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Voorwoord 

In de jaren zeventig ontstond het milieubewustzijn, 
in de jaren tachtig kwamen de regelingen en in de 
jaren negentig zal er moeten worden opgetreden. 
Deze chronologische schets doet de werkelijkheid 
natuurlijk enigszins geweld aan. Toch lijkt het er op 
dat meer dan ooit het besef is doorgedrongen dat het 
decennium van de waarheid is aangebroken. 'Het 
milieu' zou wel eens de waterproef ,iroor onze sociale 
markteconomie kunnen worden. Het behoud van een 
`gezonde' samenleving raakt aan alle thema's van de 
rechtsstaat: algemeen versus particulier belang; 
preventie versus repressie; bestuurlijk beheer versus 
strafrechtelijke interventie; economische groei versus 
zelfregulering. Milieubeheer lijkt een synoniem te zijn 
voor de complexiteit van onze samenleving. 

Natuurlijk leveren we met deze eenmalige uitgave 
van Justitiele Verkenningen op recyclingpapier dan 
ook geen enkele bijdrage aan 'het milieu'. Het herge-
bruikte papier wijst veeleer op de absurde verhouding 
tussen het kleine particuliere gebaar en de immense 
omvang van het milieuvraagstuk. Het toont iets van 
de inzet die in het geding is; het maakt het probleem 
groter in plaats van (een_klein beetje) kleiner. Inhou-
delijk staat in dit themanummer de complexiteit van 
de handhaving van de milieuwetgeving centraal.. 
Welke rol komt hierin toe aan het strafrecht? Welke 
initiatieven zijn op'ditgebied genomen of in ontwik-
keling? Waar eindigt handhaving en waar wordt een 
nieuwe visie op de maatschappelijke ordening 
noodzakelijk? 

Deze laatste vraag stelt prof. E. Tellegen in zijn 
opening van dit themanummer. Hij geeft een histo-
rische schets van 'het milieubewustzijn' en gaat onder 
andere in op de terugval van het milieubesef in de 
jaren tachtig. In de ontwikkelingen in het oostblok 
signaleert hij de kiem van een nieuw mondiaal 
bewustzijn ten aanzien van .het milieuprobleem. 
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Handhaving van de huidige milieuwetgeving is een 
enorme opgave, mar mag niet de illusie wekken dat 
we er daarmee zijn. Hij wijst daarbij met name op de 
vereiste verandering in het denken over mobiliteit. 

In de bijdrage van C.J. Kleijs-Wijnnobel (in samen- 
werking met prof. Th. Drupsteen) wordt een overzicht 

• gegeven van het probleem van de handhaving van de 
milieuwetgeving. In 1972 werd een gecoordineerde 

• aanvang hiermee gemaakt met de instelling van het 
Interdepartementaal Overleg Handhaving Milieu-
recht. In het beleidsdenken lag aanvankelijk sterk de 
nadruk op een bestuurlijke aanpak; gaandeweg werd 
aan het strafrecht echter een steeds minder terughou-
dende rol toegedacht. Een aantal ernstige gevallen 
van milieuverontreiniging in het begin van de jaren 
tachtig heeft het denken over handhaving'verscherpt. 
De auteur kiest uiteindelijk voor een ruime interpre-
tatie . van het strafrecht als ultimum remedium. Het , 
dient, in samenspraak met het bestuur, te worden 
ingezet indien de bestuurlijke mogelijkheden te 
beperkt blijken te zijn. 

• In de artikelen die hierna volgen staat de handha-
vingsproblematiek in engere zin centraal. Om een 
indicatie te geven van de veelomvattendheid van de 
milieuWetgeving wordt eerst (met enig voorbehoud) 
een overzicht gepresenteerd. Al deze wetten en 
bepalingen verwijzen naar allerlei verschillende 
diensten en instellingen die verantwoordelijk zijn 

• voor de naleving ervan. In dit nummer kornen met 
name de politie en justitie aan de orde. Als eerste 
gaat H.G. van de Bunt in op de rot van het 0.M. op 
het handhavingstoneel. Vanuit een `sterkte-zwakte 
analyse' pleit hij voor een versterking van `de eerste 
lijn' van het O.M. 

In de daaropvolgende twee artikelen wordt 
ingegaan op de positie van de politie in de 
handhaving. Eerst wordt verslag gedaan van een 
aantal door het Ministerie van VROM gesubsidieerde 
politiele projecten. Een eerste inventarisatie leverde 
problemen op in de sfeer van gebrek aan menskracht, 
middelen, milieukennis, prioriteitsstelling en infor-
matie-uitwisseling. Volgens de onderzoekster is op 
milieugebied samenwerking tussen de instanties een 
absolute vereiste voor effectieve handhaving., Het 
probleem van politiele handhaving bestaat eruit om 
van samenwerking een sleutelbegrip te maken in 
plaats van een toverwoord. Het artikel wordt gevolgd 
door een samenvatting van de beleidsnota over de , 
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intensivering van de politiele handhaving van de 
milieuwetgeving, waarin een antwoord lijkt te zijn 
geformuleerd op genoemde problemen. 

E. Koolhaas beschrijft vervolgens de handhavings-
problematiek aan de hand van de `casus' Rotterdam. 
Hij deed onderzoek naar de `samenwerking' tussen 
vijf Rijnmond-diensten die belast zijn met (onder 
andere) repressieve handhavingstaken. Hij constateert 
enorme verschillen in het gebruik van formele 
sancties. Deze verschillen hebben zijns inziens te 
maken de persoon van de inspecteur, de aard van de 
organisatie en het rechtssubject waar men mee te 
maken heeft. In tegenstelling tot de nota Voortgezet 
Handhavingsintensiveringsprogramma (VHIP) pleit 
de auteur niet voor een uniforme handhavingsstra-
tegie; naar zijn mening hebben deze verschillen een 
zinvolle achtergrond en een waardevol effect. 

Het nummer wordt afgeslolen met een analyse van 
'de afhandeling van de zogenaamde Sandoz-affaire 
door prof. Jessurun d'Oliveira. In de nacht van 31 
oktober op l_november 1986 stroomde door een 
brand in een opslaghal van dit bedrijf 10 a 15.000 m 3  
zwaar vergiftigd water in de Rijn. In het artikel 
worden de verschillende claims van de Rijnstaten 
beschreven en geanalyseerd. Opvallend is dat over 
het algemeen niet de Zwitserse staat maar het bedrijf 
zelf aansprakelijk werd gesteld. Dit lijkt de proce-
dures te hebben versneld. Het grootste deel van de 
(buitenrechtelijke) schadeclaims is inmiddels 
afgehandeld. 
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Op weg naar het derde 

millennium 

Milieubesef, milieubeweging, milieubeleid 

prof. E. Tellegen* 

Wat betekent 'milieu'? 	• 

Zo'n vijfentwintig jaar geleden werd er vaker dan 
tegenwoordig gesproken over slechte.milieus waarin 
mensen vertoefden die jets misdaan hadden. Met de 
term 'milieu' werd de sociale omgeving waarin 
mensen verkeren aangeduid. Die betekenis is niet 
verdwenen. Niet lang geleden startte het trendge-
voelige weekblad De Haagse Post een rubriek 	' 
'Milieu' met 'society' en niet 'nature' als onderwerp. 
De sociale betekenis van het begrip 'milieu' heeft 
echter in vergelijking met de fysieke betekenis van 
deze term sterk aan betekenis ingeboet. Sterker nog, 
de fysieke betekenis is in vijfentwintig jaar tijd vanuit 
het niets tot de belangrijkste betekenis van de term 
geworden. In het verleden werd niet in algemene zin 
over 'het' milieu gesproken of geschreven zoals dat 
thans gebruikelijk is. Wel bestond het veel beperktere 
begrip milieuhygiene als aanduiding van omgevings- 
kwaliteiten die van invloed zijn op de menselijke 
gezondheid. 

Kenmerkend voor de term 'milieu' in de heden-
daagse fysieke betekenis is allereerst haar veelomvat-
tendheid. De term omvat alle fysieke omgevingsele-
menten: water, bodem en lucht, levenloze en levende 
natuur. Ze is ook omvattend in die zin dat ze de hele 
aarde omvat en ook de buitenaardse fysieke 
omgeving voorzover deze door menselijk handelen 
wordt beinvloed. Dat is niet slechts een theoretische 
begripsverruiming. Het verschijnsel van ruimteschroot 
of ruimte-afval begint inmiddels zorgen te baren en 
de term heelalvervuiling kan aan het milieu-vocabu-
laire worden triegevoegd. 

* De auteur is als hoogleraar verbonden aan de Interfacul-
taire Vakgroep Milieukunde aan de Universiteit van 
Amsterdam. 
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Tenslotte is de term omvattend in de zin dat ze in 
verband met de meest uiteenlopende vormen van 
vermindering van omgevingskwaliteit wordt gebruikt: 
uitputting van niet vernieuwbare natuurlijke 
hulpbronnen en uitroeiing van plante- en diersoorten, 
vervuiling van water, bodem en lucht en aantasting 
van ecosystemen en landschappen. 

Sprekend over de omvattendheid van het begrip 
'milieu' zijn hiervoor terloops al twee kenmerken van 
de context waarin dit begrip wordt gebruikt vermeld. 
Het eerste kenmerk is dat het begrip bijna altijd in 
verband met problemen wordt gebruikt. Het is zwaar 
beladen met onheil, rampspoed en ellende,. Wat 
`medisch' is voor lichaam en ziel is 'milieu' voor de 
fysieke omgeving. Deze begrippen worden doorgaans - 
gebruikt in verband met afwijkingen van de gewenste 
toestand. 

Er is echter ook een verschil tussen beide termen en 
dat brengt me bij het tweede kenmerk van het gebruik 
van de term milieu. In tegenstelling tot medische 
problemen hebben milieuproblemen altijd menselijke 
handelingen als oorzaak. Dat komt duidelijk tot 
uitdrukking in het verschil in betekenis tussen de 
termen `natuurramp' en `milieuramp'. Bij natuur-
rampen worden mensen getroffen door veranderingen 
in de' fysieke omgeving waarvan wordt aangenomen 
dat ze niet het gevolg zijn van menselijke hande-
lingen. Metafysische interpretaties van natuurrampen 
als straffen van • God voor zondig menselijk handelen 
blijven hier buiten beschouwing. 

Bij milieurampen gaan we ervan uit dat de proble-
matische veranderingen in de fysieke omgeving een 
gevolg zijn van menselijk handelen. Daarbij heeft het 
zin om met de socioloog Max Weber niet alleen het 
doen van bepaalde dingen maar ook het nalaten 
ervan tot handelen te rekenen. Het betreft hier een • 
analytisch onderscheid en zoals dat bij analytische 
onderscheidingen gebruikelijk is vertoont de werke-
lijkheid allerlei mengvormen van wat op papier 
onderscheiden kan worden. Hedendaagse `natuur-
rampen', zowel in de vorm van droogte als in de 
vorm van overstromingen, worden - mede - veroor-
zaakt door het kappen van bos en de wijze van 
landbewerking. Aan de analytische bruikbaarheid -van 
dit onderscheid doet dat echter niets af. 

Milieuproblemen kunnen op grond van de boven-
staande opmerkingen gedefinieerd worden als 
`gevolgen van menselijke beInvloeding van de fysieke 
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omgeving die door mensen als problematisch worden 
ervaren.' 

Mensen kunnen niet leven zonder hun fysieke 
omgeving voortdurend te beInvloeden door hun 
voeding en ontlasting, door hun bescherming tegen 
klimaatsinvloeden en door hun mobiliteit. Wat 
menselijk gedrag veroorzaakt kan door mensen echter 
als problematisch ervaren worden. Het ene individu 
of de ene groep hindert door haar milieubeinvloeding 
het andere individu of de andere groep. Of de 
huidige generatie schept door haar handelen 
problemen voor toekomstige generaties. Het hoeft - - 
echter niet altijd om de ean versus de ander te gaan. 
Milieuproblemen hebben vaak het karakter van de 
collectief ervaren ellende als gevolg van het handelen 
van vele individuen en groepen die van een collectief 
deel uitmaken. 

Gemeenschappelijk element van al deze situaties is 
de ongelijke verdeling van baten en lasten die het 
gevolg zijn van menselijke beInvloeding van het 
milieu. De baten hier en nu, de lasten elders en in te 
toekomst. De baten geheel voor mij, de lasten een 
minuscule bijdrage aan de collectief ervaren milieu-
belasting. De baten kunnen veelal in geldbedragen 
worden uitgedrukt, de lasten veelal niet. De baten 
zijn bekend, de lasten veelal aanvankelijk niet. ' 

De bewering dat verschijnselen pas tot problemen 
worden als ze door mensen als problematisch worden 
ervaren zal weinig tegenspraak oproepen. Dat staat 
gelijk aan het intrappen van een zeer wijd 
openstaande deur. loch is het wel nuttig om met deze 
triviale uitspraak de aandacht te vestigen op de 
waardeoordelen die een rol spelen bij het spreken 
over `milieuproblemen'. Dat het opraken van grond-
stoffen en energievoorraden en het op grote schaal 
uitsterven van plante- en'cliersoorten als gevolg van 
menselijke milieubeInvloeding problematische 
verschijnselen zijn hoeft mijns inziens niet uitvoerig 
beargumenteerd te worden. Het betekent een 
verarming van de natuur die aan toekomstige 
generaties wordt nagelaten. Hetzelfde geldt voor het 
vervuilen van bodem, water en lucht waardoor de 
bestaans- en gebruiksmogelijkheden van het milieu 
door mensen en andere vormen van levende natuur 
worden beperkt. 

Veel minder eenstemmigheid bestaat er echter als 
milieuproblemen niet als uitputtings- of uitroeiings-
verschijnSelen of als vervuilingsvraagstukken worden 
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gedefinieerd, maar als aantasting van natuur en 
landschap. Ongerepte natuur bestaat in een land als 
Nederland niet meer. Tot aan het begin van deze 
eeuW is de natuur in Nederland door menselijke 
beInvloeding verrijkt. Een recent voorbeeld van 
natuurverrijking als gevolg van menselijk ingrijpen 
vormen de Oostvaardersplassen in FleVoland. Op het 
gebied van natuur- en landschapsbescherming 	' 
bestaan dan ook tegenstellingen tussen vernieuwers, 
die natuurbouw bepleiten en in Nederland bestaans-
mogelijkheden voor thans niet aanwezige wilde 
dieren Witten scheppen, en conserveerders die zich 
primair richten op bescherming van bestaande 
ecosystemen en landschappen. (Stichting Meander, 
1989) 

Milieuproblemen in bet verleden 

Zorgen maken over 'het' milieu is _een recent 
verschijnsel. Maar vele onderdelen Nan de lading die 
deze bezorgdheid dekt zijn van zeer oude datum. In 
de geschiedenis van het menselijk milieugebruik 
worden vaak drie fasen onderscheiden: verzamel- en 
jachtmaatschappijen, agrarische maatschappijen en 
industriele maatschappijen. De overgang van verza-
melen en jagen naar agrarisch milieugebruik, ook wet 
neolithische revolutie genaamd, vond 15.000 a 10.000 
jaar geleden plaats. De industriele revolutie, als 
overgang van agrarische naar indUstriele 
bestaansvorm wordt doorgaans veel nauwkeuriger 
aangegeven: Engeland omstreeks 1775. 

Verarming van het milieu door menselijke  activi- 
teiten vond al in verzamel- en jachtmaatschappijen 
plaats. Een 'klassiek voorbeeld hiervan is de 
zogenaamde `pleistoceen uitroeiing': het uitsterven 
van, 39 grote zoogdiersoorten op het Amerikaanse 
continent die op zijn Minst ten dele door jacht • 
veroorzaakt lijkt te zijn en zich zo'n 12.000 jaar 
geleden voltrok. (Roberts, 1989, p. 185) 

In agrarische samenlevingen leidde de bewerking 
van de grond ten behoeve van de voedselvoorziening 
onder bepaalde omstandigheden tot achteruitgang 
van bademyruchtbaarheid en -bruikbaarheid. Een 
bekend voorbeeld is de verzilting van de bodem in 
Mesopotamie als gevolg van irrigatie. In de periode 
van 2400 tot 1700 voor het begin van onze jaartelling 
liep in een geirrigeerd gebied als gevolg van verzilting 
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de graanopbrengst per hectare sterk terug, waarna het 
gebied zijn betekenis als politiek en cultureel centrum 
verloor. (Jacobson, Admas, 1958) 

De overgang van agrarische naar industriele 
bestaanswijze betekende ook de overgang van 
bewerking van de landoppervlakte naar de exploitatie 
van bodemschatten, waaronder brandstoffen. Het 
stoken_van kolen heeft at lang voer de industriele 
revolutie tot als zeer hinderlijk ervaren milieuver-
vuiling geleid. In Engeland ontvluchtte in 1257 
koningin Eleonor de stad Nottingham omdat het 
leven er door het stoken van vette kolen ondraaglijk 
was geworden en nog leo& het einde van dezelfde 
eeuw werd er in Engeland iemand terechtgesteld, 
omdat hij door.het stoken van kolen zijn buren 
verhinderde om verse lucht te ademen. (Melgert, 
Mok, 1973, p. 14) 

Het uitroeien van diersoorten, de vermindering van 
de bodemkwaliteit en het vervuilen van de lucht als 
gevolg van menselijk handelen zijn nog steeds actuele 
milieuproblemen. Het vervolg van de voor Mesopo-
tamia beschreven situatie is de gigantische bodemde-
gradatie als gevolg van irrigatie in de Sovjetunie, 
waardoor grote gebieden voor landbouw onbruikbaar 
zijn geworden. Niet alleen de onttrekking van water 
aan het noorden, maar ook de schadelijke effecten 
van irrigatie in het zuiden vormde een krachtig 
argument tegen het - in 1986 opgegeven - plan tot 
gedeeltelijke omlegging van de loop van rivieren in 
dat land. 

Geschiedenis van particuliere actie 

In het verleden hebben op particulier initiatief tot' 
stand gekomen organisaties zich ingezet voor behoud 
van natuur en bevordering van milieuhygiene. De 
particuliere natuurbescherming stelde zich ten doel 
als waardevol beschouwde natuurgebieden en plante-
en diersoorten te beschermen. Er waren vloeiende 
overgangen en personele unies tussen particuliere 
initiatieven op het gebied van natuurbescherming, 
landschapsbescherming en behoud van fraaie 
bouwwerken. Bescherming van natuur- en cultuurrno-
numenten geschiedde sinds het begin van deze eeuw 
zowel door aankoop van waardevolle gebieden en 
panden door particuliere organisaties als door 
beinvloeding van overheidsbeslissingen. Zo werd in 
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Nederland in het begin van de jaren dertig met succes 
actie gevoerd tegen de aanleg van spaarbekkens in 
het boven-Geuldal ten behoeve van de electriciteits-
opwekking. De oudste Nederlandse natuurbescher-
mingsorganisatie is de Nederlandse Vereniging ter 
Bescherming van Vogels die in 1899.werd opgericht. 

Terwijl de bescherming van natuur en landschap en 
de monumentenzorg zich vooral aan de periferie van' 
de samenleving afspeelt en uitzonderlijke natuur- en 
cultuurmonumenten betreft heeft milieubescherming 
vooral betrekking op het stedelijke hart van de indus-
triele samenleving. Eeuwenlang was de stedelijke 
vervuiling een bron van ergemis, maar het waren 
vooral cholera-epidemieen die in de negentiende 
eeuw milieuhygienische maatregelen in steden stimu-
leerden. Bezorgdheid over de gevolgen van milieuver-
vuiling voor de volksgezondheid was de belangrijkste 
drijfveer achter milieuhygienische maatregelen in de 
negentiende eeuw. In Amsterdam was het de arts 
Coronel die de afvalverwijdering op poten zette door 
het stichten van een maatschappij die het doel van de 
afvalverwijdering in de steden combineerde met het 
doel van bodemverbetering in landelijke gebieden 
door compostering van stedelijk afval. (Van .Zon, 
1986) 

De eerste golf 

Omstreeks 1970 nam in de westerSe landen de 
bezorgdheid over de achteruitgang van de kwaliteit 
van 'het' milieu sterk toe. In de Verenigde Staten 
culmineerde die belangstelling op 22 April 1970 in het 
vieren van de 'Dag van de aarde'. In opiniepeilingen 
uit die periode komt een sterke toename van 
bezorgdheid over de kwaliteit van het milieu naar 
voren. Verschillende factoren hebben bij de toename 
van milieubesef in die lijd een rol gespeeld. Allereerst 
de informatie over door menselijk handelen veroor-
zaakte milieuschade. In 1962 vestigde Rachel Carson 
met haar bock Silent spring de aandacht op de. 
rampzalige effecten van het gebruik van pesticiden, op 
de vogelstand. In 1967 werd uitvoerig bericht over de 
schadelijke gevolgen van de ramp met de olietanker 
Torrey Canyon. 

