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1 	Inleiding 

I In het kader van de intensivering van de strafrechtelijke handhaving van milieudelicten, wordt het jaar 

1990 beschouwd als `basisjaar' waartegen de effecten van een geintensiveerde inspanning afgezet moeten 

wordenjHet was dus zaak om zicht te krijgen op de aantallen en aard van de milieudelicten die in 1990 

door de parketten zijn behandeld. Dit bleek niet eenvoudig. Op veel parketten werden milieuzaken niet 

als zodanig herkenbaar geregistreerd. 1  Dit geldt in versterkte mate voor milieu-overtredingen: deze 

verdwijnen in de grote bulk kantonzaken. lin 1990 is op bijna alle parketten COMPAS operationeel 

geworden. Sinds 1991 kan COMPAS per parket maandoverzichten leveren van de aantallen ingeschreven 

milieuzaken naar wet en gedifferentieerd naar opsporingsinstantie, en de afdoening van milieuzaken. 

Dergelijke overzichten waren in 1990 nog niet beschikbaarj 

Het voor u liggende verslag is dan ook het resultaat van een `speurtocht naar cijfers'. De tabellen en 

overzichten zijn gebaseerd op drie typen bestanden: 

- een `handmatige' telling van de aantallen ingeschreven zaken per wet, aanleverende instantie en 

eventueel afdoeningsmodaliteit over de pre-COMPAS-periode. Ten dele zijn deze gegevens door een 

onderzoeksassistent van het WODC handmatig geturfd uit de parketregisters; voor een deel zijn de 

gegevens door de parketten zelf aangeleverd. Hierbij heeft een aantal parketten gegevens geleverd over 

het hele jaar 1990, dus ook over de periode dat COMPAS operationeel was; 

- gegevens over de aantallen in COMPAS geregistreerde milieudelicten per parket. In feite betreft dit 

een aantal verschillende overzichten, uitgesplitst naar wet, naar opsporingsinstantie en naar afdoenings-

modaliteit. Deze overzichten zijn eind september 1991 op floppy aangeleverd door CSO, de Centrale 

Systeembeheer Organisatie van het Ministerie van Justitie. 

- overzichten als boven, waarbij echter de reeds door COMPAS gearchiveerde zaken - voor zover nog in 

het systeem aanwezig - gegeven worden. Ook deze overzichten zijn door CSO geleverd. 

Voor de tabellen zijn de verschillende bestanden samengevoegd. Hierbij moesten keuzes gemaalct worden: 

kennelijke dubbeltellingen zijn eruit `gezeefd', bepaalde weinig voorkomende delicttypen zijn terwille van 

de overzichtelijkheid eruit gelaten of samengevoegd, fouten 2  verbeterd. Dit alles vereist interpretaties, 

bewerkingen van computerbestanden en beslissingen waarbij fouten gemaakt kunnen zijn. 

Voorts bleken - met name waar het de afdoening van zaken betreft - de gegevens in hoge mate 

Zie voor het verslag van een inventariserend onderzoek hiernaar. De registratie van milieuzaken. CDWO, 17 december 1990, 
Anke Slotboom. 

2 Zo bleken bijvoorbeeld de Wet Geluidhinder en de Wet Geluidshinder als aparte categorieen in COMPAS te bestaan. Ook 
sommige opsporingsinstanties kvramen 3 of 4 maal naast elkaar voor. AID, Alg. Insp. Dienst, Alg. Inspectie D., etc. Iedere 
typefout of andere schrijfwijze bij het invoeren in COMPAS, !evert dus een nietrwe categoric. 
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wet ml- 	 RVA: 

	

Oval- 	 bestr. 	 wet bo- 	 wet ge- 	wet inz. 	(huge- 	 natuur- 	. 
stoffen- 	meststgf- middelen- 	 destruc- 	 de- 	 luidhin- 	luchtver- wean. 	gevserl 	bescher- 	efsluit- 

arrondiss. 	wet 	fenuet' 	wet' 	boswet 	tieuet 	hindermet NO3W 	scheming VCA 	der 	ontr. 	stoffen 	stoffen4 	mingsuet 	formulier wrSr 	TOTAAL  

