-stuk in aanmerking komen. Andere arrondissementen daarentegen, 

hebben hun toepassingsgebied verkleind en passen de Lik-op-stuk methode bewust slechts toe op een 

deel van de door het OM geselecteerd wetten. Welke van de volgende mogelijkheden beschrijft de 

situatie in uw arrondissement? 

1. het toepassingsgebied is verkleind 	n = 1 

2. het toepassingsgebied is vergroot 	n = 13 

3. het toepassingsgebied is hetzelfde als voorgesteld door het OM: 

in principe worth van alle omschreven wettelijke bases gebruik gemaakt -0 n = 4 
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Hoeveel dagen zitten er gemiddeld tussen de constatering van de overtreding en aankomst 
van het verkorte proces verbaal op het parket? 

Gem. = 18 dagen 
Min. = 2 dagen 
Max. = 34 dagen 

Beoordeling van het proces-verbaal 

Kunt u aangeven hoeveel procent van de zaken die in 1998 bij uw parket op basis van het Lik-
op-stuk beleid zijn aangediend, is geseponeerd? Wij verzoeken u daarbij een onderscheid te 
maken tussen beleidssepot en technisch sepot. 

Beleidssepot van Lik-op-stuk zaken in 1998: 	gem. = 1,8%; min. = 0 %; max. = 7% 

Technisch sepot van Lik-op-stuk zaken in 1998: 	gem. = 2,2%; min. = 0,5%, max. 4% 

Wat is doorgaans de periode van het moment waarop een zaak binnenkomt op het parket en 
het moment waarop de zaak is beoordeeld? 

Gem. = 11 dagen 
Min. = 1 dag 
Max. = 57 dagen 

Betalingsbereidheid 

In het geval de overtreder na ontvangst van de acceptgiro niet tot betaling overgaat, worden 
er in uw parket dan aanmaningen verzonden? 
1. (bijna) altijd 	  0 	n = 3 
2. meestal 	  0 n = 2 
3. meestal niet 	  0 
4. bijna nooit 	 0 n = 13 

Hoe groot is de betalingsbereidheid van overtreders in uw arrondissement? 
Toelichting: Om inzicht te krijgen in de betalingsbereidheid van de overtreders bij zaken waar Lik-
op-stuk beleid is toegepast, verzoeken wij u onderstaande tabel in te vullen en daarbij een 
onderscheid te maken tussen vrije-veld en inrichtinggebonden delicten. Het gaat wederom om zaken 
die in het jaar 1998 zijn binnen gekomen. 



16 

18 

Betalingsbereidheid overtreders van Lik-op-stuk zaken: 1998 

Tijdstip van betaling 

direct na ontvangst acceptgiro 

na aanmaning' 

(n = 1) 

niet 

Gem. = 26 dagen 
Min. = 12 dagen 
Max. = 47 dagen 

Gem. = 39 dagen (n = 3) 
Min. = 14agen 
Max. = 60 dagen 

gem.= 79% 
min. = 61% 
max. = 94% 
gem. = 10% 
min.= 10% 
max. = 10% 

gem. = 28% 
min. = 6% 
max.= 86% 

Vervolging bij weigering te betalen 

percentage waarin bij weigering tot betaling is overgegaan tot 
strafvervolging 

percentage bestraffing van zaken die ter zitting zijn gekomen 

1nrichtinggebonden 	 vrije -veld 

gem.= 83% 
min. = 70% 
max. = 100% 
gem. = 10% 
min.= 10% 
max. = 10% 

gem.= 18% 
mm. = 15% 
max. = 30% 

Wat is, vanaf de datum dat de acceptgiro is verzonden, de tijd die overtreders in 1998 
gemiddeld hebben genomen, voordat zij betaalden? 

Hoe lang duurde het in 1998 gemiddeld voordat na verzending van de acceptgiro, een 
aanmaning werd gestuurd? 

