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AFKORTINGEN 
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DCMR 
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( R )IMH 
Sr. 
Sv. 
STVM 

TA 
TCR 
TNO 
TOV 
VROM 
Wed 
Wet Bibob 
Wet BOB 
Wm 
Wpr 

Afdeling Milieu-ondersteuning van het politiekorps Twente 
Besluit politieregisters 
Centrale Recherche- en Informatiedienst 
Dienst Centrale Milieuzorg Rijnmond 
Divisie's Eerste Milieuonderzoek 
Divisie Georganiseerde Criminaliteit van het politiekorps Twente 
Duits Plastic Onderzoek 
Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen 
Gerechtelijke Vooronderzoek 
Kernteam zware milieucriminaliteit 
Leren door middel van het Evalueren van Grootschalige Opsporingsonderzoeken, 
Evaluatiemodel WODC, Ministerie van Justitie, november 1997 
Milieubijstandsteam, van de 11V1H, Ministerie van VROM 
Milieu-import van Duitse afvalstoffen 
Openbaar Ministerie 
Offcier van Justitie 
(Regionale) Inspectie Milieuhygiene 
Wetboek van strafrecht 
Wetboek van strafvordering 
Sludge/Slib/Schlamm Treatment Verwerldng Management, opgericht op 21 
augustus 1990, door het Samenwerlcingsverband Twente, met als doel de bouw en 
commerciele eiploitatie van een slibverwerkingsinstallatie in Hengelo 
Toezicht Afvalstoffen ministerie van VROM 
Tankercleaning Rotterdam 
Technologisch Natuurwetenschappelijk Onderzoek 
Technische Uberwachungsverein 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
Wet op de economische delicten 
Wetsvoorstel Bevordering Lntegriteit Besluitvorming Openbaar Bestuur 
Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden (in 2000 van kracht) 
Wet milieubeheer 
Wet op de politieregisters 
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BEGRIPPEN 

Augustusbrief 	De brief van 29 augustus 1997 van de ministers van VROM, Verkeer en 
Waterstaat en Justitie aan de Tweede Kamer over onder meer het 
vaststellen op provinciaal niveau van handhavingsconvenanten met OM, 
politie, de IMH, waterschappen, gemeenten en eventueel bijzondere 
landelijke diensten, zoals de AID (TK 1996/97, 22 343, nr. 29. 

Groene lijst 	Afvalstoffen genoemd in bijlage II van de EVOA 

Ketenonderzoek 	Onderzoek dat in de Duplo-casus de keten of kringloop van het ontstaan 
van Duitse lcunstafvalstoffen uit huishoudens tot en met de verwerking 
bestudeert. 

Oranje lijst 	Afvalstoffen genoemd in bijlage III van de EVOA, voorbeeld: categorie 
AD 160: stedelijk en huishoudelijk afval 

Stakeholders Lett.: beheerders van de inzet. Onder "stakeholders" worden organisaties en 
instanties verstaan die belang hebben bij een milieustrafrechtelijk onder-
zoek. Deze groep kan wisselen per onderzoek, maar zal naast politie en 
justitie zelf meestal in ieder geval bestaan uit beleidsmakers en regelgevers 
en verschillende betrolcken bestuurlijke instanties (de bestuurlijke toezicht-
houders). Ook branche-organisaties en milieu-organisaties kunnen stake-
holder van een milieustrafrechtelijk onderzoek zijn, alsmede financiers of 
financiele adviseurs, al naar gelang de betrokkenheid en de soort strafzaak 
(bijvoorbeeld fraude). 
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SAMENVATTING 

In het kader van de meer structurele aandacht voor de bestrij ding van de milieucriminaliteit in de 
jaren negentig, is naast het element van de repressie, het preventieve element van de bestrijdiing 
van milieucriminaliteit steeds meer op de voorgrond komen te staan. 

De probleemstelling van dit onderzoek moet worden gezien tegen de achtergrond van een tweetal 
maatschappelijke ontwikkelingen, die enigszins met elkaar op gespannen voet staan: 

1. Meer aandacht voor het preventieve element van milieucriminaliteitsbestrij ding. 
2. Een heroriantatie op binding aan strafvorderlijke eisen, mede als gevolg van de 

resultaten van de IRT-enquete (zg. "post Van Traa-problematiek") 

Het doel van het onderzoek Rendement van het milieustrafrechtelijk onderzoek was: 
Inzichten genereren die bijdragen aan een optimaal en breed rendement van 
milieustrafrechtelijk onderzoek, dat wil zeggen zo groot mogelijke strafrechtelijke, 
bestuurlijke en (direct en indirect) preventieve resultaten tegen zo min mogelijk 
inspanningen 

De centrale onderzoekvraag luidde: 
In hoeverre en op welke wijze wordt het rendement van milieustrafrechtelijk onderzoek, 
opgevat als de strafrechtelijke, bestuurlijke en preventieve resultaten, afgezet tegen de 
verrichte inspanningen, beInvloed door 1) de mate waarin en de wijze waarop het proces 
van beslissingen al dan niet rationeel verloopt, en 2) de mate waarin en de wijze waarop 
informatie-uitwisseling, afstemming, overleg en samenwerking plaatsvindt binnen het 
opsporingsteam en tussen het opsporingsteam en de stakeholders van het onderzoek ? 

Om antwoord te geven op deze probleemstelling werden twee concrete strafzaken 
geanalyseerd, Duplo en Demo, waarin een zogenaamd alternatief traject' werd ingezet, 
onder meer ericht op prevcentie van milieucriminaliteit. 

Als resultaten van het onderzoek kwamen onder meer naar voren: 
1. In Duplo en Demo heeft de teamleiding zich qua intentie en door impliciet te kiezen voor een 

alternatief traject' gericht op samenwerking tussen bestuur en justitie. Echter, men kan wel 
samenwerking willen en men entameert dat ook, maar moet toch ook weer terughoudend zijn 
wanneer het aankomt op het in acht nemen van eisen van privacy, geheimhouding en 
terughoudendheid inzake informatieverstrekking die het strafproces in Nederland stelt. 

2. Voor deze noodzakelijke terughoudendheid, die gekenmerkt wordt door voor de 
bestuursambtenaar soms onverwachte geheimhouding, dient van de kant van Justitie meer 
begrip te worden gelcweekt bij het bestuur. Men kan niet verwachten, dat een zelfde 
mentaliteit, kennis en ervaring met betrekking tot het strafvorderlijk proces ook bij de 
stakeholders aanwezig zijn. 
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3. In tegenstelling tot de positieve indruk die politic en OM hebben van de samenwerking en 
afstemming met het bestuur, bestaat bij de gemeenten en de provincie grote frustratie 
tegenover deze justitiele voorbehouden, die indruisen tegen een sfeer van openheid en 
vertrouwen waardoor samenwerking in het algemeen wordt gekenmerlct. Dit geldt eens te 
meer voor de verhoudingen in de Demo-zaak, welke geen intentie tot samenwerking van de 
kant van justitie verraden. 

4. Wat is de oorzaalc van de "oorzaak" van het gebrek aan samenwerking in de handhaving7 
Voor de bestuurlijke handhavingsorganen zijn Duplo en Demo als verschijnsel allereerst 
politiek ingekleurd, en dus een beleidsprobleem. Voor de strafrechtelijke handhavingsorganen 
zijn de twee gevallen allereerst strafrechtelijk ingekleurd en dus een juridisch probleem. 
Bestaande percepties en handelingstheorieen maken dat de goede intenties van een 
Gideonsbende politiemensen (onderzoeksteams) ten diepste (nog) niet (kunnen) worden 
omgezet in een modus operandi, die wordt gedragen door de totale strafrechtelijke 
organisatie. 

5. De post-Van Traa problematiek, waarover enkele keren wordt gerept in dit onderzoek, werpt 
binnen de politieorganisatie en het OM volgens sommige respondenten een hindemis op om 
te komen tot een engagement met exteme handhavingsorganisaties. Volgens anderen laat een 
scherper bewustzijn van de opsporingsbevoegdheden onverlet, dat het politieorgaan een 
breder rendement zoekt van het milieustrafrechtelijk onderzoek en daarbij samenwerkt met 
bestuurlijke handhavers en andere stakeholders. Wel is het nodig dat er meer duidelijkheid 
ontstaat over wat wel en niet kan in het streven naar dit bredere rendement en over de 
maatschappelijke doelstellingen die met milieustrafrechtelijk onderzoek mede zouden moeten 
worden bereikt. 

6. Het OM moet laveren tussen isolement ten opzichte van het bestuur met zijn specifieke 
problemen en meer begrip voor en engagement met het bestuur. Of dit ook loslaten van 
autonomie van het "een en ondeelbaar" Openbaar Ministerie betekent, valt nog te bezien.. 
Niet de hele organisatie van het OM lijkt de gedachte te ondersteunen dat de rol van de 
officier verandert en dat hij "minder magistraat en meer bestuursambtenaar wordt". 

7. Kenmerken van milieucriminaliteit, waarmee de rechercheur rekening moet houden zijn het 
politiek-bestuurlijke complex, de bewijsbaarheid en het daderprofiel dat anders is dan bij 
commune delicten. Maar nog belangrijker is dat milieucriminaliteit legale en illegale trajecten 
in zich verenigt. Dat is volgens velen een specifiek karalcter van milieucriminaliteit. 

8. Als voorwaarde voor inteme samenwerking worden genoemd: 
- het belang van een grote inhoudelijke en co6rdinerende betrolckenheid van de zaaksofficier; 
- een teamleiding die op elkaar is ingespeeld en ervaring heeft met vorig onderzoek (vgl. TCR); 
- werken in deelprojecten en verdeling van verantwoordelijkheden; 
- doortastendheid van de teamleiding; 
- nauwgezette dossiervorming; 
- veel en regelmatig overleg; 
- kruisbestuiving van kennis en deslcundigheid; 
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- teamcoordinatie sterk is op het vroegtij dig creeren van draagvlak van het onderzoek; 
- aanwezigheid van voldoende middelen (BOP-gelden); 
- betrokkenheid van BOD's, MBT, e.a. 

9. Als rendement van het Demo-onderzoek kan worden genoemd: 
- Het feit, dat de politie een zeer ingewikkeld onderzoek redelijk goed aan kan. 
- De bereidheid van de politie kritisch naar zichzelf te kijken (zie de adviesrapportage). 
- Politiemensen blijken voldoende flexibel om te kunnen omschakelen van een "normaal" 

delict (vaak wordt gerefereerd aan drugsdelicten) naar de problemen in een andere sector, 
zoals milieu. 

- Het besef dat een dergelijk onderzoek niet te lang moet duren. 
- De politie dient zich er voor te hoeden dat een onderzoek "afglijdt naar de fraudehoek", met 

andere woorden, er moet zorg voor worden gedragen dat het milieu "boven water blijft". 
- De politie moet oppassen de bestuurlijke handhavers "te veel met een criminaliteitsblik" te 

belcijken. 

Op grond van het onderzoek werden onder meer de volgende aanbevelingen gedaan: 
a. Uitwisseling in een vroeg stadium van inforrnatie over elkaar en ellcaars doelen en 

functioneren. 
b. Vanwege de normatieve eisen die aan handhavingsorganen worden gesteld een wat 

formalistisch vastleggen van doelen en mogelijke probleemoplossingen in een 
raamovereenkomst of convenant. 

c. Zonodig een onpartijdige externe, conflictbegeleider (mediator) om 'taai ongerier, oud zeer, 
en andere conflicten tot een oplossing te helpen brengen. 

d. Waar mogelijk bestaande teams op volgende milieustrafrechtelijke zaken te zetten. 
e. Bij het afwegen van het alternatief traject twee dingen duidelijk maken: 
- Gaat men er mee in zee, dan ook duidelijk maken aan de stakeholders, wat de bedoeling is 

van een "alternatief traject" en welke rol men denkt dat deze stakeholders in het geheel zullen 
spelen; Uitleggen waarom het in het stadium van het onderzoek, bijvoorbeeld wanneer een 
GVO wordt geInitieerd, of in het kader van de privacybescherming, of de toepassing van de 
Wet op de Politieregisters, het onderzoeksteam de samenwerking zal opschorten, dat wil 
zeggen, geen afstemming zal plegen, en geen informatie zal uitwisselen. 

- Heeft het team de indruk dat de stakeholders dit niet zullen begrijpen, of deze uitleg in de 
wind zullen slaan (bijvoorbeeld omdat men bang is dat een bestuurder informatie zal 
`lekken'), dan de beslissing nemen, om geen samenwerking te entameren, hetgeen kan 
betekenen, dat men het alternatieve traject niet bewandelt. 

11 



WOORD VOORAF 

Het onderzoek "Rendement van het milieustrafrechtelijk onderzoek" werd in opdracht van het 
WODC van het ministerie van Justitie verricht van juli 1998 tot maart 1999. 

Ter introductie van dit rapport enige opmerkingen over het verloop ervan en over de inzet van de 
auteurs. Om met het laatste te beginnen, mevr. drs. M.H. Schaapman, schreef de hoofdstukken 1, 
2 en 3 en verrichtte overige onderzoekshandelingen, met name de interviews. Dr. M.V.C. Aalders 
schreef de hoofdstuldcen 4, 5 en 6 en bewerkte tenslotte het geheel. Mew. mr. C.T. Nijenhuis 
droeg belangrijk bij aan het onderzoek door het houden van interviews. Mr. H. Wolswijk 
adviseerde op strafrechtelijk gebied en verrichte documentaire studie en dossieronderzoek. 

Het onderzoek Rendement van het milieustrafrechtelijk onderzoek ging van start op 1 juli 1998, 
met als onderzoeker mevr. drs. Schaapman, begeleid door dr. Aalders en - op strafrechtelijk 
gebied - door mr. Wolswijk. De gehele omlooptijd zou aanvankelijk vijf maanden bedragen. Als 
gevolg van commentaar op de eerste,onderzoeksopzet van de kant van de leden van de 
Begeleidingscommissie, in de eerste vergadering op 18 september 1998 bijeen, werd een 
bijgestelde onderzoeksopzet gemaalct. Deze was enigszins uitgebreid ten opzichte van de inhoud 
van de oorspronkelijke, op de Startnotitie van het WODC, gebaseerde opzet. De uitbreiding van 
het onderzoek betekende dat voor de duur van twee maanden een extra onderzoeker werd 
aangesteld, in de persoon van mevr. Nijenhuis. Tevens Icreeg het onderzoek een langere 
doorlooptijd. De einddatum zou nu 1 januari 1999 worden. Ook die datum werd echter niet 
gehaald. Eind december moest mevr. Schaapman wegens vervroegd zwangerschapsverlof haar 
werlczaarnheden stopzetten. 

Medio januari zette Aalders het werk voort. Inmiddels waren de nodige interviews gehouden en 
uitgeschreven. Een inwerkperiode was echter onontbeerlijk. Interviews en documenten werden 
bestudeerd. Het geheel is in maart 1999 afgerond en na vergaderingen van de 
begeleidinsgcommissie op 10 april en 10 juni 1999 opnieuw bijgesteld en geredigeerd. 

Het rapport kan worden gelezen in de gepresenteerde volgorde: 
- Hoofdstuk 1, de inleiding, beschrijft de onderzoeksopdracht, de achtergrond van het 

onderzoek, de probleemstelling, de maatschappelijke context, het theoretisch kader en de 
methode, de opzet en het verloop van het onderzoek. 

- Hoofdstuk 2 geeft een korte beschrijving van de twee bestudeerde gevallen, namelijk de 
Duplo- en de Demozaak. Achtereenvolgens komen aan de orde de aard van de 
milieucriminaliteit, de betroldcenheid van de bestuurlijke overheden, de opzet, het verloop en 
de uitkomsten van de beide strafrechtelijke onderzoeken. 

- Hoofdstuk 3 inventariseert de cruciale beslissingen die in de beide zaken zijn genomen 
- Hoofdstuk 4 gaat in op de informatie-uitwisseling, de afstemming en de samenwerlcing, zowel 

intern, binnen het team zelf, als extern, tussen strafrechtelijk onderzoeksteam en de 
'stakeholders', zoals deze werden gerealiseerd in de beide onderzoeken. 
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- Hoofdstuk 5 behandelt het "rendement" van beide strafrechtelijke onderzoeken, de 
meerwaarde, in maatschappelijke zin, zoals preventie, samenwerking met de stakeholders, 
verbetering van de regelgeving en dergelijke, naast het puur strafrechtelijke rendement. 

- Hoofdstuk 6 bevat de conclusies van het onderzoek, waaronder een antwoord op de 
probleemstelling en een uitwerking van het theoretisch kader. 

De auteurs danken de opdrachtgever, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Docurnentatiecentrum 
WODC van het Ministerie van Justitie voor het in hen gestelde vertrouwen. Voor dit onderzoek 
was een begeleidingscommissie samengesteld die bestond uit de volgende personen: 
- Prof. mr Y. Buruma, hoogleraar strafrechtwetenschappen aan de KU Nijmegen, voorzitter, 
- Chr. Dijkens, MSc., Inspectie Milieuhygiene Oost, te Arnhem, 
- H.F.X. Geerdink, MPM en F.E. Jansen, MPM, resp. adj. divisiechef en divisiechef Recherche, 

Politie Twente, 
- Mr. A. De Muij, officier van justitie, Arrondissementsparket Zwolle, 
- Mr. W. Borst, Ministerie van Justitie, Den Haag, 
- Dr. M. Tummers, WODC, Ministerie van Justitie, Den Haag. 

Een speciaal woord van dank gaat naar hen, vanwege hun inzet en enthousiasme en vooral voor 
de goede inhoudelijke discussie tijdens de bijeenkomsten. Hun opmerlcingen en nuttig 
commentaar hebben aan de verbetering van het eindrapport aanzienlijk bijgedragen. 
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1. 	Inleiding 

1.1 	De onderzoeksopdracht 

Dit rapport vormt de neerslag van een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Weten-
schappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie. 
Anders dan gebruikelijk is bij opdrachtonderzoek, is de opdracht tot stand gekomen in 
verschillende fasen. Dit heeft ermee te maken dat de opdracht een samenvoeging behelst van 
vragen uit verschillende gremia. 

Aanvankelijk werd opdracht gegeven onderzoek te verrichten naar "de selectiviteit in 
[milieu-]strafrechtelijk onderzoek". 1  Daarbij staat het proces van selectie van normschendingen 
centraal. Op basis van deze opdracht werd door het Centrum voor Milieurecht een offerte uitge-
bracht die primair gericht was op het in beeld brengen van bedoeld selectieproces. 

In de orienterende fase van het onderzoek bleek echter dat met name twee bronnen achter 
de onderzoeksopdracht, te weten de werkgroep zvvare milieucriminaliteit en de politie Twente, 
tevens andere bedoelingen hadden met het onderzoek. Behalve een analyse van "de overwegingen 
die in de verschillende fasen van het strafrechtelijk onderzoek ten grondslag liggen aan de selectie 
van normschendingen" wilde men ook - en misschien wel primair - "een inventarisatie van wat 
door de stakeholders [van milieustrafrechtelijk onderzoek] als rendement [van zo'n onderzoek] 
wordt gCzien". 2  Dit zou ook meer in overeenstemming zijn met de werktitel van het onderzoek: 
"Het rendement van strafrechtelijk onderzoek". Bij deze overwegingen sluit de mening van mr. 
H.W. Samson-Geerlings, hoofd-officier van het Arrondissementsparket Dordrecht, tevens 
voorzitter van de werkgroep aanpak zware criminaliteit, goed aan. 
"Geleidelijk groeit binnen de opsporing het idee dat een rechercheonderzoek ook alternatieve 
producten kan opleveren: preventieve advisering richting bestuur of handhavende instanties, 
voorlichting (lezingen, video), verbetering opleiding, verbeterde samenwerking met strategische 
partners of bijvoorbeeld organisatorische veranderingen in de eigen organisatie. " 3  

Het preventieve element in de opsporing van milieudelicten kreeg tot voor kort bij politie en OM 
nog weinig aandacht, zo bleek uit resultaten van onderzoek naar de handhaving van milieurecht. 
Niettemin is men in kringen van politie en Justitie ervan overtuigd geraakt, dat strafrechtelijke 
milieuonderzoeken een bestuurlijke spin -off kunnen geven. Het gaat dan om effecten of 
leermomenten die kunnen leiden tot aanscherpen van wetgeving en van vergunningen, versterken 
van toezicht op de naleving, verbeteren van de handhaafbaarheid en intensivering van de 
samenwerking tussen de vele partners in de handhaving. Vooral het inwinnen en uitwisselen van 
milieu-informatie, kortom de context, waarin het milieudelict zich afspeelt, zou gediend zijn met 
een betere vorm van samenwerking tussen de handhavingspartners. 

Startnotitie WODC-onderzoek, projectnummer 0E-397/1.98. 
2  Memo werkgroep zware milieucriminaliteit aan het WODC, toegelicht door de secretaris van de werkgroep in een 
orienterend interview in het kader van dit onderzoek. 

Voorwoord in: M.J.J. van den Anker en A.B. Hoogenboom, Schijn bedriegt, 's-Gravenhage 1997, p. 14. 
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De onderzoeksopzet is nu als volgt. Een analyse van de achtergronden van de 
onderzoeksopdracht (1.2) geeft inzicht in de consequenties van de verschillende vragen voor de 
uiteindelijke probleemstelling (1.3) van het onderzoek. In paragraaf 1.4 worden enkele relevante 
maatschappelijke ontwikkelingen besproken en in paragraaf 1.5 worden theoretische noties 
behandeld die mogelijk als kader voor het onderhavige onderzoek lcunnen dienen. Vervolgens 
worden de gevolgde werkwijze (1.6) en de opzet van dit rapport (1.7) weergegeven. 

1.2 Achtergrond 

"Rendement" kan worden gedefinieerd als "het behaalde resultaat in relatie tot de verrichte 
inspanningen", oftewel output in relatie tot input. Het rendement van iets kan dus worden 
verhoogd door de te verrichten inspanningen te minimaliseren, alsmede door de resultaten te 
vergroten. 

In het navolgende zal blijken dat de opdrachtgevere voor zowel de inputzijde als de 
outputzijde van het rendement van milieustrafzaken aandacht willen. Zij veronderstellen daarbij 
dat afstemming en samenwerking tussen direct en indirect bij de strafzaken betrokkenen een grote 
rol spelen, zowel om het onderzoeksproces efficient te laten verlopen als om de resultaten ervan 
te vergroten. 

1.2.1 De input: het proces van beslissingen en de gevolgen daarvan voor het 
verloop van het milieustrafrechtelijk onderzoek 

De achtergrond van de onderzoeksopdracht wordt in de eerste plaats gevormd door een gevoel 
van onvrede over het inefficiente verloop van (veel) milieustrafrechtelijk onderzoek bij de direct 
betroklcenen (justitie en politie). Zij wijzen het proces van selectie van nortnschendingen als be-
langrijkste oorzaak daarvan aan. Uit opmerkingen van actoren uit het veld, die in een 
vooronderzoek werden geraadpleegd, bleek dat het selectieproces min of meer irrationeel 
verloopt, of althans oncontroleerbaar is. Dit beeld wordt onder meer bevestigd door resultaten van 
een WODC-onderzoek naar negentien grote strafrechtelijke milieuonderzoeken, warn -in wordt 
gesteld dat de selectieprocessen "slechts in geringe mate een planmatige aanpalc kennen". Deze 
conclusie heefl echter niet alleen betreldcing op de selectie van normschendingen, maar op een 
breder scala aan beslissingen. Als voornaamste oorzaak van deze gebreldcige aanpak merken de 
WODC-onderzoekers op, dat informatie over zowel de feiten en verdachten (het "creatief 
proces"), als over het onderzoeksproces (het "beheersmatig proces") onvoldoende werd 
ingewonnen en gebundeld. Hierdoor zouden beslissingen tijdens de onderzoeken beperkt 
doordacht genomen zijn en zou men zich bij de planning van de onderzoeken onvoldoende 
rekenschap hebben gegeven van de consequenties verbonden aan bepaalde beslissingen. Gevolg 
hiervan was bijvoorbeeld dat niet altijd de meest geschilcte onderzoeksmethoden werden 
gehanteerd en dat het merendeel van de onderzoeken langer duurde dan gewenst. 5  

4  Met "opdrachtgevers" wordt hier niet gedoeld op de formele opdrachtgever, het WODC, maar op de bronnen 
waaruit de opdracht voortkomt, te weten de Werkgroep zware milieucriminaliteit en de Divisie georganiseerde 
criminaliteit van de politie Twente. 
5  Van den Berg en Eshuis, 1996. 
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Hiermee komt de nadruk te liggen op de inputkant van het strafrechtelijk onderzoek. Het 
min of meer in-ationele beslisproces leidt immers tot onnodige insparmingen (te veel en te 
diepgaand onderzochte feiten, verkeerde onderzoeksmethoden, etc. met als gevolg een te lange 
looptijd). Met (veel) minder inspanningen zou een zelfde resultaat lumnen worden behaald. Per 
saldo zou het milieustrafrechtelijk onderzoek dan dus meer rendement opleveren. 
Zo is de gedachtegang. 

1.2.2 De output: de (perceptie van de) resultaten van het milieustrafrechtelijk 
onderzoek 

De hiervoor gepostuleerde gedachte dat milieustrafzaken een veel breder resultaat opleveren dan 
enkel het eng strafrechtelijke, laat echter twijfel bestaan over de vraag of dit inzicht wel door alle 
"stakeholders" van milieustrafrechtelijke onderzoeken wordt gedeeld. 

Under "stakeholders" worden organisaties en instanties begrepen die op enigerlei wijze 
belang hebben bij een milieustrafrechtelijk onderzoek. Deze groep kan wisselen per onderzoek, 
maar zal, naast politie en justitie zelf meestal in ieder geval bestaan uit beleidsmakers en 
regelgevers en verschillende betrolcken bestuurlijke instanties (de bestuurlijke toezichthouders). 
Daarnaast kunnen bijvoorbeeld ook branche-organisaties en milieu-organisaties stakeholder van 
een milieustrafrechtelijk onderzoek zijn, al naar gelang het onderwerp waar het over gaat. Ook 
valt te denken aan financiers of financiele adviseurs, aangezien milieuzaken vaak ook een sterke 
financiele compenent kennen (fraude). 

Het eng strafrechtelijk rendement van een milieuzaak (het vonnis) steekt vaak wat mager 
af tegen wat bijvoorbeeld drugs- of incestzaken opleveren, al moet worden beseft dat de 
strafbedreiging bij deze feiten ook veel hoger is. Wel wordt onderkend dat met een betere stroom-
lijning van het onderzoeksproces niet veel winst te behalen zou zijn, omdat het nu eenmaal in de 
aard van milieuzaken ligt dat deze tot een relatief beperkte veroordeling leiden. Niettemin is er 
het besef dat milieuzaken naast het eng strafrechtelijke rendement een veel bredere uitstraling 
(kunnen) hebben. Met andere woorden, "rendement" zou in het geval van milieuzaken breed 
moeten worden opgevat. Gewezen wordt met name op de ondersteuning van bestuursrechtelijke 
handhavingstrajecten die van de strafzaak uit kan gaan en de preventieve werking van 
milieustrafzalcen. Met dat laatste wordt naast de direct preventieve werking in de richting van de 
normadressaten, vooral gedoeld op de indirecte preventie die uitgaat van de verbeteringen die op 
grond van de in de strafzaak gegenereerde inzichten kunnen worden aangebracht in regelgeving 
en beleid en in de organisatie en het functioneren van het handhavingsnetwerk (de bestuurlijke en 
strafrechtelijke handhavingsorganisaties in hun onderlinge samenhang). 

Of echter dit "brede rendement" van milieustrafrechtelijk onderzoek wel op waarde wordt 
geschat door de "stakeholders" van dergelijk onderzoek is de vraag en daarmee ligt tevens de 
vraag op tafel of dit brede rendement werkelijk bestaat. De werkgroep zvvare milieucriminaliteit 
en de politie Twente willen weten of het brede rendement van milieustrafzaken meer is clan enkel 
een streven en een overtuiging van (bepaalde) milieustrafrechtelijke onderzoeksteams. Teams die 
daarop gericht zijn, kunnen immers zelf wel menen dat hun onderzoek een bredere uitstralimg 
heeft dan enkel het vonnis. Het onderzoek kan bijvoorbeeld heel nuttige inzichten opleveren voor 
regelgeving en beleid, of voor aan te brengen verbeteringen in het handhavingsapparaat. Waar het 
echter op aankomt is natuurlijk of de stakeholder-organisaties deze uitstraling ook waarnemen en 
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- nog belangrijker - er iets mee doen. Pas clan is het bredere resultaat waarop het onderzoek 
(mede) gericht was, werkelijk gerealiseerd. 

Dat politic en justitie als stakeholders van milieustraftechtelijk onderzoek niet 
alleen vinden dat de input voor dergelijke zaken onevenredig hoog is, maar dat zij ook het 
bredere rendement van dergelijke zaken niet (h)erkennen, zou bijvoorbeeld blijken uit de wijze 
waarop milieuzaken worden behandeld in de prioritering van zaken bij deze instanties. Deze 
zalcen zouden vaak het onderspit delven in de concurrentie met "hardere" strafzaken. 

Het vermoeden bestaat dat de uitwerking van milieustrafzaken op regelgevers en beleids-
makers en op bestuurlijke instanties veel groter zou kurmen zijn. 

1.2.3 De rot van informatie -uitwisseling, afstemming en samenwerking 

De opdrachtgevers veronderstellen dat de rationalisering van het proces van beslissingen tij dens 
een milieustrafrechtelijk onderzoek (en daarmee de vergroting van de efficiency) een cruciale rol 
speelt. En dat geldt tevens voor het vergroten ("verbreden") van de resultaten van onderlinge 
afstemming tussen de leden van het opsporingsteam (inclusief het Openbaar Ministerie), alsmede 
tussen het opsporingsteam enerzijds en stakeholders anderzijds. Daarmee sluiten zij aan bij 
conclusies uit eerder onderzoek. 6  

Aan de rationalisering van het proces van beslissingen zou vooral bijdragen dat op 
adequate wijze informatie worth uitgewisseld. Verbreding van de resultaten zou daarnaast vooral 
gebaat zijn bij "het lcweken van commitment", oftewel draagvlalcverbreding. 

6  Dat de samenwerlcing met betreklcing tot de handhaving van milieuwetten moet worden verbeterd, is een 
aanbeveling die reeds 20 jaar uit allerlei onderzoek naar voren komt. De hiervoor geciteerde Van den Berg en Eshuis 
(1996) komen bijvoorbeeld uit op "de gebreklcige inwitming en bundeling van informatie" als basis voor het 
irrationele besluitvormingsproces tijdens milieustrafrechtelijk onderzoek. Ook de Commissie Michiels (1997) noemt 
in haat rapport onder andere een gebrek aan samenwerlcing als oorzaak van het "handhavingstekort". 
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Schema 1: veronderstellingen in het onderzoek 

Informatieuitwisseling 
Afstemming 
Samenwerking 
dragen by aan 

Rationalisering van 
Beslissingen 
leidt tot  

Vermindering van inspanningen 	Verbreding van resultaten 
leidt tot 	 leidt tot  

Optimaal en breed rendement 

' 

1.3 	Probleemstelling 

Het voorgaande samenvattend komen we tot de volgende schematische weergave van de 
veronderstellingen waarop het onderhavige onderzoek is gebaseerd: 

In het onderhavige onderzoek gaat het niet om het toetsen van de aldus geschetste veronderstel-
lingen. Dat is al veelvuldig gebeurd. Uit talrijke onderzoeken over een lange reeks van jaren komt 
immers als conclusie naar voren dat het handhavingsproces efficienter moet worden ingericht, en 
dat gebrek aan samenwerlcing een belangrijke oorzaak is voor het "handhavingstekort". 7  Aalders 
is van mening, dat het noemen van deze (en dergelijke) oorzaken op zichzelf niet erg bevredige 
Hij stelt voor het daar niet bij te laten, maar na te gaan "wat de oorzaken zijn van de oorzaken". In 
het onderhavige onderzoek wordt clan ook nagegaan hoe het aldus schematisch voorgestelde 
proces verloopt in twee milieustrafzaken, om zo als het ware "achter" de veelgenoemde oorzaken 
van het betreldcelijk falen van de handhaving van milieuwetgeving te kurmen kijken. De vraag is 
wat er feitelijk gebeurt en wat dat ons kan leren met betreicking tot mogelijke verbeteringen van 
toekomstig milieustrafrechtelijk onderzoek. 

Bovenstaande heeft geleid tot de volgende probleemstelling voor dit onderzoek: 
Het doel van het onderzoek is: 

Zie bijvoorbeeld: Van den Berg en Eshuis, 1996; Blombrrg en Michiels, 1997; Commissie Michiels, 1998. 
Aalders, 1998. 
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Inzichten te genereren die bijdragen aan een optimaal en breed rendement van 
milieustrafrechtelijk onderzoek, dat wil zeggen zo groot mogelijke strafrechtelijke, 
bestuurlijke en (direct en indirect) preventieve resultaten tegen zo min mogelijk inspan-
ningen. 
De centrale onderzoelcvraag luidt: 
In hoeverre en op welke wijze wordt het rendement van milieustrafi-echtelijk onderzoek, 
opgevat als de strafrechtel(Ike, bestuurl(ke en preventieve resultaten afgezet tegen de 
verrichte inspanningen, bernvloed door 1) de mate waarin en de wijze waarop het proces 
van beslissingen al dan niet rationeel verloopt, en 2) de mate waarin en de w(ze waarop 
informatie-uitwisseling, afstemming, overleg en samenwerking plaatsvindt binnen het 
opsporingsteam en tussen het opsporingsteam en de stakeholders van het onderzoek ? 

Om antwoord te geven op deze probleemstelling worden twee concrete strafzaken geanalyseerd 
aan de hand van de volgende onderzoeksvragen: 
1) Welke (soorten) cruciale beslissingen zijn te onderscheiden in het ander-

zoeksproces van beide zaken, inclusief de momenten waarop en de context 
waarbinnen die gevallen zijn, wie de beslissingen genomen hebben, de gronden 
die eraan ten grondslag hebben gelegen en de factoren die erop van invloed z(In 
geweest? 

2) Hoe verliep in beide zaken de feitelijke informatie-uitwisseling, afstemming, het 
overleg en de samenwerking? Wat waren hierb( knelpun ten, welke oplossingen 
werden gevonden? Welke even tuele succesvoorwaarden zijn aanwijsbaar? 

3) Hoe beschouwen de by het strafrechtelijk onderzoek betrokkenen (het team) de 
resultaten van het onderzoek? Hoe beoordelen zij die resultaten in relatie tot de 
verrichte inspanningen, oftewel hoe beoordelen zij het rendement? Tot welke 
adviezen aan welke instan ties hebben deze resultaten even tueel geleid? Wat wordt 
door de stakeholders van het onderzoek als resultaat van het onderzoek geperci-
pieerd? In hoeverre en op welke wijze worden de onderzoeksresultaten door de 
stakeholders gentegreerd in de dagelijkse praktijk? 

1.4 	Maatschappelijke context 

De opdracht respectievelijk de probleemstelling van dit onderzock moeten worden gezien tegen 
de achtergrond van een tweetal maatschappelijke ontwikkelingen, die mogelijk enigszins met 
elkaar op gespannen voet staan. 

1.4.1 Meer aandacht voor het preventieve element van milieucriminaliteitsbestrij-
ding 

In het kader van de meet structurele aandacht voor de bestrijding van de milieucriminaliteit in de 
jaren negentig, is naast het element van de repressie, het preventieve element van 
milieucriminaliteitsbestrijding steeds meer op de voorgrond komen te staan. 
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Het gaat om ontwikkelingen binnen zowel het OM als de politie. Te wijzen valt op de 
financiele injectie die in 1989 als uitwerking van het Nationaal Milieubeleidsplan aan de 
strafrechtelijke handhaving van het milieurecht werd toegediend, in 1990 gevolgd door het plan 
van aanpak Intensivering van de strafrechtelijke handhaving milieuregelgeving. 

Het OM baseerde daarop de verdere concretisering van haar beleid, welke werd neerge-
legd in een tweetal nota's, de "Leidraad Milieu" uit 1994 en "De pioniersfase voorbij, Plan van 
Aanpak Milieu" uit 1995. In deze nota's ligt de nadruk op onderlinge afstemming en 
samenwerking tussen het OM en de andere (bestuurlijke en strafrechtelijke) handhavingspartners, 
welke noodzakelijk wordt geacht "in verband met de complexiteit van de omgeving waarin de 
aanpak van milieucriminaliteit door het OM moet plaatsvinden." 

Wat de aanpak van de zware milieucriminaliteit door de politie betreft is met name van 
belang de instelling in 1993 van de Projectgroep Aanpak Zware Milieucriminaliteit (later 
aangeduid als Werkgroep Aanpak Zware Milieucriminaliteit) door de toenmalige Minister van 
Justitie, welke tot doel had te komen tot een verbeterde aanpak van de zware milieucriminaliteit, 
en vervolgens de vorming van een landelijk expertiseteam inzake de zware milieucriminaliteit 
door deze Werkgroep in 1995, het Kernteam 'zware milieucriminaliteit' (KM), welke voor 
zichzelf als taak formuleerde een structurele aanpak van de zware milieucriminaliteit te 
ontwikkelen. Uitgangspunt daarbij was het aansluiten bij de verantwoordelijkheden van en het 
ondersteunen van de kennisontwikkeling binnen bestaande (regionale) structuren. 

In de taakstelling van het Kernteam zware milieucriminaliteit (KM), in 1995 opgericht door de 
Werkgroep Aanpak Zware Milieucriminaliteit als "landelijk opererend expertisetearn inzake de 
zware milieucriminaliteit" 9, komt dit preventieve element met name tot uitdrulcking in de taak die 
het team voor zichzelf ziet weggelegd in het uitvoeren van risico-analyses en 
fenomeenonderzoeken. Naast het strafrechtelijk doel dat deze analyses en onderzoeken dienen, te 
weten het genereren en prioriteren van zaken, zouden ze tevens een bijdrage kunnen leveren aan 
de preventie van milieucriminaliteit "door het afgeven via het OM van de noodzakelijke signalen 
naar diverse overheden en relevante instanties in de vorm van advies- en knelpuntenrap-
portages".' °  

Recentelijk is het preventieve element in het beleid van de Werkgroep en het Kernteam 
nog explicieter geformuleerd in de Strategienota Aanpak Zware Milieucriminaliteit:" 

"Bij de Werkgroep en het Kernteam heeft de mening postgevat dat het preventieve 
element in het verleden onderbelicht is gebleven. Alhoewel dit oorspronkelijk niet in de 
taakomschrijving van de Werkgroep is opgenomen wordt dit momenteel wel als 
onderdeel van de taakstelling aangemerlct. De ervaring heeft geleerd dat de resultaten van 
strafrechtelijke milieuonderzoeken vertaald lumen worden in belangrijke 'bestuurlijk 
spin-off. Daar wordt in dit verband onder verstaan de leermomenten die lcunnen leiden 
tot het aanscherpen van vergunningen, het versterken van toezicht en controle, de 
verbetering van de handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid, en de ontwikkeling van 
preventieve maatregelen. Juist deze leermomenten leveren direct of indirect belangrijke 
bijdragen aan het realiseren van het primaire doel, te weten probleemreductie of 
probleemeliminatie (..)." 

9  Strategienota Aanpak Zware Milieucriminaliteit, Openbaar Ministerie, 1998, p.7. 
I°  Prof ectplan Kernteam 'zware 	 Krimpen aan den llssel, 1995. 

Openbaar Ministerie, 1998. 
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In dezelfde nota wordt er melding van gemaalct dat het werken met "verkennende onderzoeken"' 
en risicoanalyses "goed functioneert en in het land navolging vindt." In hoeverre dat zo is, valt 
niet na te gaan (voor zover ons bekend, ontbreekt onderzoek hiemaar). Wel kan melding worden 
gemaalct van het beleid van de Divisie georganiseerde criminaliteit (DGC) van de politie Twente 
(de regio waar een van de in het kader van het onderhavige onderzoek geanalyseerde zaken, de 
zogenaamde DEMO-zaak heeft gedraaid) als voorbeeld in deze. De divisie formuleert in 1995 als 
nieuwe doelstelling van haar beleid, naast de aloude doelen "zware criminelen achter de tralies 
lcrijgen" en "crimineel vermogen afnemen" ("elimineren"), tevens "terugdringen van de gelegen-
heid" door "overheid en maatschappelijke instituties te adviseren over de wijze waarop zij 
criminele organisaties zo weinig mogelijk kans kunnen geven" ("adviseren"). Daartoe heeft de 
Divisie naast de "produktgroep opsporing" tevens een "produktgroep advies" in het leven geroe-
pen.' 

1.4.2 Opvattingen over de politietaak post Van Traa 

Niet onvermeld mag blijven de ontwiklceling betreffende de opvattingen over de inhoud van de 
politietaak na het verschijnen van het rapport van de parlementaire enquetecommissie Van Traa. I4  
Hier zou een spanning kunnen optreden met de ontwiklceling van de preventiegedachte. 

Impliciet kwam dit aan de orde in de verandering van terminologie die het KM hanteert 
voor de onderzoeken die ten grondslag liggen aan de beoogde advies- en lmelpuntenrapportages. 
Bij de aanvankelijke taakstelling in 1995 werden deze aangeduid als (risicoanalyses en) feno-
meenonderzoeken. In de Strategienota Aanpalc Zware Milieucriminaliteit uit 1998 worden ze 
(risicoanalyses en) verkennende onderzoeken genoemd. Aanleiding voor deze herbenoeming (en 
daannee uiteraard tevens in de taakstelling van het ICM) vormt het Wetsvoorstel bijzondere 
opsporingsbevoegdhedenl 5dat naar aanleiding van het rapport van de commissie Van Traa is 
ingediend. Overigens heeft ook het Openbaar Ministerie naar aanleiding van dat rapport het 
standpunt ingenomen dat "dit soon onderzoek niet behoort tot de taak van de politic". Het gaat 
daarbij om een "soort van informatievergaring [die] niet is georienteerd op een zuiver 
strafrechtelijke aanpak van criminaliteit, maar eerder een algemeen preventief doe heeft"' 

Het OM maakt echter niet expliciet wat de verandering van de op preventie gerichte taken 
van het KM nu concreet betekent voor de werlcwijze van het KM (en de politie) in deze. In de 
praktijk blijkt dat vooralsnog geen onoverkomelijke problemen worden gezien. Het 
"strafrechtelijk kader" waarbinnen of "de strafrechtelijke indicatie" op grond waarvan de 
bedoelde op preventie gerichte onderzoeken wordt verricht staat centraal. Hoe deze dan benoemd 
moeten worden is een tweede. 

12  De term "fenomeenonderzoeken" is in deze nota, die dateert uit 1998, vervangen door de term "verkennend 
onderzoek" in navolging van het Wetsvoorstel bijzondere opsporingsmethoden. Gesteld wordt weliswaar dat dit een 
beperlcing van de taakstelling inhoudt, maar niet in welke mate. Zie hiema. 

Elimineren en adviseren, Divisie Georganiseerde Criminaliteit van de Politie Twente in samenwerIcing met Spectra 
Partners in Management, 1995. 
14 "'make  opsporing", Enquetecommissie opsporingsmethoden, Sdu, Den Haag, 1996. 
15  De Wet wordt naar verwachting op 1 februari 2000 van kracht. 
16  Advies van het OM aan de minister van Justine over het rapport van de Parlementaire Enquete Commissie "Inzake 
Opsporing", Openbaar Ministerie, 1996. 
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Het sparmingsveld bij de politic tussen enerzijds het verrichten van op preventie gericht 
onderzoek en anderzijds het niet langer willen spreken van "fenomeenonderzoek" kan 
onzekerheid veroorzaken onder betrokkenen over wat nu wel en niet mag. Daarom lijkt het 
wenselijk in deze formeel-juridische kwestie op den duur meer helderheid te verlcrijgen, niet 
alleen "in de hoofden van de betrolckenen", maar ook neergelegd in officiele standpunten van 
OM, KM en politic. 

Naast deze formeel-juridische consequentie van het onderzoek van de commissie Van 
Traa speelt echter ook een andersoortige ontwiklceling, waarop "Van Traa" waarschijnlijk van 
invloed is. Het betreft bier meer in het algemeen de verschillende opvattingen over de taak van de 
politic. Deze kunnen worden gekarakteriseerd aan de hand van een continuum tussen "politie blijf 
bij je leest" en "de vermaatschappelijking van de politietaak". De eerste karakterisering ziet op 
een politietaak die is beperkt tot de eng strafrechtelijke aanpak van criminaliteit, het "boeven 
vangen". De uitkomsten van het onderzoek van de commissie van Traa zouden deze opvatting 
ondersteunen. 

Met de vermaatschappelijking van de politietaak wordt vooral geduid op het feit dat de 
politic als uitvoeringsorgaan tevens een belangrijke bijdrage kan leveren aan beleidsprocessen. 
De invloed van "Van Traa" op deze opvatting betreft vooral de notie dat er grenzen zijn aan wat 
de politic is toegestaan in het kader van deze bredere taakstelling. De uitkomsten van de parle-
mentaire enquete zouden deze taakstelling op zich niet ondermijnen. Zou dat wel zo zijn, zo luidt 
deze opvatting verder, dan zou het op zinvolle wijze uitvoeren van strafrechtelijk milieu-
onderzoek kunnen worden belemmerd. Het rendement daarvan moet immers met name in het 
preventieve element worden gezocht. 

1.5 	Theoretisch kader 

In het voorgaande hebben we als centrale veronderstelling geponeerd dat samenwerking tussen 
alle direct en indirect bij een milieustrafrechtelijk onderzoek betrokkenen een primaire 
voorwaarde is voor het bereiken van een optimaal en breed rendement. We hebben er echter ook 
op gewezen dat het bier in feite een conclusie betreft die reeds over een lange reeks van jaren 
veelvuldig is getrokken op basis van onderzoek naar de handhaving van (onder andere) 
milieuwetten. In het onderhavige onderzoek willen we clan ook achter die conclusie kijken, 
oftewel onze veronderstelling nader nuanceren. Of, om met Aalders" te spreken, "de oorzaken 
van de oorzaak te achterhalen". Het gaat niet om de vraag of samenwerking bijdraagt aan 
rendementsverhoging, maar hoe samenwerking daaraan kan bijdragen. Daarin vervat zit tevens de 
vraag hoe itherhaupt die (vruchtbare) samenwerking tot stand te brengen. 

Een veelvuldig genoemde oorzaak van het gebrek aan of gebrekkig verloop van 
samenwerking in het kader van de handhaving van (onder andere) milieuwetten betreft de 
verschillende orientaties of culturen van de diverse handhavingspartners. Deze zouden ervoor 
zorgen dat de verschillende actoren in het handhavingsnetwerk elkaar als het ware niet 
"verstaan". 18  

" Aalders, 1998. 
18  Zie bijvoorbeeld: Van den Berg en Eshuis, 1996; Commissie Michiels, 1996; Van den Anker en Hoogenboom, 
1997. 
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Dit inzicht sluit aan bij theorievorming over beleidsgericht leren. Centraal daarin staat de Ç
notie van het bestaan van verschillende handelingstheorieën bij verschillende soorten actoren,
welke bepalend zijn voor de wijze waarop een bepaald beleidsprobleem wordt gepercipieerd en
daarmee ook voor de geprefereerde oplossingsrichting. Een handelingstheorie kan worden
gedefinieerd als het geheel van veronderstellingen achter het handelen van een actor in een
concreet geval. 19 Het is daarmee een breder begrip dan het bekende bestuurskundige begrip
beleidstheorie. Hieronder wordt over het algemeen verstaan “het geheel aan normatieve, causale
en finale veronderstellingen achter een bepaald beleid”.2°Een beleidstheorie kan dus worden
opgevat als een handelingstheorie van een beleidsactor.

Wanneer nu actoren met verschillende handelingstheorieën gezamenlijk een probleem
moeten oplossen, zullen zij hun handelingstheorieën op elkaar moeten afstemmen, met andere
woorden, moeten zij hun handelingstheorieën aanpassen. Om na te gaan of en hoe dat mogelijk {is, moet nader worden bezien waaruit een handelingstheorie eigenlijk bestaat en in welke mate en
op welke wijze (de verschillende onderdelen van) een handelingstheorie beïnvloedbaar (zijn)/is.

Verschillende auteurs onderscheiden verschillende lagen in handelingstheorieën. Op elk
van die lagen is volgens hen in verschillende mate reflectie mogelijk. Hoe “dieper” de laag, hoe
minder reflectie mogelijk is en hoe zeldzamer het dus is dat deze laag ter discussie zal worden
gesteld. Sommige auteurs, met name Sabatier’, sluiten het zelfs uit dat er op de diepste lagen van
handelingstheorieën überhaupt gereflecteerd kan worden.

Grin en Van de Graar onderscheiden, in navolging van Schon en Fischer , vier lagen in
handelingstheorieën.
1) De eerste laag bestaat uit de door de actor geprefereerde oplossingen en de

inschatting van hun effecten en kosten;
2) Een tweede laag wordt gevormd door zijn probleemdefinitie, dat is de betekenis

die hij aan de situatie toekent, en door de betekenis die de oplossing in dat licht
heeft, met andere woorden, de manier waarop doelen, middelen en instrumenten
worden gevalideerd.

3) De derde laag wordt gevormd door empirische en normatieve achtergrond-
theorieën.

4) De vierde laag tenslotte heeft betrekking op de meer algemene eindtoestand
waaraan de actor zijn handelen in elk specifiek geval wil laten bijdragen.

Zowel Schön als Sabatier maken met betrekking tot de mogelijkheid van een actor tot reflecteren
op zijn handelingstheorie een onderscheid tussen de eerste twee lagen (die een specifiek geval
betreffen) en de laatste twee lagen (die algemenere noties bevatten die betrekking hebben op
meerdere gevallen). Reflectie op de eerste twee lagen (door Grin en Van de Graaf benoemd als
“eerste-orde-oordeelsvorrning”) zou regelmatig plaatsvinden in de praktijk van alledag. Reflectie
op de dieper lagen van handelingstheorieën (tweede-orde-oordeelsvorming) zou zeldzamer

[.
Grin en Van de Graaf, 1994.

20 Hoogerwerf, 1984.
‘t Sabafler, 1987.
22 Grin en Van de Graaf, 1994.
23 Schön, 1983.
24 Fischer, (1980).
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(Schön) of zelfs uitgesloten (Sabatier) zijn. Sabatier benoemt deze lagen niet voor niets als “the
hard normative core” van de handelingstheorieën.