Het is echter ook mogelijk de hausse in milieubesef 
te zien als een zoveelste herleving van het 'roman-
tisch' protest tegen de moderne samenleving dat sinds 
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de industriele revolutie steeds latent aanwezig is. 
Moderne samenlevingen kenmerken zich door zeer 
geavanceerde technologische natuurbeheersing met 
het doel de natuur aan menselijke doelstellingen 
dienstbaar te maken en door aan dat doe aangepaste 
organisatievormen waarbij verschillende onderdelen 

, van het menselijk bestaan (werken, wonen, recreeren) 
van elkaar gescheiden zijn. Steeds weer heeft deze 
ontwikkeling reacties opgeroepen in de vorm van een 
streven naar gebruik van eenvoudiger technologieen 
en simpeler samenlevingsvormen. Een streven naar 
technologie en organisatie `waarbij de mens wepr 
meetelt', om met Schumacher (1973) te spreken. De 
eerste golf van milieubewustwording betekende ook 
een herleving van een maatschappijkritiek die eerder 
door utopische socialisten en anarchisten en bij ons 
door iemand als Frederik van Eeden werd vertolkt. 

Als derde element van het milieubesef van 
• omstreeks 1970 kan het mondiale karakter ervan 
genoemd worden. De ruimtevaart heeft daarbij een 
rol gespeeld en in het bijzonder de eerste landing op 
de maan op 21 juli 1961. Het versterkte het besef van 
de kleinheid van de aarde en van de moeilijke, zo niet 
onmogelijke, opgave daarop met een groeiende 
wereldbevolking voort te bestaan. Een begrip als 'het 
ruimteschip aarde' deed zijn intrede in beschou-
vvingen over milieuproblemen en dat leidde weer tot 
de wat melige uitspriak: 'het ruimtedchip aarde gaat 
naar de maan'. 

Omstreeks 1970 kon edit van een `milieubeweging' 
gesproken worden omdat mensen allerlei tot dan toe 
niet in onderlinge samenhang beschouwde verschijn-
selen gemeenschappelijk als vormen van bederf van 
'het' milieu gingen beschouwen en omdat ze, om daar-
aan iets te doen, in beweging kwamen en tot actie 
overgingen. De hang naar 'natuurlijkheid' en 'Hein-
schaligheid' had de milieubeweging van toen gemeen 
met vroegere romantischer protestbewegingen. 

Het besef van de mondiale dimensie van milieu-
bederf was het meest nieuwe element van de milieu-
bewegizig van toen. Het kwam ook tot uitdrukking in 
het meest besproken document uit die periode, het 
rapport van de Club van Rome. Dat rapport 
voorspelde niet, zoals wel werd beweerd, 'de 
ondergang van de aarde', maar wel dat de voortdu-
rende groei van bevolking en produktie binnen een 

• eeuw tot een einde zou komen, hetzij doordat 
uitputting van grondstoffen, milieuvervuiling en 
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voedselsthaarste verdere groei onmogelijk zouden 
maken, hetzij doordat door middel van doelbewust en 
effectief beleid aan de groei van beide factoren een 
einde zou komen. Dat laatste werd door het rapport 
bepleit, want dan zou voorkomen kunnen worden dat 
de wal het schip keerde: jets waarbij het schip 
weliswaar niet ten onder hoefde te gaan maar wel 
veel averij zou oplopen. 

Ontwikkelingen sinds 1970 

Het rapport van de Club van Rome werd in 1972 
gepubliceerd, maar circuleerde in 1971 al in 
ongedrukte vorm in ruime kring. De ontwikkelingen 
sinds 1971 lagen gedeeltelijk in de lijn van de aanbe-
velingen van het rapport, zonder dat hier overigens 
van een causaal verband gesproken kan worden. Het 
jaarlijkse groeipercentage van de wereldbevolking 
nam tussen 1974 en 1984 af van 2,1% naar 1,7%'en er 
kwam uitzicht op een stabilisering van de wereldbe-
volking bij een aantal van omstreeks tien miljard 
aardbewoners aan het einde van de 21e,eeuw. Niet 
alleen de bevolkingsgroei, maar ook de produktiegroei 
werd in de jaren zeventig minder uitbundig als in de 
decennia daarvoor. Wat de bevolkingsgroei en 
produktiegroei betreft werden de schrijvers van het 
rapport althans ten dele op hun wenken bediend. 

Daarnaast bleek dat de stellige uitspraken van het 
rapport ten aanzien van grondstoffen, voedselvoor-
ziening en vervuiling niet houdbaar waren. Met name 
de winbare energievoorraden bleken met het stijgen 
van de energieprijzen wat groter te zijn dan het 
rapport verwachtte, al is bij het huidige gebruik 
uitputting in enkele eeuwen onontkoombaar. De 
produktiecapaeiteit yan de aarde‘werd wat betreft de 
yoedselvoorziening naderhand veel hoger geschat dan 
in het rapport geschiedde. De vervuiling, tenslotte, 
kan wel veel schade berokkenen _maar in tegenstelling 
tot wat het rapport beweerde is iedere voorspelling 
•over grenzen aan bevolkings- en produktiegroei als 
gevolg van vervuiling in feite een slag in de lucht. 

Met het Inzakken' van 'de economie' verminderde, 
ook in de milieubeweging, de kritiek op het streven 
naar economische groei. Milieu-organisaties maakten 
zich los van de `rOmantische' trekken van het milieu-
protest van omstreeks 1970. Milieubehoud werd 
minder als een zaak van veelomvattende 
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maatschappij- en gedragsveranderingen gezien en 
meer als een zaak van het bevorderen van schone 
produktie door middel van schone technologie, 
adequate regelgeving en financiele stimuli. Tekenend 
voor deze ontwikkeling is dat de qua ledental grote 
groeiers onder de milieu-organisaties in Nederland, 
Natuurmonumenten, WereId Natuurfonds en Green-
peace een sterk pragmatische wijze van actievoeren 
gemeen hebben en zich anders dan klein gehouden 
organisaties als De Kleine Aarde, Strohalm en 
Milieudefensie doorgaans verre houden van ideolo-
gische bespiegelingen. 

Nederlands milieubeleid van 1970-1990 

Het Nederlandse milieubeleid is niet van recente 
oorsprong. De Hinderwet, de oudste Nederlandse 
milieuwet, dateert van 1875 en werd in de Franse tijd 
voorafgegaan door een keizerlijk decreet van 1810. 
De milieuhausse van ornstreeks 1970 heeft wel een 
nieuwe impuls gegeven aan milieubeleid, onder 
andere tot uiting komend in de instelling van een 
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene in 
1971. In 1972 werd het beleid van de eerste Minister 
voor Milieuhygiene Stuyt uiteengezet in de Urgen-
tienota Milieuhygiene (1972). Het daarin uiteengezette 
en het in de jaren daarna uitgevoerde milieubeleid 
werd aanvankelijk gekenmerkt door een sectorale 
aanpak waarbij zonder veel onderlinge samenhang 
problemen als water- en luchtverontreiniging en 
afvalverwijdering werden aangepakt. 

Dit beleid is veelvuldig bekritiseerd omdat het niet 
ontsnapt aan de zogenaamde 'Wet van behoud van 
ellende'. Door waterzuivering wordt het water 
schoner doch er resteert zuiveringsslib dat de bodem 
vervuilt of, na verbranding, de lucht. VoorkOmen van 
luchtverontreiniging leidt vaak tot het ontstaan van 
vaste afvalstoffen. Met het verschijnen van het eerste 
Indicatieve Meerjarenpragramma Milieubeheer in 1985 
werd, althans op papier, de overgang van een 
sectorale naar een integrale aanpak van milieupro-
blemen gemarkeerd. Er werden thema's en 
doelgroepen voor het milieubeleid aangewezen. 

De thema's hadden met elkaar gemeen dat de 
namen ervan allemaal met `ver' begonnen. Die 
traditie is bij de latere uitbreiding van de lijst van 
thema's gehandhaafd. De eerste waren: verzuring, 
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vermesting, verspreiding van milieugevaarlijke 
stoffen, verwijdering van afvalstoffen en verstoring 
(waaronder geluidhihder). Later zijn daar nog veran-
dering van klimaat, verdroging en verspilling aan 
toegevoegd. De doelgroepen waren aanvankelijk: 
landbouw, industrie, nutsbedrijven, verkeer en parti-
culiere huishoudens. Ook ,deze lijst is later uitgebreid. 

In 1989 verscheen het eerste Nationaal Milieube-
leidsplan (hierna: NMP). Het is de bedoeling dat in 
de toekomst iedere vier jaar een dergelijk rapport 
verschijnt. Het NMP werd sterk beinvloed door twee 
eerdere publikaties. In 1987 verscheen het rapport 
Our common future van de World Commission on 
Environment and Development (beter bekend als 'de 
Commissie Brundtland). Het rapport beoogt op 
wereldschaal ontwikkelings- en milieubeleid te 
verenigen. Mondiale milieumaatregelen zijn volgens 
het rapport onmisbaar om ontwikkelingsmogelijk-
heden voor derde wereldlanden te scheppen. Sleutel-
begrip van het rapport is `duurzame ontwikkeling'. 
Dat is een vorm van ontwikkeling voor huidige 
generaties die geen afbreuk doet aan de ontwikke-
lingsmogelijkheden van toekomstige generaties. Het 

.begrip duurzame ontwikkeling neemt ook een 
centrale plaats in in het NMP. De andere belangrijke 
voorloper van het NMP was het in 1988 gepubli-
ceerde rapport Zorgen voor morgen van het Rijksin-
stituut voor volksgezondheid en milieuhygiene. 
(Langeweg, 1989) Van dit rapport nam het NMP 
onder andere de analyse van milieuproblemen op 
verschillende schaalniveaus over: mondiaal, conti- • 
nentaal, fluviaal, regionaal en,lokaal. 

De tweede golf 

Zorgen voor morgen en het NMP verschenen op een 
moment dat er zich wereldwijd na de milieuhausse 
van. omstreeks 1970 een tweede golf van milieube-
wustwording voordeed. In tal van derde wereld-
landen waren particuliere milieu-organisaties actief 
en de tijd dat milieuproblemen als een luxe van rijke 
landen werden afgedaan behoorde tot het verleden. 
In de communistische tweede wereldlanden in 
Oost-Europa (inclusief de Sovjetunie) voltrokken zich 
ingrijpende maatschappelijke veranderingsprocessen. 
Milieuproblemen speelden daarbij op verschillende 
manieren een rol. 
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In de Sovjetunie begon het streven naar autonomie 
en in sommige gevallen afscheiding in verschillende 
republieken met - succesvolle - milieu-acties. In 
Estland bijvoorbeeld met acties tegen een grote 
uitbreiding van fosforite winning, die grootschalige 
aantasting van de .bodem en verandering van de 
grondwaterstand tot gevolg zou hebben. Op 
•Unieniveau werden en worden milieuproblemen 
vooral als verspillingsproblemen beschouwd. De 
publiciteitsmedia melden al jaren dat de Sovjet-
economie vanaf de grondstoffenwinning tot aan het - 
ontbreken van - hergebruik van afvalstoffen veel 
verspillender is dan de economieen van de westerse 
landen. (Tellegen, 1989) Herstel van economie' en 
ecologie Worden in dit verband als twee kanten van 
dezelfde zaak beschouwd. 

In de westerse landen is 'milieu' een thema dat als 
'terug van weggeweest' wordt ervaren, hoewel het ook 
tussen 1970 en 1990 in publieke opiniepeilingen hoog ' 
bleef scoren. Overheden hebben in die periode niet 
stil gezeten en ook onmiskenbaar resultaten bereikt. 
Voor Nederland kunnen in dit verband de vermin-
dering van S02-emissies, de reductie van de lozing 
van zuurstothindende stoffen in het oppervlaktewater 
en de vermindering van concentraties van zware 
metalen in het Rijnwater worden genoemd. 

Reductie van emissies van vervuilende stoffen in 
water en lucht betekent voor bepaalde problemen 
echter niet een verbetering maar hooguit een 
vertraging van verdere achteruitgang. Cumulerende of 
`stapelende' vervuiling leidt onder andere - door 
verzuring - tot bossterfte en tot verdere vervuiling van 
waterbodems. Om die reden komt Zorgen voor 
morgen tot percentages van 80% en 90% voor noodza- 
kelijke reducties van vervuilende stoffen als het erom - 
gaat onaanvaardbare schadelijke gevolgen door 
verzuring tegen te gaan. Het rapport concludeert 
tevens dat dergelijke reducties met technische maatre-
gelen alleen niet bereikt kunnen worden. 

Overleven op een eindige aarde 

Bij het begin van het laatste decennium van deze 
eeuw en van dit millennium worden in alle delen van 
de wereld milieuproblemen als zeer urgent ervaren. 
Er is een toename van pogingen om milieuproblemen 
(aantasting ozonlaag, broeikaseffect, verdwijnen 
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tropisch regenwoud) op mondiale schaal aan te 
pakken. De wereldwijde sociale controle van de 
televisie speelt daarbij een positieve rol. Mondiale 
aanpak van milieuproblemen is van belang omdat 
daarbij aan de concurrentie tussen delen van de 
wereld kan worden ontkomen. Nu is het argument 
van de buitenlandse concurrentie nog een belem-
mering voor krachtig milieubeleid. Met mondiale 
maatregelen kan die weerstand worden gebroken. 
Met de verdergaande ontwapening zou men zich de 
opbouw van een politiemacht yari de Verenigde 
Naties kunnen voorstellen, die in het uiterste geval 
ingrijpt in lokale activiteiten met schadelijke effecten 
voor het vereldmilieu. 

De verschillen tussen delen van de wereld zijn 
voorlopig nog groot. Simpelweg kunnen milieupro-
blemen in Oost-Europa getypeerd worden als 
gevolgen van het tekortschieten van het economisch 
systeem. Het economisch systeem produceert niet de 
goederen waar mensen behoefte aan hebben en leidt 
daardoor tot verspilling. Het schiet tekort in het door 
technologische en organisatorische innovatie terug-
dringen van verspilling en vervuiling bij de vervaar-
diging van produkten en het gebruik ervan. 

In West-Europa en andere westerse landen zijn 
milieuproblemen veeleer het gevolg van een te succes-
volle economie. Weliswaar is er ook hier nog veel 
vooruitgang te boeken door verbeteringen in de 
vervaardiging en samenstelling van produkten. Maar 
er zal daarnaast een volumebeleid gevoerd moeten 
worden, gericht op de beperking van bepaalde 
consumptieve activiteiten. Een vorm van consumptie 
waarvoor dat in het bijzonder geldt is de gemotori-
seerde mobiliteit, niet alleen per'auto, maar ook per 
vliegtuig en zelfs per trein en bus. Dat is een veel 
moeilijker te bereiken verandering dan het schoner • 
produceren en het milieuvriendelijker samenstellen 
van produkten. 

In Oost-Europa is een beleid van modernisering • 
nodig waarmee en economie en ecologie gebaat 
zulten zijn. In West-Europa is een beleid nodig dat de 
mogelijkheden voor een dynamisch en innoverend 
bedrijfsleven intact houdt, maar haar expansiemoge- 
lijkheid ten behoeve 'van behoud van milieukwaliteit • 
veel meer dan thans beperkt. In het Oosten kan men 
ten dele gebruikmaken van ervaringen in het westen. 
Voor de in het Westen te scheppen milieuvriendelijke 
postmoderne samenleving is er geen richtinggevend ' 
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voorbeeld. Ondanks de schijn van het tegendeel op 
dit moment kunnen de in het westen door te voeren 
veranderingen daarom wel eens veel moeilijker 
bereikbaar zijn dan wat in het ooSten nodig is. 

In het bijzonder in de rijke westerse landen is een 
`revolutie' in het denken nodig waardoor de aardse 
natuur in plaats van als onbegrensd en overmachtig 	. 
als eindig en kwetsbaar wordt beschouwd. Het 
opvatten van de leefomgeving als leindig en 
kwetsbaar' is op zichzelf niets nieuws. Er zijn uit de 
periode van jagen en verzamelen voorbeelden bekend 
van stammen die door beperking van bevolkingsgroei 
en consumptie met een werkdag van enkele uren 
betrekkelijk welvarend en duurzaam van de hun ter 
beschikking staande milieu gebruik wisten te maken. 
(Sahlins, 1972, pp. 1-39) 

Daarentegen hebben de twee grootmachten uit het 
recente verleden: de Verenigde Staten en de 
Sovjetunie een geloof aan de onbegrensde mogelijk-
heden van natuurexploitatie gemeen. In Amerika 
speelde daarbij de alsmaar verder te verschuiven 
'frontier' een rol. In de Sovjetunie was er ook al 
ruimte te over en ontstond er een maatschappij die 
zich het verbeteren van Touten van de natuur' ten 
doel stelde en zich daarbij te buiten ging aan wat 
aldaar thans `gigantomanie' wordt genoemd. 

Juist de waanzin van de alsmaar groeiende gemoto-
riseerde mobiliteit wordt pas duidelijk als het 
`paradigma' van de onbegrensde en overmachtige 
aarde door dat van de eindige en kwetsbare aarde 
wordt vervangen. Steeds verder en steeds sneller 
verplaatsen is zinnig als er steeds meer onbereikbare 
verten te bereiken zijn. Ms echter de te overbruggen 
afstanden eindig zijn dan betekent het zo snel 
mogelijk naar de verste plek verplaatsen verlies aan 
een eindige `voorraad' genoegenverschaffende 
reismogelijkheden over kortere afstanden en/of van. 
langere duur en bovendien verlies aan kwaliteit van 
de eindige ruimte door de effecten van de mobiliteit 
op die ruimte. 

Concreet gezegd: met het vervangen van de zeereis 
door de vliegreis naar Amerika is heel wat reisplezier 
verloren gegaan. Met de reizen naar verre oorden zijn 
die naar nabije plaatsen minder interessant geworden. 
De verspilling van reisplezier door snelle en verre 
verplaatsingen is bij Lange na niet de enige irrationa-
liteit van het snelverkeer. Het wordt echter juist bier 
naar voren gehaald mit aan te geven dat de groei van 
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het snelle verkeer over grote afstanden die voor een 
wereldbevolking van meer dan tien miljard zeker niet 
`duurzaam' genoemd kan worden een aanwijzing is 
voor het feit dat de eindigheid en kwetsbaarheid van 
de aarde in het handelen van overheden, onderne-
mingen en individuen nog niet `genternaliseerd' is. 

Wel lijkt het paradigma van de eindige en 
kwetsbare aarde .  aan invloed te winnen. Bij het beein-
digen van de koude oorlog speelt ook duidelijk het 
besef mee dat de gemeenschappelijke overlevingspro-
blematiek op aarde zo urgent wordt dat de luxe van 
een bewapeningswedloop niet langer gepermitteerd 
kan worden. Vooral Sovjetleiders als Gorbatsjov en 
Sjevardnadze vertolken een `nieuw denken' waarin 
onderlinge afhankelijkheid van alle delen van de 
aarde centraal staat. 

In een rede voor de Opperste Sovjet (gepubliceerd 
in Izvestia, 24-10-1989) zei Sjevardnadze: `Processen 
die zich in een zesde deel van de wereld (het aandeel 
van de Sovjetunie in de landoppervlakte van de 
aarde, E. T) afspelen kunnen niet zonder invloed zijn 
op de toestand van de wereld, kunnen niet buiten 
de aandacht van andere landen blijven. Want die 
processen zijn direct van invloed op het lot van de 
mensheid, op haar overlevingskansen onder omstan-
digheden waarin.zij zich tegenover vroeger 
ongekende uitdagingen en gevaren ziet gesteld - 
nucleaire, ecologische, demografische en ecologische.' 

Jammer dat er sinds de eerste golf van 1970 zoveel 
tijd verknoeid is en jammer dat er juist in de westerse 
landen nog zo'n lange weg te gaan is voordat aan de 
bij het paradigma van de onbegrensde en over-
machtige aarde passende levensstijl een einde komt. 