Hoe vaak werd van de in 1998 binnengekomen Lik-op-stuk zaken na weigering van betaling 
overgegaan tot strafvervolging en hoe vaak gaat de rechter over tot bestraffing? 
Toelichting: Ms de overtreder, ook na aanmaning, weigert te betalen, worth een nieuwe procedure in 

gang gezet. We verzoeken u aan te geven in hoeveel procent van de gevallen het parket in 1998 voor 

degenen die weigerden te betalen over is gegaan tot strafveniolging. Ook willen we graag van u 

weten in hoeveel procent van de zaken die uiteindelijk ter zitting zijn gekomen, de rechter in 1998 

tot bestraffing is overgegaan. 

gem. = 89% 
min.= 56% 
max. = 100% 
gem.= 88% 
min.= 57% 
max. = 100% 

Percentage 

Deze rij hoeft u uiteraard alleen in te vullen als in uw parket ook daadwerkelijk aanmaningen worden 
verstuurd. 
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Doorlooptijden 

Wat waren van de in 1998 binnengekomen zaken de doorlooptijden indien na weigering van 
betaling een vervolgtraject werd ingezet? 

NB opmerking voor lezers van dit rapport: omdat is gebleken dat 
interpretatieverschillen over de inhoud van deze vraag zUn ontstaan, en 
antwoorden daardoor niet vergelijkbaar zijn, geven wij de door de respondenten 
gegeven anhvoorden op deze vraag niet weer. 

Doorlooptijden vervolgtrAject in 1998 

gemiddelde periode tussen aanbieden van de transactie en het 
inzetten van strafvervolging (versturen van dagvaarding) 

gemiddelde periode tussen versturen van de aanmaning en 
het inzetten van strafvervolging (versturen van dagvaarding) 

gemiddelde periode tussen het opstellen van het regulier 
proces-verbaal en de dagvaarding 

gemiddelde periode tussen dagvaarding en zitting ter 
rechtbank 

Rechterlijke afdoening 

Periode 

Worden er in arrondissement speciale zittingen gereserveerd voor toepassing van de Lik-op-
stuk methode? 
1. ja 	  

• 	  2. nee 	 n = 18 
3. weet niet/geen mening 	 0 

N
  

B
&
A

 G
ro

ep
  



• 
• 
0 
• •• Bijlage 2. Gespreksprotocollen 
• 
• 

Gespreksprotocol arrondissementsparketten 

• Algemeen oordeel over de lik-op-stukmethode 

• Wat is u algemene oordeel over de lik-op-stukmethode? 
• • Wat zijn in uw ogen de belangrijkste succesfactoren en de belangrijkste faalfac- 

• 
toren? 

• Toepassing van de lik-op-stukmethode 

• Welke criteria worden er in uw parket gehanteerd om te bepalen of een over- 
• treding zich voor de lik-op-stukmethode kwalificeert? 

• Zijn er ook wel eens twijfelgevallen? Om wat voor zaken gaat het dan? 
• • Bestaat er behoefte aan meer heldere richtlijnen? 

• • In welke omstandigheden wordt de methode niet toegepast terwijl de situatie 
zich hier wel voor leent? 

• • Hoe vaak komt het voor dat een regulier proces-verbaal wordt opgemaakt 
terwijl toepassing de van lik-op-stukmethode de gedigende aanpak zou zijn? 

• • Hoe vaak dient de omgekeerde situatie zich aan en wordt de lik-op- 

• 
stukmethode toegepast terwijl een regulier proces-verbaal opgemaakt zou 
moeten worden? 

• • Wordt de lik-op-stukmethode ook toegepast voor andere delicten dan milieu-
delicten? Zo ja, welke lessen kunnen naar aanleiding hiervan worden getrokken 
voor de toepassing bij milieuovertredingen? 

• Heeft toepassing van de lik-op-stukmethode er toe geleid dat er minder 
• • 	aandacht wordt besteed aan zwaardere milieudelicten? 

• • Wat is uw oordeel over de rechtelijke afdoening van de lik-op-stukzaken indien 
de verdachte weigert te betalen? • 

Organisatie 

• Welke maatregelen zijn er bij uw parket intern genomen om zorg te dragen 
• voor een zo snel mogelijke afhandeling van de lik-op-stukzaken? 

• Is er in uw parket bij de milieusectie voldoende capaciteit voorhanden? 

• • Als de capaciteit bij de milieusectie zou worden vergroot, zou dit leiden tot een 
toename van het aantal lik-op-stukzaken? 

• Welke organisatorische mogelijkheden voor verbetering ziet u op uw parket 
(intern)? 	 113 

• • Wordt er in uw parket gewerkt met speciale projecten (zoals bijvoorbeeld voor 

• vuurwerk)? 