Schön formuleert echter voorwaarden waaronder tweede-oordeelsvorming
waarschijnlijker wordt, te weten:
1) Er zijn belangrijke externe gebeurtenissen die tot tweede-orde-oordeelsvorming

nopen;
2) De actor wordt door anderen tot tweede-orde-oordeelsvorming aangezet, omdat zij

opmerken wat tot dusver buiten zijn gezichtsveld viel, zoals bijvoorbeeld
inconsistenties in de eigen handelingstheorie;

3) Er is sprake van verrassingen: handelen blijkt anders uit te pakken dan verwacht.
Vooral onaangename verrassingen kunnen tot tweede-orde-oordeelsvorming

t:] leiden.

r Toegepast op de problematiek van het onderhavige onderzoek, zullen we in de eerste plaats
moeten nagaan welke lagen van de handelingstheorieën bij betrokkenen in het geding zijn met het
oog op de bredere (preventie)doelstelling van die betrokken milieustrafzaken. Op welke niveaus
van handelingstheorieën zou eventueel bijstelling moeten plaatsvinden wil die doelstelling

1 gehaald worden? Indien naast eerste-orde-oordeelsvonning tevens oordeelvorming van de tweede
orde noodzakelijk blijkt, moet tevens worden bezien in hoeverre in de onderzochte zaken sprake
is van de voorwaarden voor die handelingstheorieën. Voorts zou moeten worden geanalyseerd of
die daadwerkelijk hebben bijgedragen aan een meer diepgaande reflectie, dan wel in hoeverre
dergelijke voorwaarden in de onderhavige strafzaken gecreëerd hadden kunnen worden.

1.6 Methode, opzet en verloop

Het onderzoek is, zoals bij de formulering van de probleemstelling reeds aangegeven, verricht
aan de hand van twee casestudies. Het gaat om twee milieustrafzaken die op een aantal essentiële
punten van elkaar verschillen, zodat ze een zo breed mogelijk inzicht kunnen genereren. Het
eerste betreft de zogenaamde DUPLO-zaak (DUits PLastic afval Onderzoek), een onderzoek naar
illegaal transport van plastic afval van Duitsland naar Nederland en van Nederland naar andere
landen. Het tweede is de DEMO-zaak (Divisie’s Eerste Milieu Onderzoek), een onderzoek naar
milieu-overtredingen begaan door een slibverwerkend bedrijf in Twente, dat met overheidshulp
in het zadel was geholpen. Niet alleen de aard van de aan de orde zijnde milieu-overtredingen en
de wijze waarop de overheid daarbij was betrokken, is in beide zaken verschillend. Daarnaast
moet vooral worden gewezen op het internationale versus het regionale karakter van de twee
respectievelijke zaken. Dit brengt met zich mee dat het (internationale) DUPLO-onderzoek is

L uitgevoerd door het KM en het (regionale) DEMO-onderzoek is (geïnitieerd en) uitgevoerd door
de politie Twente. In hoofdstuk 2 volgt een uitgebreide beschrijving van beide zaken.

De casestudies zijn voorafgegaan door een korte fase van nadere oriëntatie op de
probleemstelling door middel van interviews met enkele sleutelfiguren binnen OM, Werkgroep
Zware Milieucriminaliteit, KivI en politie Twente, waarvan de resultaten in het voorgaande zijn
neergelegd.

L Van beide zaken is vervolgens 1) het proces van beslissingen, 2) de wijze waarop en de
mate waarin afstemming en samenwerking heeft plaatsgevonden en 3) het door betrokkenen en
stakeholders gepercipieerde rendement van de zaak in kaart gebracht, met behulp van zowel
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interviews als bestudering van dossiers.25 Daarnaast zijn relevante (landelijke en regionale)
beleidsstukken en relevante literatuur op het onderzoeksterrein bestudeerd.

De lijst van respondenten is samengesteld door middel van de “sneeuwbahnethode”. In de
oriënterende interviews met sleutelfiguren werden de “kerninformanten” bepaald, die op hun
beurt doorverwezen naar andere relevante betrokkenen. Zo werd een respresentatieve lijst van
respondenten samengesteld, bestaande uit betrokkenen op diverse niveaus (hoger management,
direct leidinggevenden, uitvoerenden) uit verschillende gremia (OM, politie, bijzondere
opsporingsdiensten, bestuur en beleid). Met betrekking tot de Duplo-zaak werd tevens nog
onderscheid gemaakt tussen het landelijke niveau van het onderzoek en het regionale niveau. îLangs deze lijnen kwamen we tot een indeling van de respondenten in drie categorieën:
- direct bij het strafrechtelijk onderzoek betrokkenen (het opsporingsteam: justitie,

politie/KM, bijzondere opsporingsdiensten)
- perifeer bij het onderzoek betrokkenen (de hogere beslisgremia: de “dienst

hoofden”)
- stakeholders (beleidsmakers en bestuurlijke overheden) [
De onderzoeksvragen zijn uitgewerkt in een vragenlijst, ingedeeld naar deze drie categorieën
respondenten. Omdat er ook binnen deze categorieën nogal wat verschillen bestaan ten aanzien
van de mate waarin en de wijze waarop men was betrokken bij het strafrechtelijk onderzoek, is de
vragenlijst gehanteerd als een checklist: steeds kwamen die vragen aan de orde die met het oog op
de wij ze van betrokkenheid van de geïnterviewde relevant waren, waarbij ook de diepgang
(subvragen) waarmee op bepaalde vragen werd ingegaan verschilde.

In totaal zijn 36 interviews gehouden met 33 respondenten door twee interviewers
(sommige respondenten werden 2x geïnterviewd). De interviews werden opgenomen op band en
mede aan de hand daarvan uitgewerkt.

Het dossierdeel van het onderzoek heeft zich slechts in beperkte mate gericht op het
strafdossier in enge zin. Dit was hoofdzakelijk gericht op een reconstructie van de strafrechtelijke
en strafvorderlijke feiten. Meer centraal in het onderzoek stond echter de bestudering van de
verslaglegging van het strafrechtelijk onderzoekstraject: de voortgangs- en vergaderverslagen van
onderzoeksteam en andere beslisgremia. Hierbij deed zich de moeilijkheid voor dat de
vergaderingen met betrekking tot de DUPLO-zaak slechts minimaal bleken te zijn
gedocumenteerd. De onderzoeker kon de hand leggen op slechts enkele summiere
vergaderverslagen, terwijl er wekelijks is vergaderd. Dit leverde beperkingen op in de
mogelijkheden tot reconstructie van het proces van beslissingen en de samenwerking. Deze is
daardoor hoofdzakelijk tot stand gekomen op basis van de interviews. Wel bleken er van de
DUPLO-zaak uitgebreide voortgangsverslagen. Van de DEMO-zaak bleek wel, naast
voortgangsverslagen, een tamelijk uitgebreide documentatie van de vergaderingen te bestaan, met
name de teamvergaderingen.

1.7 Opbouw van dit rapport

25 Een dergelijke onderzoeksmethode wordt in de literatuur “triangulatie” genoemd: het reconstrueren van de
werkelijkheid op basis van verschillende bronnen. Zie N.K. Denzin, The Research Act, Aldine, Chicago, 1978, p.
301-304. t
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De opbouw van het rapport volgt de volgorde van de onderzoeksvragen. In hoofdstuk 3 wordt
ingegaan op de (soorten) beslissingen die in de beide onderzoeken te onderscheiden zijn, inclusief
de momenten waarop en de context waarbinnen die gevallen zijn, wie de beslissingen genomen
hebben, de gronden die eraan ten grondslag hebben gelegen en de factoren die erop van invloed
zijn geweest. Hoofdstuk 4 gaat in op (interne en externe) informatie-uitwisseling, afstemming en
samenwerking. In hoofdstuk 5 wordt het (gepercipieerde) rendement behandeld. Hoofdstuk 6
bevat de samenvatting en conclusies van het onderzoek, waarin tevens getracht is de onderlinge
samenhang tussen de onderzochte variabelen aan te geven en een link te leggen met het hiervoor

f V geformuleerde theoretisch kader. De analyse wordt vooraf gegaan door een korte beschrijving van
beide zaken in hoofdstuk 2.
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2 Korte beschrijving van de zaken

Dit hoofdstuk bevat een korte, feitelijke weergave van de twee milieustrafrechtelijke onderzoeken [
aan de hand waarvan het onderhavige onderzoek is uitgevoerd, de Duplozaak en de Demozaak.
Achtereenvolgens wordt ingegaan op de aard van de aan de orde zijnde milieucriminaliteit, de
betrokkenheid van bestuurlijke instanties, de opzet van het strafrechtelijk onderzoek, het verloop

en de uitkomsten.

2.1 De Duplo-zaak26

2.1.1 Aard van de milieucriminaliteit

In de Duplo-zaak gaat het om: {(1) de illegale import van plastic afvalstoffen van Duitsland naar verschillende locaties in

Nederland,
(2) het illegaal opslaan van deze afvalstoffen op deze locaties en
(3) de illegale export van deze afvalstoffen uit Nederland naar Engeland en Hongkong.

De relevante wetgeving in dit verband bestaat uit de Verordening (EEG) Nr. 259/93, betreffende [
toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese

Gemeenschap (EVOA) en de Wet milieubeheer (Wm).
In de EVOA zijn procedures opgenomen die gelden voor overbrenging van verschillende

soorten afvalstoffen bestemd voor definitieve verwijdering of nuttige toepassing naar en uit

verschillende groepen landen. Voor overbrenging bestemd voor definitieve verwijdering tussen

lidstaten is op grond van de EVOA altijd vooraf een vergunning van het land van bestemming
vereist. Voor de overbrenging van afvalstoffen voor nuttige toepassing is het in de EVOA
gemaakte onderscheid tussen drie categorieën afvalstoffen van belang, welke elk een andere, in
zwaarte oplopende procedure vereisen. Voor de zogenaamde “rode lijst” afvalstoffen geldt de
zwaarste procedure. Overbrenging daarvan mag alleen geschieden met expliciete toestemming
van de bevoegde autoriteiten. Overbrenging van “oranje lijst” afvalstoffen mag plaatsvinden
indien vooraf een kennisgeving is gedaan aan de bevoegde autoriteiten en deze geen bezwaar
hebben gemaakt tegen de overbrenging. Voor “groene lijst” afvalstoffen bestaat geen procedure,
behalve dan dat deze moeten worden afgevoerd naar “naar behoren erkende inrichtingen “. Daar
komt wat Nederland betreft de Wet milieubeheer nog bij. Een “naar behoren erkende inrichting”
is een inrichting die in het bezit is van een Wet milieubeheervergunning.

Concreet gaat het in de Duplo zaak om overbrenging van afvalstoffen bestemd voor
definitieve verwijdering zonder vergunning, overbrenging van oranje lijst stoffen zonder
kennisgeving en tenslotte het opslaan van groene lijst stoffen in een niet naar behoren erkende
inrichting. De eerste twee feiten zijn in strijd met de EVOA, het laatstgenoemde feit levert strijd
op met de Wet milieubeheer.

26 De afkorting Duplo staat voor Duits Plastic Onderzoek.
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Naast de milieudelicten is de verdachten verder valsheid in geschrifte, oplichting,
onttrekking aan beslag en deelname aan een criminele Organisatie ten laste gelegd.

2.1.2 Betrokkenheid bestuurlijke overheden

Als bestuurlijke toezichthouders zijn bij de Duplo-zaak verschillende instanties betrokken. Voor
t. uitvoering van de EVOA is de minister van \TROM het bevoegd gezag. De IMH zorgt voor de

handhaving van de EVOA. De Afdeling Toezicht Afvalstoffen van de HIMH was ten tijde van
het Duplo-onderzoek toezichthouder op de EVOA. De uitvoering van dat toezicht gebeurt sinds
1995 door de vijf regionale inspectiediensten.

Daarnaast zijn er in de regio’s verschillende gemeentelijke en provinciale toezichthouders
op de Wet milieubeheer bij de zaak betrokken in verband met de (illegale) opslag van het afval.

2.1.3 Opzet

Omdat alle bij de Duplo-zaak betrokken politieregio’s aangeven niet de benodigde kennis en
capaciteit in huis te hebben voor een zaak van een dergelijke omvang en complexiteit, verzoekt
de officier van justitie het KM als leider van het onderzoek op te treden. Redenen daarvoor zijn
onder meer dat de benodigde kennis en de capaciteit bij de betrokken politieregio’s niet
voldoende zijn voor een zaak van een dergelijke omvang. Ook het hogere belang, de politiek
gevoeligheid en het verkrijgen van inzicht in de specifieke problematiek vormden redenen om de
zaak aan het KM over te dragen. Feitelijk is dit in strijd met het uitgangspunt en de werkwijzer van het KM, die erop zijn gericht aan te sluiten bij bestaande structuren. In dit opzicht is het

- Duplo-onderzoek dus uitzonderlijk te noemen. Naast leden van het KM werken er verder opspo
ringsambtenaren van verschillende politieregio’s, milieubijstandsteam (MBT), CR1 en DCMR
mee aan het onderzoek.

Het onderzoek kent conform de werkwijze van het KM een opzet in driefasen:
- de “scan”,
- het “vooronderzoek”
- het “operationele onderzoek”.
Elke fase wordt afgesloten met een eindrapportage, welke dient als “beslisdocument” ten behoeve
van de beslissing van de leiding van de participerende diensten en het Openbaar Ministerie om
het onderzoek al dan niet voort te zetten.

Voorafgaand aan elke fase is een aantal doelstellingen ontwikkeld. Deze omvatten aast
het in kaart brengen van de aard, en omvang van de strafbare feiten, het vaststellen van de daarbij
betrokken rechts- en natuurlijke personen en het bepalen van de mogelijkheden tot ontneming van
het wederrechtelijk verkregen voordeel, tevens het in kaart brengen van “de zwakke schakels” (de
juridische, bestuurlijke, financiële en milieuhygiënische knelpunten) in de keten van het ontstaan
tot en met de verwerking van het Duitse plastic afval en het doen van aanbevelingen voor de
aanpak van de problematiek. In dat verband wordt tevens “samenwerking met de bevoegde
autoriteiten” als doelstelling genoemd. Naast de pure strafrechtelijke doelstellingen zijn dus ook
expliciet op preventie gerichte en bestuurlijke doelstellingen opgenomen.
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ï
Het onderzoek is verder opgedeeld in een zestal deelprojecten met elk een eigen [

projecttrekicer. De deelprojecten hebben betrekking op een achttal (opslag)locaties en een tiental
te verrichten onderzoeken per locatie.

De indeling in deelprojecten is gemaakt om het hele project beter te kunnen beheersen,
vanuit een functioneel oogpunt en om de overzichtelijkheid van registratie en documentatie te
bevorderen. Echter, de belangrijkste doelstelling is geweest om de flexibiliteit bij de inrichting
van het strafdossier te bevorderen. Dat er veel aandacht is geweest voor de dossiervorming
bewijst ook het feit dat de procedure rond de administratieve organisatie van het Duplo-onder
zoek is beschreven in een afzonderlijke rapportage.

Ook wat betreft het overleg worden vooraf heldere afspraken gemaakt. Wekelijks hebben
er teamvergaderingen (Centraal Team Overleg, CTO) plaats, welke frequentie eventueel moet
worden verhoogd of verlaagd naar behoefte. In deze vergaderingen zal de belangrijkste [informatieoverdracht plaatsvinden. Elke twee maanden zullen de betrokken diensthoofden
vergaderen (Diensthoofden Overleg, DHO), waarbij ook de teamcoördinator en de officier van
justitie aanwezig zal zijn. De diensthoofden worden in deze vergadering op de hoogte gebracht
van de voortgang van het onderzoek. Zij zullen beheersmatige zaken en indien nodig knelpunten
bespreken. Tenslotte zal er iedere twee weken overleg plaatsvinden tussen de teamleiding, bij
gelegenheid aangevuld met een “projecttrekker” of ander teamlid, en justitie (officier van justitie,
beleidsmedewerkster justitie en parketsecretaris).

Tenslotte moet wat betreft de opzet van het Duplo-onderzoek in het bijzonder worden
gewezen op het deelproj ect 5 het “ketenonderzoek en milieuhygiënische aspecten”. Het betreft
hier een onderzoek dat geen deel uitmaakt van het strafrechtelijk onderzoek in enge zin, maar dat
parallel aan en in wisselwerking met het strafrechtelijk onderzoek is uitgevoerd, en gericht is op
de bredere preventiedoelstelling zoals in hoofdstuk 1 omschreven. Door inzicht te verschaffen in
de milieuhygiënische, milieutechnische, juridische en bestuurlijk-politieke aspecten van de keten
van uit Duitsland afkomstig kunststof afval (het soort afval waar het in de Duplozaak om gaat) {van ontstaan tot eindverwerking en daarvan de zwakke schakels bloot te leggen, is getracht door
middel van aanbevelingen aan diverse “stakeholders” een bijdrage te leveren aan een adequate
handhaving bij im- en export van de genoemde probleemafvalstoffen en het in de toekomst
voorkomen van ongewenste effecten voor Nederland van het zogenaamde DSD-systeem27.

2.1.4 Verloop

De primaire aanleiding tot het Duplo-onderzoek zijn de signalen uit verschillende politieregio’s
alsmede van medewerkers van de afdeling Toezicht Afvalstoffen van de IMH dat in meerdere
loodsen, opslagplaatsen en voormalige landbouwschuren verspreid in Nederland grote partijen uit
Duitsland afkomstig huishoudelijk en kunststof afval zijn aangetroffen. Daarbij blijkt op zeker tmoment dat er een relatie tussen deze locaties bestaat wat betreft de bij het afvaltransport

27 DSD staat voor Duales System Deutschiand, Geselschaft fik Abfallvermeidung und Sekundarrohstoffgewinnung
GmbH; een intermediaire organisatie in Duitsland die verantwoordelijk is voor het organiseren van de inzameling,
sortering en verwerking van door huishoudens aan de bron gescheiden verpakkingen. Bron: Zwakke Schakels.
Ketenonderzoek naar de export van huishoudelijke kunststofrerpakkingen uit Duitsland. Op zoek naar oorzaken,
oplossingen en alternatieven, Krimpen aan den Ijssel: Kernteam ‘zware milieucriminaliteit, 1997.
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betrokken bedrijven. Dit vormt de aanleiding voor een gezamenlijke aanpak van de zaak. Zoals al 
vermeld, wordt het KM door de officier van justitie als leider van het onderzoek aangezocht. 

Wat de inhoudelijke kant van de keuze voor de aanpak van de Duplo-zaak betreft, moet in 
de eerste plaats worden gewezen op het beleid van de IMH, waarin de aanpak van de problema-
tiek rond plastic afval als prioriteit is opgenomen. Bovendien is de verwachting dat met Duplo 
een ander aspect van deze problematiek voor het voetlicht zal worden gebracht dan in een eerdere 
zaak met betrelcking tot vermeend illegale import van Duits plastic afval, de zogenaamde 
Besselse- of Beside-zaak, aan de orde was geweest. In de Beside-zaak speelde met name de vraag 
of er sprake was van groene of oranje lijst afvalstoffen. Alleen in dat laatste geval zou de illegali-
teit van het transport lamnen worden aangetoond. Die vraag kon in de Duplo-zaak worden 
vermeden door te focussen op het ontbreken van de erkenning (de Wm-vergurming) van de 
inrichtingen waar het afval zich beyond. 

Ketenonderzoek 

Aparte vermelding verdient de aanleiding voor het in het kader van de Duplo-zaak verrichte 
"ketenonderzoek" naar de export van huishoudelijke lcunststofverpalckingen uit Duitsland. Het 
betreft een onderzoek naar de zwakke schakels in de keten van het ontstaan tot en met de 
verwerking van dit afval. Aanleiding daarvoor vormt het sterke vermoeden op basis van de 
Duplo-zaak en twee eerdere strafzaken met betrelcking tot plastic afval, waaronder de genoemde 
Beside-zaak, dat er hier sprake is van een structureel verschijnsel, dat klaarblijkelijk niet met een 
enkele strafzaak tot staan gebracht kan worden. In algemene termen geformuleerd gaat het om het 
verschijnsel bestaande uit illegale import van Duitse huishoudelijke afvalstoffen naar Nederland 
en de doorvoer naar lage lonenlanden, hetgeen financiele, milieuhygienische en ethische risico's 
met zich meebrengt. Het idee achter het ketenonderzoek is dat door op meer stnictimele wijze clan 
in een strafrechtelijk onderzoek mogelijk is, inzicht te geven in de zwaldce schakels van dit 
verschijnsel, suggesties voor verbetering lumen worden aangedragen.' 

De eerste signalen (uit de diverse politieregio's en van de afdeling Toezicht Afvalstoffen 
van de Inspectie Milieuhygiene) met betrekking tot de Duplo-zaak dateren van begin 1996. Naar 
aanleiding van die signalen wordt een tweetal vergaderingen belegd met de verschillende 
betrokkenen onder leiding van de officier van justitie. De eerste vergadering draagt vooral een 
orienterend karakter. Uitkomst van die vergadering is het verzoek aan een rechercheur van de 
politie regio Rotterdam Rijnmond en een opsporingsambtenaar van het MBT om de problematiek 
inzichtelijk te maken middels een eerste "scan-rapportage". Op basis daarvan wordt een tweede 
vergadering belegd, waar de beslissing valt om de zaak gezamenlijk aan te paldcen onder leiding 
van het KM. Tevens wordt op deze vergadering besloten een nieuwe, uitgebreidere scan-
rapportage te maken in de standaard opmaak die het KM hiervoor heeft ontwikkeld. 

Verdere verloop 

De eerder genoemde fasen in het Duplo-onderzoek waren als volgt onderverdeeld: 

28  Zie eindrapportage verkennend opsporingsonderzoek d.d 17 juli 1996 voor "achtergronden van het project Duplo 
en de subjecten, de aanleiding tot het instellen van een onderzoek en de resultaten van het verkennend vooronder-
zoek. 
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de scanfase, later benoemd als "verkennend vooronderzoek", van 6 juni tot 11 juli 
1996. 
het vooronderzoek, later benoemd als pro-actief opsporingsonderzoek van 12 juli 
tot 30 september 1996. 
het operationeel onderzoek, later benoemd als klassiek opsporingsonderzoek van 1 
oktober 1996 tot 12 april 1997. 
de fase van afronding apriUmei 1997. 29  

Opmerkelijk (want uitzonderlijk) is dat het Duplo-onderzoek nagenoeg binnen de geplande tijd is 
uitgevoerd. Er is spralce van slechts enkele weken uitloop. 

De strafvorderlijke fasering loopt niet geheel parallel aan de beheersmatige fasering en 
loopt uiteraard langer door (na het inleveren van het strafdossier volgen immers nog de 
tenlastelegging, terechtzitting en uitspraak). Het gerechtelijk vooronderzoek start op 4 november 
1996 en wordt op 11 november 1996 afgerond met een GVO-rapport. In april 1997 wordt het 
strafdossier afgerond en ingeleverd bij de officier. Op 6 mei 1998 dient de officier de 
tenlastelegging in en op 20 mei 1998 vindt de eerste terechtzitting plants, waarop de zaak wordt 
aangehouden. De tweede terechtzitting volgt op 23 november 1998, waama op 7 december 1998 
de uitspraak volgt. 

Wat het verloop van de zaak betreft moet verder nog worden gewezen op de selectie van 
de feiten. Deze vindt plaats in een vroeg stadium (voor de start van de operationele fase) en is ten 
behoeve van het strafdossier nauwelijks meer bijgesteld. In de operationele fase wordt nog een 
feit toegevoegd. Ook tussen het strafdossier en de tenlastelegging zit nauwelijks verschil. De 
tenlastelegging bevat een feit minder. 

Naast het beheersmatige en strafvorderlijke verloop moet het verloop van het 
ketenonderzoek beschreven worden. Dit kende een looptijd van 9 maanden, te weten van 1 
september 1996 tot en met 15 mei 1997 en liep dus parallel aan de operationele fase van het 
strafrechtelijk onderzoekstraject. Oorspronkelijk is het daarin zelfs opgenomen als een van de 
deelprojecten, maar later is ervoor gekozen het ketenonderzoek formeel uit het strafrechtelijk 
onderzoek te lichten. De redenen hiervan hebben te maken met de zogenaamde 
procesverplichtie welke geheitnhouding van de opsporingsinstanties vraagt. Feitelijk bleef er 
echter een sterke wisselwerlcing bestaan tussen het strafrechtelijk onderzoek en het 
ketenonderzoek. Het strafrechtelijk onderzoek vormde de basis voor het ketenonderzoek, en de 
resultaten van het ketenonderzoek droegen op hun beurt bij aan de verheldering van de strafbare 
feiten. De resultaten van het ketenonderzoek zijn echter niet als zodanig in het strafdossier 
opgenomen. 

29  Het KM heeft de benoeming van de verschillende onderzoeksfasen aangepast aan de tenninologie die het OM is 
gaan hanteren naar aanleiding van de parlementaire enquete van de commissie Van Traa. Zie: Advies van het OM 
aan de minister van Justitie over het rapport van de Parlementaire Enquete Comm issie "Inzake Opsporing", Den 
Haag: Openbaar Ministerie, 1996. 

3°  Onder de procesverplichting wordt verstaan het uitgangspunt dat ellce opsporingshandeling op het onderzoek ter 
terechtzitting door de strafrechter wordt getoetst. Vgl. 0.J.D.M.L. Jansen, Het handhavingsonderzoek, diss. UvA, 
Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1999, p. 227, die dit uitgangspunt overigens achterhaald acht. 
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Afstemming met bestuurlijk traject 

Tenslotte is het relevant in het kader van het verloop van het onderzoek melding te maken van de 
wijze waarop afstemming is gezocht met het parallel aan het strafrechtelijk onderzoek lopende 
bestuurlijk traject. Het betreft bier het optreden van de afdeling Toezicht Afvalstoffen van de 
IMH alsmede van toezichthouders van provincies en gemeenten met betrelcking tot de wijze 
waarop het illegaal aangetroffen afval zou moeten worden verwijderd c.q. vernietigd. Met de 
afdeling Toezicht Afvalstoffen is hierover gedurende het gehele onderzoekstraject contact 
geweest met een vaste contactpersoon. Met de provincies en de gemeenten hebben de betrokken 
politieregio's zelf de contacten onderhouden. Hoe dat verlopen is, is onderzocht voor een regio. 
Daarbij bleek dat ook op het regionale niveau gedurende het gehele onderzoekstraject contacten 
met de provincie en betrokken gemeenten zijn onderhouden zowel op ambtelijk als op politiek 
niveau. 

2.1.5 Uitkomsten 

2.1.5.1 Vonnissen 

Op 20 mei 1998 werd een tussenvonnis gewezen. Daarin gaat de Rechtbank Rotterdam mee met 
het pleidooi van de verdediging dat het om soortgelijke afvalstoffen gaat als in een uitspraak van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 31 mei 1996 3 ' in de geschillen tussen 
Beside B.V.en I.M. Besselse enerzijds en de Minister van VROM anderzijds. In die uitspraak 
meldt de Afdeling een drietal prejudiciele vragen te hebben voorgelegd aan het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen. De eerste van die vragen luidt: 
"Dient het begrip "stedelijk/huishoudelijk afval" dat onder AD 160 wordt genoemd in bijlage III 
bij Verordening 259/93/EEG van de Raad van 1 februari 1993 betreffende het toezicht en 
controle op de overbrenging van afvalstoffen birmen, naar en uit de Europese Gemeenschap (..) 
aldus te worden uitgelegd, dat daaronder ook valt afval dat grotendeels bestaat uit de in bijlage II 
bij die Verordening genoemde afvalstoffen van kunststof in vaste vorm, maar daarnaast uit 
verschillende andere in die bijlage genoemde afvalstoffen alsmede uit een geringe hoeveelheid 
van niet in die bijlage genoemde stoffen?" 

De Rechtbank bepaalt dat het onderzoek ter terechtzitting wordt hervat wanneer in 
bovengenoemde zaak door het Hof arrest is gewezen. In het arrest van het Hof van Justitie van de 
EG van 25 juni 1998 (zaak C-192196) beantwoordt het Hof de vraag bevestigend. 
Op 7 december 1998 is het zover. Dan volgt het eindvonnis. De Rechtbank acht de gepleegde 
overtredingen bewezen en de verdachten strafbaar. Zij worden beiden veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van 18 maanden, met aftrek van voorarrest. 

31  M en R, 1996/10, nr. 103 
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2.1.5.2 Eindrapport Ketenonderzoek 

Het ketenonderzoek leverde een eindrapport op ten behoeve van: 
het Ministerie van Justitie, het Openbaar Ministerie; 
het Ministerie van Binnenlandse Zalcen, de politie; 
het Ministerie van VROM, directie Afvalstoffen van het Directoraat-Generaal 
Milieubeheer en afdeling Toezicht Afvalstoffen van de Inspectie Milieuhygiene; 
het Duitse Umweltministerium; 
De Europese Unie: de Europese Commissie.' 

De aanbevelingen die worden gedaan zijn echter, "gelet op de aard en inhoud van de getrokken 
conclusies ", vooral gericht op het Ministerie van VROM. Van het ministerie wordt verwacht dat 
het waar nodig aanbevelingen kan doorspelen aan de Europese Commissie. Daamaast worden 
enkele aanbevelingen gedaan aan het Ministerie van Justitie. De conclusies hebben betrekking op: 

het ontstaan van het afvalprobleem ten gevolge van het Duitse systeem van 
afvalinzameling; 
onvoldoende kennis bij afnemers van de gevaarlijke afvalstoffen; 
de afwenteling van het afvalprobleem op derde wereld landen; 
de noodzaalc tot aanpassing van regelgeving en intensivering van de handhaving 
om te kurmen komen tot adequate controle van grensoverschrijdende 
overbrengingen; 
de grote financiele en politieke risico's bij illegale afvalexporten voor Europese 

overheden en betrolcken bedrijven. 
De aanbevelingen hebben in de eerste plaats betreklcing op de controle op het Duitse systeem van 
inzameling en verwerking van lcunststof afval en de verantwoordelijkheid daarvoor. Het Ministe-
rie van VROM wordt aanbevolen hierover contact op te nemen met het Duitse 
Umweltministerium. Het overgrote deel van de aanbevelingen heeft betreldcing op - door of 
vanwege VROM via de Europese Commissie - aan te brengen aanpassingen in de Europese 
regelgeving met betrekking tot grensoverschrijdende overbrengingen van kunststof afval, de 
EVOA, waaronder ook aanpassingen in de wijze van controle en het handhavingsnetwerk. 
Daamaast worth het Ministerie van Justitie geadviseerd de handhaving op het zogenaamd 
"neutraal laden" van afvalstoffen met een negatieve waarde, dat wil zeggen het laden onder 
gefingeerde bedrijfsnamen en adressen, te intensiveren. Tenslotte worden maatregelen voorge-
steld om de expeditiebranche bewuster te maken van de problematiek van grensoverschrijdende 
overbrengingen van kunststof afval. 

2.2 De Demo-zaak 

2.2.1 Aard van de milieucriminaliteit 

In de Demozaak gaat het om een slibverwerkend bedrijf (STVM) dat verdacht wordt van het 
plegen van emstige en systematische overtreding van de Wet milieubeheer-vergunning (Wm- 

32  Dols, 1997 
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vergunning) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren-vergunning (VVVO-vergunning). 
Concreet wordt STVM ten laste gelegd: 
- oplichting; 
- handelen in strijd met voorschriften verbonden aan de vergunning ex Wet milieubeheer; 
- subsidiair handelen zonder vergunning, art. 18.18 Wm; 
- meer subsidiair handelen in strijd met artikel 10.3 lid 1 Wm; 
- nog meer subsidiair handelen in strijd met artikel 14 Wet bodembescherming; 
- handelen in strijd met de Wvo-vergunning, art. 26 Wvo. 
Verdachte Z, de directeur van STVM, wordt beschuldigd van valsheid in geschrift, art. 225 Sr. 

2.2.2 Betrokkenheid bestuurlijke overheden 

Als bestuurlijk toezichthouders zijn bij het verdachte bedrijf zowel de provincie Overijssel (Wm) 
als de Waterschappen in de regio (Wvo) betroklcen. Zowel provincie als waterschappen hebben 
daarnaast echter ook nog een andere rol ten aanzien van het bedrijf. De provincie is op basis van 
de Afvalstoffenwet verantwoordelijk voor het opstellen van een beleid ten aanzien van de 
verwijdering van zuiveringsslib. In het Provinciaal Afvalstoffenplan 1986-1992 wordt "maximale 
volumereductie" van dit sub als hoofddoelstelling opgenomen. De waterschappen in de regio 
worden met deze taak belast, welke zij uitvoeren door middel van uitbesteding aan de markt, in 
casu STVM. De provincie heeft dus naast haar rol als bestuurlijk toezichthouder van het 
slibverwerkend bedrijf tevens de rol van beleidsmaker met betrekking tot de slibverwerking. De 
rol van de waterschappen ten aanzien van het bedrijf is naast die van bestuurlijk toezichthouder 
tevens die van private contractspartner van het bedrijf. 

2.2.3 Opzet Demo-onderzoek 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Divisie Georganiseerde Criminaliteit van de politic 
Twente in samenwerking met een aantal bijzondere opsporingsdiensten, waaronder het MBT. Het 
onderzoek staat onder leiding van de milieu-officier van het arrondissement Almelo. 

Ook in het Demo-onderzoek wordt eenplanmatige aanpak gevolgd. Er wordt gewerkt aan 
de hand van een werkplan tactisch vooronderzoek waarin doelstellingen zijn geformuleerd en een 
drietal deelprojecten, welke tevens in afzonderlijke plannen worden uitgewerkt. Bovendien wordt 
een tijdlijn afgesproken. Het tactisch vooronderzoek zou ca. 3 maanden moeten duren (van 
november 1995 tot en met februari 1996) en het eventueeel op basis daarvan in te stellen 
strafrechtelijk onderzoek 6 maanden (tot eind augustus 1996). Tenslotte is er de afspraak op 
gezette tijden voortgangsrapportages te produceren, welke als beslisdocumenten met betrekking 
tot het al dan met continueren van het onderzoek dienst moeten doen. Voor het tactisch 
onderzoek zelf (het "operationeel onderzoek") verschijnt in augustus 1996 (dus een half jaar later 
dan gepland) een "Projectplan voortgang Demo-team". 

Tenslotte zijn afspraken gemaakt omtrent de te hanteren overlegstructuur, welke 
overigens niet in het werkplan c.q. de projectplannen zijn opgenomen. Het is de bedoeling dat er 
wekelijks wordt vergaderd met het opsporingsteam (de "teamvergaderingen") en dat er regel-
matig wordt teruggerapporteerd aan de diensthoofden die beslissen over de voortgang van het 
onderzoek (de "evaluatie-besprekingen"). 
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Wanneer we de onderverdeling in fasen in de opzet van het Demo-onderzoek afzetten 
tegen het beleid van de Divisie Georganiseerde Criminaliteit van de politie Twente, zien we dat 
twee fasen voorafgaand aan het tactisch vooronderzoek ontbreken. Het gaat hier in de eerste 
plaats om de zogenaamde omgevingsverkenning welke een beeld zou moeten opleveren van 
risicofactoren in de regio met betreldcing tot (deze vorm van) georganiseerde criminaliteit en 
welke onder andere zou moeten dienen ten behoeve van de selectie van nader te onderzoeken 
branches en instellingen. Dat nadere onderzoek wordt aangeduid als de informatieve fase dat zou 
moeten leiden tot meer specifiek inzicht in de geselecteerde branches en bedrijven en de risico's 
op en aanwijzingen van in casu milieucriminaliteit in die branches. Op basis van een informatief 
onderzoek zou moeten worden bepaald tegen welke bedrijven een tactisch vooronderzoek moet 
worden gestart." De zaak tegen STVM is niet op basis van een dergelijke omgevingsverkenning 
geselecteerd - die omgevingsverkenning heeft namelijk niet als zodanig plaatsgevonden - , maar 
op basis van signalen over het bedrijf vanuit bestuurlijke gremia. Op basis van die signalen heeft 
er wel een informatief onderzoek plaatsgevonden dat voorafging aan en ten grondslag lag aan de 
beslissing tot het starten van het tactisch vooronderzoek (zie hierna onder verloop). Het lijkt 
aannemelijk dat de recente datum van dat beleid (het dateert uit hetzelfde jaar als de start van de 
Demozaak, t.w. 1995) en de acute situatie bij het verdachte bedrijf hier debet aan zijn. 

De doelstellingen van het tactisch vooronderzoek zijn naast vervolging van de verdachten en het 
ontnemen van wederrechtelijk verlcregen voordeel, wegens de vermeende betroldcenheid van de 
overheid (provincie en waterschappen) tevens gericht op "het aantonen van eventuele verwijtbare 
handelingen / verwevenheid van overheidsinstanties bij de huidige STVM-management BV". De 
afstemming met het bestuurlijk traject beperkt zich tot het verstreklcen van adviezen wanneer een 
demiate gevaarlijke situatie blijkt te ontstaan dat onmiddellijk optreden vereist is. In zo'n situatie 
client indien nodig ook het Openbaar Ministerie op de hoogte te worden gesteld. Tenslotte wordt 
er in de doelstellingen een link gelegd naar het parallelle "adviestraject" dat in het Demo-
onderzoek wordt gevolgd (zie hierna). De laatste doelstelling van het strafrechtelijk onderzoek 
betreft de verstreldcing van gegevens daaruit aan de afdeling Advies van de Divisie 
Georganiseerde Criminaliteit. 

Evenals het Duplo-onderzoek kent ook het Demo-onderzoek een traject naast het 
strafrechtelijk onderzoek, dat gericht is op "het verkrijgen van inzicht in het ontstaan van crimi-
naliteit, in dit geval het achterhalen van de oorzaken van het plegen van milieudelicten en 
oplichting door STVM, en het verstrekken van adviezen aan betrokken partners (de diverse 
actoren in het beleidsveld rond STVM) on crimineel handelen in de toekomst te voorkomen."" 

flit zogenaamde adviestraject loopt echter, anders dan in het Duplo-onderzoek, althans 
formeel, van meet af aan parallel aan het strafrechtelijk onderzoek, en is er niet in opgenomen als 
deelproject. Het is gebaseerd op het officiele beleid van de Divisie georganiseerde criminaliteit 
van de politie Twente, dat de bestrijding van de georganiseerde misdaad zowel gericht moet zijn 
op het "achter de tralies Icrijgen van zwaren criminelen" en "het afnemen van crimineel 
vermogen" ("elimineren"), alsook op "het adviseren van overheid en/of maatschappelijke 
instituties over de wijze waarop zij criminelen zo weinig mogelijk kans kunnen geven 

33  Elimineren en Adviseren, rapport haalbaarheidsonderzoek van een andere aanpak van de georganiseerde 
criminaliteit, uitg. Divisie Georganiseerde Criminaliteit, Politic Twente, i.s.m. Spectra, 1995. 
34  Mensink en Jacobs, 1998 (1 wn 2). 
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("adviseren"). 35 Daarin wordt ook de keuze gemaakt voor twee parallelle trajecten (een 
strafrechtelijk- en een adviestraject), uit te voeren door twee afzonderlijke "produktgroepen". 

In het "Projectplan voortgang Demo-team", feitelijk het plan voor het tactisch onderzoek, 
worden de eerste twee doelstellingen uit het tactisch vooronderzoek (vervolging en ontneming 
wederrechtelijk voordeel) gehandhaafd, waarbij de op vervolging gerichte doelstelling nader 
wordt geconcretiseerd met de feiten waarop de vervolging zal plaatsvinden, onder verwijzing 
naar de vordering GVO. De doelstelling met betrekking tot de afstemming met het bestuurlijk 
traject (waarschuwen wanneer onmiddellijk ingrijpen is vereist) wordt niet meer genoemd. De 
doelstelling met betrekking tot het verstrekken van gegevens uit het strafrechtelijk onderzoek aan 
de afdeling Advies van de Divisie is vervangen door een van de doelstelling uit het Adviestraject 
zelf: "het verstrekken van gegevens en adviezen naar het openbaar bestuur / de overheden en de 
branches met betrekking tot vergunningverlening en het aangaan van overeenkomsten en met 
betrekking tot de mogelijkheden van het opwerpen van drempels om herhaling in de toekomst te 
voorkomen." Dit is geen nieuwe doelstelling, want deze figureerde reeds van meet af aan in het 
adviestraject, maar het is opmerkelijk dat deze doelstelling nu is opgenomen in het kader van het 
strafrechtelijk onderzoek. Dit zou kunnen wijzen op de vervaging van de grenzen tussen beide 
trajecten. 

Overigens moet worden opgemerkt dat bij de start van het onderzoek uitdrukkelijk de 
mogelijkheid wordt opengehouden om het strafrechtelijk deel van het onderzoek na het tactisch 
vooronderzoek te beeindigen en alleen met het adviestraject door te gaan. 

"Vooraf moet (..) worden gesteld dat het resultaat van het tactisch vooronderzoek 
ook kan zijn dat er enkel een momentopname kan worden gemaakt met betrelcking 
tot de gepleegde strafbare feiten en dat besloten moet worden enkele 
ADVISEREND en/of op BESTUURLIJK niveau op te treden." (notulen Demo-
team, 14 november 1995, kapitalen in origineel) 

Hoe dit ook zij, het onderzoek (door de Afdeling Advies van de politic Twente) is we! — als deel 
2— in het dossier opgenomen, tezamen met het onderzoek betreffende het mogelijk 
wederrechtelijk verlcregen voordeel. In het resume van het proces-verbaal wordt vermeld dat het 
onderzoek betreft: de risico's met betrelcking tot de markt(condities), de wet- en regelgeving, 
handhaving, financiering en de interne bedrijfsvoering. Het onderzoek is in opdracht van de 
Korpsleiding van de Politic Twente en met toestemming van de officier van justitie verricht. Als 
probleemstelling wordt genoemd: "Welke bestuurlijke / maatschappelijke factoren zijn in het 
onderzoek contra STV Management BV aan te wijzen als causale factoren voor de problemen bij 
de SVI op vergunningtechnisch, milieuhygienisch en financieringsgebied." De beschrijving van 
het geval is lopende het strafrechtelijk onderzoek opgesteld. 

2.2.4 Verloop 

De eerste aanleiding tot het Demo-onderzoek wordt gevormd door signalen vanuit de provincie 
en de REMH, die binnenkomen bij de Afdeling Milieuondersteuning (AMO) van de politic 

35  Elimineren en Adviseren, 1995, t.a.p. Zie ook hoofdstuk 1, par. 4.1 over de gegroeide aandacht bij de politie voor 
haar preventieve taak. 
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Twente in september 1995. Concreet wordt er melding gemaakt van verdachte lozingen op het
riool. Al snel blijkt dat er bovendien sprake is van talrijke klachten over stankoverlast.

Na een korte oriëntatie door de AMO wordt de Divisie Georganiseerde Criminaliteit
(DGC) ingeschakeld omdat het geen eenvoudige zaak lijkt te zijn. De DGC had aangegeven dat
zij in milieuonderzoek ondersteuning wilde geven. De Divisie laat door twee van haar
medewerkers in samenwerking met een medewerker van de AMO een informatiefvooronderzoek
uitvoeren. Feitelijk gaat er aan het tactisch vooronderzoek dus nog een fase vooraf. Van dit
informatief vooronderzoek is geen planmatige opzet gemaakt. Om die reden is het niet vermeld
bij de opzet van het onderzoek, maar alleen bij het feitelijk verloop. Het informatieve onderzoek
is ook met gebaseerd op een “omgevingsverkenning” volgens het nieuwe beleid van de Divisie de
bedoeling is. Het richt zich uitsluitend op STVM naar aanleiding van signalen over dat bedrijf.
Wel vormt het informatieve onderzoek de basis voor de beslissing om een tactisch onderzoek te [starten. Het mondt begin november 1995 uit in het hiervoor genoemde Werkplan tactisch
vooronderzoek.

Het tactisch vooronderzoek duurt in de praktijk aanmerkelijk langer dan gepland (tot en [met februari 1996). Eind april 1996 is nog steeds niet duidelijk of het vooronderzoek überhaupt
“een strafrechtelijk vervolg krijgt ofdat het middels een uitgebreid en onderbouwd advies in de
richting van de overheden zal worden afgesloten.”36

Medio mei 1996 moet dan plotseling de beslissing tot het verrichten van huiszoekingen
worden genomen vanwege een dreigend faillissement van het bedrijf. Deze worden gepland op 9
juli 1996. De aanvraag GVO, waarbij het verlof huiszoekingen en de aanvraag tot afluisteren van
telefoon en faxlijnen, wordt ingeleverd in juni 1996. Het GVO wordt op 1juli1996 geopend.
Formeel is daarmee het strafrechtelijk onderzoek gestart. Juli 1996 vindt tot grote schrik van
autoriteiten en ambtenaren inbeslagname plaats van dossiers van de provincie.

Inmiddels heeft het provinciebestuur op 14 mei 1996 een dwangsombeschikking gestuurd
in verband met het overtreden door STVM van verschillende voorschriften. Tegen de beschikicing [wordt op 28juni1996 bezwaar aangetekend. De provincie schrijft op 11 oktober 1996 dat pas na
het van kracht worden van de beschikking en met inachtneming van een begunstigingstermijn de
bedragen kuimen worden geïnd. Bij dezelfde brief beschikt het provinciebestuur om de termijn
die in de dwangsombeschikking is gesteld te verruimen.

Een plan voor de operationele fase van het strafrechtelijk onderzoek (het hiervoor
genoemde “Projectplan voortgang Demoteam”) ziet pas enkele maanden na de opening van het
GVO het licht. Het wordt besproken en met instemming ontvangen op de “evaluatiebespreking”
van 23 augustus 1996. De daarin geplande tijdsduur van de rest van het tactisch onderzoek
bedraagt 5 maanden, van 1 september 1996 tot 1 maart 1997.

Ook het tactisch onderzQek zal echter meermalen verlengd worden. In de voortgangs
rapportage van 18 oktober 1996 wordt de datum van 31 december 1996 aangehouden voor het [maken van een aanvang met de samenvoeging van de dossiers en het beginnen met het verhoor
van de hoofdverdachten. Deze datum wordt niet gehaald en op 20januari 1997 wordt de datum
opnieuw vastgesteld op 31 maart 1997. Op 19 mei 1997 wordende data voor aanhouding en
verhoor van de hoofdverdachten definitief vastgesteld. Op 1juli1997 wordt als datum voor het
inleveren van het strafdossier alsmede het indienen van de adviesrapportage medio oktober

36Rapportage stand van zaken onderzoek door Demo-team, d.d. 29 april 1998. L
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vastgesteld. Op 12 januari 1998 wordt de inleverdatum van strafdossier en adviesrapportage
verschoven naar later dat jaar.

r Samengevat duurde het tactisch vooronderzoek in plaats van 3 maanden 7 maanden, en
het tactisch onderzoek zelf in plaats van 6 maanden 19 maanden. In totaal duurde het onderzoek
dus in plaats van de geplande 9 maanden in werkelijkheid ruim 2 jaar.

Met betrekking tot het adviestraj eet van het onderzoek moet worden opgemerkt dat dit in
de praktijk sterk verweven is met het strafrechtelijk onderzoek. Dit was in strijd met het
beleidsuitgangspunt van de Divisie georganiseerde criminaliteit dat dit een afzonderlijk traject

f moet zijn. Het adviestraject heeft, mede ten gevolge van de sterke verwevenheid ervan met het
strafrechtelijk traject, eveneens ruim twee jaar in beslag genomen.

2.2.5 Uitkomsten

De verdachten, STVM als rechtspersoon en Z. als directeur, moesten op 27 april 1998 ter
terechtzitting van de Rechtbank Almelo verschijnen. Er was onzekerheid over de geldigheid van
de vergunningen. De Rechtbank hield in dat verband de strafzaak aan. De officier heeft de IMH
Overijssel om helderheid gevraagd. De IMI-I bevestigde dat de vergunningen geldig waren.

2.2.5.1 De eis van de officier en het vonnis van de Rechtbank

De strafzitting van de Rechtbank Almelo was op 30 november 1998. De officier achtte de drie
verdachten schuldig aan milieudelicten en aan oplichting. Hij eiste tegen de hoofdverdachte 30
maanden gevangenisstraf, tegen de andere twee verdachten respectievelijk 24 en 12 maanden
gevangenisstraf, waarvan de laatste 6 maanden voorwaardelijk. Vrij uniek is dat een vierde
verdachte, een interim-manager, een transactie werd aangeboden ten bedrage van 10.000 gulden.
Men zou kunnen denken dat de functie van interim-manager meer in de sfeer van een ingehuurde
toezichthouder thuishoort. De interim-manager heeft het aanbod tot schiklcing overigens
geaccepteerd.

De Rechtbank veroordeelde vervolgens echter alleen terzake van de ten laste gelegde
milieufeiten en kwam tot vrijspraak van de verdachten wat betreft de oplichting. Het vonnis
luidde ten aanzien van de hoofdverdachte een geldboete van 20.000 gulden en twaalf maanden
voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De andere twee verdachten kregen
respectievelijk 10.000 gulden en 5.000 gulden boete en 9 en 6 maanden voorwaardelijke
gevangenisstraf. De Rechtbank ging bij het bepalen van de strafmaat impliciet uit van het feit, dat
de overheid niet voldoende adequaat was opgetreden tegen de verdachten. Voorts telde mee, dat
het omfirst offenders ging en oni milieufeiten.

Van de uitspraak van de Rechtbank gingen zowel de verdachten als de officier in hoger
beroep, de officier, omdat hij van mening was dat oplichting wel kan worden bewezen. Tevens
vond hij, dat de straffen in het vonnis te zeer afweken van wat hij had gerekwireerd. De zaak is
thans37 nog aanhangig bij het Hof Arnhem. Reden daarvan is onder meer dat het uitwerken van de
vonnissen enige tijd in beslag nam. Er was een uitgebreide tenlastelegging, vanwege de vele
opgenomen bewijsmiddelen. Het vonnis betreft dan ook 120 bladzijden. Ook de appelmemorie
van de officier beslaat vele papieren druks.