Tenslotte: in dit themanummer van JustitiOle 
Verkenningen staat de handhaving van de milieuwet-
geving centraal. Op zichzelf is het een goede zaak om 
bij de vervaardiging van wetten te anticiperen op de 
handhaafbaarheid, en na de in werking treding van 
een wet na te gaan hoe het met de naleving ervan is 
gesteld. Het centraal stellen van het handhavingspro-
bleem herbergt echter ook een gevaar in zich. Het kan 
ten onrechte de suggestie wekken dat de vastgestelde 
maatregelen toereikend zijn. De teneur van dit artikel 
is dat onze doelstellingen inzake de voor het milieu-
behoud noodzakelijke maatschappelijke verande-
ringen nog lang niet ambitieus genoeg zijn. In die zin 
kan deze inleiding op dit themanummer als een schot 
voor de boeg van de `handhavers' worden gelezen. 
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De rol van het strafrecht bij de 

milieuvvethandhaving 

mr. C.J. Kleijs-Wijnnober 

Inleiding 

Ten van de beleidsterreinen, waarop het openbaar 
ministerie al geruime tijd nauw samenwerkt met het 
bestuur is dat van de handhaving van het milieurecht. 
De theorie, dat het strafrecht slechts tegen milieu-
overtredingen kan worden ingezet, indien alle 
bestuurlijke handhavingsmiddelen zijn uitgeput lijkt 
langzamerhand te worden verlaten. Het strafrecht is 
in milieuzaken geen ultimum remedium meer. 
Openbaar ministerie- en bestuur beginnen meer te 
denken in handhavingsschema's waarin de handha-
vingsinitiatieven weliswaar door het bestuur worden 
genomen, maar waarbij het openbaar ministerie 
ondersteunend optreedt: dat wil zeggen, in ieder 
stadium waarin in een individuele milieuzaak 
bestuurlijk optreden niet tot het gewenste resultaat - 
heeft geleid dient het openbaar ministerie zich te 
bezinnen op de vraag of niet zijn beurt is gekomen 
om handelend op te treden.' 

Deze passage u.  it het jaarverslag van het openbaar 
ministerie over 1988 geeft een goed beeld van de 
ontwikkeling in de gedachtenvorming over de rol van 
het strafrecht bij de handhaving van het milieurecht. 
De discussie over dit onderwerp is lange tijd beheerst 
door de notie ,dat het strafrecht ultimum remedium 
moet zijn. Meer en meer .wint nu de gedachte veld, , 
dat het strafrecht bij de aanpak van milieu-overtre-
dingen een gelijkwaardige.  rol naast het bestuursrecht 
heeft. 

Deze visie wordt overigens niet alom aangehangen. 

* De auteur is universitair docente milieurecht en bestuurs-
recht aan de faculteit rechtsgeleerdheid R.U. Leiden. Het 
artikel is geschreven in nauw overleg met prof. mr . Th.G. 
Drupsteen, hoogleraar staats- en bestuursrecht inclusief 
milieurecht R.U. Leiden. 
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Binnen het openbaar rninisterie bestaan no-  gal uiteen-
lopende ideeen over de taak en de mogelijkheden van 
de officier van justitie bij de bestrijding van milieucri-
minaliteit. Niet alleen fundamentele opvattingen over 
de functie van het strafrecht en twijfels over de . 
effectiviteit van strafrechtelijk optreden spelen 
daarbij een rol. Gebreken in de organisatie, de slechte 
kwaliteit en ingewikkeldheid van de milieuwetgeving 
en het ontbreken van een samenhangend en consis-
tente bestuurlijke handhaving worden als knelpunten 
gezien, die een aanpak tangs strafrechtelijke weg vaak 
bemoeilijken. 

Ook vanuit de wetenschappelijke wereld wordt de 
inzet van het strafrecht bij de handhaving van 
bestuurswetgeving zoals de milieuwetgeving kritisch 
beoordeeld. Daarbij speelt vooral de vrees dat 
daarmee in het strafrecht het Instrumentalistisch' 
denken gaat domineren. 

In het algemeen zijn echter duidelijke verande-
ringen opgetreden in het denken over de functie en 
de effectiviteit van het strafrecht, waardoor zich in de 

• praktijk bij politie, openbaar ministerie en de rechter 
een actievere houding ontwikkelt. In deze bijdrage 
zullen wij na een historisch overzicht van de gedach-
tenvorming over de handhaving van het milieurecht 
en de ontwikkelingen in het handhavingsbeleid tot nu 
toe, ingaan op de vraag wat de rot van het strafrecht 
kan zijn naast de mogelijkheden om tangs 
bestuurlijke weg de naleving van het milieurecht af te 
dwingen. 

Beleidsvorming: de beginjaren 

AS de handhaving van het milieurecht is lange tijd 
weinig prioriteit toegekend door zowel bekuur als 
justitie. Van bestuurlijk toezicht op de naleving van 
de wetgeving was aanvankelijk nauwelijks sprake. Uit 
onderzoek dat in de jaren zeventig wordt uitgevoerd 
blijkt, dat drie kwart van de hinderwetplichtige 
bedrijven niet over een (toereikende) vergunning 
beschikt en dat een regelmatige controle op inrich-
tingen die wet over een vergunning beschikken in 
slechts acht procent van de gemeenten plaatsvindt. 
(Twijnstra Gudde, VAR-reeks 1976, nr. 34 en 
VAR-reeks 1979, nrs. 1-3) Het openbaar ministerie 
stelt zich bij gebreke aan een actief bestuurlijk 	' 
handhavingsbeleid zeer terughoudend op. 
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De feilen in het handhavingsbeleid worden vanaf 
het begin van de jaren zeventig in verschillende 
beleidsnota's onderkend. Belangrijke knelpunten 
worden daarin onder de loupe genomen: de organi-
satie van de handhaving, en de verhouding 
bestuur-justitie. Daarnaast komt de vraag aan de orde 
op welke wijze- de strafbaarstelling van milieudelicten 
het best kan worden geregeld: de keuze tussen de 
Wet op de economische delicten (WED) of een 
regeling in de Wet algemene bepalingen milieuhy-
giene (Wabm). 

De handhavingsorganisatie 

De eerste stap op weg naar een gezamenlijke 
aanpak van de handhaving van het milieurecht wordt 
gezet in 1972. In dat jaar wordt op initiatief van de 
minister van Justitie een overleg in het leven 
geroepen van vertegenwoordigers van verschillende 
betrokken departementen met het openbaar minis-
terie, nadien uitgebreid met vertegenwoordigers van 
de VNG, het IPO-milieu en de Unie van Water-
schappen. Het Interdepartementaal Overleg 
Handhaving Milieurecht (IOHM) brengt in 1976 een 
rapport uit over de coordinatie van de opsporing van 
milieudelicten. (Coordinatie van'de opsporing, 1976). 

In 'het rapport gaat het IOHM in op de Achilleshiel 
van de handhaving, te weten de organisatie van de 
opsporing. Behalve de reguliere politie is bij de 
opsporing een groot aantal bestuursorganen 
betrokken die beschikken over toezichthoudende 
ambtenaren, die veelal ook opsporingsbevoegdheid 
bezitten. Naast een groot aantal ambtenaren op 
gemeentelijk-, provinciaal- en rijksniveau, zijn op het 
teirein van de milieuwetgeving verschillende centrale 
en gedeconcentreerde opspoiingsdiensten werkzaam. 
Deze versnippering van het opsporingsapparaat 
maakt overleg en coordinatie noodzakelijk om tot een 
samenhangend handhavingsbeleid te komen, iets 
waaraan het tot dan tot dindelijk had ontbroken. 

In het zogenaamde driehoeksoverleg - het overleg 
tussen Bestuur, Politie en Justitie - kwamen tot clan 
toe milieuzaken maar incidenteel ter sprake. Andere 
overlegfora, speciaal in het leven geroepen voor 
milieu-aangelegenheden, waren er op dat moment 
nog maar in beperkte mate. Hier en daar hadden zich 
wel overlegvormen - milieucommissies - gevormd 
binnen het openbaar ministerie op ressortniveau.. 
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(Bosch, 1977) In een later stadium is uit de landelijke 
vergadering van officieren van justitie, belast met de 
behandeling van economische strafzaken, een 
werkgroep Milieu geformeerd, waarin algemene 
zaken betreffende de handhaving aan de orde komen. 
Sommige economische officieren van justitie bleken 
daarnaast ook contacten met het bestuur (milieu-
inspectie, havendiensten en dergelijke) te zoeken, om 
net zoals dit reeds gebeurde voor andere terreinen 
van economische wetgeving, te overleggen over de 
aanpak in milieuzaken (aanvankelijk nog beperkt tot 
havenverordeningen, provinciale landschapsverorde-
ningen en dergelijke). Per arrondissement verschilde 
de situatie echter. (Bos, 1976) 

Over de mogelijke verbetering van de organisatie 
van de opsporing bevatte het coordinatierapport 
verschillende suggesties. Een van de mogelijke oplos-
singen - het concentreren vati de opsporing bij een 
nationaal korps milieupolitie - werd door het overleg 
vooralsnog afgewezen. De instelling van een 
dergelijke speciale opsporingsdienst zou het probleem 
van de coordinatie tussen toezichts- en opsporings-
taken niet wegnemen. Daarnaast was een belangrijke 
overweging dat een landelijk korps niet is ingebed in 
de bestuurlijke organisatie, waardoor het de lokale en 
bestuurlijke betrokkenheid zou missen. Meer 
verwachtten de deelnemers aan het overleg van het 
creeren van overlegstructuren, waarbinnen over zowel 
beleidskwesties als concrete zaken zou kunnen 
worden gesproken. Ter verbetering van de samen-
werking tussen politie, bijzondere opsporingsambte-
naren en gespecialiseerde opsporingsdiensten werd 
voorzien in organisatorische maatregelen, zoals het 
maken van werkafspraken, de instelling van een 
centraal informatiepunt met gegevens over 
beschikbare mankracht en deskundigheid en de 
aanstelling van contactpersonen bij de reguliere 
politie (de zogenaamde verbindingsman of milieuco-
ordinator) en de bijzondere diensten. 

De voorstellen van het IOHM over de noodzaak 
van overlegstructuren op verschillende niveaus zijn 
serieus ter harte genomen. Een belangrijke bijdrage 
tot betere samenwerking is vooral ook uitgegaan van 
een conferentie over de samenwerking tussen bestuur, 
openbaar ministerie en politie in april 1976 (Politie 
en Milieu) en een tweede bijeenkomst in maart 1977 
waarbij vertegenwoordigers van bestuur, openbaar 
ministerie en politie mede op basis van de voorstellen 
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van het IOHM beraadslaagden over de mogelijk-
heden voor overleg en samenwerking. (Suyver, 1977) 
In de loop der tijd zijn op allerlei niveaus overleg-
vormen en werkafspraleen totstandgekomen (zie 
hierna). 

Een ander belangrijk punt dat in het coordinatie- 
rapport ter sprake werd gebracht betrof de mate 
waarin het opsporingsapparaat voldoende is uitgenist 
voor de aanpak van milieuzaken. Zowel bij de 
reguliere politie als bij de bijzondere opsporingsamb-
tenaren constateerde men een gebrek aan deskun-
digheid. De bijzondere opsporingsambtenaar heeft 
wel de technische know-how, maar mist in het 
algemeen de noodzakelijke strafrechtelijke kennis en 
vaardigheid in de procesverbaaltechniek om een goed 
procesverbaal op te maken. Zo kwam het veelvuldig 
voor, dat bij het openbaar ministerie 
processen-verbaal werden aangeleverd met ernstige 
gebreken, met als gevolg dat de zaak met een sepot 
moest worden afgedaan. (Dorhout, 1985) 

Bij de reguliere politie - behalve bij de gespeciali-
seerde diensten, zoals de rijkspolitie te water - 	" 
ontbreekt omgekeerd veelal de gespecialiseerde 
technische- en wetskennis. Het IOHM pleit dan ook 
voor goede samenwerking, waarvoor de verbin- 

, dingsman en het centrale informatiepunt goede 
diensten kunnen bewijzen, en voor meer aandacht 
voor de opleiding van met name de bijzondere opspo-
ringsambtenaren. Voorheen verkregen toezichthou-
dende ambtenaren veelal automatisch opspotingsbe-
voegdheid voor hun vakgebied. Bepleit wordt opspo-
ringsambtenaren te laten aanwijzen door de minister 
van Justitie, waardoor een zekere selectie mogelijk 
zou zijn en eisen zouden kunnen worden gesteld aan 
de opleiding. Een regeling met die strekking is 
overigens pas in 1983 getroffen. 

De verhouding Justitie-Bestuur 

In 1978 brengt het IOHM een tweede rapport ter 
tafel. (Eerste rapport verhouding Justitie-Bestuur, 
1987) In deze studie staat de toepasbaarheid van en 
de verhouding tussen de bestuurlijke en strafrech-
telijke sancties centraal. 

Wat de rol van het strafrecht betreft bevat dit 
rapport al een opmerkelijk genuanceerder standpunt 
dan het eerste rapport over de coordinatie. Werd 
hierin nog nadrukkelijk gesproken over het ultimum 
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remedium-karakter van het strafrecht, in het vervolg-
rapport wordt geconstateerd dat het strafrecht 
weliswaar een subsidiair karakter heeft en het bestuur 
de eerstverantwoordelijke is voor de handhaving, 
maw dat bestuurlijk optreden,bij gebreke aan 
proportimiele of effectieve middelen, lang niet altijd 
als eerste in aamerking komt: 'De grens die het 
gebied markeert waarbinnen strafrechtelijk optreden 
is gerechtvaardigd ligt in het milieurecht, bij gebreke 
van andere proportionele of effectieve middelen 
waarmede de door het strafrecht beoogde doelen 
kunnen worden bereikt, dikwijls dichterbij dan wordt 
verondersteld', aldus het IOHM. 

De meer dogmatische benadering wordt in het 
rapport afgewezen ten gunste van een meer pragma-
tische, instrumentele benadering waarin het strafrecht 
een gelijkwaardige rol naast het bestuursrecht heeft. 
Welk handhavingsmiddel moet worden toegepast 
wordt voornamelijk bepaald door de effectiviteit van 
het bestuurlijk of strafrechtelijk optreden. Steeds zal 
van geval tot geval in overleg tussen Bestuur en 
Justitie Moeten worden beoordeeld welk optreden het 
best tot het beoogde doe! leidt. Ter uitwerking 
hiervan beyatte het rapport enkele globale criteria 
voor de toepasbaarheid van bestuurlijke en strafrech-
telijke sancties. Van lieverlee zijn in de praktijk voor 
de afdoening in concrete gevallen beleidsafspraken 
gemaakt tussen bestuur en justitie, waarvoor de 
criteria van het !OHM model hebben kestaan. 

Strajbaarstelling en sanctionering van milieudelicten 

Onderwerp van discussie is in die jaren ook de 
regeling van de strafbaarstelling en sanctionering van 
milieudelicten. De hoofdmoot van de gedragingen die 
met straffen worden bedreigd zijn als economisch 
delict strafbaar gesteld en daarmee onder de paraplu 
van de WED gebracht. Daarnaast bevat de milieuwet-
geving een aantal eigen strafbepalingert en zijn enkele 
(commune) strafbaarstellingen in het Wetboek van 
Strafrecht te vinden. De keuze voor de WED werd 
destijds vooral ingegeven vanuit de overweging, dat 
overtredingen van de milieuwetgeving in hoofdzaak 
worden gepleegd in ondernemingsverband, waarbij 
economische motieven een belangrijke rol spelen. De 
speciale opsporingsbevoegdheden, de hogere straf-
maxima en de bijzondere bedrijfsstraffen' van de 
WED achtte men bij uitstek geschikt voor een 
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effectieve aanpak van milieucriminaliteit. Een 
belangrijk argument was ook dat de economische 
officier ook meer-bestuurlijk georienteerd is,- wat beter 
aansluit op de samenhang met het bestuurlijk 
handhavingsbeleid. Bij de totstandkoming van latere 
milieuwetten is er dan ook steeds voor gekozen voor 
de strafrechtelijke handhaving aan te haken bij de 
WED. 

De keuze voor de WED was een voorlopige. 
Tijdens de parlementaire behandeling van het coordi-
natierapport en het rapport over de verhouding 
tussen bestuur en justitie waren al andere geluiden te 
horen. Met het oog op de doorzichtigheid van de 
wetgeving werd gepleit voor een uniforme regelitig, 
waarin alle strafbaarstellingen, toezichts- en opspo-
ringsbevoegdheden en sancties - zbwel strafrech-
telijke- als bestuursrechtelijke - zouden kunnen 
worden ondergebracht. Een definitieve keuze voor 
een dergelijke uniforme regeling wilden de betrokken 
bewindslieden op dat moment nog niet maken. De 
ervaringen opgedaan met de WED zouden moeten 
uitwijzen of de voorkeur zou moeten worden gegeven 
aan het regime van deze wet of aan een aparte 
regeling in de vorm van bijvoorbeeld een hoofdstuk 
milieudelicten in de Wabm. 

De eerste ervaringen wezen ,uit dat maar op zeer, 
beperkte schaal toepassing werd gegeven aan de 
WED. De conclusies waren dan ook dat het zeer de 
vraag was of aansluiting bij de WED uiteindelijk 
zinvol was. Ms principieel bezwaar werd ook wel 
naar voren gebracht, dat de doelstelling van de WED 
- de ordening van het economisch leven - niet spoort 
met datgene waarop de handhaving van het milieu- , 
recht is gericht, namelijk de bescherming van het 
milieu. (Aalders, 1980) 

Bestuurlyke handbaving 

In 1981 verschijnt onder de gezamenlijke verant-
woordelijkheid van ,de ministers van volksgezondheid 
en milieuhygiene en justitie een notitie die voort- - 
bouwt op de eerdere hiervoor bespro'ken nota's en 
een eerste aanzet vormt voor een verbetering van de 
handhaving. (Notitie handhaving, 1981) 

Hierin kwam onder meer aan de orde de regeling 
en de effectiviteit van de bestuurlijke sancties, een 
punt waarvoor vanuit de bestuurspraktijk al eerder 
dringend aandacht was gevraagd. Steeds duidelijker 

De rol van het strafrecht 	 29 



komt naar voren dat de gebrekkige handhaving mede 
een gevolg is van de regeling van de bestuurlijke 
sancties in de milieuwetgeving. De sancties zijn in de 
afzonderlijke wetten op uiteenlopende wijze geregeld 
en hier en daar ontbreken ook de noodzakelijke 
handhavingsmiddelen. In het rapport van het Crimi-
nologisch Instituut I3onger (Aalders, 1980), dat een 
onderzoek had gedaan naar de handhaving van de 
Hinderwet, wordt deze problematiek aangekaart en 
wordt een aantal suggesties gedaan ter verbetering 
van het bestuurlijk sanctie-instrumentarium van deze 
wet. 

Inmi'ddels was tijdens de parlementaire behan-
deling van de wijziging van de Hinderwet bij 
amendement de publiekrechtelijke dwangsom gelntro-
duceerd, als antwoord op de in de praktijk gevoelde 
problemen bij toepassing van de sluiting van de 
inrichting en bestuursdwang. (Hilien en Nijhof, 1983) 
Met name de regeling van het sluitingsbevel in de 
Hinderwet stelde de praktijk voor grote problemen. 
Van sluiting van een inrichting kwam het in de 
praktijk dan ook vrijwel nooit. De dwangsom is dan 
ook ingevoerd om het 'gat' dat ligt tussen een 
waarschuwing en een sluiting te dichten. Een verbe-
tering van'cle regeling voor bestuursdwang wordt, 
mede naar aanleiding van een rapport over de 
knelpunten bij toepassing van bestuursdwang 
(Snijders, 1980), in het vooruitzicht gesteld. In de 
notitie wordt een verbetering van de wettelijke 
regeling van de bestuurlijke sancties in het vooruit-
zicht gesteld, waarbij gestreefd werd naar harmoni- 

• sering en uniformering in het kader van de uitbouw 
van de Wabm. Het heeft helaas tot 1989 - het jaar 
waarin een wetsvoorstel tot uitbreiding van de Wabm 
met een hoofdstuk Handhaving is ingediend - 
geduurd, voordat daar een aanvang mee is gemaakt 
(zie hiernaj. 