• • Communicatie 

• Op welke wijze heeft voorlichting over toepassing van de lik-op-stukmethode 
• . 	 plaatsgevonden (zowel intern als extern)? 

• 
• Bestaat er regulier overleg tussen het parket enerzijds en de politie en buiten-

gewone opsporingsambtenaren anderzijds waar lik-op-stukbeleid aan de orde 

• wordt gesteld? 

• 
• 
• 
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• Vind er op het niveau van individuele zaken terugkoppeling plaats met de 
verbalisant? Bij welk soort zaken is dit het geval? 

• Wat is uw oordeel over het contact en de communicatie met de politie? 
• Wat is uw oordeel over het contact en de communicatie met de buitengewone 

opsporingsdiensten? 
• Op welke manieren ziet u mogelijkheden tot verbetering van de communicatie 

met de politie en de buitengewone opsporingsambtenaren? 

Cultuur 

• Wat is, vergeleken met andere rechtsterreinen, de status van milieuwethandha-
ving in uw parket? Met andere woorden, hoeveel prioriteit wordt er aan milieu 
toegekend? 

• Wat is binnen de milieusectie het algemene oordeel over de lik-op-stukmetho-
de? 

• Hoe oordeelt u over het belang dat door politieambtenaren aan milieu wordt 
toegekend? 

• Ziet u grote verschillen tussen districten? 
• Hoe oordeelt u over het belang dat door buitengewone opsporingsdiensten aan 

milieu wordt toegekend? 
• Ziet u grote verschillen tussen de verschillende diensten? 
• In hoeverre is toepassing van de methode afhankelijk van een of enkele 

personen met hart voor de (milieu)zaak? 

Normatief oordeel over de lik-op-stukmethode 

• In hoeverre is het gebruik van verkort proces-verbaal op basis van de lik-op- 
stukmethode een vooruitgang ten opzicht van het regulier proces-verbaal? 

• Bent u van mening dat de snelle reactie die met de lik-op-stukmethode wordt 
gerealiseerd, normconform gedrag bevordert? 

• Bent u van mening dat door de snellere afhandeling, tijd bespaard wordt 
waardoor opsporingsinstanties meer ruimte hebben om aandacht te besteden 
aan zwaardere (inrichting gebonden) milieudelicten? 

• Bent u van mening dat door het laagdrempelig karakter de opsporingsambte-
naar sneller geneigd zal zijn om overtreding aan te pakken? 

• Kunt u onbedoelde positieve neveneffecten noemen van de invoe-
ring/toepassing van de lik-op-stukmethode? 

• Kunt u onbedoelde negatieve neveneffecten noemen van de invoe-
ring/toepassing van de lik-op-stukmethode? 

• Is de lik-op-stukmethode ook voor andere delicten een geschikte methode? 

Bestuurlijke transactie 

• Hoe oordeelt over de op stapel staande invoering van de bestuurlijke transactie? 
• Voorziet u, voor wat betreft het type delict, overlapping tussen de lik-op-

stukmethode en de bestuurlijke transactie? Op welke wijze moet in een derge-
lijke situatie worden gehandeld (m.n. in situaties waarin zowel buitengewone 
opsporingsambtenaren als de politie bevoegd zijn)? 

• Welke lessen kunnen, naar aanleiding van de invoering en het functioneren van 
de lik-op-stukmethode, worden getrokken voor de bestuurlijke transactie? 
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Gespreksprotocol politie 

Algemeen oordeel over de lik-op-stukmethode 
• Wat is u algemene oordeel over de lik-op-stukmethode? 
• Wat zijn in uw ogen de belangrijkste succesfactoren en de belangrijkste faalfac-

toren? 