Den Dosch 	 81 	169 	34 	34 	4 	90 	58 	11 	11 	s 	- 	2 	1 	. 	60 	• 	560 
Breda 	 18 	33 	79 	13 	2 	28 	66 	15 	23 	1 	- 	5 	 - 	44 	1 	328 
Maastricht 	 1 	4 	16 	a 	3 	51 	10 	13 	 44 	- 	1 	. 	• 	 151 
Roermond 	 14 	110 	29 	28 	1 	28 	57 	14 	9 	15 	. 	 . 	. 	306 

Arnhem 	 35 	63 	44 	2 	2 	24 	52 	IS 	12 	- 	- 	4 	- 	- 	40 	- 	293 
Zutphen 	 5 	58 	18 	11 	5 	18 	7 	2 	6 	1 	- 	1 	- 	- 	• 	- 	132 
boll, 	 9 	21 	43 	4 	3 	20 	17 . 	2 	4 	3 	- - 	- 	 • 	 - 	' 	126 
Almelo 	 51 	39 	26 	20 	3 	99 	4 	2 	25 	i 	. 	. 	. 	. 	54 	 324 

Den haag 	 4 	6 	156 	1 	- 	60 	45 	a 	11 	• 	1 	4 	. 	• 	. 	3 	299 
Rotterdam 	 8 	16 	ao 	 4 	124 	735 	18 	27 	3 	7 	 3 	 1025 
Dordrecht 	 14 	7 	42 	2 	1 	31 	121 	8 	4 	 1 	s 	47 	14 	7 	- 	304 
Middelburg 	 1 	13 	63 	 3 	7 	72 	2 	13 	1 	 se 	1 	 - 	216 

Amsterdam 	 30 	3 	43 	7 	- 	85 	110 	ca 	10 	19 	1 	. 	. 	- 	. 	• 	356 
Alkmaar 	 7 	2 	91 	• 	 s 	18 	54 	8 	2 	5 	 1 	1 	1 	11 	• 	206 
Maarlem 	 17 	 3 	- 	1 	10 	70 	4 	6 	 2 	 4 	2 	 • 	119 
Utrecht 	 9 	69 	47 	1 	6 	36 	51 	17 	17 	10 	 - 	 - 	• 	263 

Leeuwarden 	 10 	5 	16 	2 	1 	29 	85 	7 	1 	1 	- 	- 	S 	• 	- 	1 	163 
Groningen 	 16 	26 	55 	 I. 	35 	37 	4 	3 	 - 	1 181 
As ian 	 25 	15 	90 	2 	8 	10 	9 	7 	3 	- 	- 	- 	... 	- 	. 	16 	- 	165 

, Toteal 	 355 	659 	975 	135 	56 	803 	1660 	205 	187 	111 	12 	_ 	24 	99 	18 	_ 	232 	5 	5536 

onvolledig. Sommige zaken zijn waarschijnlijk nog niet afgedaan. Een groter probleem is echter dat 

afgedane zaken na verloop van tijd uit COMPAS verwijderd worden. Deze zaken zijn voor de statistieken 

echt `verloren'. CSO tekende dan ook bij de aanlevering van de bestanden expliciet aan "dat de informatie 

geen volledig beeld geeft van de geregistreerde zaken omdat, door archivering en sc.honing, zaken wellicht 

nit COMPAS verdwenen zijn". 

De gepresenteerde gegevens moeten daarom met de nodige voorzichtigheid bezien worden. Zoveel 

mogelijk is per tabel aangegeven waar de `pijnpunten' liggen. 

2 	Aantallen ingeschreven milieudelicten 

De aantallen in onderstaande tabel 1 zijn verlcregen door een optelling van de gegevens uit de parketre-

gisters (pre-COMPAS) en de CSO-bestanden. Voor zover parketten uit eigen geautomatiseerde systemen 

gegevens geleverd hebben over heel 1990, zijn alleen deze gegevens gebruikt. 

label 1: Aentellen geregistreerde milleudelicten per parket, uitgesplitst near wet 