Het eindrapport is in juni 1999 afgerond.
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2.2.5.2 Adviesrapportage 

Het adviestraject heeft geresulteerd in een uitgebreide rapportage, onderverdeeld in een 
"bestuurskundig" deel en een "financieel-economisch" deel, welke een analyse bevatten van "de 
bestuurlijk-maatschappelijke oorzaken voor de problemen bij STVM op vergunningtechnisch en 
milieuhygionisch gebied" respectievelijk een analyse van "het contract tussen STVM en de 
waterschappen, de financiering van het bedrijf en de bouw, oplevering en het functioneren van 
het bedrijf', beide uitmondend in een aantal conclusies en aanbevelingen, gericht op provincie en 
waterschappen (het bestuurslcundig deel) respectievelijk de waterschappen (het financieel-
economisch deel). 

De conclusies van het adviestraject hebben betreldcing op: 
- (de onwenselijkheid van) de dubbele rol van provincie en waterschappen (enerzijds 

beleidsmalcer respectievelijk contractspartner, anderzijds bestuurlijk toezichthouder) 	
111 

ten aanzien van het bedrijf. Met name wordt gewezen op de afhankelijkheidspositie 
van provincie en waterschappen van het bedrijf met betrekking tot bun slibverwerking 
en op de inhoud van het contract tussen waterschappen en bedrijf, dat voor het bedrijf 
als een wurgconstructie wordt gezien; 

- de financieringsconstructie van het bedrijf, waardoor de waterschappen zijn misleid en 
veel te veel geld hebben betaald aan het bedrijf (en via hen de ingezeten); 

- de lcwaliteit en de onderlinge afstemming van Wm-vergunning en Wvo-vergunning; 
- de lcwaliteit en de onderlinge afstemming van de handhaving van deze vergunningen; 
- (het ontbreken van) verinnerlijking van milieuwaarden bij het verdachte bedrijf. 

Naast de adviesrapportage zelf bestaande uit het bestuurslcundig en het financieel-economisch 
deel, bestaat er een gdntegreerde samenvatting van deze adviesrapportage, waarin wat de 
aanbevelingen betreft onderscheid wordt gemaakt tussen "aanbevelingen ten behoeve van het 
aangaan van een contract" en "aanbevelingen ten behoeve van de vergunningverlening en 
handhaving". 

Ii 
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3 	Cruciale beslissingen 

3.1 	Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de beslissingen in en over de Duplo-zaak respectievelijk de Demozaak 
geanalyseerd, die cruciaal zijn geweest voor het rendement van beide zaken. Het gaat daarbij dus 
enerzijds om beslissingen die consequenties hebben gehad voor de input in het onderzoek (de 
verrichtte inspanningen), anderzijds om beslissingen die de output van het onderzoek (de straf-
rechtelijke en bredere resultaten) hebben beInvloed. 

Voordat de eigenlijke analyse per zaak wordt gepresenteerd (in de paragrafen 3 en 4), 
worden eerst de beslissingen die uit beide zaken als cruciaal naar voren zijn gekomen behandeld 
(paragraaf 2). Op basis van de analyse van het proces van beslissingen is namelijk een aantal 
soorten beslissingen te onderscheiden, alsmede een aantal cruciale beslismomenten. Bovendien 
kunnen verschillende beslisgremia met betrelcking tot een milieustrafrechtelijk onderzoek worden 
onderscheiden. Het vooraf presenteren van dit uit de analyse naar voren komende kader dient 
vooral de leesbaarheid. De verwachting is dat de eigenlijke analyse zo beter te plaatsen zal zijn. 

In de analyse in engere zin (per zaak) zal de nadruk liggen op de inhoud van de 
(verschillende soorten) cruciale beslissingen, de gronden waarop deze genomen zijn en de facto-
ren die crop van invloed zijn geweest. Bovendien zal voor zover mogelijk worden nagegaan wat 
de consequentie van de verschillende beslissingen (in hun onderlinge samenhang) is geweest dan 
wel naar verwachting zou lcurmen zijn. 

3.2 Het besliskader 

3.2.1 Soorten beslissingen of dimensies van milieustrafrechtelijk onderzoek 

Op basis van de onderzoeksgegevens is een indeling te maken in verschillende soorten 
beslissingen die tij dens een milieustrafrechtelijk onderzoek worden genomen, waarmee tevens de 
dimensies van dergelijk onderzoek zijn aan te geven. Het gaat daarbij om de volgende dimensies: 
1. strafrechtelijke/strafvorderlijke dimensie; 
2. beleidsmatige dimensie; 
3. beheersmatige dimensie; 
4. strategische dimensie. 

Ad 1. In de eerste plaats kent het onderzoek uiteraard een strafrechtelijk-/strafvorderlijke 
dimensie. In deze dimensie staan de strafbare feiten en de daarvan verdachte natuurlijke of 
rechtspersonen centraal. 

Het hoofddoel van het milieustrafrechtelijk onderzoek is in deze dimensie het (zo hoog 
mogelijk) veroordeeld krijgen van de (grootste) criminelen op de (meest ernstige) gepleegde 
feiten. Hierin onderscheidt milieustrafrechtelijk onderzoek zich niet van strafrechtelijk onderzoek 
naar de meer klassieke vormen van criminaliteit zoals moord, drugsmisdrijven of incest. 
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Hierbij moet wel worden aangetekend dat in milieustrafrechtelijk onderzoek, in 
tegenstelling tot de meer klassieke vormen van strafrechtelijk onderzoek, vaak niet direct onom-
wonden duidelijk is of er wel sprake is van strafbare feiten. Moord is per definitie strafbaar en 
het met zich meedragen van cocaine ook. Warmeer een persoon of bedrijf echter ergens gevaarlijk 
afval transporteert of heeft opgeslagen, hangt de strafbaarheid af van verschillende factoren, zoals 
de vraag of er een vergurming is en wat de inhoud daarvan is. Hieruit vloeit voort dat milieustraf-
rechtelijk onderzoek in aanvang minder dadergericht zal zijn en meer gericht op verheldering van 
het feitencomplex. 

De vermoedens van het plegen van strafbare feiten vormen in deze dimensie de aanleiding 
tot het starten van het onderzoek, en ook de daarop volgende beslissingen hebben betrekking op 
de strafbare feiten en de daarvan verdachte personen. Het betreft beslissingen met betreklcing tot 
de selectie van de te onderzoeken en ten taste te leggen strafbare feiten en met betrekking tot de 
vervolging van de daprvan verdachte natuurlijke of rechtspersonen (het strafrechtelijk aspect van 
de zaak) en de procesrechtelijke aanpalc daarvan (het strafvorderlijk aspect van de zaak). 

Ad 2. Milieustrafrechtelijk onderzoek omvat echter, meer dan strafrechtelijk onderzoek naar de 
klassiek vormen van criminaliteit, een sterke beleidsmatige dimensie. In deze dimensie staat de 
gerichtheid op het vigerende milieubeleid centraal. Dit geeft het milieustrafrecht zijn aparte 
karakter." 

De beslissing om een milieustrafzaak aan te paldcen zal in deze dimensie niet bepaald 
worden door de ernst van de vermoedelijk gepleegde strafbare feiten, de status van de mogelijke 
verdachten of de ingeschatte haalbaarheid van een veroordeling, maar ook om ongewenste 
situaties ongedaan te maken. Van belang is vooral de vermoedelijke bijdrage die het onderzoek 
zal kunnen leveren aan het milieubeleid, dat wil zeggen aan de verbetering van beleid en 
regelgeving en de verbetering van de organisatie en het functioneren van het handhavingnetwerk. 
De selectie van een milieustrafzaak wordt in de beleidsmatige dimensie dus sterk bepaald door de 
prioriteiten van het milieubeleid. 

Maar ook de aanpak van de zaak zal door de gerichtheid op het leveren van een bijdrage 
aan het milieubeleid anders gericht zijn dan in de strafrechtelijke dimensie. Daarbij valt vooral te 
denken aan het soort informatie dat in het kader van de strafzaak wordt verzameld en de wijze 
waarop die infonnatie wordt gepresenteerd. Met een beleidsdoel in het achterhoofd zal de infor-
matieverzameling niet enkel gericht zijn op de vermoedelijk gepleegde feiten en de daarvan ver-
dachte personen, maar ook op het verkrijgen van inzicht in de onderliggende problematiek. De 
presentatie van de informatie moet zodanig zijn dat deze toegankelijk is voor beleidsmakers en 
regelgevers. Dat betekent dat deze een andere vorm (en omvang!) moet hebben dan die van de 
voor buitenstaanders weinig toegankelijke, in het strafproces gangbare, documenten van proces 
verbaal, tenlastelegging en vonnis. Anders en simpeler gesteld, de beleidsrelevante informatie 
moet uit de strafzaak worden gehaald en in een beleidsnota worden neergelegd. Uiteraard is het 
van belang dat deze nota vervolgens bij de juiste instanties terechtkomt. 

Zie over het begrip "bestuursafhankelijkheid" van het milieustrafrecht onder meer M.G. Faure, De gevolgen van 
de ‘administratieve afhankelijkheid' van het milieustrafrecht: een inventarisatie van Icnelpunten, in: M.G. Faure, J.C. 
Oudijk en D. Schaffmeister (red.), Zorgen van heden, Gouda Quint, Arnhem, 1991, p.91-150. 
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Ad 3. Kennen de strafrechtelijk-/strafvorderlijke en de beleidsmatige dimensie een sterke 
gerichtheid op de (strafrechtelijke respectievelijk beleidsmatige) uitkomsten van het strafrechte-
lijk onderzoek, de derde, de beheersmatige dimensie, is primair gericht op de input in het 
onderzoek. In deze dimensie gaat het om de inzet van mensen en middelen. Idealiter worden 
beslissingen over die inzet uiteraard wel in sterke mate mede bepaald door de gerichtheid op het 
strafrechtelijk respectievelijk het bredere doel van het onderzoek. In die zin kunnen 
beheersmatige beslissingen ook worden aangeduid als beslissingen over de voortgang van het 
onderzoek. Het gaat dan immers om de vraag of en in welke mate de tot dan toe behaalde en de te 
verwachten resultaten van het onderzoek de voortgang ervan rechtvaardigen. Beheersmatige 
beslissingen zullen vaak echter ook worden ingegeven door de pragmatische overweging of er 
mensen en middelen beschikbaar zijn. Het zijn ook overwegingen om een onderzoek wel of niet 
te starten. 

Ad 4. Als laatste valt aan milieustrafrechtelijk onderzoek een strategische dimensie te onder-
scheiden. Hoewel deze dimensie wellicht ook gezien kan worden als (deels) overlappend met de 
andere drie dimensies, wordt zij hier toch afzonderlijk besproken, omdat ook in deze dimensie 
weer een bepaald type beslissingen kan worden onderscheiden, te weten beslissingen met 
betrekking tot de aanpak van de zaak. Te denken valt daarbij aan de opzet en organisatie van het 
onderzoek, de wijze van teamvorming, de samenstelling van het team en de verdeling van de 
verantwoordelijlcheden, de verkozen overlegstructuur, de wijze van dossiervorming en de inhoud 
van het dossier, de wijze waarop afstemming wordt gezocht met relevante derden, etc. 

De overlap van de strategische dimensie met de strafrechtelijk-/strafvorderlijke respec-
tievelijk de beleidsmatige dimensies van het onderzoek is gelegen in de mogelijke gerichtheid 
van strategische beslissingen op strafrechtelijk-/strafvorderlijke respectievelijk beleidsdoelen. 

Daarnaast kunnen strategische beslissingen echter ook gericht zijn op de afgtemming met 
en ondersteuning van bestuursrechtelijke handhavingtrajecten, in hoofdstuk 1 genoemd als 
mogelijk bestanddeel van het bredere rendement van milieustrafrechtelijk onderzoek, naast de bij-
drage die milieustrafrechtelijk onderzoek kan leveren aan verbetering van beleid en regelgeving 
en het han.dhavingnetwerk (het beleidsdoel). 

De mogelijke overlap van de strategische dimensie met de beheersmatige dimensie is erin 
gelegen, dat die strategische beslissingen die betrekking hebben op (het tot stand brengen en 
organiseren van) samenwerking binnen het opsporingsteam consequenties kunnen hebben voor 
de bereidwilligheid om mensen vanuit de verschillende betrokken instanties in te zetten. 
Daarnaast kunnen strategische beslissingen medebepalend zijn voor de mate waarin die inzet 
noodzakelijk is. 

3.2.2 Beslismomenten of de fasering van milieustrafrechtelijk onderzoek 

Uiteraard is op basis van de bestudering van twee milieustrafzaken niet in algemene zin aan te 
geven wanneer bepaalde beslissingen worden genomen in milieustrafrechtelijk onderzoek. Er 
bestaan echter wel verschillende blauwdrulcken voor de fasering van dergelijk onderzoek, waarin 
uiteraard bepaalde beslismomenten zijn te onderscheiden. 

Met name moeten worden genoemd de blauwdrulcken voor de fasering van 
(milieu)strafrechtelijk onderzoek die het Openbaar Ministerie achtereenvolgens heeft opgesteld in 
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het Handboek Milieudelictenen" in het Advies van het OM aan de minister van Justitie over het 
rapport van de Parlementaire Enquete Commissie "Inzake Opsporing"." Ook het KM heeft in 
haar Project-plan Kemteam "Zware Milieucriminaliteir" een blauwdruk gepresenteerd, welke 
later echter is aangepast aan de terminologie van het OM in haar advies inzake "Van Traa" en 
daarmee dus nu overeenkomt." 

Daamaast worden er in de regionale politiepraktijk ook andere, eigen indelingen 
gehanteerd, waarvan de fase-indeling van de Divisie Georganiseerde Criminaliteit van de politie 
Twente een voorbeeld is." 

Grofweg komen de verschillende faseringen neer op een indeling in drie of vier fasen, 
welke door verschillende bronnen verschillend worden aangeduid. 
1. De eerste fase betreft het inzamelen van meer algemene informatie (uit "open bronnen") 

welke nog niet gericht is op specifieke strafbare feiten en verdachten, maar meer op het in 
beeld brengen van een bepaalde vonn van criminaliteit (in het geval van milieucrimi-
naliteit gericht op bepaalde branches). 

2. De tweede fase betreft een vooronderzoek, dat tot doel heeft het feitencomplex en de 
daarbij betroldcen verdachten zo concreet mogelijk in beeld te brengen. 

3. De derde fase, het eigenlijke opsporingsonderzoek, is gericht op de bewijsvergaring van 
een bepaald feitencomplex gepleegd door bepaalde verdachten. 

4. Vaak wordt dan ook nog een vierde fase, de afrondings- en evaluatiefase genoemd. 

Een belangrijk verschil tussen de presentatie van de (qua terminologie dus eon en dezelfde) 
faseringsblauwdruk door respectievelijk het OM en het KM ligt in de nadruk die zij leggen op de 
strafvorderlijke dimensie van het milieustrafrechtelijk onderzoek (het OM), respectievelijk de 
strategische dimensie daarvan (KM). Meer concreet gezegd: het OM behandelt de strafvorderlijke 
criteria die de overgang tussen de verschillende fasen markeren, de toegestane 
opsporingshandelingen, de daartoe bevoegde functionarissen en het soon misdrijven waarop de 
opsporingshandelingen betrelcking mogen hebben. Het KM omschrijft per fase welke handelingen 
verricht moeten (niet mogen) met het oog op de doelen van de verschillende fasen. Die doelen 
betreffen vooral de kennisoverdracht van het KM aan de politieregio's, plus overige. Het KM 
bespreekt dan ook tevens per fase met wie op welke wijze moet worden samengewerkt. De 
Divisie Georganiseerde Criminaliteit van de politie Twente legt in haar fase-indeling de nadrtdc 
op de strafrechtelijke en beleidsdoelen die in elke fase moeten worden nagestreefd. Daarmee 
impliceert de Divisie naast de strafrechtelijk-strafvorderlijke informatievergaring tevens de 
bredere informatievergaring en -verwerking die gericht is op die beleidsdoelen, in haar fasering. 
Dat doet het KM niet. Het KM onderscheidt een traject van risicoartalyses en 
fenomeenonderzoeken (later aangeduid als verkennende onderzoeken) los van de fasering van het 
strafrechtelijk onderzoek. 

Wat zeggen nu deze fase-indelingen over eventuele beslismomenten? In de eerste plaats is 
het eenvoudig na elke fase een moment te onderscheiden waarop moet worden besloten of de 
volgende fase al dan niet zal worden ingegaan en op welke wijze, de zogenaamde 

" Ministerie van VROM, Reeks Handhaving Milieuwetten, 1996/90. 
Openbaar Ministerie, Den Haag 1996. 
Krimpen aan den lissel, 1995. 

42  Strategienota Aanpak Zware Milieucriminaliteit, Openbaar Ministerie, Den Haag, 1998. 
43  Elimineren en Adviseren, 1995, t.a.p. 
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voortgangsbeslissingen of beheersmatige beslissingen. Dat wil overigens niet zeggen dat 
dergelijke beslissingen niet ook binnen de verschillende fasen genomen kunnen worden. Dit zal 
met name het geval zijn als er sprake is van uitbreiding, koerswijzigingen en uitloop van het 
onderzoek. Achter deze beheersmatige beslissingen liggen echter de meer inhoudelijke beslissin-
gen gericht op het beoogde strafrechtelijk en beleidsmatig resultaat van het onderzoek, alsmede 
de strategische beslissingen over de beoogde aanpak. Die beslissingen zouden de voortgangsbe-
slissingen als het ware moeten "voeden" en gaan er dan ook idealiter aan vooraf. In de beide 
onderzochte zaken is dat duidelijk aanwijsbaar het geval. In de Duplo-zaak is er na iedere fase 
een plan van aanpak voor de volgende fase geproduceerd met daarin de doelen en de beoogde 
strategie. In de Demo-zaak is er bovendien veelvuldig tussentijds gerapporteerd over de inhoude-
lijke en strategische voortgang van het onderzoek. 

3.2.3 Beslisgremia of de zeggenschap over milieustrafrechtelijk onderzoek 

Met het onderscheid tussen voortgangsbeslissingen Of beheersmatige beslissingen enerzijds en 
(beslissingen over) de inhoudelijke onderbouwing daarvan anderzijds, komen we tevens op het 
onderscheid tussen de verschillende beslisgremia met betrekking tot milieustrafrechtelijk 
onderzoek. 

De inhoudelijke beslissingen over een zaak (de beslissingen in de zaak: doelstellingen en 
strategie) worden feitelijk genomen door het opsporingsteam, dat formeel onder leiding staat van 
de officier van justitie. Het team stelt in de achtereenvolgende fasen plannen van aanpak op dat 
het voorlegt aan degenen die beslissen over respectievelijk de selectie en de voortgang van het 
onderzoek. 

De beslissingen over de zaak (selectie en voortgang) vinden plaats in hogere beslisgremia. 
De selectie van een zaak vindt plaats door de rechercheofficier van justitie in overleg met de 
leiding van de recherche. De voortgangsbeslissingen worden genomen door de leidinggevenden 
van de diensten die mensen leveren voor het onderzoek (de "diensthoofden"). 

In het geval een zaak wordt voorbereid - en in het uitzonderlijke geval van Duplo tevens 
wordt geleid - door het KM, wordt de selectiebeslissing genomen door het Parket Generaal op 
voorspraak van de Werkgroep Aanpak Zware Milieucriminaliteit, die op haar beurt wordt gevoed 
door voorstellen van de Stuurgroep KM, welke tenslotte de inhoudelijke onderbouwing voor de 
selectiebeslissing verkrijgt van het KM zelf. Voortgangsbeslissingen worden ook als het KM de 
projecttrekker dan wel projectleider is, genomen door de betroldcen "diensthoofden. 

3.3. Cruciale beslissingen in en over de Duplo-zaak 

3.3.1 Inleiding 

Het algemene beeld dat oprijst uit de beschrijving van de Duplo-zaak in hoofdstuk 2 is niet alleen 
dat van een planmatig opgezet, maar tevens dat van een volgens plan verlopen onderzoek. Alle 
geplande activiteiten zijn uitgevoerd binnen de daarvoor begrote tijd. Bovendien kan op basis van 
de onderzoeksgegevens worden vastgesteld dat er binnen het opsporingsteam algehele tevreden-
heid heerst over de uitkomsten van het onderzoek. Er kan dus worden gesteld dat volgens de 
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direct bij het onderzoek betrokkenen het rendement van het onderzoek - de verhouding tussen de 
verrichte inspanningen (de input) en de behaalde resultaten (de output) - optimaal is. 

Waarop die tevredenheid gebaseerd is, en in hoeverre deze tevredenheid gedeeld wordt 
door de stakeholders van het onderzoek, is het onderwerp van hoofdstuk 5 met betreldcing tot het 
rendement van het onderzoek. Hier is de vraag aan de orde welke beslissingen cruciaal zijn 
geweest voor het planmatige verloop en de door betroklcenen als positief beoordeelde uitkomsten 
van het onderzoek, welke overwegingen aan die beslissingen ten grondslag hebben gelegen en 
welke factoren die beslissingen hebben beinvloed. 

Bij de analyse van de beslissingen wordt de hiervoor in paragraaf 3.2.1 gepresenteerde 
indeling in soorten beslissingen c.q. de dimensies van milieustrafrechtelijk onderzoek gevolgd. 
Eerst zal worden ingegaan op de outputgerichte strafrechtelijk-strafvorderlijke (3.3.2) en 
beleidsmatige dimensie van het onderzoek (3.3.3), waama tevens wordt ingegaan op de 
afstemming tussen die twee dimensies (3.3.4). Vervolgens komen de meer inputgerichte 
strategische (3.3.5) respectievelijk beheersmatige dimensie (3.3.6) van het onderzoek aan de orde. 

3.3.2 De strafrechtelijke dimensie van het Duplo-onderzoek 

In de strafrechtelijke dimensie van het Duplo-onderzoek moeten twee soorten beslissingen 
worden genoemd welke met name van belang zijn geweest voor het rendement van het 
onderzoek. Het gaat in de eerste plaats om de beslissing tot selectie van de Duplo-zaak en ten 
tweede om de daarbinnen geselecteerde feiten en verdachten. 

Strafrechtelijke argumenten voor de selectie van de Duplo-zaak 
Hoewel de beslissing tot selectie van de zaak formeel genomen is door het Openbaar Ministerie 
te Rotterdam, op voorspraak van de Werkgroep Aanpak Zware Milieucriminaliteit, is de 
onderbouwing ervan feitelijk geleverd door het ICM, welke het voorstel tot aanpalc via zijn 
Stuurgroep bij de Werkgroep heeft ingediend. Overigens moet hier worden opgemerkt dat er aan 
deze beslissing tot selectie van de zaak op het landelijk niveau van het KM al selectiebeslissingen 
in de verschillende betrokken regio's vooraf gegaan waren. Daar waren onderdelen van wat later 
de Duplo-zaak zou worden immers al opgepakt. De selectiebeslissing op landelijk niveau betrof 
dus in feite de vraag of de zaalc gezamenlijk (en onder leiding van het KM) zou worden 
aangepakt. 

In de verschillende betrokken regio's lijkt de selectie van de aldaar spelende (deel)zaken vooral te 
zijn ingegeven door de grote (dreigende) maatschappelijke schade die de opslag van het afval 
veroorzaalcte, wellce direct ingrijpen vereiste. Ben betrokken medewerker van een van de 
regionale politiediensten meldt in dit verband dat het ging om een "politiek gevoelig onderwerp". 
"De zaken lagen primair op politiek niveau heel gevoelig. Temeer omdat we net de 
Branex-branden in Amsterdam hadden gehad. De volksgezondheid was in het geding, 
omdat het over zeer rote hoeveelheden afval ging. Men vreesde calamiteiten en, 
misschien wel terecht, het kostenverhaal als betrokkenen de zaak niet zouden ontruimen." 

Maar feitelijk is het zo dat de ME (via het M13T) een eerste beslissing nam door de zaak bij het 
parket Rotterdam aan te kaarten. Toen is de bal, via de OvJ te Rotterdam, via het ICM, en zo door, 
aan het rollen gegaan. 
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De milieuofficier van het arrondissement Rotterdam, die later verantwoordelijk werd voor de 
Duplo-zaak, maalct melding van reeds in een vroeg stadium opgelegde dwangmaatregelen door 
twee regionale officieren, hetgeen ook wijst op de noodzaak tot direct ingrijpen als belangrijke 
aanleiding om de zaken op regionaal niveau te starten. 

Ter legitimering van de selectie van de Duplo-zaak op landelijk niveau, oftewel de gezamenlijke 
aanpak, worden door leden van de leiding van het KM in de strafrechtelijke dimensie een zuiver 
strafrechtelijk en een meer strafrechtspolitiek argument aangevoerd. 

Als context van de selectiebeslissing moet worden gezien het gegeven dat er al meerdere 
plasticzaken hadden gelopen voorafgaand aan de Duplo-zaak, waarvan er een was aangehouden 
in verband met prejudiciele vragen aan het Europese Hof van Justitie. Dit bracht met zich mee dat 
er een zekere terughoudendheid bestond andere plasticzaken aan te paldcen voordat er duidelijk-
heid was over de prejudiciele vragen, hetgeen tot gevolg had dat er voor plastichandelaren een 
leemte ontstond waarin zij konden opereren, hetgeen zij ook deden. 

Het leek er sterk op dat de betrokken bedrijven moedwillig gebruik maakten van de 
windstilte die na "Besselse" was ontstaan. Later bleek zelfs dat zij contacten van dit bedrijf 
hadden overgenomen. De maatschappelijke schade die dit "gesleep met plastic" teweegbracht was 
bovendien groot. Er was sprake van acuut gevaarlijke situaties in Nederland, alsmede van het 
transporteren van het probleem naar de derde wereld, hetgeen voor Nederland weer grote 
financiele risico's met zich meebracht. Er was dus een duidelijk respressief-strafrechtelijk argu-
ment om de zaalc aan te paldcen. 

Daar kwam echter bij dat de Duplo-zaak, naar het zich op het eerste gezicht liet aanzien, 
andere aspecten van de problematiek van illegale grensoverschrijdende plastictransporten aan het 
licht zou brengen dan tot dan toe gebeurd was. Hiermee komt het argument dat er met deze zaak 
een bijdrage kan worden geleverd aan de verdere ontwikkeling van de jurisprudentie om de hock 
lcijken. Zo werd verdere jurisprudentie gezien als een handhavingsinstrument. Men meende bij 
Duplo een casus te hebben die een andere invalshoek had dan de Besselse zaak. 

Dit meer strafrechtspolitieke argument lijkt van minstens zo grote betekenis geweest te 
zijn voor de selectie van de Duplo-zaak als het argument van repressie van de verdachten die 
moedwillig grote maatschappelijke schade veroorzaakten. 

De strafrechtelijke argumenten voor de selectie van de feiten 
De selectie van de te vervolgen strafbare feiten in eigenlijke zin is voorafgegaan door de selectie 
van de opslaglocaties in Nederland waarop het onderzoek zich zou richten. 

Wat die opslaglocaties betreft, moet worden opgemerkt dat er een samenloop was van 
pragmatische en strafrechtelijke overwegingen om tot selectie te komen, hetgeen te maken heeft 
met de regionaal georienteerde start van het Duplo-onderzoek. Daardoor was er al onderzoek 
verricht op drie locaties, waarbij op twee locaties zelfs al een dwangmaatregel was opgelegd. 
Deze omstandigheid leidde bijna automatisch tot de selectie op landelijk niveau van deze drie 
locaties. Volgens de betrokken officier was er nauwelijks een mogelijkheid tot keuze, omdat op 
twee locaties een dwangmaatregel was opgelegd, waardoor het strafrecht al was ingezet. Om 
schadeclaims te voorkomen, moest het proces wel worden voortgezet. Op zichzelf komt dit vaker 
voor. Zeker in de grotere zaken zijn reeds andere officieren betrokken geweest. Deze min of meer 
"toevallige" selectie kon echter wel worden ondersteund door strafrechtelijke argumenten. 
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Een vierde locatie werd in het onderzoek opgenomen vanwege de omstandigheid dat daar 
een ander strafbaar feit aan de orde was dan met betreldcing tot de eerste drie locaties. Dit geval 
betrof onder meer de versleping van vijftig containers naar Hongkong. De zaak lag gevoelig, 
omdat de Staat zou kunnen warden verweten afval te dumpen in derde wereldlanden. 

Andere locaties die gaandeweg het onderzoek werden aangemeld bij het Duplo-team 
werden buiten het onderzoek gehouden omdat ze niets zouden toevoegen (meer van hetzelfde en 
kleinere locaties) en qua onderzoek te veel inspanning zouden vergen (een opslagplaats in 
Belgie). 

Per locatie is een aantal strafbare feiten geselecteerd. Naast deze pure milieufeiten lcwamen oak 
valsheden in geschrift, oplichting en flessentreklcerij aan het licht, welke oak in het onderzoek 
zijn meegenomen. Tenslotte is deelnatne aan een criminele organisatie ten laste gelegd. In het 
navolgende worden kort de strafrechtelijke argumenten voor deze selectie weergegeven. 

Het eerste milieufeit betreft de illegale overbrenging van afvalstoffen vanuit Duitsland 
naar Nederland. Het primaire argument am dit feit aan te paldcen was de reeds genoemde 
maatschappelijke schade die een dergelijk feit veroorzaakt. Afval dat in het buitenland is 
geproduceerd komt in Nederland, terwij1 dit land er niet verantwoordelijk voor is. Daamaast 
werd, eveneens met het oog op de (te verwachten) maatschappelijke schade (financiele schade 
voor de Nederlandse overheid) de export naar Hongkong als feit geselecteerd. 

Met betrekking tot deze beide feiten speelde de lcwestie over wat groene lijststoffen waren 
die aan het Europese Hof was voorgelegd in de Besselse-zaak. De juridische haalbaarheid werd 
hierdoor twijfelachtig. Dit was de reden om te onderzoeken of de omstandigheden in de Duplo-
zaalc, zoals werd vermoed, niet net even anders waren, waardoor de problematiek van de 
prejudiciele lcwestie omzeild kon worden. Daarvoor moest worden aangetoond dat het niet ging 
am invoer van afvalstoffen die bestemd zijn voor nuttige toepassing, maar van invoer van afval-
stoffen die bestemd zijn voor definitieve verwijdering. 
"Indien Icon worden aangetoond dat er sprake is van afvalstoffen die bestemd zijn voor 
definitieve verwijdering, worth, ongeacht of er sprake is van 'groene' of oranje lijststoffens 
[waarop de prejudiciele vragen betrekking hadden - MS], gehandeld in strijd met artikel 
15, lid 7 van de EVOA, omdat deze in dat geval (definitieve verwijdering) een 
vergunningenprocedure voorschrijf t. 	aldus de Eindrapportage vooronderzoek Duplo, 
KM, 30 september 1996. 

Zo werd dus de juridische haalbaarheid vergroot. Dit gebeurde tevens door behalve de in- en 
uitvoer, daarnaast de illegale opslag van het afval in de zaak te betrekken. Oak voor de selectie 
van dit feit was de maatschappelijke schade een belangrijk argument, maar tevens werd met dit 
feit in ieder geval de problematiek van de 'groene' of 'oranje lijststoffen' omzeild, omdat ook 
'groene lijststoffen' conform de EVOA naar een 'naar behoren erkende inrichting' - dat is in 
Nederland een conform de Wm erkende inrichting - moeten warden getransporteerd. Dit was 
overduidelijk niet het geval. 

Ben ander argument voor selectie van dit laatste feit was van strafvorderlijke aard, omdat 
strafbare feiten nodig waren, waarvoor voorlopige hechtenis was toegestaan. Oak voor het 
opnemen van de valsheden in geschrift was dit een argument. Daamaast gold als argument "dat 
het de verdachte tekent", hetgeen oak geldt voor de feiten oplichting en flessentreklcerij. Dit kan 
een bijdrage leveren aan de straftoemeting. In de meeste gevallen ging het am feiten die oak op 
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zichzelf een hoge strafmaat kennen, in een enkel geval werd echter ook een feit opgenomen dat 
op zichzelf onbetekenend was. Reeds in 1995 was bij verdachte beslag gelegd op goederen in zijn 
woning wegen het niet betalen van een vordering. De verdachte had toen direct die goederen 
onttroldcen aan het beslag, een strafbaar feit, waarvoor slechts een geringe vrijheidstraf geldt. 
Maar, aldus de zaaksofficier, dat was "ook weer prototypisch voor iemand die al oplichtend, het 
ene gat met het andere dichtend, door het leven trekt en dus ook rechtelijke uitspraken van beslag 
aan zijn laars lapt." 
Ook het opnemen van deelname aan een criminele organisatie diende mede dit doel, "omdat je 
daarin voor een deel ook nog feiten in kwijt kunt die je niet verder hebt uitgewerkt, maar 
waardoor je wel in staat bent om de rechtbank een compleet beeld te schetsen." Daarnaast konden 
met behulp van dit feit ook verdachten die zelf weinig strafbare handelingen hadden verricht, 
maar wel het brein achter die handelingen waren, worden aangepakt. Tenslotte had de keuze nog 
het voordeel van een extra bewijsmogelijkheid. De tweede verdachte had weinig uitvoerings-
handelingen met betrekking tot de uitvoer, de opslag, de im- en export verricht. Wel was hij heel 
duidelijk de man achter de schermen. Juist bij dit type daders wordt het bewijs vergemalckelijkt, 
dat hij met een aantal anderen een criminele organisatie heeft gevormd Aldus de zaaksofficier 
Duplo. 

3.3.3 De beleidsmatige dimensie van het Duplo-onderzoek 

De beleidsmatige dimensie van het Duplo-onderzoek vinden we met name in een drietal (soorten) 
beslissingen. In de eerste plaats spelen beleidsoverwegingen naast de hiervoor besproken 
strafrechtelijke overwegingen een rol in de beslissing tot selectie van de Duplo-zaak op landelijk 
niveau. Daarnaast hebben vooral beleidsmatige overwegingen ten grondslag gelegen aan de 
beslissing tot opname van het ketenonderzoek in de Duplo-zaak en aan beslissingen over de wijze 
waarop dit is opgezet. 

Beleidsmatige argumenten voor de selectie van de Duplo-zaak 
In de eerste plaats wordt als beleidsmatige overweging die ten grondslag ligt aan de selectie van 
de Duplo-zaak genoemd door leden van de teamleiding (KM) en leden van de Stuurgroep KM 
"dat de export van afval een beleidsprioriteit is". Dit argument zou echter gelden voor iedere 
plasticafval zaak. De zaaksofficier geeft er echter de volgende toelichting bij. Het Nederlandse 
standpunt inzake de uitleg van groene of oranje lijststoffen op grond van de EVOA wijkt af van 
het Europese standpunt. In Duitsland valt het plastic afval onder groene lijst stoffen en Nederland 
vindt het oranje lijststoffen. Duitsland zou zelf een afvalprobleem hebben, als het uitging van 
plastic afval als oranje lijststoffen. 
"Op het moment dat je een zaak aanpakt waarin post-consumer plastic afval een rol speelt, maak 

je een afweging op grond van de Nederlandse situatie. Op het moment dat ik besloot dat die troep 
van Brabant en Leusden maar hierheen moest komen en dat we er wel wat van zouden maken, 
vroeg ik me wel af of het effect had voor het bestuur en voor de toekomst", aldus de 
zaaksofficier Duplo. 

Opmerkelijk is dat de officier bier wel de problematiek van de "groene en oranje 
lijststoffen" naar voren haalt, terwijl zij in de strafrechtelijke argumentatie voor aanpak van de 
Duplo zaak juist benadrukte dat deze problematiek omzeild zou kunnen worden. In de beleidsdi- 
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mensie van het onderzoek wordt dan ook nog een belangrijke andere beslissing genomen, en wel 
de beslissing tot het verrichten van een zogenaamd "ketenonderzoek", parallel aan en in 
wisselwerlcing met het strafrechtelijk onderzoek (zie Ifiema). 

Ben lid van de teamleiding noemt als beleidsmatig argument tevens "dat je het weer op de agenda 
zet." De publiciteit die een nieuwe plastic afvalzaak oplevert is een groot belang. 

Hetzelfde lid van de teamleiding (KM) noemt, naast de hier genoemde op het inhoudelijke 
milieubeleid gebaseerde overwegingen, ook een overweging die gebaseerd is op het milieuhand-
havingsbeleid, als grondslag voor de selectie van de Duplo-zaalc. De aanpak van de zaak levert 
een bijdrage aan de kennisoverdracht, de betroklcenheid van de verdere regio's en het 
ondersteunen van het milieurecherchewerk in Nederland. 

De beslissing tot opname van een ketenonderzoek in de Duplozaak 
Het feit dat het onderzoek rendement zou moeten opleveren voor de toekomst is de reden 
geweest waarom werd besloten het ketenonderzoek te laten "meelopen". Volgens de 
zaaksofficier was het ketenonderzoek "puur bestemd voor het bestuur". De hele keten 
zoals die begint in Duitsland tot en eindigt in Nederland zou worden beschreven. Voor 
zover exportlanden werden ontdekt zouden die ook worden meegenomen. Aangegeven 
zou worden welke lekken in die keten zaten. 

Die "lekken" hebben onder andere betreklcing op de juridische lcwestie van de definitie 
van de verschillende afvalstoffen, mar liggen voor een deel ook in de wijze waarop Duitsland 
met verschillende soorten plastic afvalstromen omspringt. Op basis van inzicht in die "zwaldce 
schakels" in de keten zouden verbeteringen lcunnen worden aangebracht in regelgeving en beleid. 
De beslissing tot opname van het ketenonderzoek werd dus ingegeven door de wens met de 
Duplo-zaak een breder rendement te bereiken clan enkel het eng strafrechtelijke rendement, zoals 
ook verschillende andere betroklcenen expliciet aangeven. Daarbij wordt overigens ook steeds 
aangegeven dat het ketenonderzoek oorspronkelijk het idee was van het hoofd KM, afkomstig 
van VROM. De gedachte dat beleidsmatig en op wetgevingsniveu moest worden aangestuurd is 
niet een manier van denken, die men direct bij de politie aantreft. 

Beslissingen met betrekking tot de opzet van het ketenonderzoek 
Eveneens van belang voor het beleidsmatige rendement van het Duplo-onderzoek, zijn uiteraard 
de beslissingen over opzet en inhoud van het ketenonderzoek. De vragen die daarin aan de orde 
komen en het perspectief van waaruit die bekeken worden, bepalen uiteraard de (beleids)inzichten 
die het onderzoek oplevert. In dit verband noemt de coordinator van het ketenonderzoek met 
name een belangrijke koerswijziging binnen het ketenonderzoek. Aanvankelijk was het 
onderzoek gericht op de vraag of de materialen waar het om ging opnieuw bruikbaar waren ("een 
vrij technische opzet"). Later werd de problematiek meer vanuit een economisch perspectief 
benaderd. "Wat zijn de kosten en de opbrengsten van de uit te sorteren materialen. Dat is de 
denkwijze van ondememers. Waarom doe je jets? Omdat het geld oplevert." Aldus de coordinator 
ketenonderzoek. 

Dit leverde onder andere het inzicht op dat export binnen Europa niet interessant is, mar naar 
Zuid-Oost-Azie wel. In verband met de ethische vraag of derde wereld landen met onze 
problematiek mogen worden opgezadeld, is dat inzicht van belang. De EVOA zelf gaat uit van 
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het zelfvoorzieningsbeginsel en bekommert zich niet om deze ethische vraag. Zonder de 
genoemde koerswijziging was dit belangrijke beleidsinzicht waarschijnlijk niet uit het onderzoek 
naar voren gekomen. 

3.3.4 Beslissingen met betrekking tot de afstemming tussen de strafrechtelijke en 
de beleidsmatige dimensie van het Duplo-onderzoek 

Beslissingen met betrekking tot de afstemming tussen de strafrechtelijke en de beleidsmatige 
dimensie van het Duplo-onderzoek betreffen feitelijk de afstemming tussen het strafrechtelijk 
onderzoek in enge zin en het ketenonderzoek. Het gaat daarbij om een drietal soorten 
beslissingen. In de eerste plaats betreft het beslissingen die betrekking hebben op de formeel-
juridische afstemming van beide trajecten. De overwegingen die aan die beslissingen ten 
grondslag liggen zijn (dus) vooral strafrechtelijk / strafvorderlijk van aard. Ten tweede zijn 
beslissingen met betrekking tot de feitelijke afstemming van beide trajecten van belang. Die 
beslissingen zijn meer beheersmatig en strategisch van karakter. Het derde type beslissingen in 
deze categorie heeft betrekking op de wijze van presentatie van de resultaten van het ketenonder-
zoek. Aan die beslissingen zit behalve een grote strategische component, ook enig strafrechtelijk 
tintje. 

Beslissingen met betrekking tot de formeel-juridische afstemming van strafrechtelijk onderzoek 
en ketenonderzoek 
De formeel-juridische afstemming van het strafrechtelijk onderzoek met het ketenonderzoek in de 
Duplo-zaak is in sterke mate en bewust gestuurd door het Openbaar Ministerie. De betroldcen 
officier van justitie geeft de formeel-juridische verhouding tussen beide trajecten weer. 
Het betreft geen fenomeenonderzoek in de huidige betekenis van het woord. Een 
fenomeenonderzoek is een opsporingsonderzoek gericht op een groep personen en op een groep 
strafbare feiten, waarvan een risicoanalyse wordt gemaakt, duidelijk gericht op de opsporing. Als 
de politic op grond van drie plasticzaken de plasticbranche in beeld had willen brengen, clan zou 
daar ongetwijfeld een beeld van de verdachten in de Duplo-zaak als belangrijke importeurs van 
plastic uitgerold zijn. Op grond van dat fenomeenonderzoek had je vervolgens een strafrechtelijk 
onderzoek tegen hen kunnen beginnen. 
Wel legt de zaaksofficier er de nadruk op dat het strafrechtelijk onderzoek de basis vormt voor 
het ketenonderzoek en niet andersom. Dit impliceert dat de officier ook voor dat ketenonderzoek 
de eindverantwoordelijkheid draagt. 

Het ketenonderzoek dient dus expliciet een ander doel clan het strafrechtelijk 
onderzoek. Het is niet gericht op de veroordeling van de verdachten, maar op het 
verkrijgen van inzicht in de problematiek die aan de vorm van criminaliteit die in de 
onderhavige zaak aan de orde is, ten grondslag ligt, ten behoeve van het bestum -. Het 
ketenonderzoek is dan ook uit het strafrechtelijk onderzoek gelicht. Dat wil zeggen, 
oorspronkelijk was het daarin opgenomen als een deelproject, maar later is het, althans 
formed, een afzonderlijk traject ingegaan. 

In dit verband moet ook worden opgemerkt dat de resultaten van het ketenonderzoek geen 
deel uitmaken van het strafdossier en de tenlastelegging. Ook dit is een bewuste keuze van het 
OM geweest. De parketsecretaris, die zitting had in de begeleidingscommissie van het 
ketenonderzoek, wijst crop dat het soort inforrnatie dat uit het ketenonderzoek naar voren komt 
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daar niet geschikt voor is. Het zou het dossier en de tenlastelegging eerder schaden dan goed 
doen. Volgens haar is het ketenonderzoek strafrechtelijk gezien niet relevant voor de 
tenlastelegging. In de tenlastelegging dient zo min mogelijk multi-interpretabele juridische 
terminologie te staan. 

In het kader van het ketenonderzoek zelf zijn echter ook opsporingshandelingen verricht. 
Daarvoor werd uiteraard toestemming gevraagd van de officier van justitie. Van die opspo-
ringshandelingen werd geen proces verbaal meer opgemaalct omdat de gegevens uit het ketenon-
derzoek toch niet in het strafdossier zouden komen. De handelingen zijn uiteraard wel 
gejoumaliseerd conform artikel 152 Sv. Ook mochten de gegevens die deze opspo-
ringshandelingen opleverden uiteraard alleen anoniem in het eindrapport van het ketenonderzoek 
worden verwerIct. Ook dat werd door het OM in de gaten gehouden. 

Beslissingen met betrekking tot de feitelijke afstemming van strafrechtelijk onderzoek en 
ketenonderzoek in de Duplo-zaak 
Was er op fonneel-juridisch niveau duidelijk sprake van twee gescheiden trajecten, feitelijk 
verliepen het strafrechtelijk onderzoek en het ketenonderzoek in wisselwerlcing met elkaar, 
hetgeen in hoge mate werd veroorzaakt doordat de mensen die werkten aan het ketenonderzoek 
tevens deel uitmaakten van het opsporingsteam. Ook dit is echter een bewuste keuze geweest. 
Het ketenonderzoek werd dus in belangrijke mate mede gevoed door gegevens uit het 
strafrechtelijk onderzoek. Omgekeerd leverde het ketenonderzoek echter ook nuttige informatie 
op voor het strafrechtelijk onderzoek. De coordinator van het ketenonderzoek wijst op de 
sturende werlcing op het strafrechtelijk onderzoek die daarvan uitging, juist ten gevolge van het 
feit dat beide trajecten in de praktijk samen op liepen. Het ketenonderzoek vergrootte in ver-
schillende opzichten het inzicht van het opsporingsteam, hetgeen meerdere tactische beslissingen 
in het strafrechtelijk traject heeft beinvloed. 

Beslissingen met betrekking tot de wijze van presentatie van de resultaten van het ketenonderzoek 
Verschillende leden van de Stuurgroep KM en de Werkgroep Aanpak Zware Milieucriminaliteit 
vermelden hoe gedegen er is nagedacht en gesproken over de vraag op welke wijze het eindrap-
port van het ketenonderzoek in de publiciteit gebracht zou moeten worden. Een van de 
leidinggevenden van het KM, zelf afkomstig van de 	benadrukt vooral de strategische 
aspecten van deze beslissing, evenals de coordinator van het ketenonderzoek. 

Zo werd met de officier, die uiteraard bekleed met het bevoegd gezag in het onderzoek, 
besloten dater een gezamenlijke brief zou worden gestuurd, ter begeleiding van het 
ketenonderzoek, dus de officier samen met het hoofd KM. Zo werd het rapport van het 
ketenondezoek gestuurd naar de hoofdinspecteur IMH, als schakel tussen de praktijk en het 
beleid, en tevens naar de directeur Afvalstoffen van het ministerie van VROM. Aan beiden werd 
verzocht stappen te nemen om de aanbevelingen in het rapport op een bepaald terrein te toetsen. 
Het hoofd KM is ervan overtuigd, dat het ketenonderzoeksrapport op die manier een andere 
impact heeft gehad. 

De officier van justitie lfilct deze "strategie" veeleer als een vanzelfsprekendheid te beschouwen 
die voortvloeit uit haar verantwoordelijkheid voor het ketenonderzoek. Ook zij wijst echter, zij 
het minder nadrulckelijk, op het strategische aspect van aanbieding van het rapport door het OM, 
door namelijk te wijzen op de druk die het OM kan uitoefenen op het Ministerie. 
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3.3.5 De strategische dimensie van het Duplo-onderzoek 

In de strategische dimensie van milieustrafrechtelijk onderzoek gaat het om beslissingen met 
betrekking tot de aanpak van de zaak. Het betreft dus niet, zoals in de strafrechtelijke en 
beleidsmatige dimensie overwegingen met betreldcing tot de beoogde resultaten (de output) van 
het onderzoek, maar veeleer overwegingen met betrelcking tot de wijze waarop die resultaten het 
beste behaald kunnen worden (de input). In de Duplo-zaak zijn wat dat betreft een drietal soorten 
beslissingen te onderscheiden. In de eerste plaats zijn er door het opsporingsteam zeer bewust 
beslissingen genomen met betreldcing tot teambuilding en -samenwerking. Daarnaast verdienen in 
deze dimensie de beslissingen die betrelcking hebben op de afstemming van het strafrechtelijk 
onderzoek met parallel lopend bestuurlijke trajecten de aandacht. Tenslotte verdient de tactische 
component van het onderzoek in deze dimensie de aandacht. 

Beslissingen met betrekking tot teambuilding en -samenwerking 
Met betreklcing tot de vorming van het onderzoeksteam is in het Duplo-onderzoek zeer bewust 
het criterium "de juiste persoon op de juiste plaats" gehanteerd. Dit criterium speelde niet alleen 
in de opbouwfase van het team een belangrijke rol, maar heeft ook gaandeweg het onderzoek tot 
enkele personeelswisselingen geleid. Om organisaties te motiveren tot het leveren van die juiste 
mensen werd veel aandacht besteed aan "het creeren van draagvlak". 

Zo ging een lid van het Duploteam bij verschillende korpsen "langs" om te inventariseren 
welke inspanningen men kon leveren. Zulke zaken kan men beter niet telefonisch afdoen, want in 
het persoonlijk contact lcun je uitleg geven. 

Wat betreft het criterium "de juiste persoon op de juiste plaats" is behalve naar de 
algemene eis van recherche-ervaring en milieukennis, ook gekeken naar de benodigde specifieke 
deskundigheden, met name de commune delicten. Om de haalbaarheid van een veroordeling op 
de commune delicten te laten onderzoeken werd een jurist van het KM ingeschakeld. Voor het 
onderzoek naar de milieudelicten zijn twee mensen ingehuurd op grond van hun kennis van de 
EVOA-richtlijn, onder meer een van het ministerie van VROM. 

De beslissing het onderzoek op te zetten in deelprojecten was mede gericht op een functionele 
werkverdeling. Het uit het strafrechtelijk traject lichten van het ketenonderzoek was bier mede op 
gericht. 

Bij de teamvorming werd daarnaast rekening gehouden met de achtergrond van mensen, 
bijvoorbeeld uit wellce organisatie ze afkomstig waren. Toch heeft uiteindelijk geschiktheid 
steeds de doorslag gegeven. Een lid van de stuurgroep KM signaleert hier een gevoeligheid met 
betrekking tot het MBT. Het MBT beschouwde het KM als boven zich in plaats van naast zich. 
Hoewel het KM werd aangesteld als adoptievader van het project, is het MBT er wel bij 
betrokken geweest. Het MBT zat toen niet in een trekkende, coordinerende rol. Als compromis is 
een MBT-er als corodinator van het ketenonderzoek aangesteld, "om bepaalde gevoeligheden uit 
te sluiten." 

Ook personeelswisselingen zijn gericht geweest op het principe van "de juiste persoon op 
de juiste plaats". Zo zijn er verschillende personeelswisselingen geweest, op basis van 
persoonlijke eigenschappen, vermogen tot samenwerking, abstractievermogen, waar je alleen op 
grond van incidenten achter komt. 
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Naast de vorming van het team is er ti] dens het onderzoek ook veel aandacht geweest voor 
het tot stand brengen van een vruchtbare samenwerlcing. De beslissing am het onderzoek op te 
zetten in deelprojecten is hierop mede gericht geweest. Oak bier is het creeren van draagvlalc voor 
het onderzoek een centrale notie geweest. Hiertoe werd een zodanige taalcverdeling gemaalct dat 
iedereen een deelrapportage zou maken ten behoeve van het plan van aanpak. Het ging bij de 
keuze voor en de verdeling van de projecten vooral am het gezamenlijk denken over het 
probleem. Hoe de samenwerking in de pralctijk is verlopen, is het onderwerp van hoofdstuk 4. 