Toepassing 

• Hoeveel lik-op-stukzaken dient uw organisatie op jaarbasis bij het parket in? 
• Om wat voor soort zaken gaat het? 
• Welke criteria hanteert u om te bepalen of een overtreding zich voor de lik-op-

stukmethode leent? 
• Zijn er ook wel eens twijfelgevallen? Om wat voor zaken gaat het dan? 
• Heeft u behoefte aan meer heldere richtlijnen vanuit het parket? 
• Voldoet het standaard verkort proces-verbaal naar uw mening? 
• Bent u op de hoogte van de transactiebedragen die voor de verschillende 

milieudelicten gelden? Deelt u die ook mee aan de overtreders? 
• In welke omstandigheden past u de methode niet toe terwij1 de situatie zich 

hier wel voor leent? 
• In hoeverre maakt het bij uw beslissing om een verkort proces-verbaal op te 

maken, uit of de overtreder in kwestie de toegebrachte schade herstelt? 
• Hoe vaak komt het voor dat u een regulier proces-verbaal opmaakt terwijl 

toepassing de van lik-op-stukmethode mogelijk is? 
• Hoe vaak dient de omgekeerde situatie zich aan en past u de lik-op-

stukmethode toe terwijl u een regulier proces-verbaal zou moeten opmaken? 
• Past u de lik-op-stukmethode ook toe voor andere delicten dan milieudelicten? 

Zo ja, welke lessen kunnen naar aanleiding hiervan worden getrokken voor de 
toepassing bij milieuovertredingen? 

• Er treedt vaak vertraging op als in plaats van het verkorte proces-verbaal 
alsnog een regulier proces-verbaal moet worden opgemaakt. Waarom duurt dit 
zo lang? 

• Heeft toepassing van de lik-op-stukmethode er toe geleid dat er minder 
aandacht wordt besteed aan zwaardere milieudelicten? 

• Wat is uw oordeel over de rechtelijke afdoening van de lik-op-stukzaken indien 
de verdachte weigert te betalen? 	 • 

Organisatie 
• Hoeveel personen zijn er voor hoeveel fte in uw organisatie belast met milieu-

delicten? 
• Bent u van mening dat er bij uw organisatie voldoende capaciteit aanwezig is 

voor het opsporen van milieudelicten in het algemeen? Bent u van mening dat er 
bij uw organisatie voldoende capaciteit aanwezig is voor toepassing van de lik-
op-stukmethode? 

• Op welke wijze zou de organisatie van de afhandeling van de lik-op- 
stukmethode in uw organisatie efficienter worden vorm gegeven? 

• Als u direct de transactiebedragen zou mogen innen, zou dit naar uw mening 
een verbetering van de toepassing van de methode zijn? Waarom niet / we!? 
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Communicatie 

• Waaruit bestond de voorlichting over de lik-op-stukmethode bij milieudelicten 
door het parket? Bent u tevreden over deze voorlichting? 

• Bestaat er regulier overleg waarbij toepassing van de lik-op-stukmethode aan de 
orde wordt gesteld? Welke zaken worden er dan besproken? 

• Hoe oordeelt u over de terugkoppeling door het parket over een individuele 
zaak nadat het verkort proces-verbaal is ingediend? 

• Onderhoudt u contact met de verschillende opsporingsdiensten die in uw regio 
actief zijn? Zo ja, hoe verloopt het contact/ samenwerking met deze opspo-
ringsdiensten? 

• Hoe verloopt de samenwerking tussen de basispolitie en de gespecialiseerde 
milieupolitie-ambtenaren? 

• Heeft toepassing van de lik-op-stukmethode er toe geleid dat er minder aan-
dacht wordt besteed aan zwaardere milieudelicten? 

Cultuur 

• Wat is, vergeleken met andere rechtsterreinen, de status van milieuwethandha-
ving in uw organisatie? Met andere woorden, hoeveel prioriteit wordt er aan 
milieu toegekend? 

• Hoe wordt binnen uw organisatie over het algemeen over toepassing van de lik-
op-stukmethode gedacht? 

• Ziet u grote verschillen tussen de verschillende politiedistricten? 
• Ziet u grote verschillen tussen de politie en de buitengewone opsporingsdien-

sten? 
• In hoeverre is toepassing van de methode afhankelijk van een of enkele 

personen met hart voor de (milieu)zaak? 

Normatief oordeel over de lik-op-stukmethode 
• In hoeverre is het gebruik van verkort proces-verbaal op basis van de lik-op- 

stukmethode een vooruitgang ten opzicht van het regulier proces-verbaal? 
• Bent u door het laagdrempelig karakter van de methode, sneller geneigd om een 

overtreding aan te pakken? 
• Bent u van mening dat de snelle reactie die met de lik-op-stukmethode wordt 

gerealiseerd, normconform gedrag bevordert? 
• Bent u van mening dat door de snellere afhandeling, tijd bespaard wordt 

waardoor meer ruimte ontstaat om aandacht te besteden aan zwaardere (inrich-
ting gebonden) milieudelicten? 