Met de constatering, dat een goede handhaving niet 
goed mogelijk is zonder een goed vergunningen-
beleid, een goede controle en een consistent beleid bij 
de hantering van bestuurlijke sancties, wordt in de 
notitie tenslotte op scherpe wijze de vinger op de 
zwakke plek gelegd. De praktijk bij de uitvoering van 

- de Hinderwet, waar met de vergunningplicht op grote 
schaal de hand werd gelicht, had dit inmiddels wel 
duidelijk aangetoond. 

Door de hiervoor al genoemde knelpunten in de 
organisatie, een zekere koudwatervrees bij politie en 
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bij het openbaar ministerie, dat immers een geheel 
nieuw terrein moest betreden, maar vooral ook door 
het feit dat aan de handhaving van het milieurecht, 
met name van de zijde van het bestuur weinig 
prioriteit werd gegeven en het openbaar ministerie er 
weinig voor voelde in gedoogsituaties de kastanjes uit 
het vuur te halen, is de strafrechtelijke handhaving in 
de beginjaren niet erg van de grond gekomen. Het 

. adagium `strafrecht is ultimum remedium' kon in 
deze situatie dan ook in brede kring opgeld doen. 

Intensivering van de handhaving 

De aanleiding : de Uniseraffaire 

De sinds 1981 aan het licht gekomen gevallen van 
bodemverontreiniging en enkele ernstige gevallen van 
milieuverontreiniging door lozing-van gevaarlijke 
stoffen zoals de beruchte Uniser-affaire, hebben . 
uiteindelijk een ommekeer te weeg gebracht. 

Een zaak als de Uniseraffaire, waarin door de 
EMK-Uniserbedrijven jarenlang illegaal afvalstoffen 
waren geloosd in'de bodem en het oppervlaktewater, 
is een illustratief voorbeeld van de tekort schietende 
handhaving in de jaren daarvoor. In deze zaak is 
zowel bestuurlijk als strafrechtelijk opgetreden. De 
commissie-Hellinga, ingesteld om de bestuurlijke 
aspecten van het optreden van de verschillende 
betrokken bestuurlijke oVerheden in de Uniserzaak te _ 
onderzoeken, bracht in .1983 haar rapport uit. 
(Rapport Unisercommissie, 1983) De conclusies logen 
er niet om. De commissie constateerde dat te weinig 
controle was uitgeoefend op de betrokken bedrijven 
en voorzover dit gebeurde bleken de overheden de 
overtredingen te gedogen: van een adequaat 
bestuurlijk optreden door de verschillende overheden 
was geen sprake geweest, men bleek steeds bereid tot 
heroverweging, nader beraad, uitstel of soepele 
toepassing. 

De commissie laakte het gescheiden opereren van 
de verschillende overheidsinstanties; waartussen 	• 
weinig geneigdheid bestaat tot samenwerking. De 
versnipperde handhavingsorganisatie werd als een 
groot obstakel gezien .  voor een adequate handhaving. 
Van alle goede voornemens uit het coordinatierapport 
uit 1976 bleek dus in de praktijk weinig terecht te zijn 
gekomen. Daarnaast speelden factoren een rol, als de 
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onvoldoende bezetting van ,diensten en onvoldoende 
kennis op het gebied van chemisch afval. De lagere 
overheden werden naar het oordeel van de commissie 
ook onvoldoende gesteund door onder andere de 
regionale inspecties en het ministerie. De Inspecties 
hadden gelet op hun bevoegdheden op het terrein van 
de handhaying een initierende rot moeten spelen. 

De controle was duidelijk te kort geschoten. 
Behalve op de "verkokering' van het toezicht, wees de 
commissie in dit verband op het probleem, dat men 
bij het toezicht niet graag de rol van politie-agent 
speelt, omdat dit niet goed spoort met de relatie.die 
men met het betrokken bedrijf heeft opgebouwd in de 
fase van de vergunningverlening. Dit probleem - wel 
aangeduid als het 'twee-pettenprobleem' - hangt 
samen met de verweving van toezichthoudende- en 
opSporingsbevoegdheden en was al eerder 
onderkend. (Aalders, 1980) In de Uniserzaak bleek 
dit samengaan van bevoegdheden een van de belang-
rijkste kne1punten in het bestuurlijk optreden. 

De commissie wees tenslotte op de wetgeving, met 
name die met betrekking tot chemisch afval. Naar 
haar oordeel bood deze, door de vage omschrijvingen 
van de chemicalien en het ontbreken van voorzie-
ningen zoals een verplichte stoffenregistratie, onvol-
doende mogelijkheden voor de beheersing van de 	- 
afvalstroom en voor een effectief optreden. In de 
aanbevelingen stelde de commissie voor te komen tot 
een vergaande bundeling van controlerende diensten 
en een scheiding van vergunningverlenende bevoegd-
heden en toezichthoudende taken. Een van de meest 
besproken aanbevelingen is de instelling van een op 
landelijk niveau opererende, op crimineel gedrag 
gespecialiseerde groep deskundigen, naar hef 
voorbeeld van de FIOD. Met een dergelijke Milieu-. 
hygienische Inspectie en Opsporingsdienst (MIOD) 
zou naar het oordeel van de commissie het bijeen-
brengen van bewijs beter kunnen plaatsvinden zonder 
dat daarvoor ambtenaren maandenlang aan hun 
normale werk behoeven te worden onttrokken. Met 
deze aanbeveling kreeg het idee van een nationaal 
korps milieupolitie, dat destijds door het IOHM was 
afgewezen, weer een nieuwe impuls. 

De ernst van de Uniserzaak had inmiddels 
aanleiding gegeven'tot een strafrechtelijke vervolging, 
die eindigde met het opleggen van gevangenisstraffen 
aan de directeuren en enkele medewerkers. De 
strafzaak toonde aan, dat aan een strafrechtelijk 
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optreden in milieuzaken belangrijke haken en ogen 
kleven: het opsporingsonderzoek en het op basis 
daarvan voorbereiden van het procesverbaal kost zeer 
veel tijd en moeite, terwijl het resultaat niet altijd 
bevredigend is, omdat bij gebrek aan bewijs veel 
zaken stranden. De bewijsbaarheid is vaak een 
probleem (in de Uniserzaak speelde met name het 
bewijs van de schadelijkheid van een waar in de zin 
van artikel 174 WvSr) zeker als een puidelijke 
omschrijving van hetgeen strafbaar is ontbreekt. 

De wetgeving vertoont op dit punt duidelijke 
lacunes. Vaak ontbreken duidelijke definities in de 
wet, missen vergunningvoorschriften voldoende 
scherpe formuleringen en ontbreken wettelijke 
bepalingen, die een voorwaardeszijn voor de bewijsle-
vering. Een voorbeeld hiervan vormt de strafzaak 
tegen Verhoeven Oil Recycling BV, waarin de firma 
werd vrijgesproken van de telastegelegde overtre-
dingen van de Wet chemische afvalstoffen. Het wettig 
bewijs kon niet worden geleverd, omdat geen regeling 
was getroffen met betrekking tot de monsterneming, • 
op welke wijze de monsters 'moeten worden geanaly-
seerd en hoe de wettelijke definitie van het begrip 
chemisch afval op de monsters . moet worden 
toegepast. (Addink, 1987) 

Intensiveringsbeleid wetgeving chemisch afval 

De Uniseraffaire is aanleiding geweest voor een 
beleid gericht op een intensivering van de 
handhaAng van de milieuwetgeving. In het besef dat 
het frauduleus handelen zich voor een belangrijk deel 
voordoet in de chemisch afvalsector, is in eerste 
aanvang de intensivering gericht op de de 
handhaving van de wetgeving chemisch afval. In 1984 
komt de minister van VROM met het Meerjarig inten7  
siveringsprogramma wetgeving chemisch afval. (MIP, 
1984) Hoofddoelstelling van het programma is een 
meer professionele en systematische handhaving en 
het kweken van een grotere betrokkenheid bij het 
bestuur, door de lagere overheden te ondersteunen bij 
het opbouwen van kennis en vaardigheden en hen bij 
•het toezicht te betrekken. De Inspectie Milieuhygiene 
heeft daarbij een sleutelpositie gekregen. Meer dan 
voorheen wordt de inspectie gezien als spin in het ' 
web van overlegvormen. 

Ter uitvoering van het intensiveringsbeleid is een 
groot aantal concrete projecten van start gegaan om 
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het toezicht te verbeteren: uitgebreide opleidings- en 
trainingsprogramma's, voorlichtingsactiviteiten, het 
samenstellen van leidraden voin de uitvoering van 
toezicht, het beschikbaar stellen van bemonsterings-
en analysefaciliteiten. De beleidsvoornemens richten 
zich met name op de organisatie van de bestuurlijke 
handhaving. Als de Uniserzaak eon ding had 
duidelijk gemaakt, dan was het wel dat het daar nog 
steeds aan schortte. 

Om een nauwere samenwerking van de grond te 
krijgen wordt de opbouw van zogenaamde handha-
vingsnetwerken voorgesteld, waarbij de al bestaande 
overlegvormen alS basis fungeren. Om de samen-
werking bij het toezicht te bevorderen bedachten de 
opstellers van het intensiveringsprogramma de 
zogenaamde 'clubbeltjesprojecten': met fihanciele 
ondersteuning van het rijk worden controlepro-
gramma's opgezet, waarbij bedrijven in een bepaalde 
branche van de chemische (afval)sector worden 
gecontroleerd door alle betrokken instanties 
gezamenlijk. 

Tot de beleidsvoornemens behoort ook het stimu-
leren van politie en justitie en het leggen van nauwere 
contactenjussen deze instanties en de toezichthou-
dende diensten. De reguliere politie kan, zo wordt 
gesteld, niet alleen als opsporingsorgaan met het oog 
op een vervolging, maar ook, als onderdeel van de 
normale surveillancetaak, in de dagelijkse praktijk 
een belangrijke bijdrage leveren door informatie, 
verkregen via de surveillance, door te spelen naar de 
lagere overheden, waarmee het controlewerk van de 
toezichthouders kan worden ondersteund. De milieu-
coordinator bij de politie is daarbij een spilfunctie 
toegedacht als contactpersoon en intermediair tussen 
politie en toezichthouders. 

Om de samenwerking met het openbaar ministerie 
te verbeteren wordt rneer overleg over de aanpak van 
handhavingszaken door het bestuur bepleit. Ook op 
dit punt stellen de opstellers van het programma voor 
meer werk te maken van kennisoverdracht aan het 
openbaar ministerie door middel van cursussen, 
excursies en dergelijke. Met het oog op een goede 
informatievoorziening voor opsporing en vervolging 
is in december 1985 het Centraal Landelijk Informa- , 
tiepunt Milieudelicten (CLIM) opgericht, dat tot doel 
heeft gegevens over milieudelicten te verzamelen, te 
registreren en te analyseren, om zodoende een beter 
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beeld te krijgen van de aard en omvang van de 
milieucriminaliteit. 

De beleidsvoornemens in het intensiveringspro-
gramma zijn niet direct als onvoldoende gekenschetst, 
maar vanaf het begin is emstige twijfel uitgesproken 
of meer samenwerking de panacee is voor de door de 
Unisercommissie geconstateerde knelpunten in de . 
organisatie van de handhaving. In vrij brede kring 
werd dan ook aangedrongen op de instelling van een 
centrale opsporingsinstantie, zoals door de Uniser-
commissie was aanbevolen. (Hendriks, 1989) Deze ' 
aanbeveling heeft de minister van VROM niet willen 
overnemen. In plaats daarvan wordt in februari 1985 
het Milieubijstandsteam ingesteld, dat tot taak heeft 
bijstand te verlenen of zonodig deel te nemen aan 
opsporingsonderzoeken in samenwerking met andere 
opspdringsinstanties, onder verantwoordelijkheid van 
het openbaar rninisterie. Het team is geen 
zelfstandige opsporingsdienst, maar een samenwer-
kingsverband van medewerkers van de Inspecties 
Milieuhygiene, de afdeling Handhaving Milieuwet-
geving van de Hoofdinspectie en opsporingsambte-
naren van de afdeling Algemene Recherchezaken van 
het ministerie van VROM..De assistentie van het 
Milieubijstandsteam kan worden ingeroepen in zaken 
,met een gecompliceerd of omvangrijk karakter, - 
waarbij deskundigheid in de juridische of technische 
.sfeer nodig is. 

Verbetering van het wettelijk instrumentarium 

Ter onderbouwing van de beleidsvoornemens uit 
het MIP en de verbetering van de handhaving in het 
algemeen is in 1985 het Handhavingsonderzoekpro-
-gramma milieuwetgeving (HOP, 1985) van start 
gegaan. Dit programma voorziet in een groot aantal 
onderzoeken naar de mogelijkheden ter verbetering 
van Onder meer de handhaafbaarheid van de milieu-
wetgeving, de strafrechtelijke handhaving van de 
milieuwetgeving en de afstemming tussen bestuurlijk 
en strafrechtelijk bptieden. 

Uit het onderzoekprogramma is een groot aantal 
rapporten vOortgevioeid.-Onder meer is een empirisch 
onderzoek gedaan naar de toepassing van de WED 
op de milieuwetgeving (Toepassing WED, 1988), de 
wenselijkheid van de administratieve boete of 
uitbreiding van de transactiemogelijkheden bij de 
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handhaving van het milieurecht. (Administratieve 
boete, 1988) 

Met de verbeteringeti in het handhavingsinstrumen-
tarium is inmiddels een begin gemaakt. In de Wabm 
zal een Hoofdstuk Handhaving worden opgenomen, 
waarin alle bepalingen over toezicht en de sancties 
die nu nog in de sectorale milieuwetten zijn geregeld 
zullen worden samengevoegd en gehainConiseerd. 
(VAR, 1988) Intussen zullen de milieuhygienische 
wetten worden aangevuld met een bepaling die het 
mogelijk maakt bij overtredingen een dwangsom op 
te leggen. (Dwangsom, 1988) 

Stand van zaken . 

Het intensiVeringsbeleid heeft vooral tot doel betere 
voorwaarden te scheppen voor een systematische en , 
consistente handhaving. Volgens het eerste Voort;  
gangsbericht inzake de ontwikkeling handhaving  milieu- 
wetgeving, waarmee aan de Tweede Kamer een 
overzicht wordt gegeven van de stand van zaken bij 
de ontwikkeling van de handhaving, zal dit zijn 
doOrwerking krijgen naar het'openbaar ministerie in 
die zin, dat zij gebaat zal zijn bij een systematischer 

• aanpak van de handhaving. (Eerste voortgangsbericht 
handhaving, 1984). 

De intensivering van het handhavingsbeleid is zeker 
niet voorbij gegaan aan het openbaar ministerie. 
Zowel in de sfeer van de organisatie, de beleids-
vorming - het formuleren van een opsporings- en 
vervolgingsbeleid - als bij de praktische uitvoering en 
de samenwerking met de bestuurlijke overheden 
waren in de loop der jaren overigens al de nodige 
voorzieningen tot standgebracht. 

Bij de arrondissementsparketten was al vanaf de 
jaren zeventig het specialisme van de milieu-officier 
ontstaan. Op landelijk niveau is toen ook al de 
werkgroep 0.M.-Milieu van de landelijke vergadering 
van officieren van justitie, belast met de opsporing 
van economische delicten in het leven geroepen. In 
dit overleg, waarin ook de verschillende betrokken 
departementen zijn vertegenwoordigd, komen allerlei 
algemene zaken betreffende handhaving aan de orde 
(prioriteitenstelling bij de opsporing, het vervolgings-
beleid, afstemming met de bestuurlijke handhaving en 
dergelijke). Op regionaal niveau functioneert het 
Provinciaal Milieu-Overleg, waarin het openbaar 
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ministerie met vertegenwoordigers van gemeenten, 
provincies, politie en bijzondere opsporingsdiensten 
beraadslagen over het handhavingsbeleid. Tenslotte 
speelt het openbaar ministerie een rot in het lokale 
driehoeksoverleg. Met de intensivering zijn de 
contacten tussen het openbaar ministerie en bestuur 
uitgebreid, onder meer in het kader van de acties 
uitgevoerd door het Milieubijstandsteam. (Tweede 
Voortgangsbericht, 1985) Uit onderzoek naar de 
afstemming tussen Bestuur en Justitie in de praktijk 
blijkt overigens dat de verschillende overlegfora niet 
in alle gevallen optimaal functioneren. Omdat nog 
maar in een beperkt aantal gevallen door het bestuur 
zaken worden aangebracht bij het openbaar minis-
terie, is de behoefte aan afstemming niet zo groot. 
(Afstemming Bestuur-Openbaar Ministerie, 1988). 

Binnen het openbaar ministerie is niettemin wet 
duidelijker de behoefte gevoeld aan het formuleren 
van een opsporings- en vervolgingsbeleid in samen-
spraak met bestuurlijke overheden. In een aantal 
arrondissementen zijn dan ook beleidsafspraken 
totstandgekomen tussen bestuur en justitie over de 
afstemming van bestuurlijk en strafrechtelijk 
optreden. Het strafrecht speelt, enkele ,spraakma- , 
kende gevallen daargelaten, die dan meestal ook wet 
grote aandacht in'de media krijgen, in de praktijk van 
de handhaving toch nog een betrekkelijk bescheiden 
rol. 	 - 

Uit onderzoek haar de toepassing van de WED op 
de milieuwetgeving over de jaren 19824984 blijkt dat 
het vervolgingsbeleid, hoewel er grote verschillen zijn 
per arrondissement, nog op een laag pitje staat. Een 
groot aantal aangebrachte zaken wordt met een sepot 
afgedaan. Voorzover het openbaar ministerie reden 
ziet voor een optreden, wordt veelal een schikking 
getroffen. De transactiebedragen zijn over het 
algemeen aan de lage kant. Op een beperkt terrein: 
overtredingen in de sfeer van de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren (en in mindere mate de Wet 
chetnische afvalstoffen) is van een gerichte opsporing 
sprake. ,(Toepassing WED, 1988) Uit een vervolgon-
derioek over de periode 1985-1986 blijkt een iets 	• 
positiever beeld: het sepotpercentage is aanzienlijk, 
gedaald en delicten op grond van de Hinderwet en de 
Afvalstoffenwet maken inmiddels een groter aandeel 
uit van het totaal van delicten dat wordt aangebracht. 
De onderzoekers wijzen er op, dai een zeer gering 
aantal delicten wordt opgespoord door bijzondere 
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opsPoringsambtenaren, hetgeen te maken kan hebben 
filet het feit dat deze niet snel aansturen op een straf-
rechtelijke aanpak, maar de zaken eerder aankaarten • 
bij het bestuur. (Toepassing WED, 1989) 

Al snel karat men daarmee in een discussie over 'de 
- kip of het ei', maar de conclusie mag wel zijn, dat van 
een actief opsporingsbeleid dook het openbaar minis-
terie geen sprake kan zijn, wanneer zaken buiten het 
strafrechtelijk circuit worden gehouden en, 
omgekeerd, bij het ontbreken .  van een eenduidig 
beleid bij het openbaar ministerie zich geen actief 
opsporingsbeleid bij het bestuur ontwikkeld. Een rol 
speelt daarbij zeker ook, dat de communicatie tussen 
bestuur en openbaar ministerie, ondanks het bestaan 
van verschillende overlegfora waarin men elkaar treft, 
niet goed verloopt. 

Uit onderzoek naar de bestuurlijke verwachtingen 
en ervaringen omtrent de strafrechtelijke handhaving 
van het milieurecht rblijkt dater in het algemeen grote 
onduidelijkheid heerst over de organisatie en het 
beleid van het openbaar ministerie. Het openbaar 
ministerie wordt gezien als een onberekenbare . organi-
satie, waarin het ontbreekt aan eenduidig beleid door 
de verschillen in taakopvatting en, vanwege het roule-
ringssysteem, het sebrek aan continulteit. (Van de 
Bunt, 1989) In bestuurskringen wordt, aldus Van de 
Bunt, te weinig rekening gehouden met het feit dat 
het openbaar ministerie niet . alleen bestuurlijk is 
georienteerd, maar daarnaast ook onderdeel is van de 
rechterlijke macht en daarmee spiegelbeeld is van de 
bestuurder door zijn onafhankelijkheid, lijdelijkheid 
en casuistische instelling, die een belangrijke 
waarborg vormen voor een onpartijdige toepassing 
van het recht. Van een gezamenlijke aanpak is dan 
ook op dit moment nog maar in beperkte mate 
§prake, al lijkt er een kentering zichtbaar, wellicht 
mede door de intensivering van de handhaving 
waarbij door middel van gezamenlijke opsporings-
acties en de samenwerking in het kader van het 
Milieubijstandsteam meer betrokkenheid van politie 
en justitie ontstaat. 