Beslissingen met betrekking tot de afstemming van het strafrechtelijk traject met parallelle 
bestuurlijke trajecten 
Ben strafrechtelijk onderzoek verloopt niet in het luchtledige, maar vindt altijd plaats in de 
context van reeds lopende bestuurlijke trajecten met betreldcing tot de bedrijven en overtredingen 
die in de strafzaalc aan de orde zijn. In het geval van het Duplo-onderzoek betrof het bestuurlijke 
trajecten op regionaal, nationaal en intemationaal niveau. 

Afstemming met die trajecten kan op drie manieren plaatsvinden. In de eerste plaats moet 
in de strafzaak rekening worden gehouden met de wijze waarop het bestuur in het verleden is 
opgetreden. Daarbij is de vraag aan de orde in hoeverre het (reeds gepasseerde) bestuurlijk 
optreden de strafzaak eventueel kan schaden. Het gaat daarbij om de wijze waarop het bestuur de 
regelgeving met betreklcing tot de overtreder(s) heeft geInteivreteerd alsmede om haar feitelijk 
optreden. Zo is bijvoorbeeld de vraag van belang welke afspraken er lopen tussen bestuur en 
verdachte(n), en of er sprake is van het gedogen van bepaalde strafbare gedragingen. In de Duplo-
zaak was op het nationale niveau in dit verband vooral van belang op welke wijze de afdeling 
Toezicht Afvalstoffen de Europese regelgeving tot dan toe had geffiterpreteerd en hoe zij daarmee 
in de praktijk was omgegaan. Om daarachter te komen zijn ambtenaren van VROM gehoord in 
het kader van het onderzoek, hetgeen invloed heeft gehad op de feitenselectie en op de tactische 
aanpak van de zaak. 
Volgens een lid van het KM moet het beleid van VROM worden meegewogen in het afwegen 
van haalbaarheid en bewijsbaarheid van de zaak. Het gaat daarbij om twee aspecten: 

Wat is de interpretatie van wetgeving (directieniveau van VROM) en (met name 
strafrechtelijk van belang) in welke mate is de verdachte daarvan op de hoogte, 
clan wel had hi] daarvan op de hoogte kunnen zijn. 
In hoeverre is de verdachte op voorhand geconfronteerd met beleid van VROM of 
in ieder geval handelen van toezichthouders gebaseerd op dat beleid, hetgeen hij 
later in het strafproces kan opvoeren als verweer. Voor de materiele 
strafbaarstelling maakt het vaak niet uit, maar het is wel bepalend voor de 
straftoemeting. Advocaten kunnen dit ideaal gebruiken voor het verweer. 

In de tweede plaats kan er afsterruning plaatsvinden met lopende bestuurlijke trajecten. Daarbij is 
het van belang af te spreken wat fangs strafrechtelijke weg zal worden afgehandeld en wat langs 
bestuursrechtelijke weg. Daarnaast is het zinvol om tijdstip en (vooral) inhoud van de bezoeken 
die in beide trajecten worden afgelegd op elkaar af te stemmen, zodat niet in het ene traject een 
andere lijn wordt gevolgd dan in het andere. In de Duplo-zaak is dat op nationaal niveau gebeurd 
in contacten met een vaste contactpersoon van de afdeling Toezicht Afvalstoffen van VROM. Die 
contacten dienden ook voor de derde soort afstemming op nationaal en internationaal niveau, te 
weten de afstemming met eventueel toekomstig optreden van het bestuur. De strafzaalc dient dan 
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als ondersteuning van het bestuurlijk traject. Hierbij moet vooral worden gedacht aan een 
adequate infonnatievoorziening richting bestuur. 
Volgens een lid van het Duplo-team betekent het feit, dat een zaak niet door hem wordt 
geselecteerd, dat hij bestuursrechtelijk moet worden afgehandeld. In het begin zijn afspraken 
gemaakt over wat bestuurlijk zou gebeuren en wat strafrechtelijk. Een van die afspraken was dat 
het bestuur geen afzonderlijke trajecten in gang zou zetten, zonder overleg met ons. Zo kon het 
gebeuren dat VROM zelf een locatie ontdekte. Dat kan het strafrechtelijk onderzoek frustreren en 
andersom ook natuurlijk. Daar is in dit geval afstemming over geweest. Duidelijk moet worden 
aangegeven dat ze niet strafrechtelijk bezig zijn. Van de kant van het team moet worden 
aangegeven dat men "wel strafrechtelijk bezig is". 

In de Duplo-zaalc liepen uiteraard ook veel regionale bestuurlijke trajecten. Ook ten 
behoeve van de afstemming met die trajecten waren vaste contactpersonen over en weer 
aangesteld. 

3.3.6 De beheersmatige dimensie van het Duplo-onderzoek 

Ook in de beheersmatige dimensie van milieustrafrechtelijk onderzoek gaat het, evenals in de 
strategische dimensie, om beslissingen die consequenties hebben voor de input van het 
onderzoek. Het gaat daarbij niet, zoals in de strategische dimensie, om de vorm en inhoud van die 
input, maar om de mate waarin in het onderzoek wordt geInvesteerd, oftewel om de beheersing 
van de input. Wat dat betreft kunnen weer twee soorten beslissingen worden onderscheiden: 
1. Beslissingen met betrelcking tot de efficiente organisatie van het onderzoek, welke in de 

beginfase van, of eigenlijk voorafgaande aan het onderzoek zijn genomen, welke wat 
beheersing betreft meer in de voorwaardenscheppende sfeer liggen. 

2. beheersmatige beslissingen in eigenlijk zin, die daarnaast of eigenlijk daarna volgen en 
die in de loop van het onderzoek worden genomen, over de voortgang ervan. 

Beslissingen met betrekking tot de efficiente organisatie van de Duplo-zaak / voorwaarden- . 
scheppende beslissingen 
Cruciale beslissingen over beheersmatige feiten werden op het niveau van het hoofd KM 
genomen, dus van de leiding van het KM, naar de teamleiding van Duplo. 
Beslissingen met betrekking tot de efficiente organisatie van de Duplo-zaak worden vooral naar 
voren gebracht door de leden van de teamleiding van het onderzoek, die alle lid zijn van het KM. 
Het betreft hier dan ook beslissingen die eigenlijk niet, of althans niet uitsluitend, op het niveau 
van de Duplo-zaak zelf zijn genomen, maar hun oorsprong kennen in de werkwijze van het KM. 
Deze werkwijze gaat op haar beurt weer terug op de werkwijze zoals deze ontwikkeld is met 
betrekking tot de verdeling van TCR-zaak. Functionarissen van o.a. politie en IMH die deze zaak 
draaiden, vormden het latere KM. Ook de zaaksofficier van TCR en Duplo was een en dezelfde 
persoon. Bijna alle leden van de teamleiding van Duplo benadrukten in de interviews in het kader 
van het onderhavige onderzoek het belang van deze ontwilckeling van "voortschrijdend inzicht". 

Betrokkenen wijzen op de "planmatige aanpak" van het KM, waarin op basis van heldere 
doelstellingen (zie hiervoor onder strafi -echtelijke en beleidsmatige dimensie) een opzet in "deel-
projecten" wordt gemaakt, gekoppeld aan een bepaalde fasering, waarin "beslismomenten" zijn 
ingebouwd, waarop beslissingen worden genomen aan de hand van "beslisdocumenten". 
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De opzet in deelprojecten dient de ftmctionaliteit van de werkverdeling, maar is vooral 
gericht op de vorming van een overzichtelijk dossier. 

"Zoals eerder vermeld [in het Plan van Aanpak voor het vooronderzoek - MS] is 
het onderzoek in deelonderzoeken verdeeld vanuit functioneel oogpunt Ouiste functionaris 
voor het juiste deelproject), maar tevens om overzicht te bevorderen, registratie en 
documentatie inzichtelijker te maken teneinde j7exibel te zijn bij de inrichting van het 
strafdossier" (Plan van Aanpak operationeel onderzoek Duplo) 

Behalve dat het dossier uiteraard de strafrechtelijke basis van een zaak is en uit dien hoofde aan 
bepaalde vereisten zal moeten voldoen, kent de inrichting ervan ook een sterke beheersmatige 
component. Een overzichtelijk dossier structureert namelijk mede het werk van de recherche. 

Daarnaast verlicht een handzaam dossier het werk van de officier van justitie, en levert 
dus ook op dat niveau tijdwinst op. Het belang van eenduidigheid in de verslaglegging werd in de 
Duplo-zaak ook voor de voortgangsrapportages in acht genomen. Zo werd er bijvoorbeeld na de 
scanfase de opdracht gegeven een nieuwe scanrapportage te vervaardigen conform het daarvoor 
gangbare format van het KM. 

Het tweede belangrijke ingredient van de werlcwfize van het KM (en daannee van het 
Duplo-team) betreft het werken in fasen gekoppeld aan beslismomenten gebaseerd op 
beslisdocumenten. Uiteraard heell ook het creeren van een heldere overlegstructuur een 
belangrijke voorwaardenscheppende functie in een milieustrafrechtelijk onderzoek. 

Als laatste voorwaardenscheppende beslissing in het Duplo-onderzoek moet de beslissing 
tot het inrichten van een gezamenlijke onderzoekslocatie worden genoemd. Een dergelijke 
beslissing is met name aan de orde wanneer, zoals in de Duplo-zaak, verschillende regio's aan een 
onderzoek samenwerken. Verschillende leidinggevenden van het onderzoek geven aan dat (de 
consequenties van) deze beslissing onvoldoende was / waren voorzien. Het heeft hen veel tijd 
gekost. 

Voortgangsbeslissingen 
Bij voortgangsbeslissingen moet in de eerste plaats worden gedacht aan de beslissingen tussen 
verschillende onderzoeksfasen, en met name na de verkennende fase (de scanfase in het Duplo-
onderzoek) en de fase van het vooronderzoek of de zaak iiberhaupt zal worden voortgezet. 
Hoewel die vraag op voorhand zonder meer is open gelaten, is dit in de Duplo-zaak geen punt van 
discussie geweest. Er waren steeds voldoende strafrechtelijke en beleidsmatige argumenten (zie 
hiervoor) om de zaak voort te zetten. 

Bij voortgangsbeslissingen moet echter, in de tweede plaats, vooral ook worden gedacht 
aan beslissingen over de inzet van mensen en middelen, welke de omvang van de voortzetting 
van het onderzoek uiteraard in hoge mate bepalen. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt 
tussen het strafrechtelijk traject en het ketenonderzoek. 

Voortgangsbeslissingen in het strafrechtelijk traject 
In het strafrechtelijk traject wordt de benodigde inzet van mensen en middelen sterk bepaald door 
de selectie van de feiten. Er is een niveauverschil in beslissingen. Het hoofd KM overlegt met de 
officier, terwijl beiden een relatie onderhouden met de teamleiding van Duplo, aangaande 
tactische beslissingen. De teamleiding overlegt op zijn beurt weer met de diensthoofden, met 
name over beheersmatige beslissingen. 
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De selectie van de verdachten is mede bepalend voor de vereiste capaciteitsinzet. 
Tactische beslissingen zijn daarvoor uiteraard van betekenis. Beheersmatig dienen deze 
beslissingen in een zo vroeg mogelijk stadium te worden genomen, om zo min mogelijk capaci-
teit te "verspillen" aan feiten of verdachten of bewijsmiddelen die later toch niet meer terugko-
men in strafdossier en tenlastelegging. Met dit tijdstip van de feitenselectie is in de Duplo-zaak 
zeer bewust omgegaan met het oog op de beheersing van het onderzoeksproces. 

Na deze eerste afbakening van het feitencomplex is de vraag over welke feiten wel en niet 
mee te nemen echter nooit definitief van tafel, omdat er vrijwel altijd in de loop van het 
operationele onderzoek nog nieuwe feiten aan het licht komen. Ook hiermee is in de Duplo-zaak 
echter zeer bewust omgegaan. 

Daarnaast zijn nog talrijke keuzemomenten te onderscheiden op deelaspecten, waaronder 
als heel belangrijk aspect uiteraard de selectie van de verdachten. Daarnaast is er bewust 
omgegaan met allerlei tactische beslissingen, zoals bijvoorbeeld de vraag hoeveel en welke 
getuigen er gehoord moesten worden met betrelddng tot de geselecteerde feiten. 

Voortgangsbeslissingen met betrekking tot het ketenonderzoek 
Met betrelddng tot het ketenonderzoek is er in de eerste plaats bij aanvang van het onderzoek 
gesproken over de beheersmatige consequenties. Voor het vrijmaken van capaciteit voor dit 
onderzoek werd door de initiatiefnemer ervan, het hoofd KM, als argument aangedragen dat het 
onderzoek een nuttige preventieve werldng zou hebben, waardoor bovendien waarschijnlijk in de 
toekomst geld bespaard kon worden. Een dergelijk onderzoek paste binnen de doelstelling van 
het KM om in bepaalde mate beleidsinformatief te zijn. Het paste tevens binnen de 'innovatieve' 
opdracht van het KM. Tenslotte zou met de oprichting van het KM de kwaliteit en capaciteit voor 
dergelijk onderzoek nu beschikbaar zijn, in tegenstelling tot wat in het verleden het geval was. 
Dit zou een grote kans op succes bewerkstelligen. Het hoofd KM vermeldt als feit van belang dat 
het Openbaar Ministerie het ermee eens was dat het ketenonderzoek zou bijdragen aan het 
strafrechtelijk onderzoek. Zo paste het in de missie van de werkgroep, gericht op ontwikkeling 
van preventieve maatregelen. Vervolgens werden de beslissingen over financiele aspecten van het 
ketenonderzoek bepaald door de afbakening ervan. Deze beslissingen werden genomen door de 
Werkgroep Aanpak Zware Milieucriminaliteit, waar voorstellen werden ingebracht door leden 
van de begeleidingscommissie van het ketenonderzoek. Deze beslissingen werden sterk 
ingegeven door de doelstellingen van het onderzoek en de wijze waarop die bereikt zouden 
kunnen worden. De overige beslissingen werden genomen door het hoofd KM. 

Een onderzoek door het RIVM verricht naar de samenstelling van stoffen ten behoeve van 
een betere definitie van het afvalstoffenbegrip kostte enkele tienduizenden guldens. Het resultaat 
was dat het ketenonderzoekteam, gewapend met kennis over de samenstelling van de stoffen, 
beter in staat was met de beleidsdirecties van het ministerie van VROM een discussie aan te gaan. 

3.4 Cruciale beslissingen in en over de Demo-zaak 

3.4.1 Inleiding 

De Demo-zaak is in vele opzichten een andere zaak dan de Duplo-zaak, zoals al bleek in 
hoofdstuk 2. In plaats van om een zaak met een interregionaal / internationaal karakter, gaat het 
hier om een zuiver regionale aangelegenheid. Dat brengt met zich mee dat de aanpak van de zaak 
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eveneens een regionaal karalcter draagt. In plaats van het KM was voor de Demo-zaak de Divisie 
Georganiseerde Criminaliteit van de politic Twente de verantwoordelijke instantie (uiteraard 
onder leiding van de regionale milieu-officier). Hoewel deze Divisie haar beleid zeer bewust 
mede heeft gericht op de aanpak van (middel)zware milieucriminaliteit, had zij daar voor de 
Demo-zaak nog geen ervaring mee - DEMO staat immers voor Divisie's Eerste Milieu-Onder-
zoek Ook de betrokken zaaksofficier had geen ervaring met milieuzaken. Dat dit de aanpalc van 
de zaak er niet eenvoudiger op maakt, ligt voor de hand. Het zal blijken dat de onervarenheid van 
het team inclusief de officier van justitie consequenties had voor zowel het verloop van het proces 
van beslissingen, hetgeen hiema uiteengezet zal worden, alsook voor de samenwerking binnen 
het team, hetgeen het onderwerp is van hoofdstuk 4. 

Daamaast moet nog worden vermeld dat het in de Demo-zaak ging om een andere vorm 
van milieucriminaliteit clan in de Duplo-zaak. Ging het in de Duplo-zaak feitelijk om zuiver 
criminele organisaties, in de Demo-zaak speelde de milieucriminaliteit zich af in het kader van 
een normale bedrijfsvoering. Hiermee voldoet de Demo-zaalc meer aan het prototype van milieu-
criminaliteit, zoals dat wordt gekenschetst in sommige onderzoeksliteratuur, dan de Duplo-zaak. 44  
Echter, het is maar de vraag of dit onderscheid zozeer kenmerkend is voor deze twee zaken. Het 
enige onderscheid dat kan worden gemaakt is dat tussen milieucriminaliteit binnen een inrichting 
en milieucriminaliteit die zich richt op meerdere inrichtingen dan wel stromen, respectievelijk 
Demo en Duplo. 
Wel heeft het onderscheid consequenties voor de wijze waarop de contacten met het bestuur 
(kunnen) worden onderhouden. De beslissingen die aan de afstemming met het bestuur ten 
grondslag liggen, komen in dit hoofdstuk aan de orde. Het verloop van die contacten is het 
onderwerp van hoofdstuk 4. 

Een laatste opmerkelijk verschil betreft de beheersmatige kant van beide onderzoeken. 
Waar het Duplo-onderzoek nagenoeg binnen de geplande tijd is uitgevoerd, is het Demo-
onderzoek langdurig uitgelopen. Een belangrijk aandachtspunt in dit hoofdstuk over de 
beslissingen zal clan ook zijn de vraag welke beslissingen aan die uitloop ten grondslag hebben 
gelegen, op wellce gronden die zijn genomen en welke factoren daarop van invloed zijn geweest. 

Een belangrijke overeenkomst tussen beide zaken betreft de gerichtheid op een breder dan 
enkel het strafrechtelijk rendement. Wel moet worden opgemerkt dat deze bredere gerichtheid in 
de Demo-zaalc minder onomstreden was dan in de Duplo-zaak, waar alle betroklcenen het zonder 
problemen unaniem eens werden over het beleidsgerichte ketenonderzoek. Desalniettemin, en on-
danks de moeilijkheden die men in de Demo-zaak ondervond ten gevolge van de onervarenheid 
van het team en de verwevenheid van bestuur en bedrijf die voor een milieuzaak vaak zo typerend 
is, zal blijken dat de resultaten van de zaak wel degelijk breder zijn clan de strafrechtelijke 
veroordeling. In hoeverre dat zo is, is het onderwerp van hoofdstuk 5. 

Tenslotte moet worden opgemerkt dat, ondanks de ondervonden moeilijkheden en de 
lange uitloop van het onderzoek, ook binnen het Demo-team over het algemeen de tevredenheid 
over het verloop en de resultaten van het onderzoek overheerst. Hierbij neemt men in 
ogenschouw dat het de eerste grote milieuzaak van de Divisie betrof, waaruit men veel geleerd 
zou hebben. De vraag in hoeverre dat zo is, maakt deel uit van hoofdstuk 5 over het rendement 
van het onderzoek. 

Bijvoorbeeld: Van den Berg en Eshuis, 1996; Huisman en Niemeijer, 1998. 
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Bij de analyse van de beslissingen wordt wederom de hiervoor in paragraaf 3.2.1 gepresenteerde 
indeling in dimensies van milieustrafrechtelijk onderzoek gevolgd. Eerst zal worden ingegaan op 
de outputgerichte strafrechtelijk-strafvorderlijke (3.4.2) respectievelijk beleidsmatige dimensie 
(3.4.3) van het onderzoek, waarna tevens wordt ingegaan op de afstemming tussen die twee 
dimensies (3.4.4). Vervolgens komen de meer inputgerichte strategische (4.5) respectievelijk 
beheersmatige dimensie (3.4.6) aan de orde. 

3.4.2 De strafrechtelijke dimensie van de Demo-zaak 

Hoewel de selectie van de Demo-zaak in belangrijke mate beleidsmatig is bepaald, kent deze 
(uiteraard) ook een strafrechtelijke dimensie. Daarnaast moeten in deze dimensie echter vooral de 
beslissingen met betreklcing tot de selectie van de feiten worden besproken, omdat met name 
hierover de nodige discussie heeft plaatsgevonden. 

Strafrechtelijke argumenten voor de selectie van de Demo-zaak 
Aanleiding tot de Demo-zaak is het feit, dat de politie signalen krijgt over illegale lozingen door 
het verdachte bedrijf op het riool. Ook komen er talrijke klachten over stankoverlast. Uit het 
daarop volgende informatieve vooronderzoek "ontstaat de verdenlcing, dat het bedrijf stelselmatig 
over een langere periode milieumisdrijven pleegt teneinde financiele winsten te behalen en kosten 
te besparen." Daarbij wordt tevens opgemerkt dat "de rol / verwevenheid van overheidsinstanties 
in deze onduidelijk 	Een leidinggevende van de politie licht de uitkomsten van het 
informatief vooronderzoek, die de strafrechtelijke basis voor de beslissing tot aanpak van de zaak 
vormden, als volgt toe: "Waarom dit bedrijf eruit sprong was, dat de markt in kaart was gebracht, 
waardoor lcwetsbare elementen in verband met criminaliteit werden blootgelegd. Er was 
maatschappelijke schade en het was belangrijk genoeg." 
De beslissing tot selectie van de zaak is genomen in overleg tussen de Divisieleiding en het OM. 
Naast de strafrechtelijke overwegingen lagen er tevens beleidsmatige overwegingen aan ten 
grondslag, welke hierna (4.3) aan de orde komen. 

De strafrechtelijke argumenten voor de selectie van de feiten 
Verschillende leidinggevenden en teamleden geven aan dat de selectie van zowel de milieufeiten 
als de fraudefeiten veelvuldig onderwerp van discussie zijn geweest binnen het opsporingsteam 
en tussen het opsporingsteam en het OM. Welke strafrechtelijke argumenten brachten de 
verschillende betrokkenen in dit verband naar voren, en welke argumenten hebben uiteindelijk de 
doorslag gegeven? 

Wat betreft de milieufeiten ging de discussie - binnen het opsporingstearn, maar tussen het team 
(met name de milieurechercheurs) en de officier van justitie - over de vraag wat zwaarder moest 
wegen voor de selectie, de bewijsbaarheid van de feiten of de maatschappelijke schade. Bij deze 
discussie heeft de verschillende achtergrond van de betrokkenen een grote invloed gehad. De 
zaaksofficier legde wat betreft de selectie vooral het criterium van de bewijsbaarheid aan. 
Daarnaast hanteerde hij het principe van de proceseconomie: meer feiten leveren niet altijd een 
hogere veroordeling op, oftewel "genoeg is genoeg". 

45  Brief van de uitvoerders van het informatief vooronderzoek aan de ply. Divisechef, d.d. 12 oktober 1995. 
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Op basis van dit criterium lcwatn er een aantal overduidelijke overtredingen van de Wm-
vergunning respectievelijk de Wvo-vergurming naar voren. De milieu-recherchercheurs van 
politic en MBT redeneerden echter vanuit hun milieuachtergrond, en vonden dat, naast 
bewijsbaarheid, de maatschappelijke schade die de overtredingen veroorzaakten, eveneens een 
selectiecriterium moest zijn. De op basis van het bewijsbaarheidscriterium geselecteerde feiten 
vormden volgens hen wat dit betreft niet "de crux" van de zaak. 
"De milieufeiten die waren gekozen, waren: bodembeschermende maatregelen, de opslag van 
afvalstoffen, het verbranden van toner en het lozen van afvalwater met een hoog zwavelgehalte. 
Deze vier milieufeiten waren niet de crux volgens mi?,t  1k vond dat het ging om het niet-
functioneren van de installatie en de emissieoverschrijdingen", aldus een milieurechercheur. 
Wat hierbij meespeelde was dat de officier van justitie weinig overtuigd was van de 
maatschappelijke schade die de milieufeiten zouden hebben teweeggebracht. Vanuit een dergelijk 
perspectief is het clan ook begrijpelijk dat hij dit criterium ook niet laat meewegen en zich puur 
richt op de bewijsbaatheid. Volgens hem was er eigenlijk niet een milieufeit dat aan het criterium 
"maatschappelijke schade" voldeed. 
De milieurechercheurs in het team zijn echter een andere mening toegedaan. De milieufeiten zijn 
volgens hen wel dusdanig ernstig dat ze de nodige aandacht verdienen in eng strafrechtelijke zin. 
"De officier zegt dat de volksgezondheid niet in gevaar was. Maar dan kan de uitstoot nog 
wel schadelijk zijn. De parameters in de vergunning waren bijna allemaal overschreden. 
Dat betekent dat je het reductiebeleid van de rijksoverheid dwarsboomt. Het verdachte 
bedrijf is natuurlijk geen grote vis in het geheeL Het bedrijf dat er naast staat emitteert 
veel meer, alhoewel dat wel binnen de vergunning is. Maar het gaat erom dat je de 
regelgeving serieus neemt. Het gaat am de manier waarop er met normen wordt 
omgegaan." Aldus een milieurechercheur. 

De teamleiding stelde zich achter de milieurechercheurs op. Uiteindelijk lukte het wel de 
officier te overtuigen, ook al kostte dat veel moeite. 

Een lastig punt bij het aanleggen van dit criterium betel% echter de vraag of de Wm-
vergunning van het bedrijf wel rechtsgeldig was, hetgeen te wijten zou zijn aan de procedure die 
de overheid in deze heeft gevolgd. Zou de vergunning niet rechtsgeldig zijn, dan komen de 
overtredingen natuurlijk in een ander licht te staan. Een van de leden van de teamleiding wijst 
erop dat dit consequenties kan hebben voor de straftoemeting. Hij geeft aan dat hi] voor een 
dergelijk standpunt van de Rechtbank begrip zou hebben (evenals de officier), maar geeff aan dat 
de milieurechercheurs dat begrip niet kurmen opbrengen. Zij lcijken vanuit hun milieuachtergrond 
dus toch meer naar de feitelijke handelingen die zijn verricht (en de milieuschadelijkheid daar-
van) dan naar de puur juridische vraag of het hier overtredingen betreft van een rechtsgeldige 
vergunning. 

De onenigheid lijkt zich vooral toe te spitsen op de vraag in hoeverre de 
milieufeiten maatschappelijke schade hebben veroorzaakt, en in het verlengde daarvan, of 
dat als criterium voor de selectie van de strafbare feiten moet worden aangelegd. 
Uiteindelijk zijn zowel de aanvankelijk geselecteerde feiten als de door de 
milieurechercheurs naar voren gebrachte feiten in de tenlastelegging opgenomen. De 
beslissingen die daartoe hebben geleid, zijn van een beheersmatig karalcter, en komen dus 
in paragraaf 3.4.6 aan de orde. 
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1 
1 3.4.3 De beleidsmatige dimensie van het Demo-onderzoek 

In de eerste plaats kent de selectie van de Demo-zaak naast een strafrechtelijke aanleiding tevens 
een beleidsmatige component. Daarnaast moeten de beslissing tot opname van een adviestraject 
in het onderzoek en de wijze waarop dit is opgezet, in deze dimensie worden geplaatst. 

Beleidsmatige argumenten voor de selectie van de Demo-zaak 
De beleidsmatige argumenten voor de selectie van de Demo-zaak betreffen niet zozeer 
inhoudelijke overwegingen voortvloeiend uit het landelijk dan wel regionaal milieubeleid. De 
zaak is bijvoorbeeld niet geselecteerd omdat het onderwerp dat erin aan de orde zou komen 
prioriteit zou hebben. Veeleer komen de beleidsmatige overwegingen voort uit het 
handhavingsbeleid van de politie. Milieucriminaliteit moet daarin mede een onderwerp moet 
vormen. Ook dit is overigens niet een criterium om specifiek deze zaak te selecteren. De Demo-
zaak was eenvoudig de eerste milieuzaak van enige omvang die zich aandiende. Het feit dat in het 
beleidsplan van de politie was neergelegd dat aandacht aan milieuonderzoek moest worden 
besteed, heeft echter volgens betrokkenen in de hogere regionen van de politie wel bijgedragen 
aan de selectie van de zaak. 

Een andere factor die aan deze selectie mogelijk heeft bijgedragen, lijkt de milieu-
mindedness van met name een van de hogere leidinggevenden binnen de Divisie Georganiseerde 
Criminaliteit van de politic Twente. Juist binnen milieustrafrechtelijk onderzoek zou een bredere 
benadering door de politie - dat wil zeggen naast "elimineren" ook "adviseren" - goede resultaten 
zou kunnen opleveren. Deze "preventiegedachte" werd door meerdere leden van de Divisieleiding 
een warm hart toegedragen. 
"Wij wilden eens bekijken wat dat adviestraject binnen het milieuonderzoek zou opleveren. Wat 
doen we met onze kennis en gebruiken we die voor meer dan alleen maar het stra6echtelijke. We 
kunnen wel met z'n alien blind achter die drugsbazen aan blijven hollen, maar ik zie daar niet 
zoveel rendement van komen. Laten we vooral ook een of twee andere onderzoeken ernaast 
blijven doen vanwege de bredere uitstraling." Aldus een lid Divisieleiding. 

Hiermee belanden we bij de beslissing tot opname van het adviestraject in de Demo-zaak. 

De beslissing tot opname van het adviestraject in de Demo-zaak 
Deze gerichtheid van de Divisieleiding op de preventieve taak van de politic wordt ook 
weerspiegeld in de visie op de aanpak van georganiseerde criminaliteit, neergelegd in een intern 
onderzoeksrapport van de politie Twente.' De beslissing tot opname van het adviestraject in de 
Demo-zaak berust dan ook op deze nota en het door het Reg. College (inclusief het OM) 
vastgestelde beleidsplan. 

Uitgaande van de gedachte dat repressief optreden de gelegenheid tot het plegen van 
georganiseerde misdaad ongemoeid laat, wordt in deze nota voorgesteld de aanpak van die 
misdaad mede te richten op doelgroepen zoals brancheorganisaties en bestuur. Daartoe wordt een 
"produktgroep advies" in het leven geroepen, waarvan de "produkten leiden tot beinvloeding van 
de relevante omgeving die de gelegenheid tot het plegen van georganiseerde criminaliteit 
terugdringt." Een van de leidinggevenden van de DGC licht de beleidskeuze als volgt toe: 
"Het gaat om je missie en om je kernfunctie en dat is veiligheid, leefbaarheid, 

Elinaineren en adviseren, 1995, t.a.p. 
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maatschappelijke integriteit en het leveren van kwalitatieve dienstverlening. Daar past 
het preventieadvies in." 

Hierbij geeft hij tevens aan dat in verband met het toevoegen van de adviestaak aan het 
takenpaldcet van de Divisie enige capaciteitsconsequenties op de koop toe moeten worden 
genomen. De capaciteit die nodig is voor het uitvoeren van de adviestaak zal in principe ten koste 
gaan van de opsporingscapaciteit. Aangezien het om slechts een beperkt aantal functionarissen 
gaat, is dit echter verwaarloosbaar. 

3.4.4 Beslissingen met betrekking tot de afstemming tussen de strafrechtelijke en 
de beleidsmatige dimensie van het Demo-onderzoek 

Evenals in de Duplo-zaak zijn ook in het Demo-onderzoek een aantal wezenlijke beslissingen te 
onderscheiden met betreldcing tot de afstemming tussen het strafrechtelijk onderzoek in enge zin 
en het adviestraject. Het betreft hier beslissingen over de organisatorische afsternming en 
beslissingen over de feitelijke afstemming, beide voornamelijk strategisch-beheersmatig van 
karakter. Daarnaast betreft het een categorie beslissingen die gemengd van aard zijn. Het betreft 
beslissingen waar zowel een formeel juridische c.q. strafrechtelijke en strafvorderlijke kant als 
een meer strategische kant aan zit, te weten de beslissing over de "eigendom" van de 
adviesrapportage en - daarmee samenhangend - de beslissirtgen over het (juridische en 
bestuurlijke) gebruik c.q. de presentatie van het adviesrapport. 

Beslissingen over de organisatorische afstemming van strafrechtelijk onderzoek en adviestraject 
Vanuit de leiding van de Divisie Georganiseerde Criminaliteit wordt sterk de nadruk gelegd op de 
wijze waarop het adviestraject moet zijn ingebed in de organisatie. Ten behoeve van de 
adviesfunctie van de politie wordt een aparte "produktgroep" in het leven geroepen, naast de 
"produktgroep opsporing". Het gaat hier dus feitelijk om een beslissing voorafgaand aan het 
Demo-onderzoek, op beleidsniveau. Ben leidinggevende van de Divisie geeft aan dat deze 
beslissing vooral dient om het advies als afzonderlijk produkt naar voren te kunnen laten komen 
en te voorkomen dat het als het ware opgaat in iets anders. Daarbij is in het bijzonder de schei-
ding van de opsporing van belang in verband met het andere doel dat het adviestraject dient. Ben 
lid van de leiding DGC zegt naar aanleiding van de nota Elimineren en Adviseren een aantal 
keuzes te hebben gemaakt over de organisatie van het adviestraject: 
"Je zou het by misdaadanalyse kunnen onderbrengen, bij beleidsmedewerkers of bij de 
tactische club. Maar ik wilde het niet by de CID want ik vond het jets nieuws, dat 
adviestraject. En dan ga je nieuwe wijn in oude zakken stoppen. lk wilde er andere kennis 
by. Als je het dan by een bestaande afdeling inbrengt dan is de waan van de dag verleide-
ufr om het toch mee te slepen in het primaire proces. ()". 

Zo wilde hij de afdeling Advies scheiden om zo veel mogelijk de resultaten ervan 
te lcurmen gebruiken voor de toekomst, zodat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid 
had. 
"Ik wilde het produkt Advies apart benoemen en organ iseren omdat ik het zo belangrijk 
vond. De mensen van de afdeling Advies zijn zelf resultaatgebonden. () Als apart traject 
zou het levensvatbaar zijn. Daar komt by dat als je er als organisatie capaciteit voor 
vrijmaakt, je laat zien dat je het belangrijk vindt." 
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Overigens geeft deze leidinggevende hierbij aan dat hij deze nadrukkelijke scheiding van 
taken ziet als "een fase in een ontwikkeling". Over een paar jaar zou "advies" wel met opsporing 
in een afdeling lumen zitten. De laatste jaren komt de DGC ook tot preventieve adviezen zonder 
dat de afdeling advies daarin betrokken is geweest. 

Beslissingen met betrekking tot de feitelijke afstemming van het strafrechtelijk onderzoek en het 
adviestraject 
Zoals de hiervoor geciteerde leidinggevende van de DGC ook al aangeeft, betekent de organi-
satorische scheiding van taken niet dat opsporing en adviestraject in de praktijk onathankelijk van 
elkaar (moeten) worden uitgevoerd. Dat is in het Demo-onderzoek clan ook met gebeurd. 

Wat de aard van de zaalc betreft gaat het om de complexiteit die milieuzaken eigen 
is met betrekking tot de verwevenheid van bovenwereld en onderwereld: milieudelicten worden 
vaak gepleegd in het kader van een normale bedrijfsvoering, waarbij veelal sprake is van allerlei 
overleg en onderhandelingen met bestuurlijke instanties over de wijze waarop aan de milieuver-
gunningen kan c.q. moet worden voldaan. Een en ander compliceert het verkrijgen van een helder 
beeld omtrent de strafbaarheid van de gepleegde feiten. Dit leidde bij het (wat milieucriminaliteit 
betreft) onervaren Demo-team op zeker moment tot grote verwarring. Die verwarring maakte 
ondersteuning vanuit het Adviestraject ten behoeve van het strafrechtelijk traject noodzalcelijk. 
Die ondersteuning was des te meer nodig nu er in het Demo-onderzoek feitelijk niet was gestart 
met een uitgebreide "omgevingsverkenning", zoals wel inmiddels het beleid van de DGC is. 

Er werd vanuit het referentiekader van de DGC naar deze zaak gekeken. Dat 
maakte de zaak in het begin gecompliceerd. Een aantal collega's had net een 
fraudeonderzoek achter de rug en een aantal anderen een drugszaak. Dan is het moeilijker 
over te schakelen naar een zaak als Demo. De politie maakt altijd een heel sterk 
onderscheid tussen "bovenwereld" en "onderwereld", en in de milieuwereld is dat 
onderscheid er eigenlijk niet. Aldus de heersende opvatting. 
"Vooral toen de gedoogsituaties en de onduidelijke vergunningsituatie in beeld kwamen 
was het team het spoor even bijster. Die situaties pasten niet in het referentiekader. Men 
wilde antwoord op vragen of iets goed is of fout. De leiding heeft heel lang vastgehouden 
aan de waarde van twee gescheiden trajecten, maar gezien het hele complex rondom het 
bedrijf is het gewoon door elkaar heen gaan lopen." Aldus een teamlid. 

Beslissingen over "eigendom", gebruik en presentatie van de adviesrapportage 
In de loop van het Demo-onderzoek, eigenlijk al tegen het einde ervan, is discussie ontstaan over 
"de eigendom" van het adviesrapport, tussen de leiding van de Divisie Georganiseerde Crimina-
liteit van de Politic Twente en de bij de Demo-zaak betrokken officier van justitie. Die vraag 
wordt door beide partijen van groot belang geacht, omdat de "eigenaar" van de rapportage zou 
kunnen bepalen wat erin komt en wat ermee gaat gebeuren. Beide partijen voeren voor hun 
standpunt andersoortige argumenten aan, hetgeen de discussie er niet eenvoudiger op maakt. 
Hoewel er uiteindelijk een oplossing is gekomen, blijft men het dan ook ten principale met ellcaar 
oneens. 

De officier neemt een strafrechtelijk ge1nspireerd standpunt in. Er zijn ten behoeve van het 
adviestraject opsporingsbevoegdheden gebruikt, en dus draagt de officier de 
eindverantwoordelijkheid voor het rapport, zo luidt zijn standpunt. De Divisieleiding kan vanuit 
een strafrechtelijk oogpunt begrip opbrengen voor het standpunt van de officier. Men erkent na 
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"Van Traa" aanzienlijk scherper te zijn geworden, oak over het gebruik van informatie. Men ziet 
in, dat de officier zich nadrulckelijk verantwoordelijk voelde voor die informatie en het gebruik 
ervan. 

Het strafrechtelijke argument is echter voor de Divisieleiding niet doorslaggevend. Zij 
draagt vooral strategische argumenten aan, die pleiten voor eigenaarschap van "de Driehoek". 
Wanneer de eigendom bij de Driehoek berust, dient het rapport het beste het hoofddoel waarop 
het gericht is: het opwerpen van drempels voor herhaling van de in de onderhavige zaalc 
gepleegde delicten door middel van beinvloeding van daartoe bevoegde en capabele instanties. 
Met het oog op dat doel is in de eerste plaats de zeggenschap over de inhoud van het rapport van 
belang. Die moet berusten bij een instantie die dat "bredere" doel nadrulckelijk tot uitgangspunt 
heeft. Volgens de teamleiding is het rapport niet op strafvordering gericht, maar op de bredere 
openbare ordetaak. Over bestuursrechtelijke handhaving gaat justitie niet. 

Ben ander strategisch argument om te pleiten voor het eigenaarschap van de Driehoek is 
de status die het rapport op deze wijze zal verlcrijgen, hetgeen van invloed zal zijn op de 
realiseerbaarheid van de doelstelling ervan. 
"De ontvanger van het advies gaat kijken naar de legitimiteit ervan. Daarom wilde ik dat 
het van de politie zou worden overgedragen aan de regionale driehoek. (..) lk vind dat de 
driehoek de eindverantwoordelijkheid heeft met bestuurlijk advies. Dit is namelijk van 
een andere orde clan het aandragen van zaken voor de rechter", aldus deze respondent. 

Ben formeel argument voor het standpunt dat de Driehoek eigenaar is van de adviesrapportage is 
bovendien dat de Driehoek de opdracht tot het uitvoeren van het adviesonderzoek aan de politie 
zou hebben verstrekt, en dat er (dus) al afgesproken zou zijn dat de eigendom bij de Driehoek 
berustte. 

Overigens heeft het adviesrapport tevens een rol gespeeld in het strafrechtelijk traject. Of dit op 
voorhand de bedoeling is geweest of tijdens de rit is besloten, wordt niet helemaal duidelijk. De 
Divisieleiding meldt dat het op voorhand als doel was gesteld "am het proces verbaal zo compleet 
mogelijk te lcrijgen." De officier van justitie heeft zich op zeker moment op het standpunt gesteld 
dat de adviesrapportage integraal deel zou moeten uitmaken van de tenlastelegging. De uitvoerder 
van het adviesonderzoek geeft aan dat dit laatste voorkomt uit het feitelijk verloop van strafrech-
telijk onderzoek en adviestraject in wisselwerking met elkaar. 

De officier wijst in dit verband op de rangorde tussen het strafrechtelijk onderzoek en het 
adviestraject. Hij vindt dat het strafrechtelijk onderzoek primair is en dat daarin dus het 
bestuurlijk gedeelte komt. 

De uitvoerder van het onderzoek, tenslotte, hield uit de hele discussie vooral de ervaring 
over dat zij heeft moeten "schipperen" tussen beide standpunten. Voor haar stand niet de vraag 
hoe de strafrechtelijke bevoegdheden lagen, noch de vraag wiens eigenaarschap het meest 
strategisch verantwoord was, centraal, maar draaide de discussie am "de aansturing van het 
onderzoek". De vraag naar de aansturing werd met de keuze voor de Driehoek als eigenaar van de 
adviesrapportage echter niet opgelost, omdat de driehoek geen directe aansturingbevoegdheid 
heeft. 

Het lijkt er dan oak op dat OM en politie feitelijk een rol hebben gespeeld in die 
aansturing. De officier heeft zich vooral vanuit het perspectief van het primaat van het strafrech-
telijk onderzoek "met de inhoud met het adviesrapport bemoeid". De uitvoerder van het 
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onderzoek wijst op "bilateraal overleg" dat zij had met de officier "als dat zo uitkwam". De 
officier gaf, volgens hem, de inhoud van dat overleg weer. Hij meent dat hij heeft bepaald hoe het 
rapport emit kwam te zien. Ook al heeft de onderzoeker het geschreven, samen hebben ze het 
doorgenomen, waarbij hij zijn mening heeft gegeven hoe het erin moest. 

De Divisieleiding geeft echter aan dat de inhoud van het rapport breder is dan de 
strafrechtelijke informatie. Zo noemt zij de analyse van de slibverwerking Twente, van het 
waterschap, van de rol van het waterschap bij de vergunningverlening. Kortom, een scan van de 
omgeving van dit specifieke onderzoek. 

3.4.5 De strategische dimensie van het Demo -onderzoek 

In de strategische dimensie van milieustrafrechtelijk onderzoek gaat het om beslissingen met 
betrelcking tot de aanpak van de zaak. Het betreft dus met, zoals in de strafrechtelijke en 
beleidsmatige dimensie, overwegingen betreffende de beoogde resultaten (de output) van het 
onderzoek, maar veeleer overwegingen betreffende de wijze waarop die resultaten het beste 
behaald kunnen worden (de input). 

Evenals in het Duplo-onderzoek moeten in het Demo-onderzoek in deze dimensie de 
beslissingen met betrekking tot teamvorming - en -samenwerking worden genoemd. Cruciaal in 
de Demo-zaak zijn echter vooral de beslissingen geweest met betrekking tot de afstetnming van 
het strafrechtelijk onderzoek met parallel lopende bestuurlijke trajecten. Daarnaast trekt wat de 
aanpak van het onderzoek betreft vooral een tweetal aspecten daarvan de aandacht, omdat er op 
die punten eigenlijk geen duidelijke beslissingen zijn genomen, althans dat er steeds ver-
schillende standpunten naast elkaar zijn blijven bestaan. Het betreft de (non-)beslissingen over de 
diepgang van het milieufeitenonderzoek en de (non-)beslissingen naar aanleiding van de 
vergurmingensituatie van het bedrijf. Nagegaan zal worden welke factoren op de 
meningsverschillen en de daaruit voortvloeiende betrekkelijke besluiteloosheid van invloed zijn 
geweest, en welke consequenties een en ander heeft gehad voor het verloop van het Demo-
onderzoek. 

Beslissingen met betrekking tot teamvorming en -samenwerking 
Evenals bij de vorming van het Duplo-team is er bij de vorming van het Demo-team de nodige 
aandacht besteed aan het inschakelen van de juiste deskundigen. Daarbij deed zich bij het Demo-
team de moeilijkheid voor - zoals bij de meeste regionale politiekorpsen het geval is - dat 
milieudeskundigheid birmen de politie zelf schaars is. Die deskundigheid is echter "ingehuurd". 
En de leiding van het Demoteam noemt het dan ook "een sterk punt van het onderzoek dat we 
kennis vroegen van het MBT en die ook kregen." 

Ook voor de vereiste deskundigheid voor het uitvoeren van het adviesonderzoek is 
nadrulckelijk aandacht geweest. Zoals hiervoor al is gebleken betreft het hier een beslissing die 
niet in de Demo-zaak zelf, maar op beleidsniveau, door de leiding van de Divisie Georganiseerde 
Criminaliteit is genomen. Het betreft de beslissing een aparte "produktgroep Advies" in het leven 
te roepen, bemand met de specifieke deskundigheid die daarvoor vereist is. Het adviesonderzoek 
is grotendeels uitgevoerd door een medewerkster van deze afdeling met een civieltechnisch / 
bestuurskundige achtergrond. Op zeker moment bleek dat het adviestraject ook een financieel-
economisch deel zou moeten behelzen in verband met de betrokkenheid van de registeraccountant 
van het Bureau Financiele Recherche van de politic. 
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Beslissingen met betrekking tot afstemming met betrokken overheidsinstan ties 
Zoals hiervoor al gesteld, zijn de beslissingen over de wijze waarop de in de Demo-zaak de 
betrokken overheidsinstanties zouden worden benaderd door het opsporingsteam, cruciaal 
geweest voor het verloop van de zaak. Daamaast zijn zij van invloed geweest op het bredere 
rendement van de zaak, zoals hiema in hoofdstuk 5 zal blijken. 

Uitgangspunt voor het opsporingsteam, alsmede van de officier, in deze was de 
geheimhouding van het strafrechtelijk onderzoek naar de betroldcen overheidsinstanties toe. Er 
werd dus besloten het bestuur niet in het onderzoek te betrekken. Deze beslissing was gebaseerd 
op de overweging dat het bestuur op een of andere wijze betroldcen was bij de gepleegde 
milieudelicten, in ieder geval in de rol van belanghebbende en gedoger, en mogelijk zelfs als 
medeschuldige. 
"Voor ons is heel belangrijk is geweest met betrekking tot het item samenwerking met 
provincie en waterschappen, dat we, gezien de reden waarom het verdachte bedrijf 
opgericht is, rekening hebben gehouden met corruptie. lk moet daarbij nadrukkelijk 
aantekenen dat daarvan gelukkig absoluut niets is gebleken is, maar dat vermoeden 
bepaalt wel de man ier waarop je kunt overleggen met waterschappen en provincie in het 
voortraject, omdat je niet precies weet bij wie je aankomt en wie je wat wel of niet kunt 
vertellen." Aldus een DGC-medewerker. 

Als mogelijke uitzondering op deze regel werd in de opzet van het tactisch vooronderzoek 
gesteld dat "wanneer een dermate gevaarlijke situatie zou ontstaan, dat onmiddellijlc optreden is 
vereist, adviezen zullen worden verstrekt aan het openbaar bestuur". Deze situatie heeft zich niet 
voorgedaan. 

Een andere uitzondering op het principe van terughoudendheid tegenover het bestuur 
lcwam voort uit de logica van het opsporingsonderzoek. Het betrof de wenselijkheid van een 
aangifte van oplichting door een van de betroldcen waterschappen ten behoeve van de aanvraag 
tot een gerechtelijk vooronderzoek. De milieuofficier verklaart dat hij het waterschap in de zaak 
heeft betrokken in verband met een aangifte die hij nodig had voor de aanvraag voor het GVO, 
waarvoor de basis niet zo sterk aanwezig was. Die aangifte zou de aanvraag tot het GVO krachtig 
ondersteunen. De officier vond de redenen voor de basis van de milieufeiten "mager voor 
huiszoeking." De oplichting was volgens hem een stuk sterker. Vandaar dat hij verzoek om 
aangifte deed. 

Met de provincie werd het eerste contact gelegd op het moment van de huiszoelcing. Die 
strelcte zich ook uit tot de provincie zelf, waar dan ook een aantal zalcen in beslag genomen zijn. 
Daamaast zijn de betrokken provinciale handhavers gehoord. 

Beslissingen met betrekking tot de diepgang van het milieufeitenonderzoek 
Behalve over de selectie van de milieufeiten, zoals hiervoor uiteengezet, bestond er binnen het 
opsporingsteam, met name tussen de officier van justitie en de milieurechercheurs, eveneens 
verschil van mening over de diepgang waarmee die feiten onderzocht dienden te worden. Bij 
nader inzien blijken hieraan mede een aantal misverstanden over en weer ten grondslag hebben 
gelegen. 

Achteraf is de betroklcen officier van justitie van mening dat met name "het 
disfunctioneren van de installatie" veel te gedetailleerd is gedocumenteerd. Hij geeft daarbij aan 
dat te veel bewijsmiddelen het bewijs geen goed doen, maar het juist ook onderuit kunnen halen. 
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Een van de betroldcen milieurechercheurs zegt, dat hij juist ten behoeve van het bewijs zo 
gedetailleerd te werk is gegaan. Het lijkt erop dat hij van de officier verwachtte dat deze 
vervolgens de nodige selectiewerkzaamheden zou verrichten op basis van de door de 
milieurechercheurs bij hem veronderstelde milieukennis. De officier bleek echter juist van de 
milieurechercheurs te verwachten dat zij de nodige schifting zouden aanbrengen op basis van hun 
deskundigheid. 

Terugblildcend op het verloop van het onderzoek blijken de zaaksofficier en de betroldcen 
milieurechercheurs het eigenlijk wel eens over de te grote diepgang van het feitenonderzoek. 
Doordat zij echter van elkaar verwachtten, dat de ander de beperking zou aanbrengen, gebeurde er 
niets. Er werd met andere woorden feitelijk geen beslissing genomen. 

lets soortgelijks dat bijdroeg aan de geschetste gang van zaken, was dat ook bij de rest van 
het opsporingsteam geen milieukennis aanwezig was. Men vertrouwde op de milieukennis van de 
milieurechercheurs, maar zag daarmee over het hoofd dat het onderzoek van de milieufeiten met 
alleen op basis van milieukermis, maar ook op grond van inzichten met betreicking tot 
bewijsbaarheid gestuurd had moeten worden. 