Dealuit mestbank an mestboekhouding (BMW° • liesluit gebrulk dierlijke meststoffen (NOM) • Meststoffenmet (NSW) 
2 Destrijdingsmiddelenbesluit (BAS) • Bestrijdingsmiddelenuet 1962 (BmW 62) • Verordening reiniging verpakkingen bestrijdingsmiddelen (VRV8) 
3 Uitvoeringsbesluit art. 1 lid 3 WVO (U8WV0) • Wet verontreiniging oppervlsktewsteren (MVO) • Wet voorkoming verontreiniging door schepen (WVWS) 
4 Reglement gevaarlijke stoffen • Wet gevearlijke stoffen (WGS) 
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Delicten die slechts een of twee keer voorkwamen, zijn uit tabel 1 gelaten. In totaal zijn dit 12 zaken, 

onder andere betreffende het besluit aflevering ontploffmgsgevaarlijke stoffen, de ontgrondingenwet en de 

wet ruimtelijke ordening. . 

Er zijn opvallende verschillen in de totale aantallen ingeschreven milieuzaken per parket. Zo heeft Den 

Haag, een groot parket, slechts eenderde van het aantal milieuzaken van Rotterdam. Voor een deel is dit 

verklaarbaar uit de plaatselijke omstandigheden: Rotterdam met zijn havens zal relatief veel WVO-zaken 

hebben. Evenzo zullen parketten in landelijke gebieden veel meststoffenzaken binnenlcrijgen. Het verschil 

tussen Den Haag en Rotterdam kan echter ook liggen in het feit dat Den Haag gedurende heel 1990 

beschikte over COMPAS (met alle archiveringsgevolgen van dien) en Rotterdam pas tegen het einde van 

1990; de Rotterdamse gegevens zijn grotendeels gebaseerd op nauwkeurige handmatige tellingen. 

Daarnaast tenslotte kan ook het beleid (in de zin van extern overleg gericht op preventie) een rol spelen 

in het aantal zaken dat een parket binnenlcrijgt. 

Om een indruk te krijgen van de omvang van het archiverings/schoningsprobleem, zijn per parket de 

aantallen zaken uit de `handmatige' telling vergeleken met de aantallen zaken uit COMPAS. Bij een 

parket dat bijvoorbeeld 8 maanden COMPAS had - en dus handmatig getelde gegevens over de andere 4 

maanden - zou globaal het aantal zaken in COMPAS tweemaal zo groot moeten zijn als het aantal 

handmatig getelde zaken. Deze vergelijking leverde op dat de aantallen zaken in COMPAS inderdaad 

over het algemeen jets lager liggen dan verwacht. Dit geldt met name voor de arrondissementen Almelo 

en Leeuwarden. Zo heeft Leeuwarden bijvoorbeeld in 4 maanden handmatige telling 81 zaken en in 8 

maanden COMPAS 82 zaken, inclusief de gearchiveerde. Almelo en Leeuwarden zijn parketten met korte 

doorlooptijden; dat lijkt zich bier te wreken, omdat zaken die snel zijn afgedaan ook eerder gearchiveerd 

en geschoond worden. 

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de gegevens in tabel 1 een (lichte) onderschatting bieden van het 

echte aantal milieuzaken in 1990. Dit probleem zal zich het sterkst voordoen bij de parketten met korte 

doorlooptijden. 

Er is een aantal wetten die wel in de parketregisters voorkomen, maar die ontbreken in de COMPAS-

overzichten. Dit betreft de natuurbeschermingswet, reglement en wet gevaarlijke stoffen en het RVA 

(reglement vaststelling afsluitformulier). Het is niet duidelijk of deze zaken in COMPAS wellicht onder 

een andere wet geregistreerd worden, of toevallig alien reeds uit het systeem verdwenen zijn als gevolg 

van `schoning'. 

Ter vergelijlcing volgen hieronder CBS-gegevens tut tabel 2.7.2 van het kwartaalbericht rechtsbescherming 

en veiligheid 91/3. De bier gebruikte categorie-indeling is een andere dan de op wet gebaseerde indeling 
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Aard der overtreding 	 Totaal aantal , 	  

Afvalstoffen 	 530 
waarvan: 	chemisch 	 306 

overig 	 224 

Bestrijdingsmiddelen 	 1029 

Destructie 	. 	 39 

Hinder 	 671 
waarvan: 	geluidhinder 	 164 

overige 	 507 

, 	Waterverontreiniging 	 1192 

in tabel 1, hetgeen de vergelijkbaarheid bemoeilijkt. Toch leert een vluchtige beschouwing dat de 

aantallen in tabel 2 over het algemeen hoger liggen dan die in tabel 1. Dit bevestigt het vermoeden dat de 

gegevens in tabel 1 een onderschatting bieden van de aantallen geregistreerde milieudelicten. 