Verschillende visies over de rol en effectiviteit van 
het strafrecht 

Behalve de organisatieproblemen, zoals die in het 
voorafgaande naar voren zijn gebracht, speelt de visie 
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dat het strafrecht ultimum remedium behoort te zijn 
een belangrijke rol in het denken over de bijdrage van 
het strafrecht aan de handhaving van het milieurecht. 
Zowel in kringen van het bestuur als in die van het 
openbaar ministerie wordt hierop vaak terugge-
grepen. Onderzoek naar de gedachten die hierover in 
theorie en praktijk bestaan, leert dat er achter het 
begrip ultimum remedium verschilende opvattingen 
schuilen. Vaak wordt gesteld dat het strafrecht alleen 
een rol .heeft te vervullen in geval van ernstige 
•vormen van milieucriminaliteit, gelet op de ingrij-
pendheid van de strafsancties en het aspect van 
leedtoevoeging dat voorzit bij de strafrechtelijke 
sanctionering. In deze visie is het'strafrecht ook niet 
bijzonder geschikfvoor de handhaving van het 
moderne ordeningsrecht, dat zich van de klassieke 
strafrechtelijke normen onderscheid door het 'ethisch 
indifferente karakter' van de normen. Van de Bunt 
wijst er op dai in deze opvatting een principieel 
onderscheid wordt gezien tussen straf- en administra-
tieve sancties. 

De vraag is echter of er tussen beide soorten 
sancties een zo wezenlijk onderscheid valt te maken. 
Zeker op het terrein van het economisch strafrecht, 
waar de bijkomende straffen en maatregelen een 
sterke gelijkenis vertonen met bepaalde administra-
tieve sancties (bijvoorbeeld stilleggihg van de onder-
neming en verrichting van hetgeen wederrechtelijk is 
nagelaten of nalaten van wat wederrechtelijk is 
gedaan) is van een dergelijk principieel onderscheid 
niet echt sprake. Ook de bevoegdheden van het 
openbaar ministerie in,economische strafzaken 
(onder andere vOorlopige maatregelen, transactie 
onder voorwaarden) zijn•meer bestuurlijk van aard - 
hiermee wordt eerder herstel beoogd, dan leedtoe-
voeging. 

Het ultimum remedium-karakter van het strafrecht 
wordt daarnaast wel beargumenteerd vanuit het 
bijzondere ingrijpende karakter van de sancties; 
toepassing van deze sancties komt dan ook pas aan 
de orde wanneer bestuurlijke middelen falen. Hoewel 
dit uitgangspunt niet geheel onjuist is, moet daarbij 
wel in aanmerking worden genomen, -dat in de 
praktijk van de strafrechtstoepassing voorzover het 
-milieudelicten betreft het hoogst zelden tot het 
opleggen van vrijheidsbenemende maatregelen .komt. 
Bovendien zijn de bestuursrechtelijke sancties vaak 
evenzeer als onevenredig zwaar te beschouwen. 
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De subsidiaire rol van het strafrecht wordt tenslotte 
wel bepleit door te wijzen op de verantwoordelijkheid 
van het bestuur, dat in eerste instantie zorg moet 
dragen voor de naleving van de door haar gestelde 
voorschriften. (Haentjens, 1986) Toepassing van het 
strafrecht kan wel een ondersteuning zijn als middel 
tot `norminscherping', maar primair zal het bestuur 
moeten optreden. (Boogaards, 1985) 

Tegenover de visie dat het strafrecht een subsidiaire 
rol heeft, staat een meer pragmatische opvatting, die 
het strafrecht een gelijkwaardige rol naast het 
bestuursrecht toekent. In deze benadering wordt de 
keuze voor een bestuursrechtelijk, dan wel strafrech-
telijk optreden vooral bezien vanuit de effectiviteit, 
waarbij van geval tot geval moeten worden beoor-
deeld of het bestuur of het openbaar ministerie (of 
eventueel beide) moeten reageren. (Verfaille, 1989) 

Niet alleen in de praktijk van de handhaving 
bestaan verschillen in opvatting over de functie van 
het strafrecht, ook in de theorie zijn de geesten 
verdeeld. De discussie over de rol van het strafrecht 
is met name in de Icing van strafrechtsweten-
schappers recent weer opnieuw opgelaaid. De kritiek 
richt zich daar vooral op het instrumentalistisch 
denken dat in het strafrecht, zowel in het commune 
als in het economische, strafrecht de laatste decennia 
zo sterk de boventoon is gaan voeren en waarbij meer 
de effectiviteit dan de waarborgfunctie van het straf-
recht het denken is gaan beheersen (onder andere 
Wladimiroff, 1989). De strafbaarstelling wordt 
volgens velen niet meer gebaseerd op rationele 
argumenten, maar op de onmacht van wetgever en 
bestuur. (Schalken, 1989; Nijboer, 1989) Deze 
argumenten snijden zeker hout, waar het de fraudebe-
strijding in het algemeen aangaat. De vraag is echter 
of daarmee een marginate rol voor het strafrecht bij 
de handhaving van het milieurecht moet worden 
aangenomen. 

Wat vermag het strafrecht bij de handhaving van 
het milieurecht? 

Het is de vraag of het wel zinvol is over de rol van 
het strafrecht in abstracte en absolute termen te 
praten en de beschermende en instrumentele aspecten 
diametraal tegenover elkaar te zetten. Uiteraard dient 
de waarborgfunctie van het strafrecht niet onderge- 
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• sneeuwd te raken, maar er kan niet aan voorbij 
gegaan worden, dat aan de handhaving van de 
ordeningswetgeving, gelet op de aard van de noimen 
die daarbij in het geding zijn, instrumentele aspecten 
kleven. De normen zijn gericht op het bereiken van 
bepaalde beleidsdoelstellingen; de strafrechtelijke 
handhaving draagt daar dan onwillekeurig de sporen 
van. Op dit terrein is eeti strafrechtelijk beleid los van 
de beleidsdoelstellingen van het bestuur dan ook niet 
goed denkbaar. Het bijzondere regime van sancties en 
maatregelen van de WED is daarop ook afgestemd. 
Het voorziet in sancties, die het mogelijk maken de 
overtreder te dwingen de schade die door het 
strafbaar feit is toegebracht te herstellen. 

Met name bij de handhaving van het milieurecht 
zijn die 'mogelijkheden belangrijk. Weliswaar beschikt 
ook het bestuur oyer dergelijke sancties (bestuurs-
dwang, sluiting, dwangsom), maar in bepaalde 
gevallen kan een optreden door het openbaar minis-
terie meer effect hebben. In de eerste plaats kan van 
een strafrechtelijk optreden een belangrijke normbe-
vestigende en preventieve werking uitgaan. Het kan 
daarnaast, zeker wanneer bestuurlijk optreden niet tot 
het gewenste resultaat leidt, een belangrijke 
aanvulling zijn op de bestuurlijke inspanningen. In 
bepaalde gevallen is een optreden van de officier van 
justitie zelfs meer aangewezen dan een bestuurlijk 
optreden, bijvoorbeeld wanneer in spOedeisende 
gevallen direct een einde moet worden gemaakt aan 
de overtreding. Bestuurlijke sanctietoepassing geeft in 
zo'n situatie niet altijd direct het gewenste resultaat; 
een voorlopige maatregel op grond van artikel 28 
WED kan dan effectiever zijn. 

Steeds zal in samenspraak met het bestuur een 
afweging moeten plaatsvinden voor welk optreden 
gekozen moet worden. Voorop blijft wel staan, dat de 
opsporing en vervolging een zaak is van het openbaar 
ministerie, dat zich daarbij niet alleen laat leiden 
door beleidsdoelstellingen, maar ook eigen criteria-
aanlegt, ontleend aan regels en beginselen van straf-
recht en beginselen van behoorlijke rechtspleging. 
Het blijft de taak van het openbaar ministerie 
behoren te komen tot een evenwichtig opsporings- en 
vervolgingsbeleid. 

De handhaving van het milieurecht staat 
momenteel nog in de spreekwoordelijke kinder-
schoenen. Zoals dat met kinderen gaat, worden die 
niet groot zonder een aantal kinderziektes te hebben 
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doorgemaakt. Het groeien is bovendien een proces 
van vallen en opstaan. Zo vergaat het de handhaving 
van het milieurecht, zoals is gebleken, ook. 
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Overzicht van 

milieuwetgeving 

Onderstaand overzicht is gebaseerd op uit: Bos, 
J.L. (red.), Natuur, milieu en wet, Heerlen, Vereniging 
politie, dieren- en milieubescherming, 1985. Het 
overzicht geeft een, overigens niet uitputtende, 
opsomming van wetten op het gebied van milieu 
(algemeen, bodem, geluid, dieren, natuur). De keuze 
bij het opnemen van wetten in een overzicht is altijd 
arbitrair. Dit geldt zeker in het geval van milieuwet-
geving, die voor een groot deel is ondergebracht bij 
andere wetten. Zo zijn niet alle aanverwante wetten 
opgenomen, zoals de Woningwet en de Arbeidsvoor- • 
waardenwet. Dit overzicht van 57 wetten en 
bepalingen wordt dan ook onder voorbehoud 
gepubliceerd. 

Algemeen 
1. Wet algemene bepalingen milieuhygiene 
Onderwerp: onderwerpen eriprocedures die in alle 
milieuwetten voorkomen op zo gelijkvormig 
mogelijke wijze regelen. 

2. Hinderwet 
Onderwerp: voorkomen van gevaar, schade of hinder 
die door inrichtingeh daarbuiten kan worden veroor-
zaakt. 

3. Wet op de ruimtelijke ordening 
Onderwerp: het zo goed mogelijk verdelen en 
beheren van de schaarse grond die Nederland ter 
beschikking staat. 

4. Elektriciteitswet 
Onderwerp: het veiligstellen van een doelmatige 
elektriciteitsvoorziening en van veiligheid en doelma-
tigheid voor elektrische apparaten. 
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5. Kernenergiewet 
Onderwerp: bevorderen van een goede ontwikkeling 
op het gebied van de vrijmaking van kernenergie en 
van het gebruik van radioactieve stoffen en ionise-
rende stralen uitzendende toestellen. Tevens is 
onderwerp het' stellen van regels ter bescherming 
tegen de 'daaraan verbonden gevaren. 

6. Stoomwet 
Onderwerp: controle op de veiligheid van stoomtoe-
stellen mogelijk maken, en tev -ens voor toestellen 
waarin verwarming plaatsvindt en damp of vloeistof 
onder een hogere druk staat dan die van de 
dampkring. 

7. Warenwet 
Onderwerp: de keuring van en controle op de 
kwaliteit van eet- en drinkwaren en andere bij AMVB 
aan te wijzen goederen, waarbij de volksgezondheid 
en de eerlijkheid in de handel de toetsingcriteria zijn. 
De wet is niet van toepassing op vleeswaren, 
voorzover de keuring valt onder de Vleeskeuringswet. 

,r 

8. Wet bodemmaterialen Noordzee 
Onderwerp: regelgeving voor de winning van bodem-
materialen. Onder bodemmaterialen wordt in deze 
wet verstaan, zout, grind, schelpen en klei. 

9. Wet hygiene en veiligheid zweminrichting ' 
Onderwerp: bevordering van veiligheid en hygiene in 
plaatsen waar gezwommen kan worden. Onder 
zweminrichtingen worden verstaan, voor publiek en 
aangewezen groepen van personen toegankelijke 
plaatsen die ziin ingericht om te zwemmen, met 
bijbehorende terreinen en gebouwen. 

10. Wet hygiene kampeerplaatsen 
Onderwerp: regelgeving voor kampeerplaatsen. 
Onder kamPeren wordt verstaan recreatief 
overnachten anders dan in hotels, woningen, pensions 
of vaartuigen. 

11. Algemene politie of plaatselijke verordening (APV) , 

12. Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
Onderwerp: de oppervlaktewateren meren, plassen, 
sloten, kanalen en rivieren - zoveel mogelijk zuiver te 
houden- of te maken. 
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13. Wet voorkoming verontreiniging door schepen 

14. Wet verontreiniging zeewater 
Onderwerp: nationale uitvoering van het gedrag van 
25 februari 1972 van Oslo ter voorkoming van 
vervuiling van de zee door storten uit schepen en 
luchtvaartuigen. 

15. Wet olieverontreiniging zeewater 
Onderwerp: het voorkomen van de verontreiniging 
van de zee ten gevolge van het lozen van olie uit 
schepen. De wet is van toepassing op schepen die in 
Nederland thuishoren overal ter wereld en gedeel-
telijk op niet Nederlandse schepen als zij binnen de 
Nederlandse territoriale wateren zijn. 

16. Grondwaterwet 
Onderwerp: regelingen met betrekking tot het grond-
water. 

17. Grondwaterwet waterleidingbedryven 
Onderwerp: het doel van de wet is de problemen die 
ontstaan, ten gevolge van wateronttrekking aan de 
bodem door drinkwaterleidingbedrijven. ' 

18. Rivierenwet 
Onderwerp: het doel van de wet is de onbelemmerde 
vaart op de belangrijke rivieren en stromen in ons 
land te verzekeren en om de waterkeringen te 
beschermen. 

• 19. Waterleidingwet 
Onderwerp: de wet regelt het toezicht op de waterlei-
dingbedrijven met het oog op de belangen van de 
volksgezondheid. Een tweede onderwerp is de reorga-
nisatie van de openbare drinkwatervoorziening. 

20. Wetboek van strafrecht 
De artikelen 172 tot en met 1736 regelen het opzet-
telijk of culpoos verontreinigen van watervoorzie-
ningen. 

21. Provinciale verordeningen op watergebied 

22. Plaatsellike verordeningen op watergebied 
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Bodem 

23. Meststoffen ,wet 
Onderwerp: regeling inzake verhandelen van 
meststoffen en bescherming van de , bodem. 

• 
24. Afvalstoffenwet 
Onderwerp: koMen tot beperking en een betere 
verwerking van de stroom afval die in onze samen- 
leving is ontstaan. 

25. Bestrijdingsmiddelenwet 
Onderwerp: regelen van de toelating en het gebruik 
van bestrijdingsmiddelen. 

• 26. Destructiewet 
Onderwerp: het door verwijdering, verwerking en 
vernietiging van dode dieren en afval van dierlijk 
materiaal schade voor de volksgezondheid te 
voorkomen. 

27. Mijnwet 1810 
Onderwerp: het vastleggen van de rechten op bodem-
schatten, de exploitatie daarvan en de vergoeding van 
schade ten gevolge van exploitatie. 

28. Ontgrondingenwet 
Onderwerp: alle belangen die bij ontgrondingen 
betrokken zijn tot hun recht laten komen, zodat niet 
of de zandwinning of de grondwaterstand of het 
lanaschap per definitie als het belangrijkste wordt 
gezien. 

29. Interimwet bodemsanering 
Onderwerp: in de interimwet wordt geregeld: 
- inventarisering; 
- saneringsprogramma's; 
- bevoegdheden voor de bestuursinstanties om in het 
betrokken gebied op te kunnen treden en de rioodza- 
kelijke maatregelen te kunnen nemen; 
- financiele bepalingen; 

• beroep. 

30. Wet bodembescherming 
Onderwerp: in het belang van de bescherming van 
het milieu en van de volksgezondheid regels stellen 
ten einde de bodem en in het bijzonder het grond-
water te beschermen voor zover bestaande regelingen 
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daarvoor geen of in onvoldoende mate uitkomst 
bieden. 

31. Wet chemische afvalstoffen 
Onderwerp: de wet regelt de inzameling, verwerking 
en verwijdering van chemische afvalstoffen en 
afgewerkte olie. 

32. Wet gevaarlijke stoffen 
Onderwerp: het doel van de wet is om in het belang 
van de openbare veiligheid, de volksgezondheid en 
ter bescherming van personen werkzaam in onderne-
mingen, het vervoer, de verpakking, de aflevering, de 
nederlegging en het zich ontdoen van gevaarlijke 
stoffen te regelen. 

33. Ontwerpwet-milieugevaarlijke stoffen 
Essentie: nieuwe chemische stoffen mogen pas op de 
markt worden gebracht als ze 45 dagen tevoren bij de 
minister van volksgezondheid en milieuhygiene zijn 
aangemeld. 

34. Wet opsporing delfstoffen 
Onderwerp: regels voor het opsporen van delfstoffen. 

35. Wet op de lijkbezorging 
Onderwerp: zowel het bevorderen van de hygiene als 
de controle op doodsoorzaken, als het regelen van de 
begrafenisrechten. 

36. Provinciale verordeningen op het gebied van de 
bodem 

37. Plaatselijke verordeningen op het gebied van de 
bodem 

Lucht 

38. Luchtvaartwet 
Onderwerp: veiligheid van luchtvaartuigen, deskun-
digheid van piloten, controle van het luchtruim en 
luchthavens en openbare veiligheid zijn onderdeel 
van de regeling, naast het aanwijzen van luchthavens 
en geluidshinder. 
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39. Wet inzake de luchtverontreiniging 
Onderwerp: het voorkomen en beperken van lucht-
verontreiniging. 

Geluid 

40. Wet geluidhinder 
Onderwerp: bedoeld om vele bestaande vormen van 
geluidhinder te verminderen. 

• 41. Zondagswet 
Onderwerp: het veiligstellen van een ongestoorde 
zondagsviering voor gelovigen . die daaraan behoefte 
hebben en het verzekeren van openbare rust. . 

42. Wetboek van strafrecht 
Bepalirigen om geluidhinder, burengerucht en 
dergelijke tegen te gaan. 

43. Wegenverkeerswet 
Onderwerp: het bevorderen van de veiligheid en de 
voortgang in het verkeer. Tevens regelingen voor 
bestrijding geluidhinder en luchtverontreiniging. 

Dieren 

44. Jachtwet. 
Het doel van de wet is de regeling van het. jachtrecht, 
het jagen, de wildstand, de bescherming van sommige 
wilde dieren, het voorkomen en vergoeden van jacht-
schade. Er zijn vier categorieen wild: 
a. grof wild 
b. klein wild 
c. waterwild 

- d. overig wild 

45. Nuttige dierenwet 1914 
Het doel van de wet is de bescherming van in het 
wild levende nuttige dieren. Vogels kunnen hier niet 
onder vallen. 

46. Visserijwet 
1. Doel van de wet: de wet geeft regels vooneen 
doelmatige bevissing. Dit houdt mede in een aantal 
beschermingsmaatregelen ten aanzien van de vis. De 
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wet kent drie sooren visserij: zeevisserij, kustvisserij, 
binnenvisserij (art. I). 

47. Vogelwet 
Het doel van de wet is de bescherming van de in het 
wild levende vogels. Wilde vogels zijn alle in Europa . 
in het wild levende soorten met uitzondering van van 
tamme duiverassen, knobbelzwanen en de in artikel 2 
van de Jachtwet genoemde soorten. 

48. Wet bedreigde uitheemse diersoorten 
De wet regelt het laten voortbestaan van bedreigde 
diersoorten, doch alleen voor zover zij uitheems zijn. 

49. Wet op de dierenbescherming 
Bescherming van huisdieren en bepaalde soorten vee. 

50. Veewet 
- Regelingen betreffende de zorg voor de algemene 
gezondheidstoestand van de veestapel. 

51. Vleeskeuringswet 
Regelingen met betrekking tot het slachten van dieren. 

52. Wet dierenvervoer 
Regels omtrent de bescherming van dieren tijdens 
hun vervoer. 

Natuur 

53. Boswet 
Het handhaven en zo mogelijk uitbreiden van het 
oppervlak aan bosareaal zowel uit een oogpunt van 
economische waarde als ter wille van het natuurschoon. 

54. Natuurbeschermingswet 
Het veiligstellen en behouden van natuurgebieden die 
uit een oogpunt van algemeen belang om hun natuur- 
schoon of hun natuurwetenschappelijke betekenis 
daarvoor in aanmerking komen. 