Dat het milieufeitenonderzoek zoveel ruimte lcreeg, had ook een beheersaspect. Die ruimte werd 
namelijk mede veroorzaakt door de lange duur van het fraudedeel van het onderzoek. Dat 
onderdeel bepaalde ook de tijdsplarming van het milieutraject. 

Tenslotte deed de taakopvatting en werkhouding van de milieurechercheurs een duit in het 
zakje. Zo meent een milieurechercheur , dat het een beetje zijn aard is om dingen gedetailleerd uit 
te willen zoeken. Met betrekking tot de emissie was voorzover hij weet er nog nooit een strafzaalc 
geweest. Dus dat zet ook aan tot nieuwsgierigheid. 
Ook uit deze opmerking blijkt weer dat van aansturing in het milieutraject weinig sprake was. 

Beslissingen naar aanleiding van de vergunningensituatie van het verdachte bedrijf 
In verband met het feit dat er sprake was geweest van een rechtsovergang van vier bedrijven naar 
een bedrijf (het verdachte bedrijf in de Demo-zaak) was er een onduidelijke vergurmingensituatie 
ontstaan. Omdat de oorspronkelijke vergunning was verleend voor de vier bedrijven en er 
uiteindelijk maar een bedrijf daadwerkelijk doorging, was onduidelijk voor wie de vergunning 
gold en welke voorschriften er voor de slibverwerking (het bedrijfsproces van het verdachte 
bedrijf) golden en welke op de bedrijfsprocessen die geen doorgang hadden gevonden, van 
toepassing moesten worden geacht. Hierbij moet worden vermeld dat de oorspronkelijke 
vergurming was verleend onder het regime van de oude Afvalstoffenwet, op grond waarvan een 
dergelijke overgang wel mogelijk was, maar dat mogelijk het tijdstip van de rechtsovergang 
moest worden gesitueerd na inwerkingtreding van de Wet milieubeheer, op grond waarvan een 
dergelijke overgang van de vergunning met mogelijk was. Voor de rechtsgeldigheid van de 
vergunning iiberhaupt - dus nog even los van welke voorschriften dan wel en niet van toepassing 
zouden zijn - was de datum van de rechtsovergang dus van doorslaggevende betekenis. 

Zowel de betrokken rechercheurs als de officier van justitie stelden zich op het standpunt 
dat de rechtsovergang tijdig - dus voor de inwerkingtreding van de Wet milieubeheer - had 
plaatsgevonden en dat er dus sprake was van een rechtsgeldige vergunning. Voor alle zekerheid 
werd tevens het werken zonder vergunning ten laste gelegd. 

Op het punt van de onduidelijke vergunningensituatie is de Demo-zaak echter in een 
tussenvonnis van de Rechtbank terugverwezen naar de officier van justitie voor nader onderzoek. 
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Dit lijkt vooral te wijten aan bepaalde informatie die de officier met betrekking tot dit punt aan 
zijn requisitoir heeft toegevoegd. Het betreft de opmerking dat de Milieu-inspectie, als 
tweedelijnstoezichthouder, met betrelcking tot de vergunningsituatie een andere mening zou zijn 
toegedaan. De officier baseerde deze opmerlcing op het feit dat de inspectie reeds in een eerder 
stadium in een brief aan de provincie opheldering had gevraagd over de vergunningsituatie van 
het verdachte bedrijf. 

De betrolcken rechercheur geeft aan dat de officier deze informatie ook had lcunnen 
weglaten. De officier werkte echter sterk vanuit het beginsel van openheid naar de rechtbank. 

"Het is niet aan mij om de rechtbank dingen te onthouden", zo meent hij. 
De betrokken milieurechercheur is echter de mening toegedaan dat het een lcwestie is van 

"duidelijk stelling nemen" en niet zozeer van het onthouden van informatie aan de rechtbank. Hi] 
wijst erop dat het nog maar de vraag is of de inspectie werkelijk een andere mening was 
toegedaan. Volgens hem had de inspectie in de gewraalcte brief alleen om opheldering gevraagd 
over de vergunning en geen eigen standpunt ingenomen. Deze rechercheur wijst er, evenals zijn 
collega-rechercheurs, met betrekking tot de diepgang van het milieufeitenonderzoek op, dat het 
directe contact met de officier beperkt was. 

3.4.6 De beheersmatige dimensie van het Demo-onderzoek 

Ook in de beheersmatige dimensie van milieustrafrechtelijk onderzoek gaat het, evenals in de 
strategische dimensie, om beslissingen die consequenties hebben voor de input van het 
onderzoek. Het gaat daarbij niet, zoals in de strategische dimensie, om de vorm en inhoud van die 
input, maar om de mate waarin in het onderzoek wordt geInvesteerd, oftewel om de beheersing 
van de input. 

Wat betrefl het Demo-onderzoek is dit een dimensie die terdege aandacht verdient, 
aangezien het onderzoek lang is uitgelopen. Zoals uit hoofdstuk 2 al naar voren lcwam, duurde het 
tactisch vooronderzoek in plaats van 3 maanden 7 maanden, en het tactisch onderzoek zelf in 
plaats van 6 maanden 19 maanden. In totaal duurde het onderzoek dus in plaats van de geplande 9 
maanden in werkelijkheid ruim 2 jaar. De beheersmatige dimensie van het Demo-onderzoek 
verdient temeer aandacht omdat het onderzoek wat betreft de uitloop ervan geen uitzondering is. 
Van den Berg en Eshuis vonden in hun onderzoek naar negentien milieustrafzalcen in 14 van de 
19 gevallen een aanmerkelijke uitloop." 

Komen uit het onderzoek van Van den Berg en Eshuis naast "undying van het onderzoek" 
en "het uitvoeren van andere onderzoekshandelingen dan gepland", vooral oorzalcen in de 
voorwaardenscheppende sfeer naar voren, in het Demo-onderzoek is juist aan het scheppen van 
de juiste voorwaarden veel aandacht besteed. We zullen onze analyse dan ook vooral richten op 
de voortgangsbeslissingen. Op welke gronden is telkens tot verlenging van het onderzoek 
besloten? En kunnen deze overwegingen de genomen beslissingen dragen? 

Beslissingen met betrekking tot de ejficiente organisatie van de Demo-zaak / voorwaarden-
scheppende beslissingen 
In het voorgaande memoreerden we reeds de aandacht voor een goede teamsamenstelling in het 
Demo-onderzoek, met name het "inhuren" van de benodigde deslamdigheden bij gebrek aan 

Van den Berg en Eshuis, 1996 
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deskundigheid birmen de politie. Daarnaast moeten bier worden genoemd de aandacht voor de 
dossiervorming, het werken in deelprojecten en vooral ook het werken met beslisdocumenten. 

Vermelding verdient vooral, dat het Demo-onderzoek goed gedocumenteerd was. Bijna 
maandelijks werden voortgangsrapportages geproduceerd. Vergaderingen van zowel het team als 
die van de hogere beslisgremia werden uitgebreid genotuleerd. Ook in vergelijlcing met het 
Duplo-onderzoek, dat eveneens gebaseerd is op de gedachte (van het KM) van het werken met 
beslisdocurnenten, is het besluitvormingsproces in het Demo-onderzoek transparant te noemen. 
Behalve dat dit het proces zelf ten goede kwarn, ligt er nog een andere overweging aan de keuze 
voor deze werlcwijze ten grondslag die met name door een van de leidinggevenden van de DGC 
van de politie Twente wordt verwoord. Hij wijst op het leerdoel dat deze documenten kunnen 
dienen: 
"We gaan wel evalueren, maar dat ontstijgt nauwelijks het niveau van de bitterballen. Dit 
is een onderzoek waar we gedurende twee jaar nogal wat capaciteit in hebben gestoken, 
dus we willen graag weten, wat we hebben gedaan. Vandaar ook dat fasenmodel met die 
beslisdocumenten. Het is ook een beetje mijn stokpaardje. Het fasenmodel is tevens een 
leermodel. Het komt voort uit betrokkenheid, want ik vind het eigenlijk van de gekke dat 
dit soort dingen niet structureel gebeurt." 

In het Demo-onderzoek is minder expliciet dan in het Duplo-onderzoek de aandacht voor het 
opzetten van een overlegstructuur terug te vinden. In de opzet voor zowel het tactisch 
vooronderzoek als het tactisch onderzoek vormt het geen item. In de interviews wordt er echter 
veelvuldig op gewezen dat teamvergaderingen plaatsvonden en dat er ook regelmatig contact was 
met de officier van justitie, althans op het niveau van de teamleiding en het diensthoofdenniveau. 
Hoe de samenwerking er in de praktijk uitzag is echter het onderwerp van hoofdstuk 4. 

Voortgangsbeslissingen 
Waardoor is het Demo-onderzoek zo lang uitgelopen? Uit de interviews komen vier belangrijke 
oorzaken naar voren. 
1. Veel geinterviewden noemen de lange duur van het adviestraject als de belangrijkste oorzaak 

van de uitloop. Omdat men met dit onderzoek sterk had ingezet op het bredere rendement, 
werd juist goed gestalte geven aan het adviestraject erg belangrijk gevonden. 

2. De lange duur van het adviestraject lijkt echter mede te moeten worden geweten aan een 
dieper liggende oorzaak, en wel de onervarenheid van het opsporingsteam met 
milieuonderzoek. Daardoor kwamen allerlei vragen boven die voor milieuonderzoek normaal 
zijn, maar voor het Demo-team dusdanig nieuw, dat zij telkens weer voor de nodige 
verwarring zorgden. Het betel vragen over de aard van milieucriminaliteit, welke immers 
anders is dan het karakter van de meer klassieke vormen van criminaliteit. De onderzoeker die 
het adviestraject heeft uitgevoerd wijst op de noodzaak tot het bijstellen van "het 
referentiekader" van de politie in deze. 

3. Sommige geInterviewden, vooral teamleden, wijzen echter naast de ingewikkeldheid van het 
adviestraject, eveneens op de moeilijkheden die het fraudedeel van het onderzoek opleverde 
in verband met de bewijsvoering voor de oplichting, als oorzaak van de uitloop van het 
onderzoek. De uitloop van het fraudedeel van het onderzoek zoog vervolgens als het ware het 
onderzoek naar de milieufeiten mee in de uitloop, doordat dit parallel aan het 
fraudeonderzoek bleef doorlopen. 
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4. In de voortgangsrapportages met betreldcing tot het onderwerp "oorzaken voor de uitloop van 
het onderzoek" worden echter met name de moeilipcheden met betreldcing tot het milieudeel 
gememoreerd, dat wil zeggen de vragen met betrekking tot de moeilijkheden die men in de 
regel nu eenmaal tegenkomt in een milieuonderzoek (en die dus mede in het adviestraject zijn 
opgelost). 

3.5 Conclusies 

Wij maakten in paragraaf 3.1 een indeling in verschillende soorten beslissingen tij dens een 
milieustrafrechtelijk onderzoek, waarbij het ging om de volgende dimensies: 

de strafrechtelijke dimensie (vooral de strafvorderlijke); argumenten voor de selectie van 
de strafzaak en de selectie van de feiten; 
de beleidsmatige dimensie; argumenten voor de selectie voor een altematief traject en de 
opzet ervan; 
de beheersmatige dimensie; de formeel-juridische en de feitelijke afstemming met het 
altematieve traject, alsmede de presentatie van de resultaten van het traject en de 
voortgangsbeslissingen in het onderzoek en het parallelle altematieve traject; 
de strategische dimensie; beslissingen met betreldcing tot teamvorming en — 
samenwerking, afstemming met de betroldcen bestuursinstanties, de mate van diepgang 
van het milieufeitenonderzoek, alsmede bezinning op de vergunningsituatie van het 
verdachte bedrijf. 

In het voorgaande bespraken we en vergeleken we aan de hand van deze dimensies hoe de 
cruciale beslissingen in de Duplo- en de Demo-zaak werden genomen. Hoewel er in beide zaken 
aantoonbaar verschillen zijn in omvang, aard, omgeving en aanpak valt op, dat in wezen de vier 
hier ontwildcelde dimensies in de twee casus niet zo erg veel van elkaar verschillen. Aan beide 
zalcen lag duidelijk ten grondslag een sterke behoefte van de beide teamleidingen om te komen tot 
een breder rendement van het strafrechtelijk onderzoek. Hoewel langs verschillende wegen, en 
afliankelijk van de beleids- en taakomgeving van de beide teams, zijn zij er in geslaagd om 
althans voelbaar te maken in eigen Icing en bij de buitenwacht, dat in de beslissfeer dit bredere 
rendement niet alleen een kans moet hebben, maar ook kan lcrijgen. 
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4 	Informatie-uitwisseling, afstemming en samenwerking 

4.1 	Inleiding 

Een van de centrale veronderstellingen in het onderhavige onderzoek luidt dat goede 
samenwerking een essentiele voorwaarde is voor een efficient verloop en een optimaal en breed 
resultaat van milieustrafrechtelijk onderzoek. Samenwerking, zo wordt algemeen aangenomen, is 
voor het rendement van het milieustrafrechtelijk onderzoek van cruciaal belang. Samenwerking 
kan tot een effectievere handhaving leiden." 

Het begrip samenwerking houdt in afstemming en communicatie, met name informatie-
uitwisseling. In dit hoofdstuk worden deze begrippen die tezamen elementen vormen van het 
begrip samenwerking geanalyseerd aan de hand van Duplo en Demo. Ook al hebben deze 
begrippen nauw met ellcaar te malcen, toch dien ze te worden onderscheiden van elkaar. 
Afstemming en informatie-uitwisseling zijn voorwaarden voor een goede samenwerking. 

Informatie-uitwisseling veronderstelt de bereidheid en het gezamenlijk belang om bepaalde 
informatie die de ene partij heeft ook aan de ander te doen toekomen en omgekeerd. Uit de 
literatuur blijkt, dat deze vrije uitwisseling van informatie tussen bestuur en politie/OM en vice 
versa nog veel te wensen over laat.' Over de oorzaken daarvan komen we nog te spreken. 
Een van de problemen is de juiste dosering van informatie. Vaak krijgt men meer informatie dan 
waarnaar men op zoek is. Zo is het mogelijk, dat tijdens een onderzoek nieuwe meldingen 
binnenkomen, op grond waarvan weer nieuwe keuzes moeten worden gemaakt van aan te paldcen 
gevallen. 

Afstemming is het overleggen over een bepaald gezamenlijk denken of handelen; een 
bepaalde toestand in de vereiste of overeengekomen stemming of sfeer brengen; (bijv.: een 
radiotoestel op een zender afstemmen). Samenwerking houdt mede in het gemeenschappelijk aan 
een zelfde taak werken. 

In dit onderzoek gaat het over interne samenwerking: samenwerking binnen het opsporingsteam 
(inclusief de officier van justitie en eventuele andere betrokken leden van het Openbaar 
Ministerie) en externe samenwerking: samenwerking tussen het opsporingsteam en de 
stakeholders van het milieustrafrechtelijk onderzoek. Dat deze sarnenwerking als een noodzaak 
wordt gezien blijkt uit veel onderzoek. s°  Maar hoe noodzakelijk de samenwerking is, of ze te 
alien tijde nodig is en of ze wel altijd mogelijk is, dat zijn vragen die in de literatuur minder in 
ogenschouw worden genomen. 

In hoofdstuk 3 lcwam samenwerking binnen het opsporingsteam naar voren als een 
belangrijke factor die de besluitvorming en daarmee het verloop van het onderzoek milieuzaken - 
de input van de onderzoeken - heeft be1nvloed. Verondersteld wordt dat de afstemming van het 
milieustrafrechtelijk onderzoek met de stakeholders met name van invloed zal zijn op de 

48  Zie onder meer Commissie bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke Handhaving, Handhaven op niveau, Deventer: 
Kluwer 1998 
49  Zo bijvoorbeeld A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels, Samenwerlcing bij de milieurechtshandhaving, RegelMaat, 
1998/6, p. 297. 

Zie de onder noot 10 van Hoofdstuk 1 aangehaalde literatuur 
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optimalisering en verbreding van de resultaten - de output ervan, het rendement well( 
onderwerp in hoofdstuk 5 aan de orde komt. In dit hoofdstuk staat de bedoelde samenwerlcing 
zelf centraal. In beide strafzaken is nagegaan hoe deze is verlopen. De precieze invloed van 
samenwerking op het verloop en de uitkomst van het milieustrafrechtelijk onderzoek is daarmee 
niet aangetoond. Wel kunnen op basis van het onderzoek uitspraken worden gedaan over de 
aspecten die in die samenwerlcing van belang zijn voor een efficient verloop en voor optimale 
resultaten van het onderzoek, alsmede over de actoren die invulling geven aan deze verschillende 
aspecten en de manier waarop ze dit doen. Nader onderzoek moet uitwijzen of deze uitspraken 
meer algemene geldigheid hebben. 

De opzet van dit hoofdstuk is anders clan de vorige twee. Er is een onderscheiding 
aangebracht in de wijze van interne samenwerking in het opsporingstearn en de wijze van exteme 
samenwerking, De exteme samenwerking kan worden gezien als de afstemming van het 
strafrechtelijk onderzoek door het opsporingsteam met de stakeholders, zoals gezegd zijn dat het 
bestuur en de bestuurlijke handhavingpartners. 

Per aspect wordt aangegeven welke invulling in beide zaken feitelijk werd gegeven, 
waarbij tevens de rol die de actoren hebben gespeeld zal worden belicht. 

4.2 Be samenwerking bij Duplo 

Over de inhoud van de twee vormen van samenwerking, de interne en de exteme, waarop we in 
dit onderzoek het licht laten schijnen, moeten we slechts summier zijn. Veel daarover werd reeds 
vermeld in hoofdstuk 2, de beschrijving van Duplo en Demo. In dit hoofdstuk gaat het meer om 
de perceptie over het proces van samenwerking van de actoren in en buiten onderzoeksteam. Om 
toch enigszins concreet aan te geven wat er aan samenwerking werd verricht door het team, 
nemen we als voorbeeld een van de rechercheurs uit het team, geleverd aan het KM: 

Binnen het Duploteam komen de volgende samenwerkingssituaties voor: 
- vormen van een verhoorkoppel met een collega nit het "Brabantse"; 
- werken aan het dossier met de dossiervormer; 
- werken met de leider van het Duploteam; 
- werken met de technisch coordinator, later projectleider ketenonderzoek 

en met de jurist van de mix. 
Buiten het team waren dat de volgende situaties of momenten: 
- werken met collega's uit Duitsland in de zaak Noack Entsorgung GmbH 

(Bochum en rogatoire commissie); 
- werken met besturen en ambtenaren van gemeenten waar loodsen met 

opslag stonden; 
- werken met vergunningverleners en handhavers. 

We gaan nu eerst in op de interne samenwerking. Daarna volgt de exteme sarnenwerking. 
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4.2.1 Intern: binnen het opsporingsteam 

Structuur en interne samenwerking 
Over de samenwerking binnen het Duplo-team is men onverdeeld enthousiast. Er is nauwelijks 
een wanklank te horen. Alle geInterviewden roemen de goede samenwerlcing en vooral de 
prettige sfeer, waarin zaken werden gedaan. Slechts enkele "incidenten" wierpen een smet op het 
onderzoek. Met name het disfunctioneren of het niet optimaal functioneren van bepaalde 
teamleden was zo'n incident. De oplossing was een wisseling van personeel. 

Wel is men enigszins sceptisch gestemd over de representativiteit van het Duplo-
onderzoek. Men vreest dat dit onderzoek zo uniek was, dat het de vergelijking met ander, 
toekomstig onderzoek nooit kan doorstaan. 

Goede vergaderstructuur 
Veel waardering is er ook voor de vergaderstructuur van Duplo, die er als volgt uitziet: 
I. Werkoverleg (voor iedereen, informatie uitwisselen). 
2. Tactisch overleg (knopen doorhalcken). 
3. Overleg tussen projectleiders en coordinatoren (voor het uitzetten van de grote lijnen). 
4. Diensthoofdenoverleg. 
5. Begeleidingscommissie ketenonderzoek 

Ervarenheid en bekendheid met elkaar 
Van groot belang lijkt te zijn, dat de teamleden elkaar al langere tijd kenden. Het Kernteam 
Zware milieucriminaliteit was een voortzetting van het team, dat de strafzaak TCR had gedraaid. 
Het Duploteam bestond voor een belangrijk deel uit mensen die ervaring hadden opgedaan met 
een grote milieustrafzaak. Het succes van Duplo is dan ook mede aan de goede beglissers te 
danken. Het Duplo-onderzoek wordt door de teamgenoten beschouwd als een modelonderzoek, 
dat mede omdat het ook op TCR was gebaseerd leidde tot "voortschrijdend inzicht" . 

Doordat het ministerie van VROM participeerde in het onderzoek, "lagen de lijnen heel 
erg kort", volgens de teamleider van Duplo. Daarbij komt dat de VROM-medewerker in het 
Duploteam tevens hoofd van het KM was, alsmede voorzitter van het diensthoofdenoverleg, lid 
van de begeleidingscommissie voor het ketenonderzoek en mede-opdrachtgever voor het 
onderzoek. 

De rol van de zaaksofficier 
Een belangrijke rol in het succes van het Duplo-onderzoek is weggelegd voor de Officier van 
Justitie. Zonder het enthousiasme van de zaaksofficier en de sturende kracht die van haar uitging, 
zou het team niet zo succesvol hebben kunnen werken. Aangetekend dient te worden, dat ook de 
parketsecretaris in hoge mate bijdroeg aan dit succes. 
Dat die situatie wel eens anders ligt getuigt de opmerking van een rechercheur met ervaring: 
"De ene OvJ is niet zo enthousiast als de andere. Zo is officier B. niet zo enthousiast als officier 

A. By Duplo kreeg je een enthousiaste ontvangst als je een overleg had. Bij OvJ A. heerste altijd 
een goede sfeer." 
Het komt voor dat milieurechercheurs moeten uitleggen aan een OvJ hoe het milieustrafrecht in 
elkaar zit. Dikwijls hebben de parketsecretarissen meer inzicht. Di was bij Duplo overigens niet 
aan de orde. 
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In het overleg tussen het Duplo-team en de OvJ heeft deze laatste een bepalende stem gehad. Ook 
de administratief coordinator, die tevens dossiervormer is, wijst op het van belang van een OvJ 
die goed is in de zaak en duidelijk weet wat hij wil. Bij een officier die nu eens naar rechts dan 
weer naar links wil loopt het onderzoek minder goed. Warmeer er een officier is die a zegt en dan 
blijft het ook a, dan straalt dat vastbeslotenheid uit naar het hele onderzoeksteam. In Duplo had 
de teamleiding duidelijke onderzoeksdoelen en daarmee zat de OvJ helemaal op een lijn. Aldus 
de dossiervormer binnen het team. 

Het nauwe contact tussen Duplo-team en officier wordt door sommigen in het team uniek 
genoemd. De officier was bij bijna elke teamvergadering aanwezig. Zij heeft daarom ook de 
beslismomenten echt meegemaakt en sterk gestuurd. Op zo'n manier kan, volgens de teamleden, 
de OvJ de leidinggevende rol echt waarmalcen en zich niet laten sturen, zoals in andere 
onderzoeken. Ook de teamleider drukt zich lovend uit over de samenwerking met de 
zaaksofficier. 

Het bewaren van de onafhankelijkheid 
De exteme samenwerking stond in feite hoog op de agenda van beide onderzoeken. Immers, 
daarin komt tot uiting het adagium, dat strafrechtelijk onderzoek een breder rendement kan 
hebben en ook moet lcrijgen dan het rendement, dat alleen leidt tot een rechterlijk vonnis. 
Een pluspunt in de Duplozaak is, dat men al in een vroeg stadium met het bestuur is gaan 
samenwerken. Voor de Demo-zaak, waar de situatie overigens natuurlijk anders lag, is dit een 
belangrijk leerpunt. 

Niettemin is er bij het Duploteam kennelijk ook behoefte aan afstand. Blijkbaar kan met 
samenwerking selectief worden omgesprongen. Want sommigen spreken hun waardering uit over 
het apart° karakter van het Duplo-onderzoek, dat een zekere onafhankelijkheid mogelijk maakte 
van de alledaagse interventies van andere instanties, met name het openbaar bestuur. Een 
rechercheur uit het team drukt zich zo uit: 
"In een kleine gemeente heb je met dorpspolitiek te maken. Men wil el/war helpen. Dat maakt het 
werk lastiger. Mijn baas gaat elke week naar de burgemeester van R. Maar bij Duplo heb ik dat 
allemaal niet gemerkt. Dat komt doordat je met een team ver buiten de locatie zit. Je zit niet aan 
een gemeentebestuur vast Je staat erboven, bent onafhankelijk. Dat is het fijne van zoiets." 

Een rechercheur uit het district waar de illegale opslag was gevestigd fungeerde als intermediair 
tussen Duploteam en provinciebestuur, "om het team af te schermen", tegen al te veel publiciteit 
bijvoorbeeld. Zo deed deze rechercheur goed werk door als persvoorlichter het Duploteam "af te 
schermen" op de dag voor er aanhoudingen zouden worden gedaan. Zie verder onder 4.2.2. 

Deskundigheid, multidisciplinariteit 
Door de teamleden wordt hoog opgegeven van het feit, dat bij de deelnemers zoveel bijzondere 
kennis aanwezig was, niet alleen op opsporingstechnisch, en recherchegebied, maar ook op 
milieutechnisch, juridisch en politiek-bestuurlijk gebied. Zo was de representant van de Inspectie 
Milieuhygiene (fts,411) als bestuurlijke instantie met handhavingstaak, onafhankelijk eerstelijns-
(m.b.t. EVOA) en tweedelijnstoezichthouder, in dit geval toegevoegd aan een strafrechtelijk 
team. Later leidde zij het ketenonderzoek, dat zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in de 
Duplozaak. Dat zij als zodanig ook nog onafhankelijk moest optreden was moeilijk, maar 
betekende ook een meerwaarde voor het team. Volgens haar is het bestuur bij de politie "per 
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definitie verdacht." De Inspectie Milieuhygidne is jets minder verdacht, want de IMH "staat er 
jets boven, in de beleving van de politic." 

Deze perceptie heeft ongetwijfeld te maken met de twee functies van de inspectie: het 
tweedelijnstoezicht en de handhaving. De handhaving heeft zich als gevolg van het UNISER-
rapport in 1982 ontwikkeld tot een inhoudelijk zwaardere functie vanwege de oprichting van een 
afdeling handhaving en een daaronder ressorterend Milieu Bijstandsteam (MBT), waarin ook 
rechercheurs werkzaam zijn. 

4.2.2 Extern: tussen Duploteam en stakeholders 

Externe samenwerking 
Over de externe samenwerldng, dat wil zeggen de afstemming tussen het Duplo-team en 
bestuurders, de zg. stakeholders, bestaat minder eenduidigheid dan over de interne. Struikelblok 
blijkt in het algemeen te zijn de afstandelijkheid, het isolement en de schaduwzijde, waarin een 
strafrechtelijk onderzoekstem denkt te moeten opereren, vooral in de fase van de opsporing. 
Geheimhoudingsplicht druid dan zwaar op de realisering en de wenselijkheid van externe 
samenwerking met de stakeholders, vooral de diverse bestuursinstanties en hun ambtenaren. Deze 
samenwerking, hoe gewenst ook, blijkt dan opeens niet meer mogelijk. De informatie-
uitwisseling stagneert, de communicatiestroom droogt op. Zelf blijken politic en OM zich de 
afstemming van activiteiten niet meer te kunnen permitteren. Dit fenomeen, dat bij Demo nog 
sterker speelt, is de rode draad in het onderhavige onderzoek. 

De hieronder vermelde observaties bevestigen dit beeld en verklaren wellicht waarom 
samenwerking tussen provincie en politic en justitie zeker niet vanzelfsprekend is. De opstelling 
van het OM tegenover samenwerking met het bestuur wordt gekenmerkt door terughoudendheid. 
Wat het OM doet is "geheim", telefoontaps en dergelijke, "als dat naar buiten zou komen, zou 
de verdachte snel gevlogen zijn". 
Slechts de instanties, die waren vertegenwoordigd in het Duploteam, waren op de hoogte van de 
eigenlijke overwegingen en activiteiten in het opsporingsproces. Met hun bazen werd besproken 
of ze bijvoorbeeld drie maanden konden worden ingezet. Verder weet in principe niemand ervan 
af. Zo maakte de provincie Noord-Brabant geen deel uit van het team, ook al bevonden zich in 
deze provincie wel de belangrijkste loci delicti. Wel was er een diensthoofdenoverleg, waar het 
management werd bijgepraat. 

Aan de andere kant viel het voor het Duploteam niet mee om samenwerking te 
verwezenlijken met de verschillende "bestuurlijke trajecten". Dan stuitte het team op situaties, 
waaraan ze als politiemensen even moesten wennen. De dossiervormer: 
"Bij het bekijken op locatie van een vergunningsituatie bleek, dat er gehandeld werd in strijd met 
de voorschrifien, maar dat er sprake was van een gedoogsituatie. Dat moest weer worden 
gecheckt bij de provincie of een gemeente. Dan blijkt dat er aftpraken zijn tussen de gemeenten 
en de bazen van de loodsen die daar zitten. Het is van belang om exact te weten wat daar speelt." 

Deze afstemming gebeurde dan door de verantwoordelijke rechercheurs op locatie. 
De teamleider van Duplo, tevens plaatsvervangend hoofd KT heeft wel een oplossing voor het 
probleem, dat de samenwerlcing tussen bestuur en politie/OM belemmert: 
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"Zij moeten duidelijk aangeven, dat ze niet strafrechtelijk bezig zijn. Wij moeten duidelijk 
aangeven, dat wij wel strafrechtelijk bezig zijn. Dat moet je goed uitleggen. Daar is behoorlijk 
goed afstemming over geweest. Volgens mij is dat redelijk gegaan. Dat moet je ook doen, anders 
schiet het niet op." 

De oplossing die hier wordt gesuggereerd is de uitwisseling over elkaars taken en functies 
en het uitleggen waarom bepaalde taken en functies op bepaalde momenten dienen te worden 
vervuld. 

Samenwerking gezien vanuit de ambtenaren 
De ambtenaren van de provincie Noord-Brabant, de een handhaver de ander jurist, erkennen dat 
het Duplo-onderzoek voor het Duplo-team zelf een succesverhaal mag zijn geweest, maar zij 
merken ook op, dat "de weg er naar toe er een was van zijwegen en achteruitbewegingen." Met 
andere woorden: de samenwerldng ging moeizaam en met incidenteel succes. 

Dat in Noord-Brabant geen teams zijn gevormd heeft als reden dat teamleden dezelfde 
informatie moeten hebben en niet duidelijk is wie de regie voert over die informatie. Het 
moeilijke punt is de uitvoeringspraktijk en de verhouding tussen strafrecht en bestuursrecht. De 
provincie werd pas laat bij zaken betrokken. Gevoelige informatie werd niet aan iedereen 
doorgegeven. 

De hierboven genoemde recherchechef fungeerde als de intermediair tussen politie en 
provincie (zie hieronder de opmerkingen van deze politieman over "afscherming" van het 
Duploteam). Daarover zijn de ambtenaren wel tevreden: "Op ons nadrukkelijke verzoek heeft hij 
ervoor gezorgd dat wij geen gekke dingen zouden doen." 

Deze provincieambtenaren concluderen dat informatie vaak gevoelig is en dat er daarom 
veel wantrouwen tussen bestuur en politie bestaat. Daar komt nog bij, dat vaak verschillende 
doelen worden nagestreefd. Doze ambtenaren vinden dat opvallend, want doordat ze zich de 
cruciale schakel in de oplossing van het probleem voelden, valt op dat ze "in de zogenaamde 
samenwerking niet meedraaiden." 

Daarover zijn ze niet erg te spreken: "Het ging zover dat ze zeiden: nu heb je genoeg voor 
mij gedaan en zoek het nu zelf maar uit. Wij hebben het werk gedaan, maar de provincie vind je 
niet terug in het artikel over Duplo in het blad Handhaving." 

Er lag een voorlopige maatregel op de inrichting, zodat het voor gemeentebesturen onmogelijk 
was om op te ruimen. Dat bralc de provincie op. Primaire doelstelling van de provincie was 
uiteraard, dat het lamststofafval vanwege het gevaar voor de vollcsgezondheid zo snel mogelijk 
zou worden verwijderd. Dat de strafrechtelijke collega's dat niet schijnen te vatten, is een veel 
gehoorde klacht bij de respondenten aflcomstig van het bestuur. 

Overigens hebben de provincie ambtenaren ook niet veel op met de collega's van de 
Rijksoverheid. Immers, "VROM bleef een jaar lang met die schurken praten, overleggen, faxen." 
Het ministerie wekte de indruk dat zij erin zouden slagen om het plastic afval via de EVOA, met 
een garantiefonds eronder, terug te lcrijgen. 
"Wij hadden echt het idee dat ze hier een dood paard aan het trekken waren. Ili kan me nog 
herinneren, dat we met VROM rond de tafel zaten te praten over de vraag, wanneer het spul nu 
wegging. Op een gegeven moment waren er te weinig stoelen. Daar komen ze binnen, de Rolexen, 
en wij konden gaan staan. Dat is toch niet te geloven. Mensen waartegen een internationaal 
opsporingsbevel loopt, daar gaan ze mee onderhandelen." 
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Deze zienswijze heeft ongetwijfeld te maken met de verschillende perceptie van 
milieucriminaliteit en de verschillende doelstellingen van beide bestuursinstanties. We komen 
hierop later nog terug. 

Afstemmingsprobleem tussen provincie en VROM 
Door de provincie zijn twee illegale opslagplaatsen geInspecteerd. Het bleek dat ze niet 
beschikten over de vereiste vergunningen. Het ging daarbij om transport geregeld door de EVOA 
en om opslag geregeld door de Wm. Nodig was een Wm-vergunning van GS, van de categorie 
28.4 uit Bijlage 1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit. 

De provincie gaat over de inrichting van afvalstoffen, VROM (de afdeling Toezicht 
Afvalstoffen en de Afdeling Gevaarlijk Afval) gaat over het transport van EVOA-afvalstoffen. 
Dat probleem is juridisch van aard, een kwestie van afstemming. Er is daarover wel overleg 
geweest met VROM. De provincie nam een beschikking tot bestuursdwang. De Afdeling 
bestuursrechtspraak stelde naar aanleiding van deze zaak, de zaak Besselse, prejudiciele vragen 
en de bestuursdwang is geschorst. Daarna was er "anderhalfjaar radiostilte". 

Uit deze inschatting van de ambtenaren kan worden geconcludeerd dat VROM en de 
provincie niet goed samenwerkten. Ze hebben allebei verschillende doelen. Om met de 
ambtenaren te spreken: "Het belang van VROM is: hoe red ik de EVOA, hoe los ik 
ongerechtigheden op, die in de uitvoeringspraktijk zijn ontstaan? Hoe los ik ze op binnen kaders 
die VROM heeft? De provincie zegt: de politie is er om boeven te vangen. En wij hebben een 
loods die bijna in brand vliegt. Wij hadden als doel, dat de hal leeg moest. De politie had als doel 
boeven vangen. En VROM had als doel dat het spul terug moest naar Duitsland." 

In het algemeen wordt bij samenwerking als een handicap gezien dat er wel wordt 
gesproken over een gezamenlijke bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aanpak, maar dat de 
strafrechtelijke aanpak niet eenduidig is. In de perceptie van het bestuur — althans de 
geinterviewde ambtenaren van de provincie Noord-Brabant — treden OM en politie niet eenduidig 
op, terwijl het bestuur wel vrij eenduidig vanuit een organisatie opereert. 

Ben probleem voor de ambtenaren is ook, dat wanneer het bestuur om flankerend beleid 
van de officier vraagt, deze nogal eens aarzelt om flankerend op te treden. Dit heeft vaak weer te 
maken met de (vermeende?) beeldvorming over bestuursambtenaren bij politie en OM. leder 
moet "zijn eigen verantwoordelijkheid nemen, samenwerking mag geen doel op zichzelf zijn." 

Hieruit valt te leren dat de beide instanties goed moeten bezien, of samenwerking wel in 
alle gevallen zo wenselijk is. 

Samenwerking gezien vanuit VROM 
Ben lid van het Duplotearn, tevens VROM-ambtenaar, was belast met de coordinatie van het 
onderzoek naar de plaatsen in Nederland waar plastic afval was opgeslagen, met de zorg dat het 
weer terugging naar het land van herkomst en met het onderhouden van contact met het 
politieteam, dat inmiddels was opgestart voor het verrichten van onderzoek. Daarvoor had zij veel 
informatie nodig en die ligt bij de politie. Dus moest ze afstemmen met de OvJ met de vraag of 
zij die inforrnatie kon gebruiken. 
De VROM-medewerkster beschrijft hoe ze naar praktische oplossingen zocht om het 
administratieve sanctiepad niet te hoeven bewandelen. Het traject dat een aanschrijving tot 
bestuursdwang kan gaan is lang. Er kan beroep worden aangetekend. Dan kan het bij de Raad van 
State komen. Haar zienswijze: "We wisten dat er by de verdachten geen geld meer te halen zou 
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zijn. Dus hebben we geprobeerd te onderhandelen met de verdachten. Maar daarbij hebben we 
ons een beetje aan het lijntje laten houden. Ons streven was dat het afval moest worden 
opgeruimd en dat mocht niet allemaal ten koste gaan van de overheid." 

Nogal saillant is dan het commentaar daarop van de provincieambtenaren, die (zie boven) 
niet lumnen begrijpen hoe je "met mensen waartegen een internationaal opsporingsbevel loopt 
kun onderhandelen." De VROM-medewerkster zegt "niet echt een voorstander te zijn van 
praktische oplossingen", maar "op een bepaald moment zoek je ernaar". Tij dens het Duplo-
onderzoek was er slechts een paar maanden overleg met de illegale afvalbazen met als doel dat ze 
het vrijwillig zouden opruimen. Thans echter zou VROM van dit beleid willen afstappen. 

Inmiddels dwingt de onduidelijkheid van de EVOA haast om praktisch' met zaken om te 
gaan. Zo wordt er van alles geprobeerd, volgens de VROM-medewerkster. Want als de bedrijven 
in beroep gaan van een beschikking tot bestuursdwang komt het beroepschrift bij de Afdeling 
bestuursrechtspraalc van de Raad van State terecht en de Afdeling "kan er ook niets mee". Dan 
wordt het met prejudiciele vragen voorgelegd aan het Europese Hof in Luxemburg. En dat 
betekent een oponthoud van een paar,  jaar, terwijl intussen het afval al die tijd blijft liggen. 
Tenslotte moet de overheid het op eigen kosten opruimen. 

Overigens kan de VROM-medewerkster wel begrip opbrengen voor de zienswijze van de 
politie. Een politieorganisaties is volgens haar gewend zwart-wit te denken. Bij het bestuur is dat 
vaak niet het geval, omdat een zaak nu eenmaal nooit zo duidelijk ligt. Men verwijt elkaar over 
en weer. Wat betreft de controverse tussen provincie en VROM denlct zij dat een oorzaak moet 
worden gevonden in het feit, dat de Rijksoverheid een andere rol heeft dan provinciaal en 
gemeentelijk bestuur. Deze overheden zijn vergunningverlenend gezag en hebben als zodanig 
veel meer betroklcenheid clan de Rijksoverheid. 

Samenwerking vanuit OM gezien 
Om een strafrechtelijke onderzoek hangt altijd een waas van geheimzinnigheid heen. Aldus de 
zaaksofficier in Duplo. Dat is onvermijdelijk, omdat er geen gegevens mogen uitleldcen. Dus 
vaak blijven de aanwezige gegevens en de beslissingen die worden genomen nadruldcelijk binnen 
het team. In de meeste zaken volgt trouwens het bestuur ook een eigen traject. Nochtans noemt de 
toenmalige parketsecretaris, thans OvJ, als sterk punt van Duplo "de samenwerking van Just itie 
met de bestuurlijke autoriteiten." Maar ze doelt met deze autoriteiten speciaal op de 
opsporingsdiensten van VROM. 

Ook de zaaksofficier Duplo, landelijk milieu-OvJ en lid Werkgroep Aanpak Zware 
Milieucriminaliteit is tevreden over de samenwerking met het bestuur. Speciaal in Duplo waren 
de doelstellingen van bestuur en strafrecht niet zo verschillend, meent zij: "Die agrarische 
gemeenten willen helemaal niet dat hun boerenschuren volgegooid worden met plastic afval. Dus 
iedereen had hetzelfde belang. En dat is uniek want dat is gewoon lang niet altijd zo." 

Met andere woorden wanneer je, zoals bij Duplo, een zaalc hebt waarin er een 
gemeenschappelijk belang bestaat, clan "wil iedereen meedoen en wil iedereen samenwerken." 
Dat deze samenwerking ook voor haar nieuw is blijkt uit haar opmerlcing dat ze als zaaksofficier 
bij de TCR-zaak het bestuur er niet bij betrokken heeft. Dat is haar "niet in dank afgenomen." Ze 
heeft het bestuur pas op de ochtend voordat huiszoelcing werd gedaan daarover ingelicht. 
Daarover heeft ze "heel bewust nagedacht " Zij is van mening dat bij politie en OM de wil om 
met het bestuur samen te werken aanwezig is, maar op het moment dat je ze uitnodigt moet jeer 
wel zeker van zijn "dat ze een zelfde belang voor ogen hebben als jij." 
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Samenwerking tussen bestuur en strafrecht gaat op uitvoeringsniveau dus vaak mis, omdat er 
verschillende belangen zijn. Opmerkelijk is de reactie van deze officier op de vraag hoe dit 
probleem moet worden opgelost: "Dat moet je volgens my niet willen oplossen. By een soort 
zaak als TCR wil ik alleen samenwerken met politie en MBT en met geen enkele andere 
opsporingsambtenaar." 

Zij maakt een uitzondering voor DCMR, omdat "ze daar zo langzamerhand duidelijk zijn 
doordrongen van het feit, dat er een scheiding moet zijn en tussen strafrechtelijke en bestuurlijke 
handhavingsbevoegdheden." De ambtenaren van DCMR beseffen dat er mensen bezig zijn met 
strafrechtelijke handhaving, waarvan niet iedereen precies hoeft te weten wat ze aan het doen 
zijn, omdat ze op dat moment vallen onder het gezag van het OM: "Dus dat is dan heel jammer 
voor het bestuur, maar als bijzonder opsporingsambtenaar valt hij onder mijn gezag, en als ik 
zeg dat hij er niet over praten mag, dan mag hij er niet over praten." 

Tegelijkertijd is deze officier er zich van bewust dat zij "de mensen in zo'n organisatie, 
die dat eigenlijk niet als uitgangspunt heeft, wel met grote problemen opzadelt." Daarom schakelt 
ze deze ambtenaren ook met in, want: "In situaties, waarin een uitzonderlijke mate van 
belangenverstrengeling is, maak ik mijn eigen keus." 

En die keus komt erop neer, dat zij het onderzoek "afschermt" tegen externe invloeden, 
dus ook tegen externe samenwerking. Dat betekent een bewust isolement, dat slechts mag worden 
doorbroken door de medewerking op afstand van die stakeholders, die hebben bewezen begrip te 
hebben voor de uitzonderlijke strafvorderlijke eisen die aan politie en OM worden gesteld ter 
zake van het strafrechtelijk (opsporings-) onderzoek. 

Samenwerking vanuit de politie gezien 
Zeker heeft het Duplo-onderzoek wat betreft samenwerking tussen politie en bestu'ur in het 
algemeen een groot aantal leereffecten opgeleverd. Het vertrouwen wordt vergroot. Ingezien 
wordt dat men een verschillende taak en een verschillende werkwijze heeft. Het is belangrijk dat 
men dat van elkaar weet en dat respecteert. Dan zijn de verwachtingen ook met te hoog. 

Toch heeft men ook zaken ontdekt, waarvan men tevoren niet op de hoogte was. De 
teamleider van het Duplo-onderzoek zegt te zijn geschroldcen van de afstand tussen politie en 
bestuur in sommige regio's: "Er heerst een boel wantrouwen. Zeker op het milieuveld. Dat 
wantrouwen versterkt alleen maar het proces van niet naar elkaar luisteren. Het maakt de 
drempel om vanuit uitvoeringsknelpunten en praktijkgevallen invloed uit te oefenen op de 
beleidscyclus alleen maar hoger." 

De coordinator milieuzaken van district Roosendaal, Politie Midden- en West-Brabant 
heeft grote bewondering voor de leiding van het onderzoek. De teamleider voerde primair het 
bilaterale overleg met OM. Bij het echte werkoverleg, waar het OM altijd bij was, hoefde de 
Brabantse coordinator op een bepaald ogenblik niet meer aanwezig te zijn. "Daar had ik geen 
enkele meerwaarde. Daar kon ik wel ideeen spuien maar de kennis binnen het Duploteam was 
dermate gigantisch dat ik my kon terugtrekken. Daardoor kon ik weer doorgaan met volgend 
onderzoek. De hele continuiteit in de milieuhandhaving kon ik daarmee veel beter waarborgen." 

De twee locaties waar plastic afval illegaal lag opgeslagen waren politiek gevoelig, temeer 
daar er in zo'n zelfde locatie in Amsterdam net brand was geweest. Tijdens gesprelcken met de 
betroldcen gemeenten werd alles besproken wat relevant was voor het onderzoek: "Op een 
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gegeven moment wilde de provincie de loodsen gaan ontruimen, terwijl wy nog monsters moesten 
gaan nemen. De provincie wilde daar gaan kyken net op het moment dat wy er ook wilden zijn." 

Ook in Noord-Brabant was sprake van "een hele hoge broei", waarbij "voor hetzelfde 
geld dat spul in de hens was gegaan". Een aantal omwonenden wilde dat de loods werd 
ontruimd. Die kwamen dus ook bij deze politiefunctionaris. En dat was allemaal om Duplo "wat 
af Se schermen". 

Met betreldcing tot de samenwerlcing met VROM heeft een Brabantse rechercheur nogal 
slechte ervaringen. De afdeling lcwam niet als eenheid naar buiten. Afspraken waren moeilijk te 
malcen Zonder dat de recherche het wist onderhandelde VROM met andere instanties en met 
getuigen: "En dan hoorde je dat pas later weer. Ze gingen gewoon door op hun eigen manier. Ze 
doorlcruisten regelmatig de zaak." Zo zei een VROM-ambtenaar tijdens een bezoek aan de loods 
van een verdachte, waar diens advocaat bij stond, dat de opslag groene lijststoffen betrof, terwijl 
het standpunt van het Duplo-team steeds was dat het om oranje lijststoffen ging. 

Hiervoor is wel een oplossing gevonden. Er is namelijk een personeelswisseling geweest. 
Maar de rechercheur blij ft zich erover verbazen dat men gewoon met een verdachte overleg ging 
plegen. Kennelijk betrof het bier een van de incidenten, waarover in de aanhef van de paragraaf 
over Duplo werd gesproken. 

Politieke gevoeligheid en strafrechtelijk optreden 
De volksgezondheid was in het geding. Het bestuur was bang voor calamiteiten. En in dat soort 
omstandigheden is het bestuur uiteraard altijd bevreesd te moeten opdraaien voor het 
kostenverhaal, als de betrolckenen de opslag niet zouden opruimen. Dat dit geen denkbeeldig 
gevaar was blijkt ook uit het feit, dat de provincie en VROM er uiteindelijk heel wat geld in 
hebben gestoken om het plastic af te kunnen afvoeren. 

Het lijkt er danlczij Duplo op dat over en weer meer begrip is ontstaan voor de problemen 
die het bestuur ondervindt, wanneer het beleid moet uitvoeren. Uit de reactie van een van de 
teamleden kan worden opgemaalct dat de samenwerlcing met de provincie in de loop der jaren 
dermate is verbeterd, dat "we el/war over en weer als collega's zijn gaan beschouwen." 
Hetzelfde geldt voor gemeenten en IMH. 

De vraag is uiteraard, wat buiten het "strafrechtelijke" valt, waarover niet gepraat kan 
worden. En daarmee komen we op een cruciaal punt in de samenwerking tussen bestuur en 
strafrecht. Een politiefunctionaris zegt het volgende: "De milieudienst weet op dit moment wel 
dat we met een strafrechtelijk onderzoek bezig zyn bij een bepaald bedryl Dat weten ze ook 
omdat ze de zaak formeel aan ons hebben opgedragen, omdat er klachten over dat bedryf waren. 
Maar inhoudelijk en van de methodieken weten ze niets. Ze weten ook dat wij daarover niets 
kunnen vertellen. Namen en zo geven wij ook niet door. Wij houden ons aan de Wet op de 
politieregisters en de privacywetgeving." 

Een ander voorbeeld vormt de mededelingen die de politic deed, of liever gezegd niet 
deed, aan de pers. Een dag voor de aanhoudingen lcwam een cameraploeg op de zaak. De 
journalist vroeg, of er al verdachten bekend waren. Bij de politie was bekend, dat deze de dag 
erop van hun bed zouden worden gelicht. Daarvan kon natuurlijk geen wededeling worden 
gedaan. Op die manier, aldus de gethterviewde politieman "deed ik die persvoorlichting erbij en 
zo kon ik het Duplo-team dus helemaal afschermen." Echter, ondanks de goede samenwerking 
gaan er dingen mis, volgens deze politiechef, zaken die dan niet blijken te worden doorgegeven: 
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"1k wist van de dingen die in de krant zouden komen. De pers benadert je. En dan is het oh zo 
subtiel, als blijkt dat ik het wel had doorgegeven aan het Duplo-team, maar niet aan de 
provincie. En de provincie leest het de dag erop in de krant. Mensen voelen zich vrij vaak 
gepasseerd en dat is niet alleen by de provincie. Je moet altijd proberen mensen in hun waarde te 
laten. 1k denk dat als je het hebt over intercollegiale samenwerking, dat je daar extra stil by moet 
staan." 

De bewustwording, dat samenwerking extra inspanning vraagt kan een leereffect worden 
genoemd, dat zowel bij Duplo als Demo zou moeten leiden tot bezinning voor strafrechtelijke 
onderzoeken in de toekomst. 