• Kunt u een onbedoelde positieve neveneffecten noemen van de invoe-
ring/toepassing van de lik-op-stukmethode? 

• Kunt u onbedoelde negatieve neveneffecten noemen van de invoe-
ring/toepassing van de lik-op-stukmethode? 

• Is de lik-op-stukmethode ook voor andere delicten een geschikte methode? 

Bestuurlijke transactie 

• Hoe oordeelt over de op stapel staande invoering van de bestuurlijke transactie? 
• Voorziet u, voor wat betreft het type delict, overlapping tussen de lik-op-

stukmethode en de bestuurlijke transactie? Op welke wijze moet in een derge-
lijke situatie worden gehandeld (m.n. in situaties waarin zowel buitengewone 
opsporingsambtenaren als de politie bevoegd zijn)? 

• 
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• 
Gespreksprotocol buitengewone opsporingsambtenaren 

• Algemeen oordeel over de lik-op-stukmethode 
• Wat is u algemene oordeel over de lik-op-stukmethode? 

• • Wat zijn in uw ogen de belangrijkste succesfactoren en de belangrijkste faalfac-
toren? •  

• 
Toepassing 
• Hoeveel lik-op-stukzaken dient uw organisatie op jaarbasis bij het parket in? 

• • Om wat voor soort zaken gaat het? 
• Welke criteria hanteert u om te bepalen of een overtreding zich voor de lik-op- 

• stukmethode leent? 
• Zijn er ook wel eens twijfelgevallen? Om wat voor zaken gaat het dan? 

• • Heeft u behoefte aan meer heldere richtlijnen vanuit het parket? 
• Werkt u met een standaard verkort proces-verbaal dat door het parket ter 

beschikking is gesteld? 
• • Bent u op de hoogte van de transactiebedragen die voor de verschillende 

milieudelicten gelden? DeeIt u die ook mee aan de overtreders? 
• • In welke omstandigheden past u de methode niet toe terwij1 de situatie zich 

• hier wel voor leent? 
• In hoeverre maakt het bij uw beslissing om een verkort proces-verbaal op te 

maken, uit of de overtreder in kwestie de toegebrachte schade herstelt? 
• Hoe vaak komt het voor dat u een regulier proces-verbaal opmaakt terwij1 

• toepassing de van lik-op-stukmethode mogelijk is? 

• • Hoe vaak dient de omgekeerde situatie zich aan en past u de lik-op-
stukmethode toe terwij1 u een regulier proces-verbaal zou moeten opmaken? 

• • Past u de lik-op-stukmethode ook toe voor andere delicten dan milieudelicten? 
Zo ja, welke lessen kunnen naar aanleiding hiervan worden getrokken voor de 

• toepassing bij milieuovertredingen? 
• Er treedt vaak vertraging op als in plaats van het verkorte proces-verbaal 

• alsnog een regulier proces-verbaal moet worden opgemaakt. Waarom duurt dit 

• 
zo lang? 

• Heeft toepassing van de lik-op-stukmethode er toe geleid dat er minder 

• aandacht wordt besteed aan zwaardere milieudelicten? 
• Wat is uw oordeel over de rechtelijke afdoening van de lik-op-stukzaken indien 

• de verdachte weigert te betalen? 

• 
Organisatie 

• • Hoeveel personen zijn er voor hoeveel fte in uw organisatie belast met milieu-
delicten? 

• • Bent u van mening dat er bij uw organisatie voldoende capaciteit aanwezig is 
voor het opsporen van milieudelicten in het algemeen? Bent u van mening dat er 

• bij uw organisatie voldoende capaciteit aanwezig is voor toepassing van de lik- 

• op-stukmethode? 
• Op welke wijze zou de organisatie van de afhandeling van de lik-op- 

• stukmethode in uw organisatie efficithter worden vorm gegeven? 
• Als u direct de transactiebedragen zou mogen innen, zou dit naar uw mening 

een verbetering van de toepassing van de methode zijn? Waarom niet / wel? 