55. Monumentenwet 
Het beschermen van cultuurhistorische monumenten. 

56. Provinciale verordeningen op natuurgebied 

57. Plaatsekke verordeningen op natuurgebied 
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Is het Openbaar Ministerie 

berekend voor zijn 

milieutaak? 

dr. H.G. van de Bunt* 

Inleiding' 

De strafrechtelijke handhaving van,milieuwetten zal 
de komende jaren sterk aan betekenis winnen. In de 
uitoefening hiervan is een belangrijke rol voor het 
Openbaar Ministerie (0.M.) weggelegd. Is deze 
organisatie wel berekend voor de zwaardere taak die 
in het verschiet ligt? 

Inmiddels zijn door het Ministerie van Justitie 
negentien formatieplaatsen voor milieu-officieren aan 
het O.M'. toegeken4. In totaal zal tot 1994 ongeveer: 
20 miljoen gulden voor Justitie beschikbaar komen. 
Extra formatieplaatsen vormen, daarover zal iedereen 
het eens zijn, evenwel onvoldoende voorwaarden 
voor - een adequate taakuitoefening in de nabije 
toekomst. Het is noodzakelijk dat ook organisato- 

. rische verbeteringen worden aangebracht om 
optimaal te kunnen profiteren van de groei van de 
personele middelen.. Deze notitie bevat hiertoe enige 
aanbevelingen. 

Mijn benadering komt kortweg hier op neer: , 
probeer bij de vormgeving van de milieutaak zoveel 
mogelijk aan te sluiten bij het specifieke karakter van 
het O.M. en zorg dat de in theorie sterke kant van het 
O.M. in praktijk goed uit de verf komt. Vanuit dit 

- perspectief zijn de volgende paragrafen geschreven. 

* De auteur is als universitair hoofddocent verhonden aan 
de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit 
van Amsterdam. 
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Positie en functioneren van het O.M. in de 
handhaving van milieurecht 

Dualisme: kracht en zwakte 

De officier van Justitie is geaccrediteerd bij de 
rechter en gelieerd aan de bStuurlijke overheid. Hij 
is zowel rechterlijk als beleidsuitvoerend ambtenaar. 
Op dit dualisme in de taak van de officier zijn vele 
problemen en dilemma's met betrekking tot het 
functioneren van het O.M. terug te voeren.. Het 
dualisme is de kracht, maar tevens ook oorzaak van 
zwakte van het 0.M., vooral als partner van de 
bestuurlijke overheid. 

Het O.M. neemt do& zijn dualisme een interme-
diaire sleutelpositie in tussen iudicatieve en execu-
tieve. Het O.M. is als overheidsorgaan gevoelig voor 
de beleidsinzichten en wensen van de bestuurlijke 
overheden. De officier kan deze een rol laten spelen 
in zijn rechterlijke werkzaamheden, bijvoorbeeld in 

•zijn voorlichtende taak voor de rechter. Zoals de 
officier ten overstaan van de rechter vooral zijn 
bestuurlijke gelaat toont, zo kan hij zich in zijn 
contacten met bestuurlijke instanties van zijn 
rechterlijke zijde laten zien. Hierin onderscheidt de 
officier zich principieel van alle overige bestuurlijke 

' partners. In deze specifieke eigenschap ligt de grote 
kracht besloten van het O.M. 

De officier kan zich in de eerste plaats in de beoor-
deling van concrete zaken onafhankelijker en objec-
tiever, dat wil zeggen onder minder politieke of 
maatschappelijke druk en overeenkomstig geldend 
recht, opstellen dan overige ambtelijke organen. 
Concreettetekent dit dat de officier bij de beoor-
deling van milieudelicten het milieu-aspect voorop 
kan stellen zonder direct met overige bestuurlijke 
overwegingen of politieke opportuniteit rekening te 
houden. Hij zal deze `tegenkrachten' uiteraard 
moeten verdisconteren in de strafrechtelijke besluit- . 
vorming, maar dan wel geneutraliseerd door de 
gekozen strafrechtelijke vorm. 

In de tweede plaats kan de officier een opstelling 
kiezen die geen andere ambtenaar zich zou kunnen 
veroorloven, namelijk attenderend en zo nodig corri-
gerend, wanneer een ander overheidsorgaan in de 
uitoefening van zijn handhavingstaak te kort schiet. 
Mist voor de handhaving van milieuwetgeving, 
waarbij zo dikwijls sprake is van bestuurlijk nalaten 
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of gedogen, is deze opstelling van eminent belang. De. 
Hoge Raad heeft deze eigen verantwoordelijkheid van 
het O.M. onderstreept in het DSM-arrest (NJ 86, 
591). De HR overwoog dat de toezegging van een niet 
voor het -vervolgingsbeleid verantwoordelijk 
overheidsorgaan (i.e. de minister of staatssecretaris 
van VROM) dat terzake geen strafvervolging zal 
worden ingesteld op zichzelf het recht van het O.M. 
om tot vervolging te besluiten onverlet laat. 
Annotator Van Veen merkt hierover op: 'Op de eigen . , 
verantwoordelijkheid voor de vervolging dient het 
O.M. zuinig te zijn, omdat het in het belang van een 
onpartijdige rechtshandhaving is, dat het O.M. zijn 
zelfstandigheid bewaart tegenover het beleid van 
andere ambtelijke diensten.' Ook door de 
zogenaamde werkgroep-Bos wordt gewezen op de 
eigen, zelfstandige verantwoordelijkheid van het 
0.M.: `uitblijven van adequate bestuurlijke 
handhaving (vormt) geen alibi voor het uitblijven van 
een strafrechtelijk optreden.' (Werkgroep Justitiele 
handhaving milieuwetgeving, 1989, p. 10) 

Ambtelijke.organisaties zijn gericht op het ontwik-
kelen en uitvoeren van beleid. Zij zijn voorzien van 
uitgebreide verticale (hierarchische) en horizontale 
overlegstructuren. In de taakuitvoering is sprake van 
delegatie en specialisering. Het O.M. heeft weliswaar 
een aantal van deze organisatiekenmerken, maar is in 
tal van opzichten eerder het prototype van een 
professionele organisatie. Het O.M. is een betrek-
kelijk kleine organisatie van professionele beroepsbe-
oefenaars, met een grote directheid in, en 
persoonlijke betrokkenheid bij het nemen van beslis-
singen. 

In zijn beroepshouding spiegelt de officier zich 
meer aan het rechterlijk dan aan het ambtenaars-type: 
hij heeft een castastische instelling en voelt zich ,een 
onafhankelijke, gewetensvolle beslisser. Deze , 	• 
kenmerken zijn niet alleen inherent aan de eerder 
geschetste specifieke aard en kracht van het 0.M., zij 
zijn tevens oorzaak van zwakte. Zwakte, die zich 
zowel in het interne als externe functioneren manifes-
teert vooral wanneer het O.M. als overheidsorgaan 
beleid wil formuleren en uitvoeren. 

Intern functioneren 

De 
( 

rechterlijke attitude gaat gepaard met een 
overgevoeligheid voor het zich schikken in hierar- 
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chische verhoudingen en het maken van bindende 
afspraken. Dit heeft een negatieve weerslag op de 
interne besluitvorming in het 0.M.. Deze verloopt als 
gevolg van uitgebreide consultatieprocedures nogal 
langzaam, want ieders mening moet tot op zekere 
hoogte gerespecteerd worden. flit gaat wel eens ten 
koste van de helderheid, c.q. concreetheid, van de 
genomen besluiten. Bovendien worden de diverse 
commissies, werkgroepen en dergelijke, die de 
beleidsbepaling inhoudelijk moeten voorbereiden on) 
maar niemand te passeren, samengesteld op basis van 
formele criteria, zoals pariteit (ressortsgewijze afvaar-

. diging) en formele rang of positie. In mindere mate 
wordt gekeken naar ervaring, deskundigheid of 
motivatie. Het gevolg van de gesignaleerde overge-
voeligheid voor `ambtenaric is - paradoxaal genoeg - 
dat de interne besluitvorming tiekken van tureaucra-
tisme' vertoont, dat wil zeggen van een trage, slecht 
functionerende bureaucratie. 

Wat lieeft dit nu in de nabije toekomst te betekenen 
voor de kansen van eeri goede aanpak door het O.M. 
van zijn milieutaak? Veel zal affiangen van de tering 
die getrokken wordt uit het verleden. Wordt gepoogd 
om het O.M. beter als ambtelijke organisatie te laten 

• functioneren op het milieugebied, of wordt de 
conclusie getrokken dat dit streven in deze organi-
satie van professionele beroepsbeoefenaars bij 
voorbaat gedoemd is te mislukken? 

In het eerste geval zal veel energie besteed worden 
aan het opzetten van landelijke en regionale interne 
en externe overlegstructuren en zal alles in het teken 
komen te staan van interne coffidinatie, bestuurlijke 
samenhang en departementale afstemming.'In het 
tweede geval zal het accent liggen op decentralisatie 
en aan het faciliteren en versterken van de zaaksbe-
handeling in de eerste lijn. Het is nog te vroeg om 
vast te stellen naar welke kant de weegschaal zal 
doorslaan; daarvoor "staat het milieubeleid op dit 
moment, ondanks de vele jaren die sinds het 
aantreden van de eerste milieu-officeren zijn 
verstreken, nog steeds te veel in de kinderschoenen. 
'Als reactie op de uitdaging die het nationale 

• milieubeleidsplan ook aan het O.M. stelt, is een 
• nieuwe overlegstructuur binnen het O.M. ontwikkeld. 

De ontwikkeling van het beleid zal geen onderdeel 
meer uitmaken van de beraadslagingen van de 
landelijke vergadering van economische officieren. Er, 
is een afzonderlijke landelijke commissie voor milieu 
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in het leven geroepen, samengesteld uit een PG 
(voorzitter) en vijf advocaten-generaal, namens de , 
ressorten. Naast (of onder?) deze commissie zullen 
enkele werkgroepen fungeren, hoofdzakelijk samen-
gesteld uit `zakenofficieren', die een bepaalde sector 
('water', `groen', en dergelijke) voor hun rekening • 
nemen. 

Vooral de instelling van deze werkgroepen is een 
positieve ontwikkeling. Het biedt de mogelijkheid 
voor een direete inbreng en overdracht van kennis 
van de zakenofficieren. Van de landelijke commissie 
in zijn huidige vorm, heb ik minder hoge verwach-
tingen. Een van de lessen die het O.M. uit twintig 
moeizame jaren beleidsontwikkeling getrokken zou 
moeten hebben, is dat niet in abstracto overleg 
gevoerd en `beleid' geformuleerd kan worden. Zonder 
voortdurende voeding vanuit de zaaksbehandeling in 
de eerste lijn loopt elk beleidsoverleg, welke stnictuur 
het ook heeft, het gevaar te blijven steken in vrijblij-
vende gedachtenwisselingen of procedurele 
discussies. Bovendien: niet in beleidsontwikkeling 
maar in de casuistiek ligt de (potentiele) kracht van 
het 0.M. 

Beleid en zaaksbehandeling kunnen niet van elkaar 
gescheiden worden, zo zou mij tegengeworpen 
kunnen worden. Mijn bezwaar is juist dat beleid min 
of meer los van zijn oorspronkelijk doe!, namelijk 
dienstbaar zijn aan de zaaksbehandeling, wordt 
okevat. In deze reificatie van `beleid' schuilt het 
grootste gevaar. Niemand kan ontkennen dat binnen 
het 0.M., ook op het gebied van het milieu, veel tijd 
is besteed aan intern en extern overleg en aan `beleid' 
(afspraken, richtlijnen, nota's, enzovoort). Mijn 
indruk is zelfs dat er, ook door de eerste-lijns 
officieren, eerder te veel dan te weinig tijd aan overleg 
en beleid wordt besteed. 

Het grote probleem is dat de beleidsenergie te veel 
gericht is geweest op het modellereri van het O.M. tot 
een ambtelijk, beleidsvoerend orgaan. Veel te weinig 
aandacht is besteed aan organiseren en onderste,unen 
van de zaaksbehandeling, aan het O.M. als organi-
satie van professionele beslissers. Daardoor is het 
mogelijk dat ondanks al het `milieubeleid' van de 
afgelopen jaren op de parketten de elementaire 
voorzieningen voor een adequate zaaksbehandeling 
ontbreken. Slechts op enkele parketten bijvoorbeeld 
is, op basis van persoonlijk initiatief, een systeem van 
gegevensopslag ontworpen waardoor de officier 
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overzicht heeft van alle lopende milieuzaken in zijn 
arrondissement.. 

Voorzover mij bekend ontbreken op alle parketten 
voorzieningen om bij ziekte of personele mutaties 
zaken- en ervaringskennis over te dragen. Het 
onderling uitwisselen van ervaringen/beslissingen en 
het inlichten van opspoorders en bestuurlijke 
handhavers over de afloop van zaken, is nog onvol-
doende georganiseerd. Ook het gebruik van het 
wettelijk gereedschap (i.e. de WED) kan nog 
verbeterd worden. Uit een recent gepubliceerd 
onderzoek naar de toepassing van de WED op 
milieudelicten komt naar voren dat de officieren `een 
zeer beperkt' gebruik maken van de speciale opspo-
ringsbevoegdheden, dwangmiddelen en sancties uit 
de wtp. (Samkalden en Van der Spek 1989, p. 43) 

De beleidsinspanningen zouden er in de nabije 
toekomst op gericht dienen te zijn antwoord te vinden 
op de volgende basale vragen van de gemiddelde 
zakenofficier: Hoe krijg ik oVerzicht over lopende 
milieuzaken, bestuurlijke acties, gedoogsituaties, en 
dergelijke? Hoe wordt mijn ervaringskennis 
vastgelegd en hoe leer ik van ervaringen elders? Wat 
zijn de valkuilen bij de aanpak van een overtreding 
van bijvoorbeeld de Boswet? Het zou toe te juichen 
•zijn wanneer de landelijke milieucommissie zich over 
deze concrete vragen zou buigen! Er zou bovendien 
veel voor te' zeggen zijn om het huidige officieren-
potentieel zo veel mogelijk in het zakenwerk in de 
eerste lijn in te zetten. Dit betekent: opschoning van 
intern en extern overleg, terughoudendheid met 
speciale detaehementen voor beleidstaken, afstoting 
oneigenlijke taken (verzorgen vorming en opleiding, 
ontwikkeling info-voorziening). 

Binnen het O.M. leen overigens ook sterk de wens 
om vooral de milieucapaciteit van de eerste lijn te 
versterken. De negentien extra formatieplaatsen 
worden alle aan de arrondissementsparketten toege-
wezen. Het is, voorzover mij bekend, niet eerder 
voorgekomen dat door het departement `geoormerkte' 
gelden zijn toegewezen aan het O.M. om de aanpak 
van een specifieke categorie misdrijven te intensi-
veren. Het departement, 'de' politiek, beinvloedt 
hierdoor op directe wijze het vervolgingsbeleid van 
het O.M. Ligt sponsoring van winkeldiefstal-officieren 
door het grootwinkelbedrijf nu ook in het verschiet? 
Hoe men ook over deze `oormerking' van gelden 
denkt, het roept in elk geval de vraag op hoe de 
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gelden verdeeld en besteed worden. 
Van belang hierbij is de, -nog niet uitgekristalli-

seerde, kwestie hoe groot de (relatieve) autonomie 
van de eerste lijn (de hoofdofficier) ten opzichte van 
de tweede lijn (de procureur-generaal) dient te zijn. . 
Dat deze kwestie het O.M. verdeeld houdt, is enkele 
jaren geleden door de zogenaamde Werkgroep 
Voorstudie Structuur O.M. naar voren gebracht 
(1986). In de huidige verhoudingen is het moeilijk om 
van `boven-af (PG) invloed uit te oefenen op de 
werkverdeling van de arrondissementsparketten. 
Noch het departement van Justitie noch de 
PPGG-Yergadering kunnen bijvoorbeeld bepalen 
hoeveel 4:1 per parket aan 13ecialismen (milieu, 
economic) besteed wordt. 

Het is voor mij een open vraag of de •`oormerking' 
van gelden hierin veel verandering brengt. Momenteel 
zijn mijns inziens onvoldoende waarborgen aanwezig 
voor de juiste besteding van de geoormerkte gelden 
omdat een procedure ontbreekt met behulp waarvan . 
geevalueerd kan.worden of de extra zelden daadwer-
kelijk aan milieuhandhaving zijn besteed. Het is 
derhalve niet uitgesloten dat de extra formatie-
plaatsen geheel of ten dele worden gebruikt om er 
andere gaten mee te dichten. 

Over de wijze van verdeling van de extra formatie-
plaatsen zal op korte termijn meer duidelijkheid 
komen. Gelet op de huidige beslisstructuur (of 
-cultuur) zullen de gelden hoogstwaarschijnlijk niet 
naar behoefte of noodzaak (materieel beslispunt), 
maar naar pariteit .(dat wit zeggen parketgewijze) 
worden verdeeld. Het zou mij in-het geheel niet 
verbazen wanneer het Middelburgse parket evenveel 
krijgt als het Rotterdamse parket dat qua milieube-
drijyigheid en milieuproblematiek veel hoger scoort. 
Ik waag me zelfs aan de voorspelling dat alle 
negentien arrondissementsparketten een formatie-
plaats uit de 'pot' van 19 formatieplaatsen toege-
wezen krijgen. 

Extern functioneren 

Ook in het exteine optreden zijn er problemen. Het 
O.M. blijkt moeilijk in staat om regionaal of landelijk 
beleidsafspraken met bestuurlijke overheden te 
maken, die door officieren nauwgezet worden 
opgevolgd. In een eerder door mij verricht onderzoek 
`13estuurlijke verwachtingen en ervaringen omtrent .de 
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strafrechtelijke handhaving van milieureche kwam 
naar voren dat het O.M. door de respondenten, alien 
bestuurlijke handhavers in de praktijk, als een 
onberekenbare organisatie werd beschouwd. Er 
zouden volgens deze respondenten te veel personele 
mutaties en persoonsgebonden verschillen in kennis 
en stijl van optreden zijn. Ook over het ontbreken van 
afloopberichten en van toelichting op genomen 
besluiten, bestond de nodige wrevel. 

Belangrijk is dat deze respondenten in grote 
meerderheid overigens de waarde van het O.M. 
onderschreven als relatief zelfstandige organisatie, die 
zo nodig stelling kan nemen tegen bijvoorbeeld 
onwenselijke gedoogsituaties of gebrekkig toezicht. 
(Van de Bunt, 1989) Dit wijst er eens te meer op dat 
het O.M. er goed aan doet zich in zijn positiebepaling 
ten opzichte van de bestuurlijke handhavers eerder te 
profileren op wat het O.M. van hen onderscheidt, dan 
op wat ze gemeenschappelijk hebben. Het O.M. moet 
niet pogen zoveel mogelijk de kleur aan te nemen van 
de bestuurlijke omgeving,.maar juist zijn eigenheid 
benadrukken. Wanneer de kracht van het O.M. wordt 
getoond, zullen de zwakke kanten van het O.M. als 
bestuurlijke organisatie door de partners gemakke-
lijker als gegevenheden worden aanvaard. 

Het O.M. kan concreet gestalte geven aan deze 
positiebepaling door zich beperkingen op te leggen in 
het voeren van gestructureerd overleg met 
bestuurlijke partners. Er wordt wel eens gesuggereerd 
dit overleg te laten fungeren als het beslis-forum voor 
de bestuurlijk/strafrechtelijke afhandeling van indivi-
duele zaken, volgens vaste werkafspraken. Een 
dergelijke invulling van het overleg perkt de relatieve 
zelfstandigheid van het O.M. te sterk in. Het is veel 
raadzamer het overleg een meer beperkte betekenis 
toe te kennen, namelijk als het forum waarin de 
betrokken bestuurlijke en justitiele handhavers elkaar 
informereri over concrete gevallen en zo nodig activi-
teiten op elkaar af stemmen. De specifieke positie van 
de officier,zou uitgedrukt dienen te worden door hem 
het voorzitterschap te geven. 

Het provinciaal milieu-overleg in Noord-Brabant 
werkt al jaren tot ieders tevredenheid overeenkomstig 
dit model. Het is ook aanbevelensWaardig een rol toe 
te kennen aan het reguliere driehoeksoverleg, als 
meer gedistantieerd forum, dan aan het werkoverleg 
tussen de direkt betrokken ambtenaren, wanneer 
concrete handhavingsproblemen aan de orde zijn. De 
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reeds bestaande bilaterale contacten met de regionale 
inspecties milieuhygiene (RIMH) zouden geintensi-
veerd dienen te worden. Het O.M. zou de RIMH 
moeten beschouwen als haar natuurlijke, terzake 
kundige partner in de milieuhandhaving. 