Afstemming Duplo -team met Duitse collega's 
Twee leden van het Duploteam werkten samen met collega's uit Duitsland in de zaak Noack 
Entsorgung GmbH (Bochum en rogatoire commissie). Ze hebben de collega's in Duitsland 
bezocht en de Duitse Staatsanwalt en een enthousiaste politieman zijn vervolgens in Nederland 
geweest om het rechtshulpverzoek te bespreken. Dat is een diplomatiek overleg, ook een lcwestie 
van presentatie, op grond waarvan een aantal beslissingen wordt genomen. Nortnaal is een 
rechtshulpverzoek nodig, maar in dit geval was er genoeg materiaal aanwezig om de zaak zelf te 
beginnen. Dat scheelde werk en tijd. De huiszoelcingen zijn op elkaar afgestemd en men heeft 
dezelfde datum aangehouden. In Duitsland is de ontdoener vervolgd. 

Samenwerking tussen bestuur en politie vanuit de Inspectie gezien 
Een heel ander licht op de samenwerking tussen bestuur en pOlitie en OM werpt de projectleider 
van het ketenonderzoek, die tevens werlczaam is bij de IMH en lid van het MBT is. Zij heeft zich 
erover verbaasd dat er zo malckelijk informatie werd uitgewisseld van het strafrechtelijk 
onderzoek naar het bestuur. Die informatie is verkregen door gebruikmaking van strafrechtelijke 
bevoegdheden, dus het heeft geen openbaar karakter. 

Door die informatie-uitwisseling kon het bestuur ook maatregelen treffen om 
milieubelasting te voorkomen en problemen op te lossen. Deze informatie was onder meer nodig 
in verband met de terughaalverzoeken (uit Hongkong), om na te gaan waar bepaald materiaal 
vandaan kwam en of de Duitse deelstaat verantwoordelijk was voor de kosten. 

In dit verband is van belang, dat ook de verschillende strafrechtstelsels in de 
Bondsrepubliek en Nederland aan de orde. Dit zal in de praktijk mede een leereffect 
teweegbrengen, wanneer beide landen opnieuw in een strafrechtelijk onderzoek samenwerken.' 

4.2.3 Afsluitende opmerkingen 

Concluderend kunnen we stellen, dat bij Duplo voor de interne samenwerking in het 
onderzoeksteam alle voorwaarden tot succes aanwezig waren, terwijl er bovendien nog een 
perfecte ondersteuning en sturing was van de kant van de zaaksofficier. Wat betreft de externe 
samenwerking is er een groot dilemma, dat trouwens als een rode draad door dit onderzoek loopt. 
Het betreft namelijk de relatieve terughoudendheid en onmogelijkheid bij politiemensen en OM 

51  Zie in dit verband, G.J.M. Corstens, Strafrechtspleging na het Verdrag van Amsterdam, NHB 7 mei 1999, afl. 18, 
p. 803-808. 
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om "af te stemmen" en "informatie uit te wisselen" (kortom: in onze definitie samen te werken), 
wanneer het er echt op aanlcomt het opsporingsdeel van het strafrechtelijk onderzoek serieus te 
laten plaats hebben. Er heerst clan onbegrip bij de bestuursorganen. Men cotnmuniceert niet meer. 
De stakeholders ervaren hun handhavingspartners plotseling als achterdochtig en vol 
wantrouwen. Ze denken, dat ze dat niet verdiend hebben. 

4.3 Demo 

4.3.1 Interne samenwerking 

Intern: binnen het opsporingsteam 
Het Demoteam vergaderde een keer per week. Daarbij waren alle betrokkenen aanwezig. Volgens 
een DGC-medewerkster van de Productgroep Advies bevorderde dit de integratie van de beide 
trajecten, dat wil zeggen het strafrechtelijke en het adviestraject n  Verder waren er besprekingen 
tussen de officier en de p.-v.-coordinator, de teamchef en de plaatsvervangend divisiechef en 
eventueel de OD-chef. Op alle fronten is heel veel vrijheid geweest, omdat er eigenlijk via trial and 
error werd gewerkt. Daar is op zichzelf niet veel tegen, maar een strafrechtelijk onderzoeksteam 
staat onder leiding van een OvJ en die moet, naar de mening van de teamleden dan ook leiding 
geven. Door dit relatieve gebrek aan leiding ontbrak ook de coordinatie tussen het fraude- en het 
milieutraject. Het Demoteam had in feite te maken met een milieupoot en een fraudepoot. De 
milieufeiten, die waren gekozen, betroffen bodembeschennende maatregelen, de opslag van 
afvalstoffen, het verbranden van toner en het lozen van afvalwater met een hoog zwavelgehalte, in 
de sfeer van de WVO. Een representant van de IMH zegt, dat ze " wel eens grappen over maakten 
over twee kampen in het onderzoek" Dit werd door sommigen ook zo gepercipieerd. 

De teamchef van Demo had meer affiniteit met fraude en juist hij had het meeste contact 
met de OvJ. De consequentie was, dat het overleg tussen Demo-team en zaaksofficier bijna altijd 
over de fraudekant ging. Maar binnen het Demo-team lcwam het erop neer, dat men alle ruimte 
lcreeg om met milieudelicten aan de slag te pan, zoals met betrelcking tot analyse van emissies en 
het niet-functioneren van de installatie. De officier van justitie vond dat "geen fijn onderwerp", zo 
zegt de IMH-man. Hij had het milieu "niet zo tussen zijn oren." 

Dit teamlid meent nu, dat hij destijds een proces-verbaal had moeten schrijven waarin de 
ernst van de emissies uit de doeken werden gedaan en waarin tot uiting kwam wat het 
milieuhygienisch belang van de overtredingen was. Daar thong de officier ook op aan, maar dat 
heeft de IMH-functionaris nooit gedaan. Hij verwijt dit zichzelf nu, maar dacht toen, dat "de 
officier veel nicer milieuachtergrond had." 

Wel is men van mening, dat een verdeling in kampen niet bevorderlijk is voor een 
strafrechtelijk milieuonderzoek en dat die verdeling in de toekomst voor alles moet worden 
vermeden. De verdeeldheid in twee kampen heeft ook nare repercussies voor het optreden van de 
politie. Zo kon het gebeuren dat het ene verhoorkoppel (fraude) meer tijd lcreeg dan het andere 
verhoorkoppel (milieu). Het gevoel ontstond dat milieu "een ondergeschoven kindje" is. Het 
heeft ook zijn repercussies voor het bestuur. Ben politiefunctionaris, de chef afdeling 

52  Waar men bij Duplo spreekt over het "ketenonderzoek", zou men mutatis mutandis bij Demo het begrip 
"adviestraject" lcunnen invullen. 
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milieuondersteuning (AMO), volgde de Demo-zaak vanaf de zijlijn. Hij beoordeelde telkens de 
versies van de adviesrapportage. Ook hij constateert de ambivalentie tussen de aanpak van de 
fraude en de benadering van het handhavingscircuit als geheel, inclusief de milieudelicten. Toen 
hij het plan voor het verhoor met de dijkgraaf zag, meende hij dat dit zo niet kon: "Als ik met de 
burgemeester een getuigenverhoor heb, pleeg ik een ander verhoor dan met een crimineel, want 
hij heeft een rol in deze maatschappij. Hy wordt ook niet gehoord als persoon, maar als 
verantwoordelijke." 

Dat betekende, dat het specifieke milieuaspect van het onderzoek telkens opnieuw onder 
de aandacht moest worden gebracht binnen het team. Als redenen voor het feit, dat het onderzoek 
"telkens in de richting van de fraude gleed" , worden genoemd het feit dat het team net een 
fraudeonderzoek had gedraaid en de milieuofficier nieuw was en uit de fraudehoek .kwam. Aldus 
deze politieman. 

Samenwerking met het bestuur gezien vanuit de politie 
Bij de meeste politiemensen rondom Demo overheerst de stereotype opvatting, dat het bestuur het 
op een alckoordje gooit met de overtreders van milieuregels, overtredingen gedoogt en de wet en 
de vergunningsvoorschriften ook overigens te weinig en gebrekkig handhaaft. Als oorzaak zien 
zij de vergaande belangenverstrengeling, die de formele uitoefening van twee taken niet goed 
mogelijk zou maken, bijvoorbeeld de vergunningen verlenen en die tevens hanclhaven. Zo meent 
een politieman dat het waterschap probeerde te verdoezelen, dat het te nauw betrokken is geweest 
bij de overtredingen van STVM: 1k heb het idee dat iedereen by het waterschap boter op zijn 
hoofd heeft. ledereen verwijst naar zijn voorganger. Men laat het achterste van zijn tong niet zien. 
Het is ook moeilijk om het toe te geven, om met de billen bloot te gaan. lk heb moeten laveren om 
ervoor te zorgen dat ze niet met de hakken in het zand zouden gaan staan. Overigens was het voor 
mu ook de eerste keer dat ik met bestuurders in een strafrechtelijk onderzoek te maken had. 
Bestuurders als verdachten dan." 

Van afstemming met het bestuur in de Demo-zaak is nauwelijks sprake is geweest. Pas 
aan het einde van het onderzoek is contact gezocht met het bestuur. Toen het zover was, na de 
huiszoeking en het verhoor, was het standpunt, dat het bestuur medeverdachte was wel verlaten. 
Volgens een DGC-medewerkster betreft het "een stuk automatisme" . Ben onderzoeksteam 
pleegt te werken onder een zwaar embargo. Daarbij hoort Met het verantwoording afleggen "aan 
externen". En met dat laatste doelt ze op het bestuur. Deze politiemedewerkster vindt er op 
zichzelf niets tegen in een eerder stadium afstemming te zoeken, maar er zijn argumenten pro en 
contra. De milieucoordinatoren binnen de politic, die structured l contact hebben met het bestuur, 
zijn Met blij met het solistische optreden van de politie, want zij hebben belang bij goede 
verhoudingen met het bestuur. Dat betekent dus de volgende keer meer overleggen met het 
bestuur. Daarentegen is er een kans dat het onderzoek stukloopt, omdat het bestuur "minder 
gewend is om informatie voor zich te houden. Er hoeft maar iemand een verkeerd telefoontje te 
plegen, of daar gaan je verdachten met het bewijsmateriaal er vandoor. Het bestuur is daar vaak 
erg makkelijk in." 

Ben ander aspect is volgens deze politiemedewerkster, dat het bestuur de politic tot nu toe 
als partner zag, die het bestuur hielp met "flankerend beleid", als er met het bestuursrecht niet 
veel meer mogelijk was. In de Demozaak komt het bestuur opeens met een heel andere kant van 
de politie in aanraking, namelijk de strafrechtelijke. En strafrecht en bestuursrecht zijn volgens 
deze politieftmctionaris, "twee wezenlijk verschillende rechtsgebieden." 
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Volgens haar is er een groot cultuurverschil tussen bestuur en politie. Het bestuur is 
coOperatief, denkt mee, werkt volgens afspraken, waarschuwt. Het bestuur ervaart het optreden 
van de politie als het als "de bekende olifant in de porseleinkast". De politie heeft weinig 
consideratie met de afspraken die het bestuur heeft gemaakt. Zo is bijvoorbeeld het feit dat 
SVTM is gesloten en failliet gegaan "niet jets waarvan iemand bij ons wakker ligt. " 

Dat heeft wel tot consequentie dat de collega's, die contact hebben met het waterschap, 
"tot op de dag van vandaag te maken hebben met de negatieve houding van het waterschap over 
het optreden van de politie." 

Niettemin is ook bij het Demo-team het besef gegroeid, dat je met een exclusief 
paternalistische houding het waterschap tegen de schenen schopt, hetgeen weinig vruchten 
afwerpt voor toekomstige samenwerlcing. Zo zien we ook hier dat zich een leereffect heeft 
voorgedaan. De politie mag dan de strafrechtelijke wijsheid in pacht hebben, in de praktijk van de 
handhaving van milieurecht kan ook zij niet zonder kennis en ervaring van de bestuurlijke 
tegenhanger. Bij deze opvatting dient wel te worden aangetekend, dat samenwerking vartaf het 
begin uitgangspunt is geweest van het adviestraject. 

Samenwerking met de OvJ gezien van uit de politic 
De samenwerking tussen het Demo-team en de zaalcsofficier is in de beginfase niet erg uit de verf 
gekomen. Uit de eerste contacten met de OvJ lcwam naar voren dat hij met milieu weinig ervaring 
had. Voorts is er een verschil in cultuur tussen het OM en de politie. De politie wil graag in een 
vroeg stadium strafbare feiten selecteren. 

Twee teamleden maakten de dagvaarding en droegen aan waarop zij zouden willen 
rechercheren en wat het bewijs was. Dat vond de officier te ver gaan, omdat hij ervan uit ging dat 
een OvJ de leiding heeft van het onderzoek. Over het ten laste leggen van artikel 140 Sr. (de 
criminele organisatie) bestond een meningsverschil met de officier. Het Demo-team was ervan 
overtuigd dat dit een mogelijkheid was. De officier had echter een andere mening. 

Met name de milieudelicten leverden problemen op met betreldcing tot de verleende 
vergiuming. Dat kostte veel tijd, energie en verhoren. De teamleden hebben met de officier heel wat 
discussies en ook wel onenigheid gehad, overigens altijd in de zalcelijke sfeer. 
"Met het milieudeel van het team werd sterk aangestuurd op die milieuhoek. Daarvan moest de 
officier worden overtuigd. Dat lukte uiteindelijk wel, maar het kostte veel moeite. De officier vroeg 
zich af of het allemaal wel zo erg was. Op zich is het goed dat de officier alstand neemt, dat hij 
toetst. Maar daardoor duurde het allemaal veel langer." Aldus dit teamlid. 

4.3.2 Extern: tussen opsporingsteam en stakeholders 

Samenwerking gezien vanuit het waterschap 
De watergraaf is nog steeds niet te spreken over de rol van politie en OM jegens zijn waterschap. 
Hij begrijpt niet goed, waarom de politie en het OM, ondanlcs hun specifieke taak waarvoor hij 
wel begrip heeft, zo achterdochtig en wantrouwend waren jegens het waterschap. Dat leidt tot 
onbegrip en gevoelens van verongelijlcing bij de bestuurlijke overheid. Zo zegt de hoogste baas 
van het waterschap, dat hij begrip heeft voor het feit, dat een strafrechtelijk onderzoek altijd een 
bepaalde afdeldcing moet hebben. Hij kan zich voorstellen dat de officier daarvoor kiest. Het 
probleem is we!, volgens hem, dat de overheid op hetzelfde moment beleid moet uitvoeren met 
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betrekking tot het bedrijf. Hoe zit het dan met "de afspraken zit die we in Nederland maken over 
coOrdinatie en gezamenlijk optrekken van partijen? " 

De watergraaf meent dat ook de politic rekening moet houden met het bestuurlijke proces 
in Nederland: "Het bestuurlijke traject is altijd ingewikkelder dan de aanpak door de politie, zo 
meent hij. De beleidsvrijheid van het bestuur, "waarmee het zelf dingen naar zijn hand kan 
zetten, is een stuk geringer dan de politie den/a." 

Overigens is hij best bereid ook de hand in eigen boezem te steken. Er waren 
beheersklachten over STVM, zo erkent hij. Daarvan heeft hij in ieder geval geleerd dat de 
coOrdinatie rondom het bedrijf veel beter moet. De provincie was erbij betrokken via de Wm-
vergunning, het waterschap was erbij betrokken en het OM verrichte onderzoek. En niemand wist 
wat van elkaar: "We wisten alleen dat we allemaal met het bedrijf bezig waren, maar op de een of 
andere manier heeft niemand het initiatief genomen om daar gezamenlijk, aan een tafel met elkaar 
over te praten. Het had op mijn weg kunnen liggen om dat te doen. Het had misschien eerder op de 
weg van de provincie gelegen - zonder overigens de schuld af te schuiven. De provincie is by uitstek 
de coordinerende instelling, die de Wm-vergunningen verleent. Net  had ook op de weg van het OM 
kunnen liggen." 

Daar ligt het eerste kritiekpunt van de watergraaf. Uit de rapportage bleek dat er een groot 
aantal klachten was over het bedrijf. Het waterschap was daarover nooit eerder ingelicht. Het 
tweede lcritiekpunt is dat het onderzoek al minstens driekwart jaar aan de gang was, toen het 
waterschap bij het Demo-onderzoek betrokken raakte. Dat gebeurde, toen de officier het waterschap 
officieel vroeg om aangifte te doen. Ook van het feite dat er een strafrechtelijk onderzoek liep was 
het waterschap niet op de hoogte. Acties tegen het bedrijf met betrekking tot de vergunning op 
grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren waren in zoverre succesvol, dat er weinig 
milieuschade kon ontstaan. Vanwege dat feit meende het waterschap ook geen titel te hebben om 
rigoureus tegen het bedrijf op te treden en de poorten te sluiten: "Die maatregel zou niet in 
overeenstemming zijn geweest met de ernst van het probleem", aldus de voorzitter van het 
waterschap. 
De watergraaf wijst de lcritiek af, dat het waterschap beter had moeten verifieren wat voor vices 
het in de kuip had, alvorens met STVM in zee te gaan, alsmede het verwijt dat het waterschap 
geen goed geschoolde handhavers zou hebben. Volgens hem hebben ze verstand van de 
afvalwaterbranche. Ook als toezichthouders hebben ze voldoende opleiding. De meeste van hen 
hebben opsporingsbevoegdheid. Dus een samenspel met de officier is zeer goed mogelijk. Dat is er 
ook wel altijd geweest, maar het OM heeft er lauw op gereageerd. Hij denkt dat dit komt omdat het 
op dat moment in het strafrechtelijk onderzoek niet van pas imam. Zelfs heeft hij in de laatste fase 
van Demo zich nog ingespannen om STVM gesloten te krijgen. Tot zijn verbazing heeft het OM 
daarop gereageerd met de vraag, of het wel verstandig was dat het waterschapsbestuur tot zo'n 
zware bestuurssanctie besloot. 

Duidelijk is in elk geval, dat tussen waterschap en politie/OM nog lang niet alles is 
opgehelderd over de vraag hoe men nu een samenwerkingstraject moet ingaan. 

Samenwerking gezien vanuit de provincie 
Er is geen open comrnunicatie geweest van de kant van politic en justitie, richting provincie, 
terwijl de provincie Overijssel wel degelijk de intentie had om te willen meewerken. De 
gedeputeerde die belast was met de Demo-zaak kan zich nog lcwaad maken, sprekend over de 
behandeling "als criminelen" , zoals de provincieambtenaren die hebben ervaren. Daarover zijn ze 
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nog steeds "zeer emotioneel". De gedeputeerde meent: "Zo ga je niet met el/war om." Hij is 
betroldcen geraalct in de Demo-zaak op het moment dat de huiszoelcing werd verricht. Hij is toen 's 
ochtends gebeld door de officier. Vervolgens heeft hij zelf gebeld over de verhoorsituaties omdat 
ambtenaren als tnisdadigers werden verhoord. Vanuit het opsporingsteam is toen beterschap 
beloofd. Vervolgens is er nog een bijeenkomst geweest op 17 december en nog een vervolgbijeen-
komst in februari 1998. Verder lcwam de gedeputeerde de zaalcsofficier wel eens tegen in bestuurlijk 
overleg, maar dan werd er inhoudelijk niet over de Demo-zaak gesproken. Contacten waren dus 
zeer schaars. 

Zijn uitgangspunt in juli 1996, het moment van de inbeslagname, was dat OM en bestuur 
partners zijn, met ieder een eigen verantwoordellikheid. Ms er een gecompliceerde situatie is dan 
dient samen te worden opgetreden om een optimaal resultaat te bereiken. De gedeputeerde verklaart 
daarop geen respons te hebben ontvangen van de kant van de politie. Hij meent daarentegen, dat 
zijn ambtenaren zijn verhoord alsof ze misdadigers waren. 

De provinciale ambtenaar, destijds hoofd bureau vergurmingverlening en handhaving, heeft 
lcritiek op de eenzijdige teneur van de Demo-rapportage, het rapport over adviestraject dat parallel 
liep aan het strafrechtelijke onderzoek. Hij vindt het jammer dat de informatie uit het adviesrapport 
is opgenomen in het procesdossier en dat het bestuur niet de gelegenheid heeft gehad om in 
samenspraak tot een helderder beekl van de situatie te komen. Dat doet, volgens hem, afbreuk aan 
het onderzoek en aan het proces. 

De provincie meent achteraf, dat de opstellers van de Demo-rapportage "ongenuanceerd te 
werk zijn gegaan en onjuiste conclusies hebben getrokken." De gedeputeerde benadrulct ook het 
politieke aspect van de Demo-zaak. Hij respecteerde de terughoudendheid van de officier, omdat hij 
ervan uitging dat het geen milieuonderzoek was. Pas naar aanleiding van de verhoren, waarover 
naar het provinciebestuur werd teruggekoppeld, merIcte men dat het een milieuonderzoek was. De 
terugkoppeling had trouwens pas plaats in olctober 1997. Dat is ruim een jaar, nadat provinciale 
documenten in beslag waren genomen. De gedeputeerde thans: "1k heb er hejtig onder geleden, 
want ik heb de politieke verantwoordelijkheid. Als dergelijke dingen open baar worden dan moet 
er niet een eenzijdig beeld ontstaan. 1k heb het requisitoir van de officier gekregen en nu blijkt 
dat er helemaal geen sprake was van overmatige milieuproblemen. Kijk, het is nooit aan de orde 
geweest om de tent te sluiten. En ook politie of justitie heeft nooit gezegd: wij doen die tent straf-
rechtelijk dicht." 

De provincieambtenaar voegt eraan toe, dat op het moment dat de provincie merlcte dat 
Demo een milieuonderzoek betrof de "augustusbrief ' al binnen was. Dat betekent dat de provincie 
al bezig was aan de reorganisatie van de milieuafdeling. Met andere woorden: de Demo-zaak was 
niet de oorzaak van de bezinning op een nieuwe aanpak van de milieuhandhaving, althans zeker Met 
alleen. Wel gebruikt de provincie de STVM zaak als een case om dit proces van reorganisatie 
positief te bdinvloeden. 

Pas op 17 december 1997 volgde een overleg tussen provincie en OM, waarbij behalve de 
CdK ook de hoofdofficier van het parket Almelo aanwezig was. Daar werd een presentatie met 
sheets gegeven, waarbij eigenlijk heel weinig materiaal werd gepresenteerd. De provincie wilde het 
precieze probleem weten, maar de politic wilde weinig kwijt. "Die wou objectief blyven", aldus de 
Commissaris. Hij heeft de indruk dat de bijeenkomst "niet bedoeld was voor vragen van de 
provincie." Het was "meer een luistersessie." Op zichzelf kan hij zich nog wel voorstellen dat het 
strafrechtelijk proces niet mocht worden geschaad en dat daardoor niet veel informatie werd 
verstrekt. Hij acht het echter vreemd dat een aanbod van de provincie om de zaak nog eens door te 

86 



nemen door justitie wordt afgewezen. Volgens hem hadden de procedures opener gekund, zonder 
dat het justitiele proces daarbij geschaad zou worden. De CdK vraagt zich nog af, wat nu het 
strafrechtelijk verwijt was, wat de provincie fout had gedaan. Hij zegt: "We hadden het gevoel op 
een mijnenveld te lopen en op elk moment konden we de lucht in schieten." 

Kortom, al is de bereidheid aanwezig om te erkermen, dat het strafrecht een autonome 
functie heeft, de manier waarop hierrnee door politie en OM in de Demo-zaak werd omgesprongen, 
en dan ook nog in het kader van het "adviestraject", kan in de ogen van de provincie geen 
waardering opbrengen. 

4.3.3 Afsluiten de opmerkin gen 

Allereerst het goede nieuws. Het Demo-onderzoek stond niet voor niets voor "Divisies eerste 
milieuonderzoek". Het feit, dat het heeft plaatsgehad is op zichzelf al een belangrijke 
ontwikkeling. De recherchechef DGC, die het onderzoek in belangrijke mate heeft geInitieerd, 
bracht een aantal faseringen aan in het Demo-onderzoek: 
- Omgevingsverkenning, een soon analyse van het criminaliteitsbeeld. 
- Inforrnatief vooronderzoek, dat moet leiden tot inzicht in welke groeperingen, branches, 

delictsoorten en netwerken extra aandacht verdienen. 
- Tactisch vooronderzoek, gericht op het repressieve gedeelte en tevens op twee of drie 

groeperingen. 
- Feitelijk tactisch onderzoek. 
- Evaluatie. 

Tussen elk van deze fasen worden beslisdocumenten gemaakt op basis waarvan keuzes worden 
gemaakt over de voortgang. Zo is met het Demo-onderzoek voor het eerst schema gebracht in het 
strafrechtelijk milieuonderzoek. 

Het slechte nieuws is er ook, maar daarvan heeft men in het Demo-team veel geleerd. Het 
rendement van Demo zit hem dus vooral in de leereffecten. Een ding ten aanzien van Demo is 
duidelijk: zo er al sprake was van de kant van justitie en politie om de samenwerking met de 
stakeholders (de diverse besturen en bestuurlijke ambtenaren) te bevorderen door middel van 
afstemming en informatie-uitwisseling, dan is die poging niet erg geslaagd te noemen. Dat moet 
men concluderen uit de interviews met de diverse bestuurders en sommige teamleden zelf. Deze 
gebrelckige samenwerking heeft natuurlijk alles te maken met het karalcter en de aanpak van de 
Demo-zaak. Immers, bij de politie bestond het vermoeden van medeplichtigheid van, zo niet de 
provincie, dan toch in elk geval het waterschap. Het tekent meteen de ambivalentie die optreedt, 
wanneer OM en politie, zoals toch de bedoeling was van de Demozaak, een onderzoek boven het 
puur strafrechtelijke willen uittillen en willen streven naar een maatschappelijke verbreding, 
teneinde behalve repressief ook preventief te werken. Niet alleen valt er bij OM en politie dan 
nog veel te leren, maar vooral houdt men de indnik over dat OM en politie aan het bestuur veel 
hebben uit te leggen, wanneer zij enerzijds het bestuurlijke netwerk willen gebruiken en 
anderzijds blijven steken in het onverkort vasthouden aan de eisen die het strafrechtelijk 
onderzoek stelt. 

Het lijkt erop dat politie en OM wat halfhartig bezig zijn. Men gaat vol enthousiasme met 
de nieuwe ideal .' van een breed georienteerd, verkennend, voorbereidend tactisch en feitelijk 
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tactisch veldonderzoek aan de slag en hoopt op de medewerking van de stakeholders. Min of 
meer tegelijkertijd worden die stakeholders in eon moeite door, figuurlijk gesproken, in de 
beklaagdenbank gezet. Met name de geffiterviewde autoriteiten putten zich dan ook uit in 
verontwaardiging over de behandeling "als criminelen", zoals ze de verhoren met hun 
ambtenaren hebben ervaren. Provincie en waterschap zijn daarover "zeer emotioneel". 

Uit een cryptische formulering van DGC in haar "Rapportage Demo" (januari 1998) wordt 
duidelijk, hoe voorzichtig de politic is, maar tegelijk een kritische noot wil lcralcen: "Doordat er 
bij het bedrijf zo weinig respect en ontzag was voor het correctief en normbevestigend optreden 
van de overheid, heeft de overheidscontrole hierdoor mede ruimte gegeven aan het niet stoppen 
van het illegale handelen van STVM"(p. 9). 

Deze informatie bevat nogal wat ruis. Het bedrijf had geen respect voor de overheid, dus 
gaf de overheid ruimte voor illegaal handelen. Directer, maar ook beschuldigend klinlct het enlcele 
zinsneden verder: "Door de meervoudige betrokkenheid van het Waterschap Regge en Dinkel bij 
het bedrijf STVM ontstond het gevaar dat het niet die distantie Icon nemen die nodig was zijn rol 
als bevoegd gezag ten aanzien van de Wvo." 

Dat klinkt nogal stellig. Het "opgestoken vingertje" van de politiemensen wekte irritatie 
bij het bestuur, omdat het vindt dat het niet zo deerlijk heeft gefaald? 

Juist vanwege de lange duur van het hele project en het ontbreken van een "consequent en 
transparant beleid" kan, althans in de ogen van de DGC, het bevoegd gezag STVM hebben 
"versterkt in haar idee dat de overtredingen kennelijk gelegitimeerd waren". 

Er zijn ook andere ongeluldcige facetten, waardoor het bestuurlijk beleid, ondanks goede 
bedoelingen, weinig geloofwaardig was. Zo werd op 3 oktober 1996 aan STVM een voorlopige 
surseance van betaling verleend, terwijl er sedert 15 mei 1996 een dwangsombeschikking van 
Gedeputeerde Staten tegen het bedrijf liep inzalce overtredingen van de Wet milieubeheer. Op die 
manier had de dwangsom geen enkel effect, omdat zij als concurrente vordering tegen de 
vorderingen van andere schuldeisers kon worden weggestreept." 

Een andere toch wel emstige constatering van DGC is, dat de provincie Overijssel onvoldoende 
technisch geschoold personeel had om de handhaving van een bedrijf als STVM adequaat door te 
voeren. Men baseerde zich bij de handhaving op een groot vertrouwen in het bedrijf. Zo geeft de 
Rapportage Demo' het voorbeeld van de onderzoeksbureaus Haskoning en Ecotechniek, die de 
slibverwerkingsinrichting hebben doorgelicht met een team bestaande uit een procestechnoloog, 
een milieukundige en een milieujurist. Bij de controle door de provincie van STVM moest deze 
kennis en deskundigheid worden gecombineerd in een persoon. 

Wat betel% de samenwerking tussen Demo-team en de stakeholders kunnen we kort zijn. Die 
samenwerking is er eigenlijk nauwelijks geweest. Pas nu komt de samenwerking op gang. Dat 
wordt door sonunigen als een leereffect, dus een rendement van Demo gezien, maar door anderen 
mede beschouwd als gevolg van de augustusbrief. In de Rapportage Demo van DGC, politic 

" Zie Rapportage Demo, Conclusies Aanbevelingen Bestuurslcundig, Enschede, januari 1998, Samenvatting, p. 10 
Zie a.w., Rapportage 1998, p. 58 
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Twente lezen wij het volgende: "Ten aanzien van de problematiek by STVM is er weinig 
communicatie geweest tussen de verschillende betrokken bestuursorganen (provincie Overijssel, 
waterschap Regge en Dinkel, RIMH, gemeente Hengelo, politie Twente en Justitie). Elk 
bestuursorgaan heefi hierdoor lange tijd slechts zicht gehad op een deel van de problemen bij 
STVM" 

Was deze communicatie en afstemming er wel geweest, zo betoogt het rapport verder, clan 
was er mogelijk in een eerder stadium "integraal inzicht" verkregen over de omvang van de 
problemen bij STVM. Dan hadden immers de relevante aspecten van de milieuhygienische 
problemen gezamenlijk kurmen worden besproken. En dat was nu juist de opzet van Demo, 
namelijk greep lcrijgen op het bredere maatschappelijke rendement van het onderzoek, in Demo-
termen, het adviestraject, of ook wel de adviesrapportage genoemd. 

Het is van belang te constateren, dat er een oprechte behoefte bestaat bij de politic om dat 
gewenste "integrale inzicht" te verkrijgen en dan vooral reeds in een vroeg stadium. De manier 
waarop de politie deze informatie denkt te verwerven strookt echter niet bepaald met de manier 
waarop in de algemeen mensen bereid zijn met elkaar te overleggen en te communiceren. De 
politic lijkt geen afstand te willen doen van haar strafrechtelijke attitude en kan dat formedl 
wellicht ook niet. Wil men echter samenwerken met andere overheidsinstanties, dan is dat niet de 
geschiktste houding om het vertrouwen te scheppen waardoor communicatie mogelijk wordt. Dat 
alles laat, paradoxaal genoeg, onverlet dat er binnen DCG de oprechte wens was om die 
samenwerking te zoeken. Dat blijkt immers uit de oprichting van een aparte organisatie, de 
Afdeling advies. 

Vooropgesteld moet worden, dat wat hier wordt geconstateerd bepaald niet uniek is. Men 
hoeft alleen maar te denken aan de problemen die de milieudienst Amsterdam had met het 
strafrechtelijke optreden van de milieu-OvJ in Amsterdam tegen het havenbedrijf Westpoint, dat 
met steun van de Amsterdamse overheid was opgericht, om in te zien waar hier de problemen 
liggen. Het bedrijf beschikte nog niet over een verguiming, maar werd gedoogd door het 
gemeentebestuur van Amsterdam. Westpoint werd veroordeeld tot een geldboete van een miljoen 
gulden.' Zo zijn er uit het verleden tal van voorbeelden te noemen, die alle te maken hebben met 
de functionele en daarmee tevens culturele verschillen in optreden van de beide 
handhavingsorganisaties. Hier ligt de essentie van het niet op gang komen van de zozeer 
gewenste samenwerlcing. Moeten we dan met Kipling zeggen: "East is east and west is west, and 
never the twain shall meet"? De handhavingsconvenanten die thans (wij schrijven eind-december 
1998) worden gesloten door de provincies met de diverse handhavingspartners moeten de 
impasse eindelijk doorbreken. Op grond van de interviews met de respondenten in het 
onderhavige onderzoek blijkt, dat alle partijen daarvan veel verwachten en dat er in de praktijk 
(zie Demo) al veranderingen ten goede zichtbaar zijn. 

4.4 	Vergelijkende conclusies 

In deze afsluitende paragraaf proberen we de twee onderzoeken op het punt van samenwerking, 
dat wil zeggen afstemming en informatie-uitwisseling, met elkaar te vergelijken. Vooropgesteld 

" Zie a.w., Rapportage 1998, Samenvatting, p. 10 
Rb Amsterdam, 5 maart 1996, M en R 1996, 74, m.nt. De Lange. 
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dient te worden, dat zoals reeds in het begin gezegd, een vergelificing moeilijk zo niet onmogelijk 
is. Ook zijn samenwerking, of de vormen van samenwericing, afstemming en informatie-
uitwisseling in het kader van dit onderzoek moeilijk meetbaar. We geven dan ook in onze 
conclusies gevolgtrelckingen aan die op grond van meningen van deelnemers aan beide 
onderzoeken zijn gemaalct. Dat heefl zijn bepericingen, maar juist door de beschrijving van de 
aspecten van samenwerking en rendement, waar het in dit onderzoek om gaat, lcunnen 
leereffecten worden vastgesteld. Zo komen we dan tot een aantal succesvoorwaarden en 
lcnelpunten, waarmee de betrokken instanties, in casu de handhavingspartners hun voordeel mee 
lcurmen doen. 

Succesvoorwaarden en knelpunten 

Als succesvoorwaarden of leereffecten voor interne samenwerking worden genoemd: 
• grote inhoudelijke en coOrdinerende betroldcenheid van de zaaksofficier 
• een teamleiding die op elkaar is ingespeeld en ervaring heeft met vorig onderzoek (vgl. TCR) 
• werken in deelprojecten en verdeling van verantwoordelijkheden 
• doortastendheid van de teamleiding 
• nauwgezette dossiervorming 
• veel en regelmatig overleg 
• kruisbestuiving van kentfis en deslcundigheid 
• teamcoordinatie die sterk is gericht op het vroegtijdig creeren van draagvlalc van het 

onderzoek 
• aanwezigheid van voldoende middelen (BOP-gelden) 
• betroldcenheid van BOD's, MBT, etc. 

Ondanks de vele knelpunten in het Demo-onderzoek is men toch tevreden over de resultaten van 
het onderzoek. In tegenstelling tot het Duplo-team is er sprake van een minder goede afstemming 
tussen politic en het OM. De redenen daarvoor lijken voornamelijk het gebrek aan ervaring met 
milieudelicten bij de OvJ en wellicht als gevolg daarvan de relatief geringe staring en coordinatie. 
Bovendien interesseerde de officier zich aanvankelijk meer voor fraudedelicten, omdat deze hem 
vertrouwd waren. De aspecten fraude en milieu vormen dan ook twee gescheiden trajecten in het 
onderzoek. Ook bij de teamleiding is gebrek aan milieukennis te bespeuren. Opvallend genoeg 
profiteren de milieurechercheurs hier juist van, doordat ze betrekkelijk autonoom hun werk 
kunnen doen. 

Als pluspunten van het Demo-onderzoek worden genoemd het feit dat er veel overleg is geweest, 
dat zaken werden "uitgesproken" en dat er goed is genotuleerd. 
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5. 	Rendement 

	

5.1 	Rendement Duplo 

5.1.1 Het bredere rendement van Duplo 

Doel van het Duplo-onderzoek is de verbreding van het strafrechtelijke onderzoek naar een 
rendement waarbij vooral maatschappelijke en bestuurlijke preventie van milieudelicten wordt 
gegenereerd. Maar natuurlijk wordt met Duplo ook een concreet materieel rendement beoogd. De 
oorspronkelijke doelstelling was vanaf het eerste moment dat MIDAS (Milieuimport van Duitse 
afvalstoffen) was vastgesteld te zorgen dat de plastic afvalstoffen die in Nederland illegaal waren 
opgeslagen werden teruggevoerd naar Duitsland en dat tegen de daders een goed proces-verbaal 
zou worden opgemaakt over de illegale invoer van die Duitse afvalstoffen. Deze pijlers zijn 
tij dens het Duplo-onderzoek overeind gebleven. Daarna is er bij Duplo nog een onderzoeksdoel 
bij gekomen, namelijk het volbrengen van het ketenonderzoek. Dit heeft volgens alle betrokkenen 
goed gefunctioneerd en een waarneembaar rendement opgeleverd. 

Het meten van een rendement is moeilijk, ook voor de deelnemers aan Duplo. Hoe 
definieer je dat rendement? Toch komt uit de interviews een beeld naar voren. De elementen 
daarvan worden in dit hoofdstuk besproken. 

5.1.2 Ketenonderzoek 

In de eerste plaats kan globaal worden gesteld dat er ervaring is opgedaan met het parallel 
uitvoeren van het strafrechtelijk en het ketenonderzoek. Zo is een versterking van de relatie met 
andere diensten te constateren. Bijvoorbeeld met IMH en de douane. 

Met name via het ketenonderzoek heeft men innovatie in de praktijk kunnen brengen. 
Daarmee zijn de stappen gezet voor het ontwikkelen van preventieve doeleinden. Het bestuur kon 
zodanig worden beInvloed dat het probleem serieus werd genomen. De wil is duidelijker 
aanwezig om een probleem te verminderen en te reguleren. Dat is allemaal rendement, ook al is 
het niet in percentages uit te drukken. Het probleem is op de agenda geplaatst, het is bespreekbaar 
geworden en de ethiek ervan is erkend. 

Met dat laatste wordt bedoeld, dat de EVOA en de achterliggende doelstellingen serieus 
worden genomen. Aanvankelijk was het idee, dat de EVOA nu eenmaal juridisch niet sluitend 
was. Nu is men zich op beleidsniveau en op justitieel niveau bewust dat, wanneer je dit soort 
afval naar de derde wereld exporteert, je ook "de maatregelen mee moet exporteren zodat je die 
landen economisch helpt, zo niet dan moet je het afval hier houden en opruimen", aldus een 
politiefimctionaris. 

Ben dergelijke beslissing is in hoge mate beleidsmatig en zou als zodanig bijdragen aan 
het brede rendement van het onderzoek. Evenzo kan onder beleidsrendement worden gerekend 
dat het contact tussen Nederlandse en Duitse handhavers op gang is gekomen. Het wordt 
moeilijker voor sorteerbedrijven om zich van stromen plastic afval te ontdoen en het te 
exporteren. Blijkbaar is de stroom naar Nederland redelijk opgedroogd. Het resultaat is dat de 
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Duitsers het probleem "serieus zijn gaan nemen." Dit wordt door sommigen wel aangeduid als 
"werkvloervergroting" met Belgie en Duitsland. Het typeert het internationale karakter van het 
Duplo-onderzoek. 

De spin-off dient volgens een lid van de Werkgroep aanpalc zware milieucriminaliteit te 
worden gezocht in het ketenonderzoek samen met het rapport Zwaldce Schakels. Uit het daarin 
opgenomen lijstje met knelpunten is de oprichting van het overleg ICNEVOA (gemiddeld 1 keer 
per maand overleg) voortgekomen. 
Hij acht het rendement van het ketenonderzoek ruimschoots aanwezig, omdat thans ook op 
wetgevend niveau de EVOA zal worden herzien. Hij wijst erop dat de Directie Afvalstoffen en de 
Hoofdinspectie bezig zijn met het project ICNEVOA om uiteindelijk te komen met een 
aanbeveling aan de Europese Commissie tot vereenvoudiging van de EVOA. De aanbevelingen 
van de Werkgroep worden dam-in meegenomen. 

Er zijn ook knelpunten overgebleven. Wat een respondent uit het Duploteam dwars zit is 
dat het ministerie van VROM zelf een EVOA-beschikking geeft, nadat er al een strafrechtelijke 
uitspraak is geweest. Als VROM dan toch een beschildcing geeft, vraagt men zich af hoe emstig 
dit delict nu eigenlijk was. Die zaak wordt dam-door minder geloofwaardig. 

Het blijft met de EVOA moeilijk opereren. De EVOA is multi-interpretabel, zo meent 
men. Het betreft compromissen tussen het bedrijfsleven en het bestuur. Dit schept problemen in 
de handhaving. 

5.1.3 Rendement volgens bestuursambtenaren 

Voordeel van het ketenonderzoek is ook dat er meer duidelijkheid is gekomen over de 
consequenties van de EVOA op het juridische vlak. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State heeft duidelijkheid geschapen in de jurisprudentie. Aanvankelijk werd het 
ketenonderzoek vooral bij de bestuurlijke handhavers gezien als een waagstuk. Ambtenaren van 
de Provincie Noord-Brabant: "Die gok hebben we gewaagd, omdat we er duidelijkheid over 
wilden hebben. De hallen rijzen als paddestoelen uit de grond. De Randstad is al vol en ook 
Noord-Brabant begint vol te raken." 

Als er bij de provinciale handhavers nu een melding komt krijgen de eigenaar en de 
huurder in alle gevallen meteen een aanschrijving. Dan gebeurt er in elk geval iets. 

Uitvloeisel van de Duplozaak is mede, dat de provinciale ambtenaren "de neiging hebben 
om de vergunningaanvraag voor een hal strenger te controleren." Ook sturen ze de aanvraag 
terug als zij denken dat hij niet in overeenstemming met de feiten is. Bijvoorbeeld wanneer er een 
aanvraag komt voor opslag van flessen en het blijkt dat afvalstoffen worden opgeslagen in plaats 
van flessen. 

5.1.4 Perceptie van milieucriminaliteit en een "ander daderbeeld" 

Ben belangrijk pluspunt is dat de beeldvorming over milieudelicten binnen het OM en vooral 
binnen de politie is veranderd. Het feit alleen al dat twee hoofdverdachten een paar maanden lang 
in verzekering zijn gehouden beschouwt een lid van de Werkgroep aanpalc zware 
milieucriminaliteit als "een emancipatie van het milieuonderzoek". 

Immers, er is steeds een concurrentiestrijd om de schaarse recherchecapaciteit, 
concurrentie bijvoorbeeld met drugsbestrij ding, waar altijd gevangenisstraffen worden 
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uitgedeeld. En dan wordt er binnen het politieapparaat al gauw gedacht, "dat wy alleen maar 
achter plastic aan rennen." Nu moet nog naar de hogere regionen bij OM en politie doorsijpelen 
dat een milieuovertreding ook milieucriminaliteit kan zijn. En dat die problematiek niet altijd 
bestuurlijk hoeft te worden opgepakt. Dat zijn de bekende stereotypen die bij de top nog vaak 
bestaan, aldus de respondenten. 

Tegelijk is er een duidelijker beeld gekomen van wat milieucriminaliteit inhoudt en in 
hoeverre je het moet onderscheiden van andere criminaliteit. Normaal gesproken is 
milieucriminaliteit organisatiecriminaliteit: het organisatieprincipe is er al, de criminele 
activiteiten worden ontplooid binnen een bestaand bedrijf of met twee bedrijven samen. Het gaat 
om bedrijven die al "in de handel" zitten en "genoopt zijn om criminele activiteiten te ontplooien 
om het hoofd boven water te houden" Dat moet worden onderscheiden van een criminele 
organisatie: dat zijn mensen die georganiseerd misdrijven plegen. 
Een dergelijk beeld bestaat al langer bij de afdeling Toezicht afvalstoffen van VROM. Alleen 
gaat de functionaris van deze afdeling weer wat verder dan de politie zou gaan. Hij beaamt dat er 
een categorie is die "snel geld wil maken". Het betreft handelaren die goed geld verdienen. Het is 
de vraag of je jets wat eigenlijk handel is, wel als milieucriminaliteit moet beschouwen. Aldus 
deze respondent. 

In het Duploteam zijn er die van oordeel zijn dat de afdeling Toezicht Afvalstoffen 
milieudelicten vaak afdoet als incidenten. En op incidenten "kunnen ze hun beleid niet 
aanpassen, zeggen ze dan". Maar volgens een rechercheur in het team kon de afdeling die 
opvarting bij het ketenonderzoek niet volhouden, want dat betrof meer dan een incident. 

Overigens bestaat binnen het OM een wat genuanceerder beeld van milieucriminaliteit 
dan dat van de gemiddelde politieman. De zware middelen waarover het strafrecht beschikt 
moeten niet worden ingezet bij feiten waarvan niet vaststaat dat de burger of de politiek ze ook 
strafbaar vindt. De strafrechter zal dan niet licht tot een veroordeling komen en terecht ook, aldus 
een officier. 
Dit karakter van de EVOA wordt gezien als een knelpunt in de handhaving 

5.1.5 Samenwerking politie/ OM en bestuur 

Volgens de landelijk coordinator van het MBT zijn er geen zwakke punten in Duplo. Ook hij 
looft het ketenonderzoek en vooral de samenwerking die er met Duitsland geweest. De omvang 
van problematiek is daarmee duidelijker geworden. Om oranje lijst-stoffen, kun je nu niet meer 
heen, ook de Directie Afvalstoffen van VROM niet. 
Dat wordt beaamd door de medewerker van de Afdeling Toezicht Afvalstoffen: "Met deze plastic 
afvalstromen is op dit moment niets meer mogelijk, puur omdat iedereen er alert op is. Als 
iemand by de douane aangifte doet, staat de douane meteen klaar. Het heeft een groot effect 
gehad. Vanuit het bestuur hebben wij bovendien provincie en gemeenten aangeschreven dat ze 
alert moeten zijn in hun gebied op mogelijke opslag van plastic afval in schuren. Die zijn nu ook 
alert, want in de boerenbranche spreekt zich dat rond." 

Het samenwerken tussen politie/OM en de bestuurlijke autoriteiten is volgens de politie 
zelf een sterk punt van het Duplo-onderzoek. Daarrnee wordt vooral gedoeld op het MBT en de 
Afdeling Toezicht Afvalstoffen. Van belang is tevens, dat "er niet zo maar blind ergens op wordt 
gerechercheerd, maar dat het goed wordt afgekaderd". 
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Regionale politic 
Het district Roosendaal van politie Midden- en West-Brabant leverde een coordinator 
milieuzaken. Deze ziet als resultaat dat birmen de politie mensen enthousiast worden voor 
milieuonderzoek. Er komen meer p.v.'s. De mensen zijn meer betroklcen bij het 
milieupolitiewerk. Maar hij acht het effect moeilijk te meten, omdat het onderzoek zich nog maar 
zo kort geleden heeft afgespeeld. Het echte rendementvan dit onderzoek kan hij niet aangeven, 
omdat hij er geen zicht op heeft of de invoer van afval is gestopt. 

Bijkomstig rendement in zijn regio is geweest dat de politie in zijn district samen met en 
op initiatief van de milieudienst het afgelopen jaar "een project heeft gedraaid naar aanleiding 
van wat zich voordoet in opslagloodsen." Het Duplo-onderzoek is daarvoor een eye-opener 
geweest. In een structureel overleg worden problemen besproken en projecten worden op elkaar 
afgestemd. Over en weer worden diensten verleend aan elkaar. Zo kunnen warmer er grote 
monsternames moeten worden gedaan in overleg met de provincie de kosten en de 
personeelscapaciteit voor rekening van de provincie komen, als er een provinciaal belang bij is." 

Sterk punt van Duplo is het uitwisselen van kennis bij veel disciplines en het opdoen van 
ervaring met grotere onderzoeken. De tij dens het onderzoek gemaakte contacten hebben een groot 
effect. Vanwege de intensieve samenwerking in het team belt men elkaar nu malckelijker op. Als 
iemand de mensen van het Kernteam moet hebben, dan is een telefoontje voldoende. 

Als zwak punt wordt onderkend dat de tijdsafbakening van het onderzoek loch achteraf 
onvoldoende is. Het onderzoek nam steeds toe in omvang, omdat er steeds meer werd ontdekt. 
Echter, omdat het ingewikkelder bleek dan was ingeschat, bleef er ook meer liggen. Een goed 
voorbeeld van zalcen die erg veel tijd vragen was de discussie of er strafbare feiten waren 
gepleegd, of het om een oranje of een groene lijststof ging. Beantwoording van die simpele vraag 
heeft alleen al anderhalf a twee jaar geduurd. Men heeft hiervan duidelijk geleerd, dat in dit soort 
onderzoeken tijdafbakening een punt van overweging is. 

5.1.6 Financiering 

Elk strafrechtelijk onderzoek moet uiteraard worden betaald. De kostenfactor dient dan ook goed 
in de gaten worden gehouden. Niet zozeer in de interviews, maar wel in andere documenten, met 
name die met betrelcking tot Demo, komt herhaaldelijk de klacht aan de orde, dat er te weinig 
geld was om het onderzoek adequaat te uit te voeren. 

Ben ander financieel element betreft de financiering van het bestuursrechtelijke optreden, 
waannee het Duplo-team werd geconfronteerd. Vragen kunnen worden gesteld bij de financiering 
van de bestuursdwang: wie gaat afvoeren, wie gaat dat betalen? 
"Dan ga je praten over poppetjes. Dan worden de discussies erg moeizaam. Dat is een minpunt 

van het onderzoek.' Aldus een politieman. Hij pleit ervoor dat het bevoegde gezag een bepaald 
bedrag apart zet, waaruit acties kunnen worden betaald. 

"Wij stonden als politie daarbij aan de zijlijn. En toen bleek ook weer, dat men bij VROM 
verschillende meningen had. Dat is ontzettend gevaarlijk voor dit soort onderzoeken. Naar de 
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buitenwacht werkt dat heel vervelend. Uiteindelijk hebben VROM en de provincie Noord-Brabant 
betaald. 