Tabel 2: Strafzaken wet op de economische delicten in eerste aanleg: ingeschreven milieudelicten naar 
aard der overtreding per arrondissement, 1990 (Bron: CBS) 

In de CBS-staat ontbreken de gegevens van vijf arrondissementen, te weten Breda, Roermond, Alkmaar, 

Leeuwarden en Groningen. De werkelijke aantallen ingeschreven delicten zullen dus nog hoger liggen. 

3 	Verdeling van de milieudelicten per parket 

Tabel 3 is een bewerldng van tabel 1: een aantal weinig voorkomende wetten is samengevoegd en voorts 

is per parket berekend hoe het totale aantal zaken verdeeld is over de verschillende delict- c.q. 

wetcategorieen. Door afronding komt het totaal niet altijd precies op 100,0% nit. 
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-- - 
begirt)• 	 wet che- 

' 

	
•fvelstof- 	meststof- 	dingsmid- 	 wet bodem- 	mische of- 	wet geluid• gevasrlijke 	 over* 

arrondissement 	fenwet 	fenwet 	, delenwet 	boswet 	hinderwet 	W.V.0 	bescherming valstoffen 	hinder 	stoffen 	R.V.A. 	wetten' 	TOTAAL  

Den Bosch 	 14,5 	30,2 	6,1 	6,1 	16,1 	10,4 	2,0 	2,0 	0,9 	0,2 	10,7 	1,1 	100,3 
Breda 	 5,5 	10,1 	24,1 	4,0 	8,5 	20,1 	4,6 	7,0 	0,3 	• 	13,4 	2,4 	100,0 
Maastricht 	 0,7 	2,6 	10,6 	5,3 	33,8 	6,6 	8,6 	- 	29,1 	- 	 2,6 	99,9 
Roermond 	 4,6 	36,1 	9,5 	9,2 	9,2 	18,7 	4,6 	3,0 	4,9 	- - 	0,3 	100,1 

-  Arnhem 	 11,9 	21,5 	15,0 	0,7 	8,2 	17,7 	5,1 	4,1 - 	13,7 	2,0 	99,9 	, 
Zutphen 	 3,8 	43,9 	13,6 	8,3 	13,6 	5,3 	1,5 	4,5 	0,8 • 	• 	4,5 	99,8 
Zwolle 	 7,1 	16,7 	34,1 	3,2 	15,9 	13,5 	1,6 	3,2 	2,4 	- - 	2,4 	100,1 
Almelo 	 15,7 	12,0 	8,0 	6,2 	30,6 	1,2 	0,6 	7,7 	0,3 - 	16,7 	0,9 	99,9 

Den Haag 	 1,3 	2,0 	52,2 	0,3 	20,1 	15,1 	2,7 	3,7 - 	 • 	- 	2,7 	100,1 
- Rotterdam 	 0,8 	1,6 	7,8 	 12,1 	71,7 	1,8 	2,6 	0,3 	0,3 1,1, 	100,1 

Dordrecht 	 4,6 	2,3 	13,8 	0,7 	10,2 	39,8 	2,6 	1,3 	 15,5 	2,3 	6,9' 	100,0 
middelburg 	 0,5 	6,0 	29,2 	 3,2 	33,3 	0,9 	6,0 	1,4 	17,6 	• 	1,9 	100,0 

Amsterdam 	 8,4 	0,8 	12,1 	2,0 	23,9 	30,9 	13,5 	2,8 	5,3 	- 	• 	0,3 	100,0 
Alkmaar 	 3,4 	1,0 	44,2 	 8,7 	26,2 	3,9 	1,0 	2,4 	0,5 	5,3 	3,4 	100,0 
Haarlem 	 14,3 	- 	2,5 - 	8,4 	58,8 	3,4 	5,0 	 3,4 	 4,2 	100,0 
Utrecht 	 3,4 	26,2 	17,9 	0,4 	13,7 	19,4 	6,5 	6,5 	3,8 	 - 	2,3 	100,1 