Het is van groot belang dat -het 0.M., wanneer het 
zijn relatief onafhankelijke positie temidden van het 
handhavingsnetwerk gestalte wil geven, zo weinig 
mogelijk afhankelijk is van bestuurlijke informatie-
voorziening. Onontbeerlijk is een geautomatiseerd 
systeem van opslag van gegevens over vermoedelijke 
strafbare feiten en bestuurlijke acties. In Utrecht is 
een dergelijk systeem ontwikkeld (REMM), dat 
blijkens een eerste evaluatie in de praktijk redelijk 
functioneert. (Evaluatieverslag, 1989) De kracht van 
het systeem is dat alleen kerngegevens van strafbare 
feiten (en eventueel volgend_bestuurlijk/justitieel 
optreden) worden vermeld en dat het parket als 
centraal meldpunt en als beheerder fungeert. Zonder 
*al te veel in details te hoeven treden, wordt de officier 
hierdoor in staat gesteld zijn coritrolerende functie 
ten opzichte van de bestuurlijke overheden uit te 
voeren. 

Het REMM is bovendien van belang omdat 
automatisch ontvangstbevestigingen en afloopbe-
richten worden gezonden, zodat ook in dit opzicht de 
geloofwaardigheid van het O.M. wordt versterkt. 
Ofschoon aan het REMM enkele bezwaren kleven 
(het O.M. blijft tot op zekere hoogte afhankelijk van 
het meldgedrag van de bestuurlijke overheden), 
*betekent dit systeem een belangrijke stap vooruit 
vergeleken met het gegevensbeheer dat tot op heden 
op de meeste andere parketten wordt gevoerd. Het 
REMM zou daarom landelijk ingevoerd moeten 
worden. Naar verluidt is een voorstel van deze 
strekking onlangs door de landelijke milieucommissie 
afgewezen. 

Voor de positiebepaling van het O.M. ten opzichte 
van de politie geldt naar mijn mening hetzelfde 
verhaal. Ook in deze relatie is het raadzaam 
verschillen in taakstelling niet te doen vervagen. Dit 
betekent overigens niet dat de officier `reactier het 
werk van de opsporingsambtenaren dient af te 
wachten. Het is winselijk dat hij zijn bevoegdheid 
inzake de opsporing laat gelden, niet door te gaan 
fungeren als dagelijks leider van het opsporingsteam, 
maar als degene die de grote lijnen uitiet en de 
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strategische beslissingen neemt. Een gelukkige 
omstandigheid bier is dat in de milieubijstandsteams 
inmiddels zoveel praktische know-how is verzameld 
en vanuit de afdeling Handhaving (VROM) zoveel 
managementservaring is opgedaan, dat de officier 
zich ook daadwerkelijk in complexe onderzoeken tot 
deze rol kan beperken. 

Ook in de opsporing van veel voorkomende, 
kleinere overtredingen door bijzondere of reguliere 
opsporingsambtenaren dient de officier niet te preten-
deren al te gedetailleerd en direct leiding te geven. 
De ervaringen in de fraudebestrijding hebben geleerd 
dat dergelijke beleidsvoornemens gedoemd zijn te 
mislukken. (Van de Bunt en Peek, 1987) Het O.M. 
zou het tot zijn taak moeten rekenen om `te managen 
op.afstand', door enkele duidelijke, uniforme, strate-
gische beleidslijnen te hanteren en over te dragen. Bij 
wijze van voorbeeld: samenwerking stimuleren tussen 
toezichthouders en opspoorders (concreet: de 
toezichthouder als aangever van het misdrijf), 
processen-verbaal worden altijd opgemaakt door een 
bijzondere en een reguliere opsporingsambtenaar, 
nooit proces-verbaal opmaken zonder voorafgaande 
melding aan OvJ, tenzij..., stimuleren en flankeren 
van gerichte bedrijfstakgewijze controles. 

Organisatorisch uitdrukking geven aan het 
'commune' karakter van milieu-onrecht 

Tot voor kort werd de strafrechtelijke handhaving 
van milieurecht door leden van het O.M. beschouwd 
als een sub-specialisme van het brede takenpakket 
van de economisch officier van justitie. Milieu-
onrecht zou veel meer in de sfeer van het 
ordenings(straf)recht liggen dan bij het commune 
strafrecht behoren. Afgaande op recente interviews en 
geschreven bijdragen van leden van het 0.M., is in 
deze beeldvorming verandering opgetreden (vergelijk 
Handhaving, 1988). 

Maar wie informeel zijn oor te luisteren legt bij 
milieu-officieren ial ervaren dat er toch ook veel ,  
twijfels bestaan over de strafrechtelijke opportuniteit 
om milieudelicten intensiever te gaan bestrijden. ten 
deel van de twijfels is terug te voeren tot de opvatting 
dat veel (strafbaar) milieu-onrecht ethisch anders 
geladen is dan het commune strafrecht; is dit onrecht 
— ik laat hier de uitschieters (de afvalpiraten, en 
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dergelijke) buiten beschouwing - een intensievere 
aandacht van het toch al zo zwaar beproefde straf-
recht eigenlijk we! waard? Moet, om in termen van 
Schalken te spreken, een schoner milieu op zijn beurt 
tot verdere vervuiling van het strafrecht leidenT 
(Schalken, 1989, p. 156) 

Het is van groot belang dat aan dergelijke 
bestaande twijfels serieus aandacht wordt besteed, 
door de top van het O.M. en de leiding van het 
departement. Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat 
dit gebeurt. Het beleidsmatig antwoord zou er op zijn 
rninst op gericht kunnen zijn te voorkomen dat , 
twijfels over de strafwaardigheid van milieu-onrecht 
organisatorisch vertaald - en daardoor: genstitutio-
naliseerd - worden. 	- 

Een van de grootste fouten zou Zijn om.de  extra 
formatieplaatsen te bestemmen voor `milieuschouten', 
dat wil zeggen extern gerecruteerde personen die 
•eer- milieuspecialist dan strafrechtjurist zijn en naar 
analogie van de verkeersschout uitsluitend met 
milieuWerlczaamheden worden belast. Binnen het 
O.M. zijn - met het` voorbeeld van het instituut van 
de verkeersschout voor ogen - weinig voorstanders 
van dit idee. Voor buitenstaanders is het een verlei-
delijke gedachte om via de milieuschout enkele gesig-
naleerde problemen (de on'zekere besteding van 
geoormerkte gelden, gebrek aan affiniteit met milieu-
recht, en dergelijke) te ondervangen. Het bezwaar is . 
echter dat hij de belichaming zou zijn van het andere 
kalakter van milieu-onrecht, en het specialisme .voor 
altijd binnen het O.M. een marginale plaats zou 

, geven. Het is .bovendien zeer de vraag of de 
`rechterlijke' portuur bij een milieuschout tot ontwik-
keling kan komen; veeleer dreigt het gevaar dat hij de 
schutkleur van zijn bestuurlijke omgeving aan gaat 
nemen. 

Het verdient aanbeveling om te bevorderen dat het 
milieu-onrecht als gewoon onderdeel van het taken-
pakket van de officier beschouwd gaat worden. 
Hierbij kan aan de volgende rnaatregelen worden — 
gedacht: 
- Er dient recht gedaan te worden aan het specialis-
tisch karakter van.de  functie van milieu-officier door 
deze voor een zo veel mogelijk gegarandeerde - 
periode van ongeveer zes jaar te laten vervullen. Het 
is tegelijkertijd belangrijk tot uitdrukking te brengen 
dat het werk geen . uitzonderlijk karakter heeft, dat wil 
zeggen: het is gewenst te streven naar part-time 
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vervullingen van het milieuspecialisme (50% 
milieu-en 50% overig commuun strafrecht), waardoor 
de noodzakelijke voeling met het overige commune 
werk blijft bestaan. 
— Milieu is tot dusverre op veel parketten onderge-
bracht bij de afdeling economie. Fransen stelt voor 
om een sector `milieubeheer en gezondheidsbe- 
scherming' binnen de parketten op,te richten naast 
enkele andere sectoren, waaronder `fraude en 
sociaal-economische ordening'. (Fransen 1988, pp. 
150-151) Het is mijns inziens niet verstandig een 
dergelijke specifieke plaats in de organisatiestructuur 
toe te kennen aan het 'milieu'. Ik zou mij kunnen 
voorstellen dat eenvoudige, routine milieudelicten 
(bijvoorbeeld Wet Geluidhinder, Wet Verontreiniging 
oppervlaktewater) ook door gewone regio-officieren 
behandeld worden. 

Er is reden,om milieudelicten aan een specialist 
over te laten wanneer het gaat om grote zakeri of 
juridisch-technisch ingewikkelde kwesties. Het zal 
hierbij vaak om organisaties gaan, die bedrijfsmatig 
ook andere wetten overtreden (bijvoorbeeld 
Algemene Wet Rijksbelastingen). Het lijkt mij gelet 
op de benodigde inzichten in de wereld van het 
(on)oirbare zakenleven, op de verwevenheid van 
fiscale-, economische- en milieu-overtredingen, 
gemeenschappelijkheid van juridische problematiek 
(strafrechtelijke aansprakelijkheid) en van maatschap-
pelijke belangenafweging, alsmede op de 
bestuurlijke/politieke medezeggenschap, van belang 
om een sector 'organisatiecriminaliteit' op te richten, 
waarin commune misdrijven, belastingdelicten, 
WED-delicten begaan door organisaties in het kader 
van reguliere bedrijfsuitoefening, worden behandeld. 
— Het milieuspecialisme client ingepast te worden in 
het reguliere carrierepatroon. Gelet op zwaarte, 
verantwoordelijkheid en interne coOrdinatietaak iou 
aan het hoofd van de sector 'organisatiecriminaliteif 

•, of aan de geverseerde officier die op de grotere 
parketten als eerstverantwoordelijke het milieuspecia- 

' lisme wil beoefenen, de rang van officier eerste klasse 
gegeven moeten worden. 

Epiloog 

Is het O.M. berekend voor zijn iwaardere 
milieutaak? Het O.M. zou er goed aan doen iich te 
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beraden op zijn specifieke positie en vooral zijn 
(potentieel) sterke kanten moeten ontplooien. Men 
zou bij voorrang de energie dienen te richten op het 
ondersteunen en versterken Van de zaaksbehandeling. 
Tot dusverre ontbreken op de meeste parketten 
hiervoor zelfs de elementaire voorzieningen. Op korte' 
termijn zouden verbeteringen aangebracht dienen te 
worden in de sfeer van: 
-,gegevensopslag en 47, eheer, waardoor de officier 
overzicht heeft van de stand van zaken in zijn regio 
en afloopberichten kan versturen aan betrokken 
verbalisanten en bestuurlijke handhavers; 
- systematische regionale of landelijke uitwisseling 
van relevante informatie (bijvoorbeeld lokale juris-
prudentie, toepassing WED-sanctie), zodat de officier 
in Almelo kan leren van de ervaringen van zijn ' 
collega in Assen; 
- vastlegging en onts.luiting van ervaringskennis, om 
`kapitaalverlies' als gevolg van personele mutaties zo 
beperkt mogelijkAe houden; 
- inpassing van 'milieu' in de organisatorische 
structuur, en wel zodanig dat 'milieu' geen marginaal 
specialisme wordt (blijft); 
- verantwoording van de besteding van de geoor-
merkte milieugelden. 

Deze verbeteringen zijn naar mijn mening 
belangrijke voorwaarden voor een adequate taakuit-
oefening door het 0.M.. Tot dusverre is nog in onvol-
doende mate aan de voorwaarden voldaan, maar er 
zit momenteel, niet in de laatste plaats door de 
ongekend grote toewijzing van extra formatieplaatsen, ,  
beweging in het 0.M.. Het is evenwel nog onzeker in 
welke richting de veranderingen zullen uitgaan: wordt 
met meer mensen op dezelfde voet verder gegaan 
(meer-van-hetrzelfde) of wordt alle energie gericht op 
het verbeteren van de infrastructuur voor de zaaksbe-
handeling? Aileen in het laatste geval zal de 
financiele injectie van het O.M. vruchten afwerpen. • 

Noot 

' Dit artikel is oorspronkelijk 
geschreven in het kader van een 
onderzoek naar het functioneren 
van milieu-officieren, dat is uitge-
voerd door het Centrum voor 
Milieurecht van de Universiteit 

van Amsterdam. De tekst is een 
enigszins bewerkte versie van een 
notitie die samenhangt met de 
totstandkoming van een 
zogenaamd Werkboek voor Milieu-
officieren (april, 1990). 
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Samenwerking als 

sleutelwoord 

Beschouwingen omtrent politiele 
milieuwethandhaving 

drs. E. van den Berg* 

Inleiding 

In onderzoeken en nota's wordt sinds enkele jaren 
gepleit voor een versterking van de;rol van de politie 
bij de opsporing van .milieudelicten. 1  Sinds het 
formuleren van de politiele taak ten aanzien van de 
handhaving van milieuwetten door het CoOrdinerend 
Politie Beraad.kan de politie niet langer dralen met 
zich serieus van haar taak te kwijten. 

Dit blijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan: de 
opsporing van milieudelicten verloopt moeizaam. 2  De 
opvatting dat de politie een taak heeft ten aanzien 
van milieuwethandhaving heeft weliswaar ingang 
gevonden, maar feitelijke handhaving wordt gedragen 
door enkele hobbyisten en is afhankelijk van inzet en 
motivatie van individuen. 3  

Als de belangrijkste oorzaken hiervan worden 
gezien de onduidelijkheid over de taakverdeling 
tussen betrokken instanties en het gebrek aan 
duidelijk beleid ten aanzien van milieuwethand-
having. De hoogste tijd om tot een verduidelijking en 
betere onderlinge afsternming van taken en verant-
woordelijkheden/bevoegdhed en te komen en een 
structurele samenwerking en coordinatie tot stand te 
brengen. Aardig gezegd, maar hoe doet men dat? 

Om de politie hierbij een handje te helpen en de 
politiele milieuwethandhaving te intensiveren, is eind 
1987 op he ft symposium van het Coordinerend Politie 
Beraad en het Ministerie van VROM door Minister 
Nijpels toegezegd gelden vrij te maken voor de subsi-
diering van milieuprojecten. Dit in het kader van het 
Meerjarig Intensiverings Programma handhaving Wet 

, chemische afvalstoffen (M.I.P.). Een aantal korpsen 
en groepen is op deze toezegging ingegaan en heeft • 
zich met een milieuprojectplan tot het Ministerie van 

* De auteur is als onderzoekster verbonden aan het WODC. 
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VROM gewend, waarna al dan niet subsidie is 
toegekend. Voor de politie fungeerde het symposium 
als startschot om een poging in het werk te stellen de 
milieuwethandhaving serieus in de dagelijkse 
werkzaamheden te betrekken. Sindsdien werden veel 
initiatieven ontplooid, maar van enige samenhang, 
structuur en consistentie was allerminst sprake. 
Eerder kon men spreken van een .wildgroei van initi-
atieven en activiteiten. 

Naar aanleiding van bovenstaande is medio 1989 
door het WODC in samenwerking met het Organi-
sane- en Adviesbureau Geerts (Nijmegen) het initi-
atief genomen een onderzoek in te stellen naar politie 
en milieuwethandhaving. In onderhavig artikel zullen 
naar aanleiding van dit, nog lopende onderzoek 
enkele beschouwingen omtrent politie en milieuwet-
handhaving gegeven worden. Allereerst zullen vraag-
stelling en opzet van het onderzoek besproken 
worden en wordt bekeken wat onder de milieutaak 
van de politie kan worden verstaan. Vervolgens wordt 
besproken welke mogelijke consequenties het zodanig 
formuleren van de politiele milieutaak heeft. Hierna 
zullen de milieuprojecten aan de orde komen en 
volgt, flaw' aanleiding van resultaten van de eerste 
onderzoeksfase, een beschouwing omtrent milieuwet-
handhaving die getypeerd kan worden als een 
pleidooi voor samenwerking. 

Onderzoek politic en milieuwethandhaving 

' Het WODC/OABG-onderzoek, dat te karakteri-
- seren is als een actie-onderzoek, heeft als belang- 

rijkste opdracht het beantwoorden van de vraag hoe 
ervoor tezorgen dat de politie zich zo effectief en 
efficient mogeffik op het milieuterrein gaat begeven. 
Het referentiekader van het onderzoek wordt 
gevormd door de door het Ministerie van VROM 
gesubsidieerde politiele milieuprojecten. 

Het onderzoek is ingedeeld in twee fasen. De eerste 
fase (medio 1989-november 1989) werd ontworpen 
om een globaal beeld te,krijgen van de politiele 
handhaving op dat moment als voorbereiding op de 
tweede onderzoeksfase. Deze fase is inmiddels 
afgerond en gaf onder andere een voorlopig 
antwoord op de vraag welke algemene (im)materiele 
voorwaarden gesteld kunnen worden aan een goede 
politiele milieuwethandhaving. 
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In de tweede fase (december 1989-juli 1990) wordt 
meer gedetailleerd op de materie ingegaan en staat 
het begeleiden van vier politiele milieuprojecten 
centraal. Algemeen gesteld is deze fase van het 
onderzoek gericht op de vraag of, wanneer en onder 
welke omstandigheden er sprake is van een (niet) 
succesvolle politiele milieuwethandhaving in de 
districten Breda, Den Bosch, in de gemeente 
Eindhoven en in de politieregio Goeree-Overflakkee. 
Gesteld wordt dat van een succesvolle handhaving 
.van milieuwetten door de politie sprake is als de 
doelstellingen, zoals geformuleerd in projectplannen 
en door het ministerie van VROM, bereikt worden 
(deze doelstellingen zullen later in dit artikel aan de 
orde komen). 

Verwacht wordt dat niet elk project even succesvol 
zal verlopen. Vervolgens zal daarom onderzocht 
worden waardoor doelstellingen binnen het ene 

• project wel en binnen het andere project niet bereikt 
worden. Achterhaald wordt welke factoren 
(toestandsvariabelen) ervoor zorgen dat het project 
slaagt of faalt. Verschillen in toestandsvariabelen 
zowel binnen als tussen projecten dienen als referen-
tiepunt. Al dan niet succesvolle acties - de doelstel-
lingen worden wel/niet bereikt - worden gerelateerd 
aan veranderingen in deze factoren. De aanname 
wordt hierbij gemaakt dat een verandering in de 
`toestand' van een organisatie - op welk vlak dan ook 
- het resultaat van een acfie beInvloedt. 

Het resultaat van het onderzoek zal een rapport zijn 
waarin staat hoe de .projecten verlopen zijn en met 
welke factoren men rekening zou kunnen houden 
indien politie-organisaties succesvol de milieuwetten 
willen gaan handhaven. 

De milieutaak van de politie 

De subsidiering van milieuprojecten door het 
Ministerie van VROM heeft als doel de politiele 
handhaving van milieuwetten te intensiveren. Wat 
wordt hieronder verstaan? 

Handhaving van milieuwetten is primair een taak 
van het bestuur; echter voor een daadwerkelijke 
handhaving van milieuwetgeving is de strafrechtelijke 
naast de bestuursrechtelijke handhaving onmisbaar. 
In aanvulling op het bestuur is een taak voor de 
politie weggelegd ten aanzien van de milieuwethand- 
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having. Deze taak wordt in het rapport Bestuurlijke en 
politiele inspanningen in het kader van het Nationaal 
Milieubeleidsplan (Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, directie Politie, maart 1989) onderverdeeld in 
drie velden: 
- bestuursondersteunend: het fungeren als onder-
steuning en sluitstuk bij de bestuurlijke handhaving, 
zoals het begeleiden van gemeentelijke ambtenaren 
'bij controles en het vervullen van een signaalfunctie 
naar vooral de toezichthoudende ambtenaren; 
- toezichthoudend: eigen toezichtstaak voor de 
zogenaamde zichtbare milieuverstoring (surveillance); 
- opsporend: de opsporende taak Kai de politie 
voornamelijk uftvoeren als inleiding op een strafrech-
telijke veivolging. Dit betreft zowel veel voorkomende 
als de zware milieucriminaliteit. 