• 
• 
• 
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Communicatie 

• I • Waaruit bestond de voorlichting over de lik-op-stukmethode bij milieudelicten 

door het parket? Bent u tevreden over deze voorlichting? 

• Bestaat er regulier overleg waarbij toepassing van de lik-op-stukmethode aan de 

orde wordt gesteld? Welke zaken worden er dan besproken? 	 • 

• Hoe oordeelt u over de terugkoppeling door het parket over een individuele 

zaak nadat het verkort proces-verbaal is ingediend? 

• Onderhoudt u contact met de verschillende opsporingsdiensten die in uw regio 	 • 
actief zijn? Zo ja, hoe verloopt het contact/ samenwerking met deze opspo- 

ringsdiensten? 	 • 

• Onderhoudt u contact met politieambtenaren die zich bezig houden met de 
• opsporing van milieudelicten? Zo ja, hoe verloopt het contact/ samenwerking 

met hen? 

• Heeft toepassing van de lik-op-stukmethode er toe geleid dat er minder aan- 

dacht wordt besteed aan zwaardere milieudelicten? 	 • 

Cultuur 
• Wat is, vergeleken met andere rechtsterreinen, de status van milieuwethandha-

ving in uw organisatie? Met andere woorden, hoeveel prioriteit wordt er aan 

milieu toegekend? 

• Hoe wordt binnen uw organisatie over het algemeen over toepassing van de lik-

op-stukmethode gedacht? 

• Ziet u grote verschillen tussen de politie en de buitengewone opsporingsdien-

sten? 

• In hoeverre is toepassing van de methode afhankelijk van een of enkele 

personen met hart voor de (milieu)zaak? 

Normatief oordeel over de lik -op-stukmethode 
• In hoeverre is het gebruik van verkort proces-verbaal op basis van de lik-op- 

stukmethode een vooruitgang ten opzicht van het regulier proces-verbaal? 

• Bent u door het laagdrempelig karakter van de methode, sneller geneigd om een 

overtreding aan te pakken? 

• Bent u van mening dat de snelle reactie die met de lik-op-stukmethode wordt 

gerealiseerd, normconform gedrag bevordert? 

• Bent u van mening dat door de snellere afhandeling, tijd bespaard wordt 

waardoor meer ruimte ontstaat om aandacht te besteden aan zwaardere (inrich-

ting gebonden) milieudelicten? 

• Kunt u een onbedoelde positieve neveneffecten noemen van de invoe-

ring/toepassing van de lik-op-stukmethode? 

• Kunt u onbedoelde negatieve neveneffecten noemen van de invoe-

ring/toepassing van de lik-op-stukmethode? 

• Is de lik-op-stukmethode ook voor andere delicten een geschikte methode? 
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Bestuurlijke transactie 
• • Hoe oordeelt over de op stapel staande invoering van de bestuurlijke transactie? 

• • Voorziet u, voor wat betreft het type delict, overlapping tussen de lik-op- 
• stukmethode en de bestuurlijke transactie? Op welke wijze moet in een derge- 

• lijke situatie worden gehandeld (m.n. in situaties waarin zowel buitengewone 
opsporingsambtenaren als de politie bevoegd zijn)? 

• • Welke lessen kunnen, op basis van de invoering en het functioneren van de lik- 

• 
op-stukmethode worden getrokken voor de bestuurlijke transactie? 
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• • 	• Bijlage 3. Toelichting selectie drie arrondis- - 

• sementen voor dieptestudie 

• 
Zoals aangegeven in het eerste hoofdstuk, stond bij de selectie van de arrondisse-
menten voor de dieptestudie het criterium 'mate van succes van de lik-op- 

• stukmethode' (percentage lik-op-stukafdoeningen van het totaal aantal milieudelic- 
ten) centraal. Aanvullend speelden de volgende criteria een rol: mate van verstede- 

variatie in toepassing van de methode en variatie in samenwerking met 
opsporingsambtenaren. Op basis van deze criteria zijn de arrondissementen 

410 	 Amsterdam, Arnhem en Roermond geselecteerd. 

• 
Roermond 

• Op basis van de gegevens zoals wij die hebben verzameld met behulp van de 
vragenlijst, is het arrondissement Roermond het gebied parket waar de methode 