Een ander punt is dat Gedeputeerde Staten heeft gevraagd aan de minister over de bonafrekening 
van het kostenverhaal. Hiervoor beraadt de provincie zich nog op toepassing van de procedure 
van artikel 18.17 Wm. Dit artikel betreft het kostenverhaal dat een overheidslichaam kan 
toepassen op degene door wiens onrechtmatige daad kosten ten aanzien van de verwijdering van 
afvalstoffen zijn veroorzaakt, alsmede op degene die daardoor ongerechtvaardigd wordt verrijkt. 

5.1.7 Voordeelberekening 

Zwak punt is volgens een politieman, dat de voordeelberekening "niet goed boven water is 
gekregen" 

De verdachten kregen eerst geld in Duitsland voor het verwerken. Daarna hebben ze het 
naar Nederland gebracht om het op te slaan. De transporteur en de eigenaar van de loodsen zijn 
met betaald. Vervolgens werd het afval nog verscheept naar Indonesie, waarvoor ook niet is 
betaald. 

5.1.8 Structuur 

De leden van het team, maar ook de "buitenstaanders" van politie en OM, zijn zonder meer 
lovend over de opbouw en de werkwijze van het Duploteam. Als een van de sterkste punten 
wordt genoemd de goede structuur die door de dagelijkse leiding van het kernteam werd 
aangebracht. Alles werd goed "afgekaderd" met convenanten. Men heeft zich ook aan deze 
convenanten gehouden. De communicatieoverdracht was goed. Voor alle onderzoeken moeten er 
convenanten zijn over de vraag wie wat gaat leveren, voor welke periode, welke beslismomenten 
er zijn. Het beste is de convenanten grofweg op te stellen en later op detailniveau bij te werken: 
"Dan kom je daar ook niet meer op terug." 

Ten aanzien van de structuur van het Duploteam wordt vooral genoemd dat er een officier 
van justitie was die de zaak goed trok, dat het team uit enthousiaste mensen bestond, dat er een 
goede juridische deskundigheid aanwezig was en dat er financieel en materieel veel mogelijk 
was: "En dat werkt lekker. De overlegstructuur was open en eerlijk. Er was een fine sfeer." 

Over het algemeen zijn milieudelicten slachtofferloze delicten. Maar van Duplo kan 
iedereen zien, hoe onaangenaam de consequenties zijn. Politiemensen zoeken naar concrete 
dingen. Veel hangt af van de rechercheleiding, maar ook van de signalering door het toezicht. 

5.1.9 Uitkijken voor samenwerking met bestuur? 

In hoofdstuk 4 Imam reeds uitvoerig het belang van samenwerking aan de orde. Wij gaan hier 
daarom niet al te diep meer in, maar constateren, dat samenwerking, door ons gedefinieerd als een 
onderdeel van het rendement van milieustrafrechtelijk onderzoek, zeker de aandacht heeft gehad 
en ook relatief tot tevredenheid is gerealiseerd. Toch blijven er problemen. Een belangrijk 
leereffect is de conclusie, dat het bestuur, met name de afdeling afvalstoffen van VROM, en de 
politic beter moeten samenwerken. Dat dit nog steeds moeilijk ligt, bewijzen de talrijke 
verwijzingen naar het bekende twee-petten-probleem. In hoeverre scheid je het toezicht en de 
politic? Politic en OM zijn altijd huiverig om informatie met de provincie uit te wisselen, 
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vanwege het feit dat ze bij de provincie "puur toezichthoudend bezig zijn". Zo meent een 
respondent: 
"Het is niet uit wantrouwen, maar je vraagt je telkens af wat de consequentie van je informatie 

is voor een later stadium in het onderzoek." 

Met andere woorden: moeten politie en OM zich ervoor hoeden om met het bestuur samen 
te werken? Volgens de officier sluit je daarmee belangrijke informatie uit. Zij zegt: 
"Dat betekent dat je informatie moet halen via de tweede lijn, via VROM, en dat loopt altijd 
achter. En het is ook niet up-to-date, het is andersoortig. Dus dat is allemaal niet handig." 

Een belangrijk leereffect voor haar is geweest, dat ze andere werkwijzen heel leren kennen. Men 
"sprong op een rijdende trein" en dan raalct men geconfronteerd met de werkwijzen van andere 
regio's. 

Zo bleek bijvoorbeeld dat de politie in een bepaalde regio nog gebruik maalcte van met de 
hand geschreven notities van een getuigenverklaring. Deze diende door de getuige te worden 
ondertekend. Vervolgens werd een net proces-verbaal gemaakt, waarin stond "was getelcend door 
de getuige". Wanneer die teksten naast elkaar werden gelegd bleken er verschillen te zijn. 
Vroeger was deze methode gebruikelijk maar nu niet meer. Dat er regio's waren die zo nog 
werkten, had zij niet gedacht. Van af nu willen wij dan ook weten vanaf de eerste dag hoe zo'n 
proces-verbaal tot stand komt. 
Voor de rest is het onderzoek ook naar de mening van de officier volgens model verlopen. 

5.1.10 Deskundigheid en ervaring 

De teamleider van Duplo stelt vast dat er weinig recherche-ervaring is op het gebied van 
milieucriminaliteit. Een milieu-rechercheur heeft analytisch vermogen nodig. Hij moet goed 
kutmen samenwerken. Hij moet veel kennis en ervaring samenbrengen tot synergie. Wat dat 
betreft was het Duploteam volgens de teamleider "een topteam." 
"Milieudelicten worden vaak naar regionale milieubureaus doorgesch oven. Dan zie je vaak dat 
oudere rechercheurs het gaan doen. Maar milieu is veel statischer, veel juridischer, minder 
politieachtig. Dus je hebt gewoon hoger opgeleide mensen nodig. By Duplo komen we aardig in 
de buurt van hbo of academische opleiding." 

Kenmerken van milieucriminaliteit, waarmee de rechercheur rekening moet houden zijn 
het politiek-bestuurlijke complex, de bewijsbaarheid, het daderprofiel dat anders is dan bij 
commune delicten. Maar nog belangrijker is dat milieucriminaliteit legale en illegale trajecten in 
zich verenigt. Dat is volgens velen een specifiek karakter van milieucriminaliteit 

Recherchechefs lopen tegen "dat legale gebied" aan, waar ze "door/teen moeten /often om 
by het illegale gebied te komen." Volgens hem gaat het ook om het verschil tussen rechtsdelicten 
en wetsdelicten. Milieudelicten zijn typisch wetsdelicten, waarbij het om ordeningswetgeving 
gaat en ordeningswetgeving is heel anders opgebouwd en met een heel ander doel ook gemaakt 
dan de normale wetgeving die via strafrechtelijke handhaving kan worden benaderd. 
"Daarom is het ook zo lekker als je er valsheid in geschrifte onder kan hangen. Veel 
rechercheurs, maar ook teamleiders, en zelfs officieren kunnen daar niet mee over weg. Het is 
ordeningswetgeving en daarop moet je de organisatie instellen. Net  is juist een uitdaging om 
daar strafzaken uit te peuren. Je weet dat je met bewijsproblemen komt te zitten. Dan neem ik in 
ieder geval die 225 (valsheid in geschr(t) mee, want dat is je vangnet." 
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Geconcludeerd kan worden dat voor strafrechtelijk onderzoek zoals Duplo een team met 
uitermate deskundige mensen een noodzaak is. 

5.2 Rendement Demo 

"Een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet". Met deze kernachtige uitspraak karakteriseert een 
medewerker van de IMH de Demo-zaak. Maar niet iedereen denkt er zo negatief over. Zelf 
relativeert deze medewerker zijn uitspraak ook. Het Demo-onderzoek is zeker niet nutteloos 
geweest. Integendeel, bijna unaniem menen alle betrokkenen bij het Demo-team dat van dit 
milieustrafrechtelijk onderzoek veel is geleerd. Bovendien zijn er een aantal sterke punten te 
onderkennen aan het Demo-onderzoek. Juist uit de constatering van de vele fouten die zijn 
gemaakt en de gebreken die zich voordeden kan "rendement" worden gehaald. 

5.2.1 Politie 

Het rendement van Demo voor de politie is niet zozeer gelegen in de strafmaat, of in het 
ontnemen van het vermogen, maar meer in de mate van inspanningen die zijn gepleegd en de 
kans dat er een zelfde zaak zich zal voordoen. Met andere woorden: preventie. De recherchechef 
DGC Politie Twente is daar vrij beslist over. "Bij grote drugszaken is dat rendement nul-komma-
nul. Maar by dit onderzoek wil ik graag weten of de bewuste keuze van het adviseringstraject ook 
wordt teruggezien door een buitenstaander. Als dat niet het geval is dan hadden we dit onderzoek 
met een jaar kunnen bekorten." 

Over het rendement van het 'adviestraject', of de bredere maatschappelijke inbedding, is 
men, althans binnen het team, tevreden. Volgens de DGC-chef betrof het inhoudelijke van het 
proces vooral de vraag of "de argumenten de beslissingen rechtvaardigen" , of dat het 
adviestraject "toch wishful thinking" was. 

Deze vragen en de antwoorden erop moeten worden gekoppeld aan het bredere rendement. 
Immers, als het Demo-team zich alleen had beperkt tot het strafrechtelijk deel, dan had men het 
onderzoek een jaar eerder kunnen afsluiten. Binnen de Politic Twente is men er "meer dan van 
overtuigd dat je dit soort dingen wel moet doen, want nu zullen we de komende jaren gevrijwaard 
blijven van onderzoeken, zoals naar SVTM" 

Als echter blijkt dat de "counterparts", zoals de waterschappen en provincie, een 
dergelijke vorm van onderzoek absoluut niet willen, dan moet er een aantal gesprekken worden 
gevoerd en moet de politie zich er op beraden, "of we dit wel zo willen." 

Perceptie van milieucriminaliteit 
De politie heeft het beeld, dat het waterschap medeplichtig was en dus verdacht, vrij lang 
"gekoesterd". Zoals we in hoofdstuk 4 zagen, zijn er politiemensen, die nog steeds met een 
zekere afschuw spreken over de werkwijzen van hun "handhavingspartners" 

Dat het waterschap het niet zou accepteren om op de vingers te worden getikt en dan nog 
wel door politie en justitie, ziet de politie nu ook we! in. Maar volgens een medewerker van 
Politie Twente heeft dit te maken met de unieke staatsrechtelijke positie: "Het waterschap is geen 
democratisch orgaan, maar een orgaan met een functionele taak. Nu krijgen ze ineens vrij stevige 
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kritiek, met name vanuit de financiele paragraaf. Dat heeft een tegenreactie opgeroepen." Aldus 
deze politiefunctionaris. 

Toch steekt menig politieman in het Demo-team ten aanzien van de samenwerking met 
het bestuur ook de hand in eigen boezem. Zo zegt bijvoorbeeld een respondent: "Er zou meer 
erkenning moeten zijn van el/wars rollen. Er wordt door bestuur en politie/justitie teveel vanuit 
de organisa tie en de eigen werkwereld geredeneerd. We moeten minder navelstaren en ons meer 
richten op de problematiek. Van daaruit kom je ook beter tot samenwerking." 

Moeten politie en OM wel samenwerken met het bestuur? 
Ook hier kunnen we weer de cruciale vraag stellen, zoals die ook naar aanleiding van het Duplo-
onderzoek werd gesteld. Ook hier komt weer tot uiting, dat de wens om een breder rendement aan 
het milieustrafrechtelijk onderzoek te geven niet altijd spoort met de traditionele opvattingen over 
en de verwachtingen omtrent zo'n onderzoek. In tegenstelling tot het Duplo-onderzoek bestaat 
ook intern bij politie en OM onenigheid over het belang van dat bredere rendement. Dat wil 
zeggen, het belang wordt wel onderschreven, maar de status aparte ervan binnen het 
strafrechtelijke onderzoek wordt door het OM in de praktijk niet echt erkend. 

Typerend is het spraakgebruik rondom het adviesrapport. Men spreekt over het 
"eigendom" van dat adviesrapport. Er bestaat onenigheid over van wie dat is. De DGC-chef 
benadrukt dat deze rapportage niet puur strafrechtelijk moet worden gezien, maar een 
gezamenlijke productie was. "Voor ons is het belangrijk dat het een product was van het bevoegd 
gezag, van de politie Twente. Het is niet op strafvordering gericht. Het is op onze veel bredere 
maatschappelijke open bare orde taak gericht, bestuursrechtelijke handhaving, en daar gaat 
justitie niet over." 

De officier was echter van meting dat het eigendom bij het OM berustte, omdat het 
adviesrapport deel uit zou maken van het strafrechtelijk onderzoeksrapport. 

Deskundigheid en deskundigheidsgebruik 
In het algemeen is men het erover eens, dat een onderzoek als Demo meer kermis, ervaring en 
deslcundigheid vereist dan normaal. Voordat aan een milieustrafrechtelijk onderzoek wordt 
begonnen dient de politie externe kennis en deskundigheid in huis te halen. De politie kan een 
dergelijk onderzoek lcwalitatief nog niet voldoende aan. 

Overigens is het in huis halen van aparte bestuurkundige deslamdigheid voor het Demo-
onderzoek, zeker gezien een politieregio van de omvang als die van de regio-Twente, een forse 
investering te noemen, aldus een teamlid. 

Politie-OvJ 
Of de Demozaak ook 'uitstraling' heeft gehad naar justitie (het OM) blij ft onbestemd. Dat is 
onder meer afhankelijk van de vraag hoe de officier er tegenaan kijkt. Voor dit soon zaken heb je 
eigenlijk twee officieren nodig, meent een respondent. Een officier heeft feed-back nodig. 
Belangrijk is, dat de officier de strafrechtelijke keten van begin tot het eind volgt en evalueert. 

Volgens hem heeft de opstelling van het OM het Demo-onderzoek geen goed gedaan. Van 
de kant van de politie is de officier wel inhoudelijk geinformeerd, maar "het beklijfde niet." Dat 
wekte irritatie in het team. De OvJ heeft pas laat erkend dat het ook anders had gekund. 

Volgens de teamleider van het Demo-onderzoek is het strafrechtelijk rendement, in de zin 
van een veroordelend vonnis, waarbij mensen achter de tralies gaan en vermogen wordt 
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ontnomen "uiteindelijk minimaal". Op zo'n moment "vraag je jezelf wel af waarom je het 
eigenlijk doet." 

Toch is er wel degelijk wat bereikt. Er is over de aanpak van Demo gepubliceerd in het 
blad "Handhaving." Bij andere instanties zijn de ogen opengegaan, zodat ze hun drempel wat 
hoger leggen en meer aandacht besteden aan vergurmingverlening en handhaving. Ook zullen 
banken zich bedenken of ze op deze manier bedrijven wel kurmen financieren. 

Deze resultaten zijn, zoals eerder opgemerkt, moeilijk meetbaar. Maar een duidelijker 
signaal is, dat er overleg is gekomen tussen de leiding van de Divisie/Justitie met de 
waterschappen en de provincie. Er is thans ook structureel overleg en precies bekend is wie 
daarover praten. De Commissaris van de Koningin heeft gezegd, dat dit de provincie nooit meer 
mag overkomen. Men hoort en ziet, dat er wat gebeurt. Als voorbeeld kan worden gewezen op 
het feit, dat ontwerp-vergunningen voor advies naar de RIMH goon (overigens een wettelijke 
verplichting, zie art. 8.7 Wm, - M.A.). 

Als het resultaat van het Demo-onderzoek een geringe straf is - op het moment van de 
interviews is nog geen uitspraak bekend - dan moet in ieder geval dit alternatieve rendement, (het 
adviestraject) zodanig zijn dat het daarmee het strafrechtelijk onderzoek rechtvaardigt. En een 
respondent, de chef DGC is ervan overtuigd, dat dit het geval is. 

Leereffecten Demo 
Volgens een functionaris van de politie Twente zijn er belangrijke leereffecten geweest. Mede 
naar aanleiding van het Demo-rapport is de reorganisatie van de Afdeling Milieu-ondersteuning 
(AMO) op gang gekomen. Dit wordt nu een grotere centrale afdeling, zodat grote milieuzaken 
eerder worden onderkend en bijgestuurd. De politie was wel "sterk in bestuurlijk overleg", maar 
"schoot tekort" in de controle en handhaving van milieunormen. Binnen de districten was lange tijd 
de tendens dat iedereen generalist moest wezen. Nu is er nadrukkelijk een rol voor specialisme, voor 
taakaccenthouders. Ook op milieuterrein zijn er thans politiemensen die een meer dan gemiddelde 
kennis hebben. Bepaalde agenten doen milieudelicten en gaan ook het veld in. Er waren al wel 
milieucoordinatoren, maar die pleegden veel overleg en waren te weinig in het veld. 

Een ander leeraspect in de Demo-zaak is, volgens een respondent, de overweging om de 
provincie en andere betrokkenen eerder in het adviestraject te betrekken. Dit is mede van belang ten 
opzichte van het OM, omdat politie en OM zich moeten gaan afvragen op welk moment zij naar 
buiten treden. Deze respondent verwacht nog veel discussie met het OM hierover, omdat "de 
corebusiness van het OM toch de strafzaak is". Met andere woorden, het OM zal met snel 
concessies willen doen aan het adviestraject. 

De bedoeling van het Demo-project was, dat twee aspecten succesvol moesten verlopen: het 
strafrechtelijk onderzoek en het adviestraject. De volgende keer dient eerder te worden overwogen 
of het raadzaam is om anderen erbij te betrekken. "Er is zoveel accent gelegd op het 
opsporingsonderzoek dat de samenwerking is verwaarloosd." 

De bestuursovereenkomst inzake handhaving, waarbij de provincie het voortouw heeft, is mede een 
spin-off van de DEMO-zaak, aldus enkele respondenten. De publicatie van de Augustus-brief van 
de ministers was op het juiste moment. De brief kwam mooi overeen met de leeraspecten van de 
DEMO-zaak. 
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De Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden geeft nu de mogelijkheden voor verkermend 
onderzoek in een opsporingsonderzoek. Volgens een politieman uit het korps Twente mag je dit 
interpreteren als een preventieonderzoek. 

Als een bijzonder leerpunt ervaart deze politieman "de samenwerking met het MBT en 
Rotterdam". Hij vindt het goed dat de politie die deslcundigheid georganiseerd heeft en het is ook 
goed dat de regio's zelf de hand aan de ploeg slaan. De kennis en deskundigheid van het MBT was 
nodig. De mensen van het MBT vonden het lea en leerzaam om hier te rechercheren, juist omdat 
er in Nederland zo weinig ervaring is met inifieuzalcen. 

Een andere politiefunctionaris noemt een belartgrijk rendement, dat 
* gebleken is dat de politie een zeer ingewiklceld onderzoek redelijk good aan kan; 
* de politie bereid is kritisch naar zichzelf te kijken (zie de adviesrapportage); 
* de politiemensen voldoende flexibel blijken te zijn om af te stappen van "van hun eigen 
verhaaltje" (d.w.z. de "normale" delicten) en mee te denken over problemen in een andere sector, 
zoals milieu, dat voor de divisie een nagenoeg onbekend fenomeen was. 

Zwalc was daarentegen, dat 
* het onderzoek te lang heeft geduurd; 
* de neiging er was om "af te glijden naar de fraudehoek"; er moest veel moeite worden gedaan 
om "milieu boven water te houden"; 
* de politie een tijd lang "te veel met een criminaliteitsblik naar de handhavingspartners heeft 
gekeken". 

5.2.2 Justitie 

De oorzaak van het feit, dat waterschap en provincie buiten het overleg werden gehouden zou 
ktumen zijn dat de officier nog weinig kennis en ervaring had van opsporing en vervolg van 
milieudelicten. De officier geeft dit ook zelf aan. Hij gelooft dat als hetzelfde nu zou zijn 
gebeurd, hij primair contact zou hebben gezocht met de provincie en misschien ook wel met het 
waterschap. Opmerkelijk is, dat deze officier de vierde milieuofficier was in vier,  jaar, waarmee 
de politie in Twente te maken kreeg. 

Het uitgangspunt bij strafrechtelijk onderz,oek is, zo zegt de officier, dat het OM "nooit 
contact opneemt met verdachten". limners, het zoulaumen zijn dat in de relatie tussen SVTM en 
het waterschap "iemand geld had aangenomen van het bedrijf". Zodra je dan contact opneemt, 
"zijn wel de documenten weg die je nodig hebt.". Er is, volgens de officier, teveel tijd besteed 
aan zowel milieu als fraude. Het milieudeel van het onderzoek heeft een half jaar te lang geduurd. 
Men is te zeer in detail getreden. Men heeft de hele installatie uitgeplozen. Daarmee kun je ook 
het bewijs juist onderuit halen. Aldus de officier. 

Ben MBT-er meent dat het OM op het punt van de oplichting en de fraude meer had 
moeten sturen en prioriteiten stellen Dat deel van het onderzoek is te veel uitgedijd. Als het MBT 
had geweten dat het OM het milieuhygienisch onderzoek juist te lang vond duren, dan "hadden 
we gewoon helemaal niemand ingezet in dit onderzoek". 

Niettemin noemt deze MBT-functionaris als sterke punten aan het Demo-onderzoek, dat 
parallel aan het strafrechtelijk onderzoek een bestuurlijke rapportage is gemaakt, zoals bij Duplo 
ook het geval was. Sterk was ook de betrokkenheid van de politie bij de zaak. Deze MBT-er heeft 
met name veel waardering voor de leiding van het Demo-team. Tenslotte is een sterk punt, dat de 
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zaak "bij de Commissaris van de Koningin en de Gedeputeerde is gebracht", waardoor er mede 
jets werd gedaan aan de grote milieuzaken die nu op de plank liggen. Daartoe hebben automatisch 
de verplichtingen bijgedragen die voortvloeien uit de Augustusbrief van de drie ministers over 
organisatie van de handhaving van het milieurecht. 

5.2.3 Bijzondere opsporingsdiensten 

Het Milieubijstandsteam heeft in het Demo-team een cruciale rol gespeeld. Aanvankelijk ontbrak 
voldoende informatie over de afstemming met het MBT. Het MBT volgt naar eigen zeggen meestal 
een "vrij autonoom spoor." Het OM heeft daar moeite mee, omdat het van mening is dat de 
verantwoordelijkheid voor de afstemming bij het OM ligt. Zo blijft de afstemming tussen het 
strafrecht en het bestuursrecht, ook in de ogen van het MBT, "een groot item." Bij de STVM of 
Demo-zaak was meer aan de hand clan overtredingen van de milieuvergunning. Het ging ook om 
fraude. De vraag kan dan worden gesteld of de mensen van het MBT "dat allemaal moeten weten". 
Dat is natuurlijk geen vraag als het om de overtreding van een milieuvergunning gaat. 

Ben andere MBT-er betwijfelt of de Demozaak bij het OM veel verandering teweeg zal 
brengen. Wat betreft de politie, als de aangekondigde grote milieustrafrechtelijke onderzoeken 
goed worden aangepakt, dan heeft Demo zeker rendement gehad. 

De vraag is welke aspecten van de vergunning nu wel of niet op de STVM van toepassing 
waren. Het OM is daar, volgens hem, niet handig mee omgesprongen. De IMH-jurist, die deel 
uitmaakte van het team, heeft daar vraagtekens bij gezet in zijn analyse. De Rechtbank wilde 
daarover nadere infortnatie. Hij betreurt het dat hij niet meer contact heeft gehad met het OM, maar 
hij heeft zelf ook maar beperkt de tijd om andere dingen te doen. Als bij de DEMO-zaak meer 
overleg was geweest dan was het requisitoir van de officier, volgens hem, waarschijnlijk beter 
geweest. 

Een sterk punt van het Demo-team acht men zelf dat op een eigen manier is doorgegaan. 
En dat heeft het gewenste effect opgeleverd. Ben MBT-er heeft hierover een eensluidend 
commentaar: "We zijn aardig zellstandig doorgegaan. Dat was ook een soort eigengereidheid 
van ons. Ik zeg wel eens: we hebben de officier een milieuzaak in zijn mik geschoven." Deze 
MBT-er vindt het een goede zaak, dat de politie ruimte kreeg om de Demozaak "uit te pluizen" 
en dat er een adviesrapport is gekomen dat "de zachte kant van het strafrecht belicht." 

Zwakke punten vindt hij, dat het milieu "niet tussen de oren van de officier en de 
teamleiding zit." Voorst voelde volgens hem het hele team zich zo betrokken bij het onderzoek 
en was men er zo "opgewonden" over, dat ze "eigenlijk te weinig afstand" hadden. Net  als het 
Duploteam ervoeren de leden van het Demoteam de ruimte die ze kregen "als een soort 
koninkrijkje" . Het team werd met aangestuurd door het MBT of door de Hoofdinspectie 
milieuhygiene. 

Volgens de MBT-jurist had de Demo-zaak bestuurlijk moeten worden opgelost. Provincie 
en waterschappen hebben "dingen laten liggen." En de inspectie had misschien, zo meent hij, 
haar rol van tweedelijns toezichthouder beter moeten vervullen. Overigens komt het vaak voor, 
aldus deze MBT-er, dat "bestuurlijk pas dingen gaan veranderen wanneer een zaak strafrechtelijk 
is opgepakt." 

Over de betrokkenheid van de provincie binnen het onderzoek blijkt een respondent van 
het MBT op een lijn te zitten met politie en OM: "We hebben ze bewust buiten schot gehouden. 
Dat heeft te maken met de argwaan die aan de politie eigen is. Dat heeft wel de toon gezet voor 
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het hele gebeuren. Maar het handhavingsbeleid en de vergunningverlening van de provincie 
waren gewoon beide niet straight Dus we hadden gewoon argwaan. Maar misschien is het over 
een half jaar wel goed als er een gesprek plaatsvindt tussen de verschillende partners." 

Ook hier dus een vrij traditionele perceptie van de "stakeholders" als "mededaders". 

De bestuurlijke rapportage die parallel liep met het strafrechtelijk onderzoek, met andere woorden 
de adviesrapportage of het adviestraject, wordt door de MBT-ers als een sterk punt aangemerlct, 
met name ook de grote betroklcenheid van de politic daarbij. Er is veel moeite gedaan om de zaak 
tot een goed einde te brengen. De top van de politic was ook van goede lcwaliteit. Verder is sterk dat 
"het verhaal bij de Commissaris van de Koningin en de Gedeputeerde is gebracht, zodat er nu 
misschien iets wordt gedaan met de zaken die ze nu op de plank hebben liggen." 

De effecten van de Demo-zaak hebben volgens de IMH-medewerkers een grote impact gehad op 
de provincie. De Commissaris van de Koningin heeft het zich aangetroklcen en de handhaving 
wordt uit elkaar getrolcken. De STVM-zaak, en ook in het kader van de brief over de 
bestuursovereenkomst, is een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. De provincie, samen met 
andere handhavingspartners, gaat nu zes risicovolle bedrijven aanpakken, waaronder dus ook de 
voormalige STVM valt. Dit is voorjaar 1998 in Overijssel begonnen. Hierbij zijn alle 
hartdhavingspartners aanwezig. Het achterliggende idee is dat niet alleen de handhaving zelf niet 
van de grond komt, maar ook de samenwerking en de coordinatie van de handhaving. 

De IMH inspectie wil de opsporing, zowel regionaal als landelijk, minder ad hoc laten 
geschieden. Ook moet "een meer preventieve en uitstralende werking" worden nagestreefd. Een 
IME1-respondent: "Wij hebben geen mensen om zoveel gevalletjes te draaien. Dus op basis van 
fenomeen- of ketenonderzoek moet je een keuze maken. Overigens is het OM ook helemaal niet zo 
rigide. W4 zeggen vaak, dat wij wel een p.-v. zullen maken. Maar juist het OM vraagt ons dan of we 
dat niet op een andere manier kunnen doen, bijvoorbeeld waarschuwen of een dwangsom opleggen. 
Zij worden natuurlijk ook overspoeld met gevalletjes." 

In het kader van het eerste lijnstoezicht legt de Inspectie wel zaken voor aan de 
parketsecretaris van het OM. Ook het streven van de IMH is om tot een zo hoog mogelijk niveau 
van naleving te komen. Het opmaken van p.-v. is daartoe slechts een middel. De ervaringen van de 
Inspectie Milieuhygiene (IMH) met het OM zijn positief. De IMH in deze regio is van mening, dat 
het soort zaken zoals STVM goed worden aangepakt in Oost-Nederland. 

5.2.4 Provincie 

Het bestuur zowel als bestuursambtenaren reageren nog steeds onaangenaam getroffen door de 
strafrechtelijke aanpak van de zaak-Demo, waarbij ze zich als criminelen aangemerkt voelden. Ze 
laken het feit, dat politic en OM geen oog hebben voor de wijze van aanpak die het bestuur in 
zaken als deze volgt. Bij de provincie staat het milieuhygienisch belang voorop. STVM deed 
investeringen van tonnen. Dan ga je niet eerst direct hard optreden, maar je Icijkt eerst of er 
verbeteringen mogelijk zijn. Aldus een provinciale ambtenaar. 

Binnen de provincie heeft het Demo-onderzoek een aantal effecten gehad. Ten eerste is er 
een betere samenwerking opgestart met de politie. Er wordt thans meer aandacht besteed aan de 
vraag, hoe de provincie met de verantwoordelijkheid van de korpsbeheerder omgaat en met 

102 



driehoeksrelaties. Ook de organisatie van de provincie heeft daarvan geleerd. Ten tweede worden 
ontwerp-vergunningen meteen op handhaafbaarheid getoetst. 

Of het nu komt door het Demo-onderzoek of door de bekende Augustus-brief van de drie 
ministers (volgens de provincie het laatste), er wordt in ieder geval thans gewerkt aan een betere 
opzet voor de handhaving. De handhaving moet veel gestructureerder dan hij tot nu toe was. Van 
risicovolle bedrijven worden dossiers aangelegd, waarover samen met de partners overleg zal 
worden gepleegd. 

In de nieuwe organisatie van de provincie worden vergunningverlening en handhaving 
gescheiden afdelingen. Die twee zaten in een functionele eenheid. Deze eenheid is nu gescheiden, 
ook al vallen de vergunningverlening en de preventieve handhaving nog wel binnen dezelfde 
afdeling Milieu. De repressieve handhaving valt nu onder de afdeling bestuurlijke 
aangelegenheden. In 1998 is op initiatief van de provincie overleg gestart met justitie, politie en 
waterschappen om voor zes risicovolle bedrijven een toezichtplan op te stellen. De 
vergunningvoorschriften van deze bedrijven worden getoetst op handhaafbaarheid. In januari 
1999 zijn drie projecten gestart, onder regie van de provincie, waarin bestuurlijke overheden met 
OM en politie gedetailleerde en bindende afspraken hebben gemaakt over de inschakeling van het 
strafrecht. In juni 1999 worden daarvan de resultaten verwacht. Deze resultaten worden verwerkt 
in een beleidsnotitie waarin aandacht wordt besteed aan de benoeming van kernvoorschriften in 
de vergunning, een stappenplan voor strafrechtelijk optreden en de afstemming van het 
driehoeksoverleg. 

De provincie treedt nu ook directer op, getuige de intrekking van de milieuvergunnning 
van het compostbedrijf Holland Compost BV in Steenwijk. Tegen dit bedrijf waren al drie keer 
dwangsombeschikkingen genomen. Het is de eerste keer in Overijssel — en wellicht landelijk — 
dat de provincie een vergunning intrekt. 

Ook op het `emotionele' vlak heeft het provinciebestuur geleerd. Er was sprake van een 
slechte communicatie. De provincie wilde hulp verlenen aan de politie, want ze voelde wel dat 
het bestuur en justitie een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben als overheden. In de Demo-
zaak stond de ene partij lijnrecht tegenover de ander. Het feit, dat de Commissaris der Koningin 
zich persoonlijk voelde aangesproken en zich actief met deze zaak heeft bemoeid geeft aan, dat 
het provinciebestuur zich ervan bewust was, dat de provincie een slecht imago zou lcunnen 
krijgen door de strafrechtelijke aanpak van het Demoteam. 

5.2.5 Waterschappen 

De voorzitter van het waterschap heeft als belangrijkste conclusie, dat er geen coordinatie van de 
aanpak heeft plaats gevonden. Bestuur en justitie hadden die conclusie veel langer geleden 
moeten trekken en onderschrijven. Daarover had een verbetertraject moeten worden 
afgesproken. "Als je een slechte boodschap moet verkopen, dan moet je ook daar weer met die 
hele bestuurlijke context rekening houden. Je kunt namelijk een slechte boodschap laten volgen 
door jets waaruit blijkt dat er een verbetering heeft plaats gehad. Dat werkt natuurlijk altijd 
beter." 

Verder heeft hij een aparte mening over het verwijt dat het waterschap "met twee petten op" 
loopt. Ms die mening algemeen is clan moet in Nederland dadelijk worden afgesproken, dat zoiets 
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nooit meer voor mag komen. Dan zou in dit geval, waarin het waterschap zoin belangrijke 
investering doet in een fabriek waarin sub verwerIct wordt, de provincie of Rijkswaterstaat de 
WVO-vergtunfing maar moeten verlenen. Als van twee contractpartners een de vergunning moet 
verzorgen, dan heb je de schijn al tegen. Dat kun je dan misschien beter maar vermijden. Maar dat is 
in Nederland nog niet gebeurd.” 

De watergraaf meldt dat er thans een afspraak is gemaakt, volgens welke de aaxwalsplannen van 
risicovolle bedrijven wat frequenter met OM, gemeenten en waterschappen worden doorgenomen. 
Er is een overleg gestart met de gemeente Hengelo, over de vraag om welke bedrijven het nu 
eigenlijk gaat. Dat is overigens een lijn die ook in de provincie en in de hele handhavingsstrategie 
wordt gevolgd. Per gemeente wordt een top X-lijst gemaakt, waarvoor specifieke aanvalsplannen 
zullen worden ontworpen. Daarover wordt dan een convenant gesloten. Voorgesteld is om concreet 
te benoemen waar samenwerlcing eigenlijk op zijn plaats is om te voorkomen dat het alleen maar 
tijd kost zonder dat het iets oplevert. De ffinctionaris van het waterschap geeft hiermee aan dat dit 
soort activiteiten mede door Demo zijn gestart, "ook al zouden ze sowieso wel gestart zijn." Er is 
een begin gemaalct met het leertraject, vooral omdat de meest voor de hand liggende conclusie, dat 
die coOrdinatie niet aanwezig is geweest, logischerwijze roept om actie. "Daar hoefje niet zo'n heel 
rapport over te schrijven - daar moet je meteen de volgende dag wat mee doen." 

5.3 Vergelijkende conclusies 

Het rendement van de beide onderzoeken kan nauwelijks worden vergeleken. Daarvoor verschillen 
deze zaken te veel. Wel kan in het algemeen worden gezegd, dat juist door de confrontatie tussen 
bestuur en justitie zaken boven water zijn gekomen, die tevoren niet zo duidelijk herkend werden. 
Dat felt stimuleert in elk geval tot verbetering. 

Ook wat betreft de beide teams kan een vergelijking moeilijk worden gemaakt. Het 
Duplo-team profiteerde van het feit, dat de samenstelling bijna regelrecht aflcomstig was van het 
TCR-onderzoek en dus ook de kennis en ervaring bijkans optimaal aanwezig waren. Het Demo-
team begon zonder een enkele ervaring, maar functioneerde overigens door de sterke wil om 
breder rendement te scoren, enthousiast en als het ware als nieuwsgierige pioniers 
Als rendement van het Demo-onderzoek kan, in navolging van een respondent, worden genoemd: 
- Het feit, dat de politie een zeer ingewikkeld onderzoek redelijk goed aan kan. 
- De bereidheid van de politie kritisch naar zichzelf te lcijken (zie de adviesrapportage). 
- Politiemensen blijken voldoende flexibel om te kurmen omschakelen van een "normaal" 

delict naar de problemen in een andere sector, zoals milieu. 
- Een dergelijk onderzoek moet niet te lang duren. 
- De politie dient zich er voor te hoeden dat een onderzoek "afglijdt naar de fraudehoek", met 

andere woorden, er moet zorg voor worden gedragen dat het milieu "boven water blijft". 
- De politie moet oppassen de bestuurlijke handhavers "te veel met een criminaliteitsblik" te 

belcijken. 

In dit verband is het nuttig te verwijzen naar de situatie in Groot-Brittannie, waar de Water Authorities tijdens het 
kabinet-Thatcher geprivatiseerd werden, zoals dat in Nederland in feite ook voor de afvalverwerlcing geldt. Vergelijk 
hierover de opmericingen van verscheidene respondenten in het Duplo -onderzoek. 
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Uit beide onderzoeken blijkt weer hoezeer milieustrafrechtelijk onderzoek afhankelijk is van 
personen en karakters. Het Duplo-team kon bogen op een actieve, enthousiaste zaaksofficier, die 
veel milieu-ervaring had en het team bovendien goed aanstuurde. Bij het Demoteam was dit niet het 
geval. Daarbij zorgde bij Demo de "verdeling" in milieu- en fraudedelicten voor een soort 
waterscheiding binnen het team, waarbij tegelijk de "milieu"-mensen alle vrijheid kregen om hun 
werk naar eigen inzicht te doen (ze voelden zich een "koninkrijkje"). • 

Ben belangrijk punt van verschil in beide zaken was de "betrokkenheid" van de 
bestuursorganen bij dader en strafbaar feit. In de Duplozaak toonden volgens sommige 
handhavers (waaronder de bestuurlijke handhavers) de ambtenaren van VROM te veel begrip 
voor de overtreders, met wie ze in onderhandeling gingen. Overigens verliep de samenwerking 
tussen de beide handhavingsorganisaties goed en bestond er begrip voor elkaars functies. 

In het Demoteam echter bestonden er vanaf het begin gevoelens van wantrouwen 
("verdenking") bij politie en OM tegen de bestuursorganen, die samenwerking (toch een doel van 
het Demo-onderzoek) in de weg stonden. In het team heeft men geleerd niet te veel "met een 
criminaliteitsblik naar de handhavingspartners te kijken." Toch overheerst, als het om 
afstemming en informatie-uitwisseling gaat, nog vaak de taakopvatting van de politie, dat men 
meer op repressie is gericht, terwijl de taakopvatting van de collega's van de bestuurlijke 
handhaving juist meer op naleving is gericht. 58  

Bij het Duplo-onderzoek, dat een internationaal karakter had, is een rendement, dat met 
de Duitse collega's werd samengewerkt, wat tot "werkvloervergroting" leidde. Tevens werd als 
het ware "aan de kaak gesteld", hoe moeilijk het werken is met EVOA, hetgeen op nationaal en 
Europees niveau leidde, of zal leiden, tot bezirming over verbetering van de wetgeving inzake de 
overbrenging van afvalstoffen. 

58  Zie voor dit bekende onderscheid uit de literatuur ("compliance-oriented" tegenover "deterrence-oriented") onder 
andere Albert Reiss, Jr., Selecting Strategies of Social Control over Organizational Life, in: K. Hawkins en J.M. 
Thomas (eds.), Enforcing Regulation, Kluwer, Boston/The Hague 1984, P.  23-36. 
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6. 	Conclusies 

Het doel van het onderzoek "Rendement van het milieustrafrechtelijk onderzoek" was inzichten 
te genereren die bijdragen aan een optimaal en breed rendement van milieustrafrechtelijk 
onderzoek, dat wil zeggen zo groot mogelijke strafrechtelijke, bestuurlijke en (direct en indirect) 
preventieve resultaten tegen zo min mogelijk insparmingen. 

De centrale onderzoekwaag luidde: 
"In hoeverre en op welke wijze wordt het rendement van milieustrafi-echtelijk onderzoek, opgevat 

als de strafrechtelijke, bestuurlijke en preventieve resultaten afgezet tegen de verrichte inspannin-
gen, beinvloed door 1) de mate waarin en de wijze waarop het proces van beslissingen al dan niet 
ration eel verloopt, en 2) de mate waarin en de wijze waarop informalle-uitwisseling, afstemming, 
overleg en samenwerking plaatsvindt binnen het opsporingsteam en tussen het opsporingsteam en 
de stakeholders van het onderzoek ?" 

Om antwoord te geven op deze probleemstelling werden twee concrete strafzalcen geanalyseerd 
aan de hand van de volgende onderzoeksvragen: 
1) Welke (soorten) cruciale beslissingen zijn te onderscheiden in het onder-

zoeksproces van beide zaken, inclusief de momenten waarop en de context 
waarbinnen de beslissingen zijn genomen, wie ze heeft genomen, welke gronden 
eraan ten grondslag hebben gelegen en welke factoren erop van invloed zijn 
geweest? 

2) Hoe verliep in beide zaken de feitelijke informatie-uitwisseling, afstemming, het 
overleg en de samenwerking? Wat waren hierbij knelpunten? Welke oplossingen 
werden gevonden? Welke eventuele succesvoorwaarden zijn aanwijsbaar? 

4) 	Hoe beschouwen de bij het strafrechtelijk onderzoek betrokkenen (het team) de 
resultaten van het onderzoek? Hoe beoordelen zij die resultaten in relatie tot de 
verrichte inspanningen, °newel hoe beoordelen zij het rendement? Tot welke 
adviezen aan welke instanties hebben deze resultaten eventueel geleid? Wat wordt 
door de stakeholders van het onderzoek als resultaat van het onderzoek geperci-
pieerd? In hoeverre en op welke wijze worden de onderzoelcsresultaten door de 
stakeholders pintegreerd in de dagelijkse praktijk? 

Het onderzoek was er op gericht om in twee recente grate strafrechtonderzoeken, Duplo en 
Demo, na te gaan wat de meerwaarde van een strafrechtelijk onderzoek kon zijn, wanneer tevens 
naar een bredere maatschappelijke doelstelling werd gekeken, waarin preventie,feed back naar de 
wetgever teneinde verbetering van regelgeving te bewerkstelligen, meer samenwerlcing met de 
andere handhavingspartners (stakeholders), oftewel co-produlctie, een belangrijke rol spelen. 

Bij het treklcen van conclusies behandelen we beide onderzoeken, Duplo en Demo, 
tezamen, ook al verschillen de twee gevallen nogal van elkaar. Duplo kent een interregionale en 
zelfs een intemationale dimensie, terwijI Demo zich uitsluitend in een bepaalde regio heeft 
afgespeeld. Duplo had een team met uitgebreide ervaring, Demo deed een dergelijk onderzoek 
voor het eerst. Bij Duplo ging het om handel, vervoer en illegale opslag van plastic afval, waarbij 
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Europese wetgeving, de EVOA en de uitleg daarvan, een rol speelde. Bij Demo betrof het een 
slibverwerkingsbedrijf, waarbij provincie en waterschap betrokken waren. 

Beide zaken hadden ook dingen gemeenschappelijk. De teams kenmerkten zich door 
deelname van mensen uit verschillende disciplines en diensten. Dat was bij Duplo meer het geval 
dan bij Demo, omdat het team voor Duplo speciaal was geformeerd, terwijl het Demo-team uit 
het korps Twente zelf voortkwam, zij het aangevuld met MBT-personeel. Tevens was bij beide 
teams de wil aanwezig om als team goed samen te werken en kennis en ervaring samen te 
brengen. 

Ook het projectmatig werken, op zichzelf met nieuw, was voor beiden een goede ervaring 
en volgens de respondenten onontbeerlijk om een goed milieustrafrechtelijk onderzoek te kunnen 
draaien.' Voor onderzoeksteams als Duplo en Demo in grote milieuzaken is kermis van buiten 
noodzakelijk. Vooral Inspectie Milieuhygiene en het MBT leveren daarin een belangrijke 
bijdrage, alsmede — in het geval van Duplo - de Afdeling Toezicht van de IMH. 

Men kan de instanties die aan het Duplo- en Demo-onderzoek meewerkten organisatorisch 
als een systeem van concentrische cirkels beschouwen. Als metafoor kan men ook een ui met 
diverse lagen of schillen gebruiken. Wanneer men de buitenste schillen afpelt, komt men hoe 
langer hoe meer bij de schijven waar de beslissingen worden genomen. Toch kurmen de binnenste 
schillen met zonder de buitenste. 

Figuur 2 Opsporingsteam milieustrafrechtelijk onderzoek met zijn stakeholders 

" Onderzoek naar projectmatig werken bij de politic heeft het rendement hiervan aangetoond. Projectmatig werken 
inzake milieudelicten is zelfs te verkiezen boven een structurele inbedding van de politiemilieutaak in de 
basispolitiezorg, vgl. M.V.C. Aalders en P.K. van Rietnsdijk, De politiemilieutaak en het nut van projecten, Serie 
Politia Nova, '95/2, Ministerie van Birmenlandse Zaken, Den Haag, 1995. 
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A = Opsporingsteam Duplo 
B = Justitie (OvJ) 
C = Diensthoofden (perifeer betrokken) 
D = Stakeholders (beleidsmalcers en 
bestuurlijke overheden; ook Duitsland) 

Beslissingen 

A = Opsporingsteam Demo 
B = Justitie (OvJ) 
C = Diensthoofden 
D = Stakeholders (beleidsmalcers en 
bestuurlijke overheden; provincie, 
waterschap) 

De binnenste cirkel in het geval van Duplo wordt gevormd door het kemteam, waar alle cruciale 
beslissingen werden genomen. Dit team bestaat uit rechercheurs uit de politieregio, rechercheurs 
van het MBT en medewerkers van de Inspectie Milieuhygiene van het ministerie van VROM. 
Als "buitenlid", maar beslist niet als "buitenstaander", is bijna bij elke vergadering de 
zaaksofficier aanwezig, die een duidelijk sturende &riche heeft. 
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Het Duplo-team is uniek in de historic van het milieustrafrechtelijk onderzoek, omdat 
daarin niet alleen OM en politie, maar ook bijzondere opsporingsdiensten en (centrale) 
bestuursorganen meewerkten. Bovendien waren de leden zeer ervaren, vooral door het feit, dat ze 
het TCR-onderzoek hadden gedraaid. Voorts was er een zaaksofficier, die als milieu-OvJ haar 
strepen had verdiend en bovendien een grote inzet toonde. 

Men zou als de tweede cirkel de overige betrokkenen van justitie en politie kunnen 
beschouwen. Als derde cirkel geldt het centrale bestuur. In de vierde cirkel treft men ambtenaren 
van provincie, gemeenten of waterschappen. Bestuur en ambtenaren worden in dit onderzoek, 
mede op instigatie van de opdrachtgevers en de leden van de begeleidingscommissie die 
betrokken waren bij Duplo of Demo, 'stakeholders' genoemd. Het is de intentie van dit 
onderzoek vooral te kijken naar het rendement dat het onderzoek heeft opgeleverd, op basis van 
de samenwerking van de vier concentrische cirkels, maar vooral de binnenste twee enerzijds en 
de andere twee anderzijds. 

Het Duplo-onderzoek kan over het geheel genomen als uitermate succesvol worden 
bestempeld. Zo wordt het ook door de deelnemers ervaren. Dat geldt zeker voor het Duplo-team 
zelf, maar toch ook voor de omringende "schijf' van politic en justitie. Dat ligt wat moeilijker 
met betrekking tot het bestuur, dat ftmctioneel-organisatorisch, zowel als mentaal en cultured, 
wat meer aan de periferie van het strafi -echtelijk onderzoek opereert. Wat daarbij opvalt is dat de 
reden voor deze minder goede afstemming, informatie-uitwisseling en goede communicatie (als 
karakteristieke onderdelen van het begrip samenwerking) moet worden gezocht in de formedl 
juridische gebondenheid van politic en justitie aan rechtsstatelijke, althans strafvorderlijke 
beperkingen die daaraan worden verbonden. Met andere woorden, men kan wel samenwerking 
willen en men entameert dat ook, maar moet toch ook weer terughoudend zijn wanneer het 
aankomt op het in acht nemen van typische eisen die het strafproces in Nederland nu eenmaal 
stelt. 

Daar staat tegenover, dat ook dit element in veel gevallen (althans heel duidelijk op het 
centrale niveau) goed uit te leggen is. Hierdoor bestaat of groeit weer begrip bij het bestuur voor 
deze noodzakelijke terughoudendheid, die gekenmerkt wordt door voor de bestuursambtenaar 
soms onverwachte geheimhouding in de Duplo-zaak. In tegenstelling tot de positieve indruk die 
politic en OM hebben van de samenwerking en afstemming met het bestuur, bestaat bij de 
gemeenten en de provincie grote frustratie tegenover deze justitiele voorbehouden, die indruisen 
tegen een sfeer van openheid en vertrouwen waardoor samenwerking in het algemeen wordt 
gekenmerkt. Dit geldt eens te meer voor de verhoudingen in de Demo-zaak, die hieronder aan de 
orde komen. 
Voor een optimaal resultaat (rendement) moeten politic en OM niet alleen hun best doen om 
samen te werken (i.e. afstemmen, informatie uitwisselen, communiceren), maar ook duidelijk 
afspreken waneer ze niet moeten of kunnen sarnenwerken. Tegelijk moeten uitleggen aan het 
bestuur dat de strafrechtelijke procedure in alle openheid op bepaalde momenten zijn beperkingen 
heeft en toch met elkaar op goede voet blijven is een bijna onmogelijke opgave. Dat 
bestuursorganen niet goed op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van justitie op het 
gebied van de handhaving is een bekende klacht.' 

1. 60 Aldus bijv. A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met effect, VUGA, Den Haag, 1997, P.  239; 
tevens Commissie-Michiels, p. 68. Het verstrekken van informatie aan bestuurlijke handhavers is een van de 
grootste obstakels in de samenwerking; zie C. Cozijn, "Wet en Besluit politieregisters. Een inventarisatie van 
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De werkwijze, de belangen en de cultuur van het strafproces stuiten hier af op de 
werkwijze, de belangen en de cultuur van de bestuurlijke handhaving. Het hinken op twee 
gedachten vergt zeer veel tact en zeer veel geduld, mede omdat hier het cruciale punt wringt van 
de verschillen in doelstellingen en culturen van bestuurlijke en juridische instanties. Het zijn deze 
fenomenen die volgens onderzoek de broodnodige samenwerking tussen alle instanties zozeer 
belemmeren. Zowel OM en politie als bestuurlijke stakeholders dienen zich te realiseren, dat het 
probleem van de verschillen in belangen van beide handhavingsinstanties en het daaruit 
voortvloeiende probleem van het gebrek aan samenwerlcing op een bepaald punt onoplosbaar is. 
De zaaksofficier van Duplo vindt dat dit probleem niet eens hoeft te worden opgelost. Bij een 
soort zaak als TCR wil zij alleen samenwerken met politie en MBT en met geen enkele andere 
opsporingsambtenaar. Zij maalct daarbij een uitzondering voor DCMR. Daar begrijpt men ten 
minste dat het OM en politie sums onafhankelijk en terughoudend met informatie moeten zijn. 