• 
Leeuwarden 	 6,1 	3,1 	9,8 	1,2 	17,8 	52,1 	4,3 	0,6 	0,6 	3,1 	- 	1,2 	99,9 
Groningen 	 8,8 	14,4 	30,4 	 19,3 	20,4 	2,2 	1,7 	 - 	2,8 	100,0 
Assen 	 13,5 	8,1 	48 , 6 	1,1 L- 	, 	5,4 	4,9 	3,8 	1,6 	- 	 - 	8,6 	4,3 	99,9  

Totant 	 6,4 	11,9 	17,6 	2,4 	14,5 	30,0 	3,7 	3,4 	2,0 	18 	4,2 	2,1 	100 0 

tube( 3: Procentuele verdeling van de milieudelicten, per Parket 

destructiewet • wet intake de luchtverontreinIging • wet milleugevaarlijke stoffen • netuurbeschermingswet • Wetboek v. Sr. 
2 relotief veel natuurbeschermingswet 

Per delicttype is steeds de hoogste en de laagste waarde vet gedrukt. Zo maakt de Wet Verontreiniging 

Oppervlalctewateren (WVO) landelijk bezien 30% uit van het totale aantal ingeschreven milieudelicten; 

dit varieert ec.hter van 1,2% in Almelo tot 71,7% in Rotterdam. 

De grote verschillen tussen de parketten zijn - zoals eerder besc.hreven - ten dele te verklaren uit 

`arrondissementelijke geografische omstandigheden'. 

Maastricht valt op door het hoge percentage zaken betreffende de hinderwet en de wet geluidhinder; ook 

Almelo heeft een van het landelijk beeld afwijkend patroon. 

4 	Opsporingsinstanties 

Onderstaand overzicht biedt geen volledig beeld, omdat we niet beschikten over gearchiveerde COMPAS-

gegevens per opsporingsinstantie. De verdelingen uit de handmatige telling en de nog niet gearchiveerde 

COMPAS-gegevens komen echter zeer sterk overeen. Er is geen reden om te veronderstellen dat de 

zaken van bepaalde opsporingsinstanties sneller afgedaan - en dus sneller gearchiveerd - worden. Daarom 

zal tabel 4 (gebaseerd op zo'n 4500 zaken) wel degelijk een betrouwbaar beeld leveren van de verdeling 

naar opsporingsinstantie. 

Hierbij zij aangetekend dat met name bij het invoeren van opsporingsinstanties in COMPAS een enorme 

wildgroei in benamingen en aflcortingen bestaat. Iedere typefout levert een nieuwe opsporingsinstantie op. 
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Opsporingsinstantie 	 Percentage _ 	 . 

Algemene Inspectie Dienst 	 27,4 
Rijkspolitie 	 22,0 
Gemeentepolitie 	 17,4 
Havendienst 	 11,1 
Rijlcspolitie te water 	 9,2 
Keuringsdienst van Waren 	 2,5 
Provincie 	 1,9 
Rijkswaterstaat 	 1,7 
Gemeente 	 1,1 
Hoogheemraadschap 	 1,0 
Corps controleurs gevaarlijke stoffen 	 0,6 
Waterschap 	 0,5 
Zuiveringschap 	 0,4 
Overige' 	 3,4 

TOTAAL 	 100,2 (afronding) , 

Probeert u zich eens voor te stellen op hoeveel manieren de Algemene Inspectie Dienst afgekort kan 

worden! Landelijke uniformering van de registratie en duidelijke werkinstructies in deze, zijn sterk aan te 

bevelen. 

Tabel 4: Procentuele verdeling van de ingeschreven zaken naar opsporingsinstantie 

i Waaronder douane, marechaussee, VROM afd. recherche, Inspectie Volksgezondheid, ECD, Veldpolitie, visserij (?). Alle 
minder dan tien maal vermeld. 

Opvallend is het grote aantal opsporingsinstanties, die merendeels echter slechts een gering aantal zaken 

aanleveren. Ruim een lcwart van alle milieudelicten wordt aangeleverd door de Algemene Inspectie 

Dienst. Nemen we de Rijkspolitie en de Rijkspolitie te Water samen, dan komen zij met 31,2% op de 

eerste plaats. De zaken van de Havendienst zijn praktisch allemaal afkomstig uit het arrondissement 

Rotterdam. 