4111 	 met het meeste succes wordt toegepast: het percentage lik-op-stukafdoeningen 

• 
bezien op het totaal aantal milieudelicten, is hoger dan binnen de overige arrondis-
sementen. 
Op basis van de doorlooptijden lijkt het parket minder succesvol. Het feit dat er 
gemiddeld 23 dagen tussen het tijdstip van constatering van het delict en aan- 

• komst van het proces-verbaal op het parket ligt, valt volgens de parketsecretaris te 

• 
verklaren door het feit dat het Zuiveringschap zo'n actieve rol speelt in arrondis-
sement Roermond. Op het moment dat zij een overtreding denken te constateren, 

• moet vaak een monster worden genomen dat vervolgens in een laboratorium moet 
worden geanalyseerd. Gemiddeld duurt het 16 dagen voordat een zaak op het 
parket is beoordeeld. Dit heeft volgens de parketsecretaris te maken met de wijze 

I
van registratie. De processen verbaal worden bij de administratie verzameld. Niet 
eerder dan dat er een aantal zaken binnen zijn, worden ze geregistreerd en pas 

• 
daarna worden ze ter beoordeling voorgelegd aan de parketsecretaris. 
Ondanks de lange doorlooptijden op het parket, is de keuze toch op dit parket 

• gevallen. Dit is onder meer te verklaren uit het feit dat dit parket, naast Almelo en 
Middelburg, het enige parket is waar meer zaken door buitengewone opsporings- 

• ambtenaren dan door de politie worden aangebracht. Daarnaast zijn in dit parket 
recentelijk initiatieven ondernomen om het toepassingsgebied te vergroten, en 
heeft dit parket reeds voor de landelijke invoering ervaring opgedaan met toepas- 

• sing van de lik-op-stukmethode bij milieudelicten. 

• Arnhem 
Bij de categorie van gemiddeld succesvolle arrondissementen is de keuze op 
Arnhem gevallen omdat dit parket in veel opzichten de `doorsnee-toepassing' van 

• 
de lik-op-stukmethode vertegenwoordigt. Dit geldt zowel voor het aandeel lik-op-
stukafdoeningen van het totaal aantal milieuzaken, als voor de doorlooptijden. De 

• meeste lik-op-stuk afdoeningen betreffen vrijevelddelicten en door de politie 
aangedragen zaken. 

• 

• 
• 
• 
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Amsterdam 
Bij de categorie minst succesvolle arrondissementen hebben we gekozen voor 
Amsterdam. Bij de selectie speelde het tevens een rol dat Amsterdam een sterk 
verstedelijkte regio is. Hoewel dit laatste [evens geldt voor de regio Den Haag, 
hebben wij voor Amsterdam gekozen omdat het parket Den Haag geen harde 
informatie heeft verschaft over de doorlooptijden. Daarnaast is Amsterdam extra 
interessant omdat op het betreffende parket aan veel randvoorwaarden voor een 
succesvolle toepassing is voldaan, maar er desondanks maar zeer weinig lik-op-
stuk zaken warden aangedragen. 
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Bijlage 4. Lijst van gesprekspartners 

Gesprekspartners in fase 2 van het onderzoek 

Arrondissementsparket: 

De heer Kaldeway 
De heer Graver 
De heer Koenderink 
De heer Noorloos 
Mevrouw Walstra 
Mevrouw de Weert 
Mevrouw Weijers 
De heer Fr'Mich 
De heer de Boer 
De heer Boers 
De heer Reekers 
Mevrouw de Jong 
De heer Tadema 
Mevrouw van Dijk 
De heer Jansen 
De heer Pieters 
De heer Vermeulen 
De heer Vader 
De heer Kepping 

• Amsterdam: 

De heer Boogert 
De heer de Boer 
De heer Haken 
De heer Oud 
De heer Bartoo 
De heer van Geemen 
De heer Gerritsen 
De heer Bakker 
De heer van Zanten 
De heer Roelfsema 
De heer Zeilmaker 
Mevrouw van Bart 
De heer Bankert 

Groningen 
Arnhem 
Almelo 
Den Bosch 
Utrecht 
Dordrecht 
Assen 
Leeuwarden 
Amsterdam 
Roermond 
Alkmaar 
Haarlem 
Zwolle 
Breda 
Zutphen 
Maastricht 
's Gravenhage 
Middelburg 
Rotterdam 