Dit is een cruciale uitspraak, die nogal wat consequenties heeft. Daarmee is een probleem 
geschetst, maar nog niet gezegd, dat het in de Duplo-zaak ontbrak aan dit soort samenwerking. 
Integendeel, men kan van de Duplo-zaak zeggen, dat deze noodgedwongen vaak broze 
samenwerlcing op een bijna optimale wijze is bereikt. Dat betekent helaas we!, dat het lcwestieus 
is, of volgende zaken op een zelfde manier Ictumen worden aartgepakt. Het moge duidelijk zijn, 
dat niet bij elk onderzoek van die aard het beste gehaald kan worden uit de capaciteit die er voor 
milieustrafrechtelijk onderzoek kan worden opgebracht. Voorts is er in dit geval ook sprake van 
een politieke wil om milieustrafzaken zo intensief (en wellicht intensiever clan anders) aan te 
palcken als dat bijvoorbeeld bij drugszaken het geval is. Uit de interviews met politie, en vooral 
de recherche, blijkt immers dat drugszalcen bijna altijd als punt van referentie gelden voor de 
belangstelling van de politietop. 

Van belang bij dit alles lijken toch ook de verschillende zienswijzen van elkaars 
functioneren. Deze zijn vaak terug te voeren op percepties van milieueriminaliteit, die men 
aantreft bij de protagonisten in het spel van de beide milieustrafrechtelijke onderzoeken. Die 
percepties hangen enerzijds samen met de bestuurs-, c.q. justitiele cultuur, maar anderzijds zijn ze 
ook vaak individueel gekleurd en blijkt dat naannate men dieper in een zaak wordt betroldcen de 
perceptie meer aan verandering onderhevig is. 

Het "alternatieve" traject 

In beide onderzoeken heeft het "altematieve" traject, dat gericht was op het bredere 
maatschappelijke rendement van het milieustrafrechtelijk onderzoek, althans volgens eigen 
zeggen, bevredigend gewerkt. Bij Duplo lcwam dat tot uiting in het ketenonderzoek, dat volgens 
de interne respondenten veel heeft bijgedragen aan de doelstellingen van het Duplo-team. Over 
eventuele problemen ten aanzien van de verhouding van dit traject tot het strafrechtelijk 
onderzoek heeft men zich niet te veel het hoofd gebroken. 

Dat was bij Demo we! artders. Het adviestraject dat uitmondde in Rapportage Demo was 
onderwerp van een kibbelarij, over de vraag aan wie de rapportage nu "toebehoorde". Het OM 
acht zichzelf de "eigenaar", de teamleden noemen het rapport een gezamenlijke productie van 
bestuur en justitie. Overigens heeft men bij het bestuur zo zijn twijfels over dat adviesrapport. Het 

knelpunten in de politiepraktijk". WODC 19963C45, 1996, p. 46. Vgl.: A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels, 
Samenwerking bij de milieurechtshandhaving, in: RegelMaat 1998/6, p. 294-295. 
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bestuur vindt het eenzijdig. Het heeft geen invloed gehad op de inhoud. Van een co-productie is 
al helemaal geen sprake. Hier blijkt de wil tot breder rendement, in casu samenwerking met het 
bestuur, binnen het Demo-team op onaangename wijze te botsen met de terughoudendheid en 
geheimhouding die het strafi-echtelijk onderzoek vraagt op grond van de Wet politieregisters en 
het Besluit politieregisters, ter bescherming van de privacy van geregistreerden. 

Overigens kunnen door een wijziging in het Besluit politieregisters' sinds 1 september 
1997 gegevens uit de politieregisters ook worden verstrekt aan de toezichthouders voor een groot 
aantal milieuwetten. Voorwaarden zijn, dat het gegevens betreft over overtredingen van deze 
milieuwetten en dat de toezichthouders deze gegevens nodig hebben voor de goede uitoefening 
van hun toezichthoudende bevoegdheden. 

Bij Demo zette de "eenzijdige" rapportage, afkomstig uit de koker van de politic zelf, 
kwaad bloed bij het provinciebestuur. Het bestuur verwijt de politic met een strafrechtelijke bril 
naar de zaak te kijken, zonder te letten op de mogelijkheden en onmogelijkheden van het 
bestuursrecht. 

Warmeer rechercheurs van het Demoteam bestuursambtenaren van provincie en 
waterschap verhoren, wordt dat als bijzonder grievend ervaren. Men voelt zich behandeld als 
criminelen. "Zo ga je niet met elkaar om," heet het dan. 

Daarentegen heeft het Demo-team een nogal lage dunk van de wil en het vermogen tot 
handhaven van het bestuur. Dit geldt met name het waterschap dat een belangenverstrengeling 
zou vertonen met het verdachte slibverwerkingsbedrijf. Naar aanleiding van de verhoren spreekt 
het Demoteam op 12 januari 1998 over "de Wefensieve' bereidheid tot het afleggen van 
verklaringen door getuigen deskundigen van zowel de Provincie Overijssel, de waterschappen als 
de bankinstellingen." Het gedogend bestuur wordt in het algemeen als "slap" gezien. 

Het Demo-team lijkt zich erover te verbazen, dat "zowel bij de provincies als bij de 
waterschappen 'vooroverleg' plaats vond omtrent hetgeen () getuigen kunnen (mogen?) 
verklaren en dat ook na het afleggen van hun verklaringen er overleg plaats vond". Impliciet in 
deze opmerking is de gedachte, zeg maar de handelingstheorie, dat men zoiets toch Met behoort 
te doen. Het bestuur kenmerkt zich door een bestuurlijke handelingstheorie, die inhoudt, dat je 
steeds met elkaar overlegt, hoe interne ('politieke') zaken naar buiten worden gebracht. 

Op zijn zachtst gezegd is hier sprake van een communicatiestoomis. Erg "tactisch" is het 
er in het strafrechtelijk vooronderzoek niet aan toe gegaan. De politic begrijpt zeker de betekenis 
van de eigen rol die men in de maatschappij speelt en van de effecten die daarvan uitgaan, maar 
het hogere belang van de privacybescherming en andere strafvorderlijke eisen lijken dat begrip te 
overschaduwen. 

Overigens bepleit het bestuur dat partijen zouden moeten nagaan hoe ze meer 
complementair aan de gestelde doelen kurmen bijdragen. Dat betekent een verandering van 
attitude en een opener communicatie. Als de politic jets tegenkomt, zou ze het bestuur ervan op 
de hoogte moeten stellen, opdat het bestuur eigen maatregelen kan nemen. Aldus de bestuurders 
die van mening zijn dat de politic kennelijk geen oog heeft voor de politieke en organisatorische 
aspecten van het oplossen van beleidsproblemen. 

Van de kant van het bestuur bestaat de behoefte aan een grotere voorspelbaarheid van 
strafrechtelijk optreden en preventief optreden. Een behoedzaam bestuurlijk proces waarin een 
overtreder wordt overreed zich meer volgens de voorschriften te gedragen is de gangbare 

61  Artikel 14 sub r Bpr, Stb. 1997, 326; vgl. Blomberg en Michiels, a.w., 1998, p. 295 
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werkwijze van de bestuurlijke handhavers. Die werkwijze, die men eveneens een 
handelingstheorie zou lcunnen noemen, getuigt volgens politic en OM vaak van een slappe 
houding. Niettemin gaan bhuten justitie al heel lang stemmen op om de politiefunctie in 
milieudelicten meer op deze 'houding' te richten." 

Aan de andere kant zien de bestuurlijke handhavers hun strafrechtelijke collega's vaak als 
handhavers die er alleen maar op uit zijn boeven achter de tralies te krijgen. Deze stereotype 
percepties verdwijnen alleen, warmeer het contact frequenter wordt en men nog meer 
samenwerkt. (Zie onderstaande theoretische notities). Ook hier gaat weer op, dat men alleen maar 
door frequente samenwerking leert elkanders handelingstheorieen op elkaar af te stemmen. 

In het kader van de Augustusbrief van de drie ministers heeft de provincie het voortouw 
genomen om op het gebied van de handhaving van het milieurecht te komen tot een betere 
samenwerIcing tussen de overheden.' Per provincie worden samenwerkingsafspralcen gemaakt, 
met als doelen de instelling van een 'servicepunt handhaving' en de opbouw van een 'netwerk 
voor informatie-uitwisseling'. Deze bestuursconvenanten worden echter niet mede ondertekend 
door het OM en politie, die zich slechts verbinden via een verklaring in een Annex bij de 
convenanten." Politic en OM zijn dus geen partij bij deze overeenkomsten, maar tonen wel 
betrolckenheid in een apart document, dat dan weer wordt vastgesteld per politieregio. Op die 
mauler denkt men een "getrennt marchieren" van de handhavingsorganisaties te voorkomen. 
Ook hier zij weer opgemerkt, dat het OM zich op grond van zijn taak en functie niet kan 
vastleggen in convenanten met het bestuur, omdat het de handen \Tit moet houden teneinde de 
strafrechtelijke autonomie te lcutmen bewaren. 

De scheiding tussen preventief' en 'repressief' 
Demo heeft verdere indicaties gegeven over de wenselijkheid van de scheiding tussen preventieve 
en repressieve handhaving op bestuurlijk gebied. Beiden zijn in de provincie Overijssel nu 
organisatorisch gescheiden, ja vallen zelfs onder aparte gedeputeerden. In 1998 is op initiatief van 
de provincie overleg gestart met justitie, politie en waterschappen om voor zes risicovolle 
bedrijven een toezichtplan op te stellen. De vergunningvoorschriften van deze bedrijven worden 
getoetst op handhaafbaarheid. In januari 1999 zijn drie projecten gestart onder regie van de 
provincie waarin bestuurlijke overheden met OM en politic gedetailleerde en bindende afspralcen 
hebben gemaalct over de inschakeling van het strafrecht. In juni 1999 worden daarvan de 
resultaten verwacht. Deze resultaten worden verwerkt in een beleidsnotitie waarin aandacht wordt 
besteed aan de benoeming van kernvoorschriften in de vergunning, ecn stappenplan voor 
strafrechtelijk optreden en de afstemrning van het driehoeksoverleg. 

De post-Van Traa problematiek, waarover enkele keren wordt gerept in dit onderzoek, 
heeft menigeen binnen de politieorganisatie en het OM wat voorzichtiger gemaakt met het 
verschaffen van informatie aan bestuurlijke handhavingsorganen. Dat lijkt niet bevorderlijk voor 
het streven naar het bredere rendement en de maatschappelijke doelstellingen die met 

Reeds in de jaren zeventig pleitte de advocaat-generaal P.A.H. Bos ervoor om de politiefunctie in milieuzaken 
meer te orienteren op de preventiegedachte, vgl. M.V.C. Aalders, De politiefunctie van de bijzondere 
opsporingsambtenaar: "met beleid een overtieder naar de wettelijk gewenste situatie toe praten", in Tudschrift voor 
Criminologie, 22` jrg., nr. 6, 1980„ p. 287-298. 
63  TIC 1996/97, 22 343, nr. 29 
64  "En nu nog de concrete handhavingsprojecten!", Handhaving, 1998/6, p. 9. In datzelfde periodiek wordt door 
bestuurders Icritiek geuit op de houding van het OM. 
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milieustrafrechtelijk onderzoek mede zouden moeten worden bereikt. 65  Het is ook met nodig, 
want de IRT-praktijken veschillen wenzenlijk van de beoogde samenwerkingstrajecten met 
bestuurlijke handhavers. 

Het optreden van het ,  OM heeft in het geval Demo weinig begrip geoogst bij het bestuur. 
Het OM zal ervoor moeten waken, dat het te veel geIsoleerd komt te staan van het bestuur met 
zijn specifieke problemen. 66 Met name in het Demo-onderzoek leek het OM moeite te hebben met 
de veranderende rol van de officier, die "minder magistraat en meer bestuursambtenaar wordt". 
Binnen het college van procureurs-generaal en in de top van het OM is men zich (althans zo valt 
te lezen in het Jaarverslag van het Openbaar Ministerie van 1993) ervan bewust dat het OM 
steeds meer gaat "functioneren als een bestuursorgaan" (wat het staatsrechtelijk ook is, -M.A.). 
De officier moet veel meer deelnemen aan het "politieke krachtenspel". Op grond van dit 
onderzoek kan men constateren, dat deze gedachte op de werkvloer nog met helemaal is 
uitgekristalliseerd. 

Succesvoorwaarden en knelpunten in het samenwerken 

In dit onderzoek is steeds een onderscheid gemaakt tussen interne en externe samenwerking. 
Naast een streven naar meer samenwerking met externe handhavingsinstanties, stakeholders, met 
name het bestuur, is er ook behoefte aan interne samenwerking binnen de teams die zich met 
milieustrafrechtelijk onderzoek bezighouden in zaken als Duplo en Demo. 
Uit het onderzoek kunnen als succesvoorwaarden of leereffecten voor interne samenwerking 
worden genoemd: 
- het belang van een grote inhoudelijke en coordinerende betrokkenheid van de zaaksofficier; 
- een teamleiding die op elkaar is ingespeeld en ervaring heeft met vorig onderzoek (vgl. TCR); 
- werken in deelprojecten en verdeling van verantwoordelijkheden; 
- doortastendheid van de teamleiding; 
- nauwgezette dossiervorming; 
- veel en regelmatig overleg; 
- kruisbestuiving van kennis en deskundigheid; 
- teamcoOrdinatie die sterk is gericht op het vroegtijdig creeren van draagvlak van het 

onderzoek; 
- aanwezigheid van voldoende middelen (BOP-gelden); 
- betrokkenheid van BOD's, MBT, e.a. 

Onderzoeken zoals Duplo en Demo moeten, wil men ze met kans van slagen aanpakken, voldoen 
aan bovengenoemde voorwaarden. Al deze voorwaarden hebben, de een meer de ander minder, 
een component met samenwerking tussen team en buitenwereld. Zo is het voor het vroegtijdig 
creeren van draagvlak van het onderzoek samenwerking met het bestuur onmisbaar. 

De ministers Korthals (Justitie) en Peper (Binnenlndse Zaken) toonden zich eind-mei 1999 tevreden over de 
samenwerking tussen politie en justitie bij de opsporing van zware criminaliteit. De afgelopen jaren was die sterk 
verbeterd, zo schreven zij in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer aanvaardde het wetsontwerp Bijzondere 
opsporingsbevoegdheden, welke naar verwachting op 1 februari 2000 van kracht wordt. Binnenlands Bestuur 21, 28 
mei 1999. 
66  M.V.C. Aalders, Handhaving en zelfregulering. Milieurecht in bedrijven, Justitiele Verkenningen, 20ste jrg., 
1994, nr. 9, p. 47-69. 
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De vraag blij ft overigens steeds wie met wie samenwerkt en of dit incidenteel of 
structureel moet zijn. Samenwerlcing tussen personen is een kwetsbare vorm, zo zegt de 
Commissie-Michiels, omdat deze vorm van samenwerking te veel afhankelijk is van de 
persoonlijke invulling. Om tot een werkelijk effectieve handhaving te komen moet een 
samenwerlcing structureel zijn. 67  Daar moeten afspraken over zijn gemaakt, die vastliggen in een 
raamovereenkomst of convenant. 

In het geval van Demo is geen duidelijke raamafspraak of convenant over structurele 
samenwerking tot stand gekomen. Dat kon ook niet, vanwege de verdenking die rees tegen de 
activiteiten van provincie en waterschap. Dus hier kon een teamcotsrdinatie die sterk was gericht 
op vroegtijdig creeren van draagvlalc van het onderzoek Met tot stand komen. Zou, waimeer deze 
verdenlcing er niet was geweest, een handhavingconvenant tussen bestuur en justitie niet alleen 
zijn gesloten, maar ook effectief zijn geweest? Wie van de geschiedenis van het onderzoek kennis 
neemt, twij felt zeer. Met andere woorden ook overeenkomsten over structurele samenwerldng 
garanderen niet een deugdelijke samenwerking, met daaropvolgend een effectief rendement van 
het milieustrafrechtelijk onderzoek. Daarom is nog maar af te wachten of het sluiten op 
provinciaal niveau van handhavingsconvenanten als gevolg van de Augustusbrief, ook 
daadwerkelijk tot een betere samenwerking zal leiden. Overigens kunnen, ook naar aanleiding 
van Duplo en Demo, de aanbevelingen van de Commissie-Michiels worden onderschreven. 

Ondanks de vele lcnelpunten in het Demo-onderzoek is men binnen het team toch tevreden 
over de resultaten van het onderzoek. In tegenstelling tot het Duplo-team is er sprake van een 
minder goede afstemming tussen politie en OvJ. De reden dam-van lijkt voornamelijk het gebrek 
aan ervaring van het OM met milieudelicten en als gevolg dam -van de weinig sturende en 
coOrdinerende rol van het OM. De aspecten fraude en milieu vormen twee gescheiden trajecten in 
het onderzoek. Ook bij de teamleiding is gebrek aan milieukennis te bespeuren, maar hiervan 
profiteren de milieurechercheurs, doordat ze betrekkelijk autonoom hun werIc kurmen doen. 

Als pluspunten van het Demo-onderzoek worden genoemd het feit dat er veel overleg is 
geweest, dat zaken werden "uitgesproken" en dat er goed is genotuleerd. 

Eigenlijk is het verloop van de Demo-zaalc en daarmee het bredere rendement, het 
nagestreefde resultaat, of de output, reeds bepaald op het moment dat het besluit werd genomen 
provincie en waterschappen niet in te schalcelen Voor de politie en het OM geldt in het post-Van 
Traa-tijdperk wat de Engelsen zo mooi noemen: "You can't have your cake and eat it " Demo 
bewijst eens te meer wat in diverse onderzoeken is geconstateerd, namelijk dat strafrechtelijk 
optreden in milieudelicten en daarbij samenwerken met het bestuur in de praktijk aan 
voorwaarden is gebonden. 

De Duplo-zaak bewijst overigens, dat je met een strategisch plan, openheid en helderheid 
omtrent je rol, en in een vroeg stadium toenadering zoeken, ook het bestuur kan overtuigen, dat 
politie en justitie moeten optreden zoals ze doen, maar dat dit niet hoeft uit te sluiten, dat beide 
vreemde eenden in de bijt toch tot een nuttige, zakelijke samenwerking kunnen komen. 

In dit verband is het woordgebruik symbolisch. Het "afschermen" van het Duplo-team 
lijlct heel belangrijk te zijn. Samenwerking gaat optimaal, maar wat strafrechtelijke acties betreft 
wordt niets meegedeeld aan bestuur. "Dat begrijpen ze ook", heet het, in het Duplo-team, 
alhoewel dat inzicht volgens de zaaksofficier voorlopig slechts is weggelegd voor de handhavers 
van DCMR. Met andere bestuursorganisaties en bijzondere opsporingsinstanties durft ze immers 

61  Conunissie-Michiels, p. 70 e.v. 
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nog met in zee te gaan. Daartegenover staat de ergernis bij bestuursambtenaren over het grote 
wantrouwen van de politie jegens hen. Ze hebben als enige verklaring ervoor, dat bestuur en 
strafrecht "verschillende doelen" hebben. Bij Demo zijn de verschillende percepties en de 
ergernissen daarover nog enkele graadjes erger. Dat hoeft echter nog geen reden te zijn om de 
gemeenschappelijke doelen te ecarteren en niet voor samenwerking, althans afstemming te 
kiezen, zoals ook Duplo - tot op zekere hoogte - bewijst. 

Het rendement 

Het onderzoek biedt wat de doelstelling betreft om tot een breder rendement te komen, wellicht 
weinig houvast. Het rendement van Duplo kan nauwelijks worden vergeleken met het rendement 
van Demo. Daarvoor verschillen deze zaken te veel. Wel kan in het algemeen worden gezegd, dat 
mede door de confi-ontatie tussen bestuur en justitie aspecten boven water zijn gekomen, die tevoren 
niet zo duidelijk herkend werden. (Zie bijvoorbeeld het rijtje voorwaarden voor goede 
samenwerking zoals hierboven vermeld.) Dat feit stimuleert in elk geval tot verbetering. 

Ook wat betreft de beide teams kan een vergelijking moeilijk worden gemaakt. Het Duplo-
team profiteerde van het feit, dat de samenstelling bijna regelrecht alkomstig was van het TCR-
onderzoek en dus ook de kennis en ervaring bijkans optimal aanwezig waren. Het Demo-team 
begon zonder een enkele ervaring, maar fimctioneerde, overigens door de sterke wil om een breder 
rendement te scoren, enthousiast en als het ware als nieuwsgierige pioniers. 

Uit beide onderzoeken blijkt hoezeer milieustrafrechtelijk onderzoek afhankelijk is van 
personen en karakters. Het Duplo-team kon bogen op een actieve, enthousiaste zaaksofficier, die 
veel milieu-ervaring had en het team bovendien goed aanstuurde. Bij het Demo-team was dit 
minder het geval. Daarbij zorgde bij Demo de "verdeling" in milieu- en fraudedelicten voor een 
soort waterscheiding binnen het team, waarbij tegelijk de "milieu"-mensen alle vrijheid kregen om 
hun werk naar eigen inzicht te doen (ze voelden zich een "koninkrijkje"). 

Als rendement van het Demo-onderzoek kan, in navolging van een respondent, worden 
genoemd: 
- Het feit, dat de politie een zeer ingewikkeld onderzoek redelijk goed aan kan. 
- De bereidheid van de politie kritisch naar zichzelf te kijken (zie de adviesrapportage). 
- Politiemensen blijken voldoende flexibel om te kumien omschakelen van een "normaal" 

delict naar de problemen in een andere sector, zoals milieu. 
- Het besef dat een dergelijk onderzoek niet te lang moet duren. 
- De politie dient zich er voor te hoeden dat een onderzoek "afglijdt naar de fraudehoek", met 

andere woorden, er moet zorg voor worden gedragen dat het milieu "boven water blijft". 
- De politie moet oppassen de bestuurlijke handhavers "te veel met een criminaliteitsblik" te 

bekijken. 

Door een respondent uit het onderzoek werd gesuggereerd om in plaats van een twee 
zaaksofficieren op grote milieuzaken te zetten. Wellicht verdient het aanbeveling om 
onderzoeksteams in zaken als Demo en Duplo te doen begeleiden door meer dan een 
zaaksofficier. Weliswaar weet een OvJ zich gesteund door een of meer parketsecretarissen, die 
dilcwijls meer van milieudelicten afweten dan een (nieuwe) OvJ. De hierarchic binnen het OM is 
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echter zodanig, dat de OvJ de cruciale beslissingen neemt. Dat maakt teamwork er niet 
gemaldcelijker op. Wellicht is het nuttig om twee officieren op een grote milieuzaak te zetten. 

Len belangrijk punt van verschil in beide zaken was de "betrokkenheid" van de 
bestuursorganen bij dader en strafbaar felt. In de Duplo-zaak toonden volgens sommige 
handhavers (waaronder de bestuurlijke handhavers) de ambtenaren van VROM te veel begrip 
voor de overtreders, met wie ze in onderhandeling gingen. Overigens verliep de samenwerking 
tussen beide handhavingsorganen goed en bestond er begrip voor ellcaars functies, zij het dat veel 
onbegrip bij het bestuur blijft bestaan over de terughoudendheid met informatie vanuit het Duplo-
team. 

In het Demoteam echter bestonden er vanaf het begin gevoelens van wantrouwen 
("verdenlcing") bij politie en OM tegen de bestuursorganen, die samenwerlcing (toch een doel van 
het Demo-onderzoek) in de weg stonden. Ben leereffect is dat men niet te veel "met een 
criminaliteitsblik naar de handhavingspartners moet kijken". Aan de andere kant eehter 
overheerst, als het om afstemming en informatie-uitwisseling gaat, toch vaak de taakopvatting 
van de politie en OM en de bij die taakopvatting behorende cultuur, die meer op repressie is 
gericht dan de taakopvatting van de collega's van de bestuurlijke handhaving, die meer op 
naleving is gericht." 

Bij het Duplo-onderzoek, dat een intemationaal karakter had, kan als rendement worden 
genoemd, dat met de Duitse collega's werd samengewerlct, wat tot "werkvloervergroting" leidde. 
Tevens werd als het ware "aan de kaak gesteld", hoe moeilijk het werken is met EVOA, hetgeen 
op nationaal en Europees niveau leidde, of zal leiden, tot bezinning over verbetering van de 
wetgeving inzake de overbrenging van afvalstoffen. 

Van belang voor het rendement was de uitspraak van het Europese Hof inzake de nadere 
definitie van lcunststoffen en vermenging daarvan. Het arrest van het Hof, dat plastic afval 
stoffen onder oranje lijst-stoffen rubriceerde, heeft veel duidelijkheid geschapen voor de 
handhaving van de EVOA in Nederland. 

De theorie nader beschouwd 

Ben veelvuldig genoemde oorzaak van het gebrek aan of het gebrelddg verloop van 
samenwerking in het kader van de handhaving van (onder andere) milieuwetten betreft de 
verschillende orientaties of culturen van de diverse handhavingspartners. Deze zouden ervoor 
zorgen dat de verschillende actoren in het handhavingsnetwerk elkaar niet "verstaan", wat een 
teleurstellend verloop van het strafrechtelijk milieuonderzoek tot gevolg kan hebben." 

Dit inzicht sluit aan bij theorievorming over beleidsgericht leren. Centraal daarin staat de 
notie van het bestaan van verschillende handelingstheorieen bij verschillende soorten actoren, 
welke bepalend zijn voor de wijze waarop een bepaald beleidsprobleem wordt gepercipieerd en 

68  Zie voor dit bekende onderscheid uit de literatuur ("compliance-oriented" tegenover "deterrence-oriented") onder 
andere Albert Reiss, Jr., Selecting Strategies of Social Control over Organizational Life, in: K. Hawkins en J.M. 
Thomas (eds.), Enforcing Regulation, Kluwer, Boston/The Hague 1984, p. 23-36; tevens: Donald Black, Dispute 
settlement by the police, in: The Manners and Customs of the Police, New York: Academic Press, 1980; p. 109-192, 
vertaald als Geschilbeslechting door de politie, in: J. Griffiths, red. De sociale werking van recht, Ars Aequi, 
Nijmegen, 1996, p. 295-334. 
69  Zie bijvoorbeeld: Van den Berg en Eshuis, 1996, p. 80-81; Commissie-Michiels, 1998, p. 67. 
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daarmee ook voor de geprefereerde oplossingsrichting. Ben handelingstheorie definieerden we als 
het geheel van veronderstellingen achter het handelen van een actor in een concreet geval. 

Wanneer actoren met verschillende handelingstheorieen gezamenlijk een probleem 
moeten oplossen, zullen zij hun handelingstheorieen op elkaar moeten afstenunen, met andere 
woorden, moeten zij hun handelingstheorieen aanpassen. In hoofdstuk 1 hebben wij geanalyseerd 
waaruit een handelingstheorie bestaat en in welke mate en op welke wijze de verschillende 
onderdelen van een handelingstheorie beInvloedbaar zijn. 

We veronderstelden dat er vier niveaus in handelingstheorieen waren te onderscheiden. 
Op elk van die niveaus is in verschillende mate reflectie mogelijk. Hoe "dieper" de laag, hoe 
minder reflectie mogelijk is en hoe zeldzamer het dus is dat deze laag ter discussie zal worden 
gesteld, ja, dat op deze diepste lagen zelfs kan worden gereflecteerd. 
- De eerste laag bestaat uit de door de actor geprefereerde oplossingen en de 

inschatting van hun effecten en kosten. 
- Een tweede laag wordt gevormd door zijn probleemdefinitie, dat is de betekenis die 

hij aan de situatie toekent, en door de betekenis die de oplossing in dat licht heeft, met 
andere woorden, de manier waarop doelen, middelen en instrumenten worden gevali-
deerd. 

- De derde laag wordt gevormd door empirische en normatieve achtergrondtheorieen. 
- De vierde laag tenslotte heeft betrekking op de meer algemene eindtoestand waaraan 

de actor zijn handelen in elk specifiek geval wil laten bijdragen. 

Wij hebben nagegaan welke niveaus van handelingstheorieen bij betrokkenen in het geding zijn 
met het oog op de bredere (preventie)doelstelling van die betrokken milieustrafzaken. Reflectie 
op de eerste twee 'buitenste' lagen in een handelingstheorie (zie 5.1) is mogelijk, waar het 
specifieke gevallen betreft. Dat is in beide zaken, zij het bij Duplo wat meer dan bij Demo, ook 
aan de orde. Reflectie op de diepere lagen, de tweede -orde-oordeelsvorming is zeldzamer en 
volgens sommigen onmogelijk. Het onderhavige rapport heeft de pretentie aan de laatste soort 
reflectie een bijdrage te leveren. 

Opvallend is, dat hoe hoger men in de rangorde zit hoe minder men eigenlijk van 
milieucriminaliteit wil spreken. Dat geldt zowel voor het OM, als voor de bestuurlijke 
autoriteiten. Daarop stelt men dan ook, in onze theorie, zijn handelingstheorie af. Rationalisaties 
als "de uitstoot van de inrichting was in haar slechtste periode altijd nog lager dan de modernste 
AVI" komt men vaker tegen bij hoger geplaatsten, zowel bestuursambtenaren als politiechefs, clan 
bij de "rank and file" van de politie, die in het algemeen eerder geneigd is de overtreders van 
milieuregels te criminaliseren. Men zou kumen zeggen, dat we hier te maken hebben met de voor 
de politie typerende handelingstheorie, die inhoudt dat men in de allereerste plaats als functie 
heeft de strafwet ten uitvoer te leggen. 

Er is een samenhang tussen deze handelingstheorie van de derde of vierde laag en 
percepties van de bestuurlijke overheden. Deze percepties komen goed tot uiting in de rapporten 
"Schijn bedriegt" en "Grote strafrechtelijke milieuonderzoeken" . De "discutabele ror' van het 
bestuur wordt in dat laatste rapport beschreven als: "passief gedogen, actief gedogen zonder 
sluitende vergunning, geen of falend toezicht houden, te weinig controleren, vergunningen 
afgeven die niet kunnen worden gehandhaafd, onvolledig registreren en misstanden niet tijdig 
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signaleren." De oorzaak hiervan wordt gezien in de "de afhankelijkheidsrelatie tussen bestuur en 
bedr4ven". 7°  
Voorzien van deze percepties is het niet moeilijk handelingstheorieen erop na te houden, die niet 
primair op samenwerlcing met het bestuur zijn gericht. 

Overigens, de bestuursambtenaren afficheren zich - om zich te profileren - nadrukkelijk als 
degenen die er in de eerste plaats zijn om te repareren wat niet conform de regels is. Daarbij zijn 
vele middelen aan te wenden, wettelijke zowel als beleidsmatige, maar pas in de laatste plaats 
dient te worden gedacht aan zulke zaken als het opmalcen van een ambtsedig proces-verbaal. In 
STVM was veel geld geInvesteerd, "dan ga je niet meteen maar proces-verbaal opmaken". Ben 
perceptie van bestuur of bestuursambtenaren van hun justitiele collega's als gefocust op boeven 
vangen leidt gemaldcelijk tot een handelingstheorie, die inhoudt, dat men vooral zijn eigen 
autonome gang dient te gaan, zonder veel confrontatie met de strafrechtelijke tegenhanger, of het 
liefst die confrontatie ontwijkend. 

De theorie van het beleidsgericht leren vraagt om een lerende beleidsorganisatie, indien 
een beleid op samenwerldng gericht effect, oftewel rendement, zal hebben. In de beide 
bestudeerde onderzoeken, Duplo en Demo, kon "eerste orde oordeelsvorming" vrij eenvoudig 
plaatsvinden. Oordeelvorming van de tweede orde was minder eenvoudig te realiseren, omdat de 
voorwaarden daartoe ontbraken, met name in de Demo-zaak, maar toch ook enigszins in de 
Duplo-zaak. Ben lerende organisatie kan zijn voordeel doen met "frame reflection" die tot stand 
komt door continue interactie, waarbinnen elkaars percepties kunnen worden getoetst ('learning 
by doing' en 'learning by interaction'), of over elkaars opvattingen openlijk wordt gereflecteerd. 
Dat kan betekenen dat men op sommige momenten 'learning by doing' interpreteert als leren 
door niet te doen', 'afleren door te doen' en 'afleren door niet te doen'. 7I  In feite komen de 
alternatieve trajecten, het ketenonderzoek (Duplo) en het adviestraject (Demo) daarop neer. Men 
wil het anders doen, de starre kaders doorbreken. Dat botst echter met de uiteindelijk als 'hoger 
belang' gepercipieerde strafrechtelijke waarborgen en eisen. 

We hebben geanalyseerd of de voorwaarden daadwerkelijk hebben bijgedragen aan een meer 
diepgaande reflectie, dan wel in hoeverre ze in de onderhavige strafzalcen gecreeerd hadden 
kunnen worden. De slotsom is, dat 'onderhandelend bestuur' binnen de teams Duplo en Demo en 
daarbuiten met de stakeholders in een probleemgerichte coordinatie zouden moeten worden 
ontwikkeld. Ben dergelijke vorm van coordinatie is te onderscheiden van belangengerichte 
co6rdinatie. Wanneer de belangen van ieder handhavend orgaan, bestuur en politic, worden 
onderkend en geaccepteerd, zal iets meer van een gezamenlijk handelingstheorie lcunnen ontstaan 
doordat de probleemcoOrdinatie gaat prevaleren, dominanter wordt. Ben gemeenschappelijke 
probleemoplossing duidt op een oplossing die door een ieder wordt gedragen, maar ook op de 
randvoorwaarden en de processen die het mogelijk maken om verschillende opvattingen, 
belangen en percepties tot een eenduidige probleemdeftnitie en probleemoplossing te 
transponeren en te integreren. Zo'n 'geintegreerde probleemoplossing' levert een belangrijke 
voorwaarde op om tot een gemeenschappelijke handelen te komen. Echter, tevens levert hij een 

Van den Berg en Eshuis, 1996, p. 81 
71  Joosten en Soete, 1993, gecit. Bij Van Dijk, 1996, p. 114 
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institutioneel kader op waartnee het gemeenschappelijke steeds weer kan worden opgewekt of 
gecorrigeerd." 

De beschrijving van de ervaringen van de teamleiding en hun stakeholders in de Duplo-
case, maar toch ook, zij het achteraf, in de Demo-case, geven aanleiding tot de conclusie dat 
delen van dit proces zich hebben voorgedaan. Als men 'learning by doing' kan omschrijven als 
'het leren van zijn fouten' dan zijn beide zaken succesvol geweest en lijkt het institutionele kader 
— en karakter — zeker vatbaar voor continuering. 

De conclusies op een rijtje 

1. In Duplo en Demo heeft de teamleiding zich qua intentie en door impliciet te kiezen voor een 
'alternatief traject' gericht op samenwerking tussen bestuur en justitie. Echter, men kan wel 
samenwerking willen en men entameert dat ook, maar moet toch ook weer terughoudend zijn 
wanneer het aankomt op het in acht nemen van eisen van privacy, geheimhouding en 
terughoudendheid inzake informatieverstrekking die het strafproces in Nederland stelt. 

2. Voor deze noodzakelijke terughoudendheid, die gekenmerkt wordt door voor de 
bestuursambtenaar soms onverwachte geheimhouding, dient van de kant van Justitie meer 
begrip te worden gekweekt bij het bestuur. Men kan niet verwachten, dat een zelfde 
mentaliteit, kennis en ervaring met betrekking tot het strafvorderlijk proces ook bij de 
stakeholders aanwezig zijn. 

3. In tegenstelling tot de positieve indruk die politie en OM hebben van de samenwerking en 
afstemming met het bestuur, bestaat bij de gemeenten en de provincie grote frustratie 
tegenover deze justitiele voorbehouden, die indruisen tegen een sfeer van openheid en 
vertrouwen waardoor samenwerking in het algemeen wordt gekenmerkt. Dit geldt eens te 
meer voor de verhoudingen in de Demo-zaak, welke bepaald niet de intentie tot 
samenwerlcing van de kant van justitie verraden. 

4. Wat is de oorzaak van de "oorzaak" dat de handhaving wordt belernmerd door de gebrekkige 
samenwerking? Het probleem van het geringe rendement dat samenwerking tussen 
strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhavingsorganen oplevert kan op grond van Duplo 
en Demo in een notendop worden samengevat. Voor de bestuurlijke handhavingsorganen zijn 
de twee gevallen als verschijnsel allereerst politiek ingekleurd, en dus een beleidsprobleem. 
Voor de strafrechtelijke handhavingsorganen zijn de twee gevallen allereerst strafrechtelijk 
ingekleurd en dus een juridisch probleem. Bestaande percepties en handelingstheorieen 
maken dat de goede intenties van een Gideonsbende politiemensen (onderzoeksteams) ten 
diepste (nog) niet (kunnen) worden omgezet in modus operandi. 

5. De post-Van Traa problematiek, waarover enkele keren wordt gerept in dit onderzoek, werpt 
binnen de politieorganisatie en het OM volgens sommige respondenten een hindernis op om 
te komen tot een engagement met externe handhavingsorganisaties. Volgens anderen laat een 
scherper bewustzijn van de opsporingsbevoegdheden onverlet, dat het politieorgaan een 
breder rendement zoekt van het milieustrafrechtelijk onderzoek en daarbij samenwerkt met 
bestuurlijke handhavers en andere stakeholders. Wel is het nodig dat er meer duidelijkheid 

Bovenstaande noties zijn afkomstig uit het Reob-aandachtsproject "Onderhandelend Bestuur": vgl. A.J. Hoekema, 
e.a., Integraal bestuur, Amsterdam University Press, Amsterdam, 1998, p. 103-107. 
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ontstaat over wat wel en niet kan in het streven naar dit bredere rendement en over de 
maatschappelijke doelstellingen die met milieustrafrechtelijk onderzoek mede zouden moeten 
worden bereilct. 

6. Het OM zal moeten laveren tussen een te groot isolement ten opzichte van het bestuur met 
zijn specifieke problemen en meer begrip voor en engagement met het bestuur. Of dit ook 
loslaten van autonomie van het "een en ondeelbaar" Openbaar Ministerie betekent, valt nog te 
bezien. Niet de hele organisatie van het OM lijlct de geclachte te ondersteunen van de 
veranderende rol van de officier, die "minder magistraat en meer bestuursambtenaar wordt". 

7. De bewustwording, dat samenwerking extra inspanning vraagt kan een leereffect worden 
genoemd, dat zowel bij Duplo als Demo zou moeten leiden tot bezinning voor strafrechtelijke 
onderzoeken in de toekomst. 

8. De bedoeling van het Demo-project was, dat twee aspecten succesvol moesten verlopen: het 
strafrechtelijk onderzoek en het adviestraject. De volgende keer dient eerder te worden 
overwogen of het raadzaam is om anderen erbij te betrekken. Nu werd zoveel accent gelegd op 
het opsporingsonderzoek dat de samenwerlcing is verwaarloosd. 

9. Onenigheid bestaat over het rendement van het altematieve traject van een 
milieustrafrechtelijk onderzoek in de tijd gezien. Aan de ene kant zijn er respondenten die 
menen, dat in het Demo-onderzoek het alternatieve traject het strafrechtelijk milieuonderzoek 
zodanig heeft opgehouden, dat het rendement te verwaarlozen is. Er zijn er ook, die zeggen, 
dat de hele zaak buiten het strafrecht om had moeten gaan en beter bestuursrechtelijk had 
kunnen worden afgedaan. Anderen zien juist in het volgen van het altematieve traject de 
winst van de leereffecten die men tijdens het traject heeft kunnen constateren. Het vallen en 
opstaan heeft nu juist het rendement, althans voor de toekomst, opgeleverd. Als het resultaat 
van het Demo-onderzoek een geringe straf is - op het moment van de interviews is nog geen 
uitspraak bekend - dan moet in ieder geval het altematieve rendement, (het adviestraject) 
zodanig zijn dat het daarmee het strafrechtelijk onderzoek rechtvaardigt. 

10. Kenmerken van milieucriminaliteit, waarmee de rechercheur rekening moet houden zijn het 
politiek-bestuurlijke complex, de bewijsbaarheid en het daderprofiel dat anders is dan bij 
commune delicten. Maar nog belangrijker is dat milieucriminaliteit legale en illegale trajecten 
in zich verenigt. Dat is volgens velen een specifiek karakter van milieucriminaliteit 

11. Als voorwaarde voor inteme samenwerking worden genoemd: 
- het belang van een grote inhoudelijke en coardinerende betrokkenheid van de zaalcsofficier; 
- een teamleiding die op ellcaar is ingespeeld en ervaring heeft met vorig onderzoek (vgl. TCR); 
- werken in deelprojecten en verdeling van verantwoordelijkheden; 
- doortastendheid van de teamleiding; 
- nauwgezette dossiervorming; 
- veel en regelmatig overleg; 
- lcruisbestuiving van kennis en deslcundigheid; 
- teamcoOrdinatie die sterk is gericht op het vroegtijdig creeren van draagvlak van het 

onderzoek; 
- aanwezigheid van voldoende middelen (BOP-gelden); 
- betroklcenheid van BOD's, MBT, e.a. 
12.Als rendement van het Demo-onderzoek kan worden genoemd: 
- Het feit, dat de politie een zeer ingewildreld onderzoek redelijk goed am' kan. 
- De bereidheid van de politie lcritisch naar zichzelf te lcijken (zie de adviesrapportage). 
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- Politiemensen blijken voldoende flexibel om te kunnen omschakelen van een "normaal" 
delict naar de problemen in een andere sector, zoals milieu. 

- Het besef dat een dergelijk onderzoek niet te lang moet duren. 
- De politie dient zich er voor te hoeden dat een onderzoek "afglijdt naar de fraudehoek", met 

andere woorden, er moet zorg voor worden gedragen dat het milieu "boven water blijft". 
- De politie moet oppassen de bestuurlijke handhavers "te veel met een criminaliteitsblik" te 

bekijken. 
13. In de Duplo-zaak toonden volgens sornmige handhavers (waaronder de bestuurlijke 

handhavers) de ambtenaren van VROM te veel begrip voor de overtreders, met wie ze in 
onderhandeling gingen. Overigens verliep de samenwerking tussen beide 
handhavingsorganen goed en bestond er begrip voor elkaars functies, zij het dat veel onbegrip 
bij het bestuur blijft bestaan over de terughoudendheid met informatie vanuit het Duplo-team. 

14. Bij het Duplo-onderzoek, dat een internationaal karakter had, kan als rendement worden 
genoemd, dat met de Duitse collega's werd samengewerkt, wat tot "werkvloervergroting" 
leidde. Op de strafrechtelijke aspecten in verband met het Europese recht zal men zich ook als 
handhaver meer moeten richten. Te denken valt met alleen aan de consequenties van de 
EVOA, maar ook aan het Verdrag van Amsterdam dat ook op strafrechtelijk gebied 
harrnonisatie mogelijk maakt, bijvoorbeeld de toekomstige richtlijn op het gebied van de 
georganiseerde criminaliteit. 

15. Een apart rendement was het resultaat van de activiteit rondom de EVOA. Als het ware werd 
"aan de kaak gesteld", hoe moeilijk het werken is met EVOA, hetgeen op nationaal en 
Europees niveau leidde, of zal leiden, tot bezinning over verbetering van de wetgeving inzalce 
de overbrenging van afvalstoffen. Het arrest van het Europese Hof, dat plastic afval stoffen 
onder oranje lijst-stoffen rubriceerde, heeft veel duidelijkheid geschapen voor de handhaving 
van de EVOA in Nederland. 

16. Ondanks de ondervonden moeilijkheden en de lange uitloop van het onderzoek, is men in het 
Demo-team over het algemeen tevreden over het verloop en de resultaten van het onderzoek. 
Relevant hierbij is dat het de eerste grote milieuzaak van de Divisie betrof en dat het team 
veel geleerd heeft uit het onderzoek. 

17. Op basis van de ontwikkelde theorie van het beleidsleren kan worden geconcludeerd, dat het 
structured l maken van kaders, zoals in Duplo en Demo, waarbinnen interactie met elkaar 
plaats heeft, kan leiden tot een proces van learning by doing, en learning by interacting. 
Binnen zo'n kader kunnen ook handelingstheorieen worden getoetst en kan worden 
gereflecteerd op "diepgaande" lagen van oordeelsvorming die men over elkaar heeft 
ontwikkeld. 

Aanbevelingen 

Aanbeveling 1 

Op grond van bovenstaande conclusies is er alle reden om de op gang gezette alternatieve routes 
in het milieustrafrechtelijk proces voort te zetten. Als aanbeveling geldt dat nog meer moet 
worden gelet op: 
Uitwisseling in een vroeg stadium van informatie over elkaar en elkaars doelen en functioneren. 
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a. Vanwege de normatieve eisen die aan handhavingsorganen worden gesteld een wat 
formalistisch vastleggen van doelen en mogelijke probleemoplossingen in een 
raamovereenkomst of convenant. 

b. Zonodig een onpartijdige exteme, conflictbegeleider (mediator) om 'tat ongerief , oud zeer, 
en andere conflicten tot een oplossing te helpen brengen. 

c. Waar mogelijk bestaande teams op volgende milieustrafrechtelijke zaken te zetten. 
d. Uitvoerig gelegenheid geven en nemen tot evaluatie van eigen gedragingen en deze ook ter 

discussie willen stellen. 

Aanbeveling 2 

Voorwaarden voor het starten van een altematieve route in het milieustrafrechtelijk onderzoek: 

a. 	Goed inschatten wat de inhoud van het altematieve traject betekent voor de interne 
samenwerlcing. Een zorgvuldig afwegen van cruciale beslissingen die tij dens een 
milieustrafrechtelijk onderzoek moeten worden genomen: 
- de strafrechtelijke dimensie (vooral de strafvorderlijke); argumenten voor de selectie van de 

strafzaak en de selectie van de feiten; 
- de beleidsmatige dimensie; argumenten voor de selectie voor een alternatief traject en de 

opzet ervan; 
- de beheersmatige dimensie; de formeel-juridische en de feitelijke afstemming met het 

altematieve traject, alsmede de presentatie van de resultaten van het traject en de 
voortgangsbeslissingen in het onderzoek en het parallelle altematieve traject; 

- de strategische dimensie; beslissingen met betreklcing tot teamvorming en —samenwerking, 
afstemming met de betroldcen bestuursinstanties, de diepgang van het milieufeitenonderzoek 
en de vergimningsituatie van het verdachte bedrijf 

Aanbeveling 3 

In een vroeg stadium dient te worden afgewogen, wat het rendement van een alternatief traject 
kan zijn in de zin van de benodigde tijd, de te maken kosten (ook voor doorgaans ongebruikelijke 
kosten, zoals 
- het inhuren van deslcundigheid op milieugebied), 
- de te verwachten kennisverrneerdering en de vastlegging daarvan in rapportage (nuttig voor 

volgend onderzoek), 
- het preventie-aspect, 
- de verbetering in de samenwerking met stakeholders, 
- de doorwerlcing naar verbetering van wetgeving, 
- werkvloervergroting ("internationaliering" van recherchewerk), 
- de ervaring met de consequenties van harmonisatie van (straf)wetgeving in de EU. 

Aanbeveling 4 

Bij het afwegen van het altematief traject dienen in ieder geval de volgende zaken duidelijk te 
zijn gemaakt: 
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- Begint men aan een alternatief traject, dan ook duidelijk maken aan de stakeholders, wat de 
bedoeling is ervan en welke rol men denkt dat deze stakeholders in het geheel zullen spelen; 
Uitleggen waarom het in het stadium van het onderzoek, bijvoorbeeld wanneer een GVO 
wordt geInitieerd, of in het kader van de privacybescherming, of de toepassing van de Wet op 
de Politieregisters, het onderzoeksteam de samenwerking zal opschorten, dat wil zeggen, geen 
afstemming zal plegen, en geen informatie zal uitwisselen. 

- Heeft het team de indruk dat de stakeholders dit niet zullen begrijpen, of deze uitleg in de 
wind zullen slaan (bijvoorbeeld omdat men bang is dat een bestuurder informatie zal 
lekken'), dan de beslissing nemen, om geen samenwerking te entameren, hetgeen kan 
betekenen, dat men het alternatieve traject niet bewandelt. 

Tot slot van dit hoofdstuk met Conclusies naar aanleiding van het onderzoek "Rendement van 
milieustrafrechtelijk onderzoek" durven wij de stelling aan, dat zowel Duplo en Demo als 
belangrijkste rendement hebben opgeleverd, dat het zoeken naar samenwerking, afstemming, en 
communicatie (uitwisseling van informatie) bij de onderzoeksteams zich heeft ontwikkeld tot een 
behoefte, die — ondanks informele en formele tegenslagen — niet meer weg te denken is en die 
ongetwijfeld vaste voet zal krijgen in het handelen en de handelingstheorieen van de betrokkenen. 
Het milieustrafrechtelijk onderzoek kan van een alternatief traject alleen maar beter van worden. 
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Bijlage I 

Vragenlijst ten behoeve van interviews in het kader van het onderzoek 
"Rendement van het milieustrafrechtelijk onderzoek" 

Onder het thema samenwerking vallen de volgende vragen 

• Welke instanties werkten samen (per fase)? 
Samenwerking tussen OvJ en politie (intern) 
Samenwerking tussen bestuur en politie (extern) 
Samenwerking tussen VROM en politie en samenwerking tussen VROM en provincie, c.q. 
gemeentebestuur 

• Met wie werkte u samen binnen het team (per fase), {voor teamleden} 
• Met wie werkte u samen buiten het team? Bestuur (per fase) 
• Wat hield de samenwerking in? 
• Hoe verliep die samenwerking? 
• Wat vond u van de gehanteerde werkwijze? 

Met name: werd bereikt wat u van samenwerking verwachtte? (Rendement) 

• Overlegstructuur 
• Taakverdeling (in deelprojecten) 
• Afstemming tussen de deelprojecten 
• Positie "externe" teamleden, in het bijzonder de MBT-ers 
• Deskundigheden 
• Deskundigheidsverdeling over de teamleden en -leiding 
• Deskundigheidsgebruik ("kruisbestuiving") 
• Aansturing (controle) op de werkvloer 
• Draagvlak, motivatie 
• Afstemming strafrechtelijk traject met het beleidsmatig traject 
• Taakopvattingen (perceptie van milieucriminaliteit) 
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Bijlage 2 

Het milieustrafrechtelijk onderzoek in schema 

2.2 Verkennend opsporingsonderzoek 
2.3 Strafrechtelijk vooronderzoek 
2.4 Operationeel strafrechtelijk onderzoek 
2.5 Afronding 
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