Omdat de gegevens per opsporingsinstantie niet volledig zijn, is dit niet verder uitgesplitst naar 

arrondissement, delict of afdoeningsmodaliteit. 

5 	Afdoening van milieudelicten 

Zalcen die in 1990 zijn ingeschreven, worden niet alle ook in 1990 afgedaan. Voor de COMPAS- 

overzichten heeft CSO geselecteerd op milieudelicten die v66r 1 januari 1991 zijn afgedaan. Aangezien 

de meeste parketten pas in de loop van 1990 met COMPAS zijn gaan werken en aangezien de gemiddel- 
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de doorlooptijd van een OM-afdoening in 1990 132 dagen (dit is bijna 41/2 maand) bedroeg, is slechts een 

gering gedeelte van de in 1990 in COMPAS geregistreerde zaken voor 1 januari 1991 afgedaan. Terwijl de 

COMPAS-overnchten 2376 ingeschreven zaken betreffen (nog aanwezig of gearchiveerd), zijn er slechts 

gegevens beschikbaar over 746 afgedane zaken. Er kunnen meer zaken zijn afgedaan, die echter door 

archivering en schoning uit beeld verdwenen zijn. Van de 746 afdoeningen in de COMPAS-overzichten, 

waren er welgeteld 16 aan de rechter voorgelegde zaken. Dit is niet verwonderlijk: de gemiddelde 

doorlooptijd van een rechterlijke afdoening was in 1990 280 dagen, dat is ruim 9 maanden. Er zullen dus 

niet veel zaken zijn die in 1990 in COMPAS zijn ingeschreven en die ook reeds in 1990 door de rechter 

zijn afgedaan. Een en ander betekent we!, dat de COMPAS-overzichten een sterk vertekend beeld 

opleveren van de verdeling over de verschillende afdoeningsmodaliteiten. Om die reden zijn de 

COMPAS-gegevens in het navolgende geheel buiten beschouwing gelaten. 

Blijven over de gegevens uit de pre-COMPAS-periode. De WODC-onderzoeker die bij een aantal 

parketten de parketregisters heeft doorgespit, heeft bij alle in 1990 ingeschreven zaken ook - voor zover 

aanwezig - de afdoening genoteerd. Deze afdoeningen kunnen dus ook in 1991 plaatsgevonden hebben. 

Veel parketten hebben gegevens geleverd uit eigen geautomatiseerde bestanden, of zelf geturfd. Wij gaan 

ervan uit dat ook zij zich bij de afdoeningsgegevens niet beperkt hebben tot alleen die zaken die ook in 

1990 zijn afgedaan. 

De afdoeningsgegevens leverden de noclige interpretatieproblemen op. Zo is uit de verstrekte gegevens 

niet altijd na te gaan of een D (dagvaarden) duidt op de beslissing tot dagvaarden of dat deze zaak ook 

reeds daadwerkelijk op zitting is geweest. Wanneer de beslissing tot dagvaarden is genomen, is de zaak 

voor het OM afgedaan. Formeel echter `loopt' de zaalc natuurlijk nog. Het is niet duidelijk of iedereen dit 

op dezelfde manier interpreteert en registreert. 

Soms ontbralc de sepotcode of de aanduiding `voorwaardelijk' dan we! `onvoorwaardelijk' bij een 

beleidssepot. In het overncht zijn daarom - helaas - alle sepots bij elkaar gevoegd. 

Bij transacties is het niet altijd duidelijk of dit aangeboden dan wel betaalde transacties betreft. Bij een 

niet-betaalde transactie moet alsnog gedagvaard worden. In onderstaande tabel 5 kan daarom het aantal 

transacties overschat zijn en het aantal rechterlijke afdoeningen onderschat. 