Gesprekspartners in fase 3 van het onderzoek 

Milieu-officier arrondissementsparket Amsterdam 
Parketsecretaris van de milieusectie arrondissementsparket Amsterdam 
Regionaal CoOrdinator Milieu politie Amsterdam-Amstelland 
Milieuspecialist politie Amsterdam-Amstelland 
Milieuspecialist politie Gooi en Vechtstreek 
Adviseur Handhaving en Afvalstoffen, Milieudienst Amsterdam 
HandhavingscoOrdinator milieudienst Amsterdam/CIP 
Gewest Gooi- en Vechtstreek/ CIP. 
CoOrdinator bestrijding milieucriminaliteit provincie Noord-Holland 
Hoofd afdeling Handhaving van Hoogheemraadschap Amstel (DWR) 
Hoofd afdeling Handhaving Rijkswaterstaat 
Inspectie Milieuhygiene 
Algemene Inspectiedienst 

123 
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Arnhem: 

De heer Dijsselhof 

De heer Abbing 

De heer Van der Besselaar 

De heer Schipper 

De beer Graver 

De heer Van Velzen 

De beer Wenneker 

De heer Roelofs 

De beer Van Hoevelaken 

Roermond: 

De heer Bours 

De heer Peeters 

De beer Reuvers 

De heer Weites 

De heer Keizers 

De heer Huberts 

De heer Theunissen 

De heer Cox 

Mevrouw Wenders 

De heer De Bruijn 

De beer Oosterhof 

De beer Claessen 

De beer Peters 

De beer Van Hulst 

De beer Jansen 

De beer Pelzer 

De heer Piters 

De beer Zwerver 

Gemeente Arnhem 

AID (Zwolle) 

KLPD 

Rijkswaterstaat (Directie Oost Nederland) 

Openbaar Ministerie 

Openbaar Ministerie 

Provincie Gelderland 

Zuiveringschap Tiel 

Regiopolitie (standplaats Nijmegen) 

Arrondissementsparket Roermond - parketsecretaris 

Inspectie Milieuhygiene Zuid 

Zuiveringschap Limburg 

AID Eindhoven 

Politie Limburg-Noord — milieucoordinator basiseenheid Weert 

Politie Limburg-Noord 

Politie Limburg-Noord 

Politie Limburg-Noord — basispolitie Venlo 

Provincie Limburg 

Rijksverkeersinspectie - Sector Handhaving, afdeling Goederenvervoer Weg 

Douane 

Douane 

Zuiveringschap Limburg/Servicepunt milieuwethandhaving 

Rijkswaterstaat Directie Limburg 

Gemeente Heel (technisch milieu-ambtenaar) 

Zuiveringschap Limburg 

Parketsecretaris Maastricht 

1MH Zuid 
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• • " • Bijlage 5. Afkortingen 
0 

O AID 	 Algemene Inspectiedienst 
APV 	 Algemeen plaatselijke verordening 

II 	 boa 	 buitengewone opsporingsambtenaar 
bod 	 buitengewone opsporingsdienst 

• Bgdm 	 Besluit gebruik dierlijke meststoffen 
- 

• 
Bmw 	 Bestrijdingsmiddelenwet 
EVOA 	 Europese Verordening Overbrenging van Afvalstoffen 

• GBA 	 Gemeentelijke Basisadministratie 
i.g. delict 	inrichtinggebondendelict 

• IMH 	 Inspectie Milieuhygiene 

• 
KLPD 	 Korps Landelijke Politie Diensten 
Kmar 	 Koninklijke Marechaussee 

• KvK 	 Kamer van Koophandel 
OM 	 Openbaar Ministerie 

O p.v. 	 proces-verbaal 
RVI 	 Rijks Verkeersinspectie 

0 	 RWS 	 Rijks Waterstaat 

• v.v. delict 	vrijevelddelict 	 , 
Wbb 	 Wet bodembescherming 

• Wmb 	 Wet milieubeheer 
Wvo 	 Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

• Wms 	 Wet milieugevaarlijke stoffen 

• 
Wvgs 	 Wet vervoer gevaarlijke stoffen 

• 
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