Gezien al deze onzekerheden moeten de gegevens in onderstaande tabellen met extra voorzichtigheid 

geinterpreteerd worden en is er geen nadere uitsplitsing gemaakt naar parket of opsporingsinstantie. 
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. 	 over- 	nog niet 	TO- 
Delia' 	 sepot 	transactie 	rechter2 	dracht 	afgedaan 	TAAL 

Afvalstoffenwet 	 76 	50 	91 	6 	30 	253 
Meststoffenwet 	 33 	167 	69 	8 	16 	293 
Bestrijdingsmiddelenwet 	76 	280 	67 	20 	65 	508 
Boswet 	 11 	15 	28 	2 	7 	63 
Hinderwet 	 100 	191 	114 	3 	67 	475 
W.V.O. 	 226 	590 	196 	18 	200 	1230 
Wet bodembescherming 	17 	28 	46 	1 	9 	101 
W.CA. 	 23 	24 	19 	1 	36 	103 
Wet geluidhinder 	 4 	25 	11 	- 	18 	58 
Gevaarlijke stoffen 	7 	35 	1 	2 	51 	96 
RVA '89 	 18 	142 	58 	9 	5 	232 
Overige wetten 	 12 	21 	15 	5 9 	62 

- 	 ,  
TOTAAL 	 603 	1568 	715 	75 	513 	3474 

, 	 ,  

Delict 	 sepot 	transactie 	rechter 	TOTAAL 

Afvalstoffenwet 	 35,0 	23,0 	41,9 	99,9 
Meststoffenwet 	 12,3 	62,1 	25,7 	100,1 
Bestrijdingsmiddelenwet 	 18,0 	66,2 	15,8 	• 	100,0 
Boswet 	 20,4 	27,8 	51,9 	100,1 
Hinderwet 	 24,7 	47,2 	28,1 	100,0 
W.V.O. 	 22,3 	58,3 	19,4 	100,0 
Wet bodembescherming 	 18,7 	30,8 	50,5 	100,0 
W.C.A. 	 34,8 	36,4 	28,8 	100,0 
Wet geluidhinder 	 10,0 	62,5 	27,5 	100,0 
Wet gevaarlijke stoffen 	 16,3 	81,4 	2,3 	100,0 
RVA '89 	 8,3 	65,1 	26,6 	100,0 
Overige wetten 	 25,0 	43,8 	31,3 	100,1 , 	  
TOTAAL 	 20,9 	54,3 	24,8 	100,0 

Tabel 5: Aantallen zaken, uitgesplitst naar afdoeningsmodaliteit en type delict. 

1 Indeling naar type delict analoog aan tabellen 1 en 3. 
2  Hieronder begrepen de (47) voegingen ad informandum en ter berechting. 

Van de 3474 zaken zijn er: 17,4% geeindigd in een beleids- of technisch sepot 
45,1% transacties 
20,6% voorgelegd aan de rechter 
2,2% overgedragen en 

14,8% nog niet afgedaan 

Wanneer we de overdrachten en nog niet afgedane zaken buiten beschouwing laten, ontstaat het volgende 

beeld: 

Tabel 6: Procentuele verdeling van de afdoeningsmodaliteiten per delict 
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Gemiddeld gesproken wordt een kwart (24,8%) van de zaken voorgelegd aan de rechter; opvallend hoog 

is het percentage boswet- en wet bodembeschermingszaken dat gedagvaard wordt. Bij overtreding van de 

wet gevaarlijke stoffen wordt slechts zelden gedagvaard; het betreft bier echter een gering totaal aantal 

zaken (namelijk 43), waardoor de percentages met enige terughoudendheid geinterpreteerd moeten 

worden. 

In meer dan de helft van de zalcen wordt een transactie aangeboden (of betaald?); dit varieert echter 

aanzienlijk: van 23% bij de afvalstoffenwet, via 66% bij de bestrijdingsmiddelenwet tot 81% bij de wet 

gevaarlijke stoffen. Ook bij de sepots zien we aanzienlijke verschillen. 

6 	Besluit 
Het bleek verbijsterend moeilijk om - zelfs in de huidige tijd van automatisering - eenduidige cijfers 

boven tafel te lcrijgen. Uniformering van afspraken, standaardisering van de invoer en een zorgvuldige 

registratie zijn absolute voorwaarden voor een goed overzicht. In verband met de archivering en schoning 

van zaken in COMPAS, is het daarnaast van belang dat de parketten iedere maand de overzichten 

uitdraaien die COMPAS kan leveren. 

Wellicht is onder deze voorwaarden een inzicht in de gegevens over 1991 eenvoudiger te verkrijgen. 
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