Benadrukt moet worden dat bovenstaande 
algemeen gedachtengoed was ten tijde van de 
aanvraag van subsidie voor het opzetten van 
projecten en overeenkomstig het standpunt van het 
CoOrdinerend Politie Beraad met betrekking tot de 
algemene politiele milieutaak. Op dit moment (1990) 
is de discussie over de inhoud van de politiele 
milieutaak naar aanleiding van het Nationaal Millen-
beleidsplan wederom in voile gang. De milieutaak van 
de politie wordt opnietiw gedefinieerd. Verwacht 
wordt dat de eigen verantwoordelijkheid van de 
politie ten aanzien van milieuwethandhaving en de . 
strafrechtelijke aanpak van milieudelicten naast de 
bestuursrechtelijke aanpak hierbij zullen worden 
benadrukt. 

Op dit moment zijn slechts enkele politiefunctiona-
rissen actief bezig om naast het nOrmale politiewerk, 
vaak zonder ondersteuning vanuit het politiemana-
gement, de handhavende taak op te pakken. 
Handhaving van thilieuwetten is nog geen onderdeel 
van de dagelijkse politiepraktijk; dit is wel het 
streven. In het genoemde rapport wordt gesteld dat 
de taak van de politie bij de handhaving van de 
milieuwetgeving tot nu toe relatief bescheiden is 
geweest, maar in de toekomst beduidend zal 
toenemen en een meer structurele basis moet hebben. 
Wat betekent een dergelijke formulering van de 
politiele milieutaak cijfermatig gezien voor de politie? 
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Enkele cijfers 

De politie krijgt haar handen vol. Het aantal gecon-
stateerde milieudelicten is de laatste twee jaar reeds 
drastisch opgelopen. Zo werd in het arrondissement 
Utrecht in 1985 40 maal proces verbaal opgemaakt in 
het kader van de overtreding van milieuwetten; in 
1988 bedroeg het aantal processen-verbaal 550. (Ter 
informatie wordt vermeld dat het hier vooral zaken 
betrof in verband met de mestboekhouding (350) en 
de Wet vervuiling oppervlaktewater (100)). De oudste 
Nederlandse milieuwet, de Hinderwet, kwam op een 
derde plaats met 48 processen-verbaal. Ten aanzien 
van de Afvalstoffenwet, de Wet milieugevaarlijke 
stoffen, de Wet bodembescherming en de Wet 
chemische afvalstoffen werden respektievelijk 17, 17, 
11 en 7 processen-verbaal opgemaakt. Uit andere 
bronnen blijkt dat deze verdeling niet specifiek is 
voor de provincie Utrecht; in het algemeen geldt dat 
vooral de wetten betreffende oppervlaktewater, afval-
en meststoffen en bepalingen van de Hinderwet 
overtreden worden. 4  , 

Het aantal geconstateerde milieudelicten zal blijven 
stijgen, en niet alleen in Utrecht, voor zover afgegaan 
mag worden op de schattingen en verwachtingen die 
genoteerd staan in het reeds eerder genoemde rapport 
Bestuurlijke en politiele inspanningen in het kader van 
het Nationaal Milieubeleidsplan. Verwacht wordt dat 
het aantal in Nederland geregistreerde milieudelicteh 
in 1994 ongeveer twintig maal ,zo groot zal zijn. In 
1989 bedroeg dit 2200 milieudelicten; in 1994 zal dit 
opgelopen zijn tot 44.800. 

Geschat wordt dat het aantal processen-verbaal in 
het kader van bedrijfscontroles en surveillance zal 
oplopen tot 10.000 per jaar. In 1989 werd hierbij 500 
maal proces-verbaal opgemaakt (deze getallen zijn 
gebaseerd op kerngetallen van het Ministerie van 
VROM bij een controlefrequentie van'een keer per 
jaar bij vergunningsplichtige bedrijven voor de 
Hinderwet en de Wet chemische afvalstoffen). 	• 

Wat betreft de zware . criminaliteit verwacht men 
een toename van 110 zaken per jaar: Nu bediaagt dat 
aantal 135 per jaar *aarvan 35 zaken betrekking 
hebben op milieucriminele organisaties. Het aantal 
zaken dat betrekking heeft op dit soort organisaties 
zal naar verwachting verdubbelen. 

Het zal duidelijk zijn dat bestuur, politie .  en 
openbaar ministerie een flinke klus krijgen aan het 
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handhaven van de milieuwetgeving. Teneinde deze 
klus te klaren zijn in het kader van het Nationaal 
Mdieubeleidsplan gelden vrijgemaakt oplopend tot 

' zestig miljoen voor de politie en twintig miljoen voor 
justitietaken in 1994. De zittende magistratuur zal 
uitgebreid en haar deskundigheid verhoogd mbeten 
worden. Bij het openbaar ministerie worden speciali-
satie en meer opleiding noodzakelijk. De aanstelling 
van vijftien officieren van justitie met een specifieke 
milieutaak is reeds een feit en voor het aanstellen van 
meer politiepersoneel voor de opsporing yan milieu-
delicten wordt gepleit. Dat is des te meer verheugend 
omdat hierdoor projectgelden niet langer besteed 
hoeven te worden aan een basisvoorwaarde als 
voldoende politiepersoneel maar aangewend kunnen 
worden' voor andere zaken, bijvoorbeeld samen-
werking. Zolang het het bestuur, de politie en het 
openbaar ministerie ontbreekt aan voldoende 
personeel om milieutaken te kunnen uitvoeren, zal 
het tekort aan capaciteit opgevangen moeten worden 
door een goede samenwerking tussen alle bij de 
handhaving betrokken instanties. Het optimaal 
profiteren van elkaars kennis en kunde is (en blijft) 
noodzakelijk. 

Overigens moet opgemerkt worden dat de 
berekening van de te verwachten aantallen geconsta-
teerde en geregistreerde milieudelicten en 
processen-verbaal in het genoemde rapport is 
gebaseerd op een cirkelredenering: uitgangspunt is 
dat milieucriminaliteit meer aangepakt moet worden 
door een intensivering van de handhaving en dus het 
vrijmaken van meer tijd, meer mensen en meer 
middelen. Op basis van een geIntensiveerde 
handhaving wordt berekend hoeveel milieuzaken het 
justitieel apparaat te verwerken, zal krijgen waarna 
wordt bepaald dat gelden en personeel vrijgemaakt 
rnoeten worden, terwij1 deze uitbreiding van 
personeel en financiele mogelijkheden uitgangspunt 
was. 

De boodschap is duidelijk: milieucriminaliteit dient 
voorkomen en bestreden te worden. Meer milieu-
zaken dienen te worden opgepakt door middel van 
het intensiveren van zowel de bestuurlijke als de 

• strafrechtelijke handhaving. In de volgende paragraaf 
wordt besproken wat het Ministerie van VROM 
specifiek bij de politic tracht te intensiveren door 
middel van het verstrekken, van subsidiegelden. 
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Doelstellingen subsidiebeleid VROM 

Met het toekennen van subsidie beoogt het Minis-
terie van VROM de bestuursondersteunende-, 
toezichthoudende- en de opsporende taak van de 
politie door middel van projecten te intensiveren. 
Meer specifiek dienen de politidle mifieuprojecten: 
- te resulteren in daadwerkelijke opsporing van 
overtredingen yan de milieuwetgeving (met spe .ciale • 
aandacht voor (chemische) afvalstoffen); 
- ertoe te leiden dat meer zaken opgespoord worden 
dan in het verleden en dat deze voor vervolging 
doorgestuurd worden naar het 0.M.; 	 • 
- de opsporingstaak met betrekking tot de milieu-
wetten binnen het takenpakket van de politie te 
integreren; 
- een systematische aanpak van de opsporing van de 
milieuwetgeving te bevorderen en/of te ontwikkelen; 
- door middel van evaluatie te leiden tot een struc-
turele voortzetting van de opsporing van overtre-
dingen van de milieuwetgeving na afloop van de 

• projecten; 
- gericht te zijn op samenwerking: andere toezicht-
houdende en/of opsporingsinstanties in de regio te 
(blijven) betrekken bij de politidle milieuwethand-
having. (Notitie VROM `proefprojecten voor de 
politie', 1988) 

Gezien de doelstellingen moet worden geconclu-
deerd dat vooral de opsporingstaak van de politie ten 
aanzien van de milieuwethandhaving in samen-
werking met andere bij de handhaving betrokken 
instanties door middel van projecten zal worden 
geintensiveerd., (In aansluiting hierop is in het 
onderzoek van het WODC/OABG naar politie en 
milieuwethandhaving de focus gericht op de 
opsporing en de s'amenwerking van politie met 
andere handhavende instanties.) 

Milieuprojecten bij de politic 

Om een indruk te geven van het soort projecten dat 
door het ministerie wordt gesubsidieerd volgt 
hieronder een beschrijving van de in het onderzoek 
betrokken politiele milieuprojecten. De projecten zijn 
onder te verdelen in handhavingsprojecten (in enge 
zin en in het kader van thematisch toezicht), automa- 
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tiseringsprojecten, scholingsprojecten en overige 
(regionale) projecten. 

Handhavingsprojecten in enge zin 

In het zuiden van het land vinden projecten plaats 
te Breda (RP-district), Eindhoven (Gemeentepolitie), 
's-Hertogenbosch (RP-district) en Goeree-Overflakkee 
(Politieregio, RP-district Dordrecht). Deze projecten 
zijn opgezet ten behoeve van de intensivering van de 
opsporing als onderdeel van de handhaving van de 
milieuwetgeving. In dat kader zijn met behulp van 
subsidie handhavingsdeskundigen aangesteld. 

Het doel‘van handhavingsprojecten is drieledig. , 
Allereerst wit men de groepen/korpsen waar de 
handhaving van rriilieuwetten geen of onvoldoende 
aandacht krijgt activeren tot aandacht en prioriteit 
voor de uitvoering daarvan. Ten tweede tracht men 
de milieukennis, -ervaring en -deskundigheid van 
politiepersoneel op Itoger niveau te brengen. 
Tenslotte moet de samenwerking tussen politie en 
gemeenten zowel op bestuurlijk managementsniveau 
als op ambtelijk niveau worden bevorderd. Ms • 
beoogd resultaat van de projecten moet worden 
gezien een optimale en uniforme wijze van aanpak 
van de handhaving van de milieuwetgeving binnen 
een goed georganiseerd structureel handhavings-
netwerk en een vergroting van kennis en ervaring bij 
de uitvoerende ambtenaren en van de aandacht van 
bestuur en management. De weg die men hiertoe 
bewandelt is het gezamenlijk (gemeente, politie, 
openbaar ministerie) oppakken en afhandelen van 
minimaal,een milieuzaak per gemeente, waaruit 
werkafspraken, contacten en draaiboeken zullen 
voortvloeien. 

Handhavingsprojecten in het kader van thematisch 
toezicht 

De staf van het Rijkspolitie-district Friesland heeft 
in het najaar van 1988 besloten prioriteit te verlenen 
aan toezicht op en handhaving van de milieuwet- • 
geving in een samenwerkingsverband tussen Rijkspo-
litie te water, de Rijkspolitie district Friesland en de 

' korpsen van de Gemeentepolitie in de provinciei 
Friesland. Ms resultaat hiervan is met ingang van 
februari 1989 een full-time milieucoardinatOr aange-
steld voor een periode van drie jaar. Later in het jaar 
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is hieraan met subsidie van VROM een functionaris 
milieu toegevoegd. Hiermee beoogt men een 
adequate ondersteuning en co6rdinatie van activi-
teiten op het gebied van milieu, waardoor een 
gestructureerde aanpak van controle van en toezicht 
op de milieuregelgeving door de politie mogelijk 
wordt. 

De activiteiten die in het kader van het project 
ondernomen worden zijn deskundigheidsbevordering, 
themagericht toezicht, het versterken van de afdeling 
Bijzondere Wetten en het samenstellen van een 
milieu-almanak waarin een overzicht van organisaties 
en contactpersonen op milieugebied opgenomen is. 
Ook in de politieregio Noord-Holland Noord is een 
functionaris milieu met gelden van VROM aangesteld 
ten behoeve van thematisch milieutoezicht. 

Automatiseringsprojecten 

• In opdracht van de officier van justitie van het 
arrondissement Utrecht werd een informatieplan 
Handhavingsnetwerk Milieuwetgeving opgesteld 
waaruit de oprichting van het Regionaal geldpunt 
Milieudelicten (REMM) is voottgekomen. Het, 
REMM, dat ondergebracht is bij het openbaar minis-
terie, is een instrument om de verwerking van infor-
matie op een gestandaardiseerde en gestructureerde 
wijze te laten verlopen. In de opsporingsfase wordt 
informatie inzake bestuurlijke waarschuwingen, 
aanschrijvingen, pro cessen-verbaal en bestuurlijke 
afhandelingen door verschillende handhavende 
instanties via sfandaardformulieren aan het REMM 
gemeld. Bestuurlijk en strafrechtelijk oOtreden 
kunnen daardoor beter op elkaar worden afgestemd; 
controle op het handhavingstraject wordt mogelijk. 

De doelstelling van het REMM is 'door een betere 
samenwerking tussen betrokken instanties de handha-
vingsfunctie op een kwalitatief en effectief hoger 
niveau te brengen. Deze samenwerking moet uitein-
delijk resulteren in een geInstitutionaliseerde overleg-
structuur, een eenduidig geformuleerd beleid en een 
eenduidige aanpak op uitvoeringsniveau. 

Een ander automatiseringsproject vindt plaats in de 
politieregio Zeeland. Vatiuit het verleden richt men 
zich hier in het kader van de milieuwethandhaving op 
samenwerking en wederzijdse informatieverstrekking. 
Om dit mogelijk te maken zijn informatiestromen 
geautomatiseerd. Dit impliceert dat verwerking 
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plaatsvindt van zowel informatie die voortkomt uit 
opsporing(-sonderzoek) en bestuurlijk toezicht als van 
bestuurlijke gegevens rond vergunningsprocedures. . 
Deze informatie wordt geanalyseerd om overeen-
komsten en verschillen met andere vormen van crimi-
naliteit te achterhalen. Hierdoor wordt het mogelijk 
de opsporing van milieudelicten te verbeteren, een 
beeld te krijgen van de georganiseerde milieucrimina-
liteit en op strategisch niveau beleid te ontwikkelen. 
Het verhogen van de kwaliteit van de milieukennis 
van politiefunctionarissen was hiervoor noodzakelijk. 

Om financiele redenen is eerst een milieucursus 
opgezet om vervolgens een automatiseringstraject tot 
stand te brengen. Het doel van de projecten is binnen 
een regionaal samenwerkingsverband in de politie-
regio Zeeland te komen tot een structurele verbe-
tering van de opsporing van milieudelicten. 

Scholingsprojecten 

De subsidiegelden van VROM worden in de 
politieregio Gelderland-Zuid eveneens gebruikt voor 
het opzetten van een milieucursus. De milieutaak van 
de politie kreeg binnen deze regio niet die aandacht 
die ,zij verdiende. Gebrek aan kennis van en inzicht in 
de milieuproblematiek lag daaraan ten grondslag. 
Mei 1989 ging de cursus van start. 

De doelstelling van de cursus - die vooral op 
milieuhygi8ne betrekking heeft - is het toerusten van 
politiefunctionarissen met een centrale rol op milieu-
gebied. Tijdens de cursus vindt een kennismaking 
plaats met andere handhavende instanties. Het volgen 
van de cursus dieñt te impliceren dat men de in de 
cursus opgedane kennis in de dagelijkse werkzaam-
heden moet kunnen toepassen. De inhaalmanoeuvre 
voor personeel met een specifieke milieutaak zal 
ongeveer drie jaar in beslag nemen. Een sneeuwbal-
effect naar de rest van de organisatie wordt verwacht. 
In de pen zit een plan ook surveillanten in de 
gelegenheid te stellen een (aangepaste) cursus te 
volgen. 

Overige projecten 

Eind januari 1988 werd binnen de vergadering van 
Politiechefs in Groningen het voorstel aangenomen 
een provinciaal milieuproject te starten om een 
gestructureerde samenwerking tussen Rijkspolitie en 
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Gemeentepolitie tot stand te brengen. Een uitbreiding 
van de Sectie Milieuzaken (RP district) tot een 
Regionaal Bureau Milieuhandhaving was hiervoor 
noodzakelijk..Met behulp van subsidiegelden van 
VROM werd een projectmedewerker aangesteld. 

Het doel dat men met de oprichting van het bureau 
wil bereiken is vierledig: ten eerste het bevorderen 
van een structurele aandacht voor de handhaving, ten 
tweede het ontwikkelen van een prioriteitstelling, ten 
derde het oniwikkelen van de oog- en oorfunctie 
teneinde de milieutaak te integreren in het reguliere 
takenpakket en als laatste de praktische onder-
steuning van de politie bij de uitoefening van haar 
milieutaak. 

In de provincie Utrecht is in de jaren 1986 - 1988 
een Bureau Milieutoezicht opgericht. Getracht werd 
het politidle milieutoezicht als generale taak binnen 
de korpsen te stimuleren. Structurele samenwerking 
tussen het bureau en de algemene politiedienst bleef 
echter uit. Om de algemene politiedienst alsnog een 
leidende rol te laten spelen in de milieuwethand-
having werd het project Integratie milieupolitie - 
algemene politiedienst' opgezet, dAt in december 1988 
van start ging. Het belangrijkste doel van het project 
is de implementatie van de geherstructufeerde 
milieutaak. Subdoelstellingen zijn: attitudeveran-
dering (bewustwording), kennisvermeerdering en 
opleiding, voorlichting, uitvoering en evaluatie. 

Eind april 1988 werd door de politiechefs van de 
politieregio Limburg-Noord het principebesluit 
genomen te komen tot regionale samenwerking ten 
aanzien van milieuwethandhaving. Teneinde hieraan 
gestalte te geven en te bevorderen dat de diverse 
korpsen en groepen de juiste begeleiding en onder-
steuning krijgen, zodat ze na verloop van tijd in staat 
zijn zelfstandig in dit vakgebied te opereren, is een 
regionaal werkzaam milieucoordinator aangesteld. 
Voor deze coordinator is vooral een stimulerende en 
- in overleg met locale coordinatoren en instanties - 
begeleidende en coordinerende rol weggelegd. 

In het Rijkspolitiedistrict Overijssel is de subsidie 
eveneens benut voor het aanstellen van personeel. 
Het opzetten van Hinderwet Uitvoeringsprogramma's 
Milieuwetgeving voor elke gemeente en het tot stand 
brengen van operationele samenwerldng tussen 
gemeentelijke toezichthouders en opsporingsambte-
naren van de Rijkspolitie betekenden voor de zittende 
milieucoördinator een dusdanige groei van 
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werkzaamheden, dat het aantrekken van een tweede 
en derde milieu-medewerker noodzakelijk was. 

Kanttekeningen bij doelstellingen van politiele 
projecten 

Een voorwaarde waaronder politie-organisaties 
subsidie wordt verstrekt, is dat wordt voorzien in een 
evaluatie van het project. Daarvoor is het noodza-
kelijk dat doelstellingen hanteerbaar zijn. De doelstel-
lingen van milieuprojecten sluiten veelal geen 
concreet doel in. Ze zijn veelbelovend, zo niet (te) 
optimistisch van aard, maar zijn niet meer dan een 
intentieverklaring. Daarnaast is de weg waarlangs 
doelen bereikt moeten worden slechts in hoofdlijnen 
aangegeven. Soms zijn de doelstellingen strijdig met 
activiteiten die in het kader van het project onder-
nomen worden (bijvoorbeeld uitgaande van de 
generale doelstelling wordt de milieutaak daadwer-
kelijk uitgevoerd door de milieucontactambtenaar). 
Bovendien zijn de doelstellingen niet te evalueren 
omdat harde criteria en/of meetpunten ontbreken. 
Als een systematische evaluatie ontbreekt wordt het 
risico gelopen dat projectmedewerkers het project in 
velerlei opzichten positiever beoordelen dan anderen 
(zoals besturen, het politie-management, het 
openbaar ministerie). Hierdoor bestaat het gevaar dat 
het rendement van de projecten niet optimaai benut 
wordt. 

Beschouwingen 

Tot slot van dit artikel volgen enkele beschou-
wingen naar aanleiding van voorlopige resultaten van 
de eerste fase van het onderzoek. De beschouwingen 
zullen inzet zijn van de tweede onderzoeksfase. In 
fase een werd een eerste inventarisatie gemaakt van 
datgene wat de politie nodig heeft teneinde haar 
milieutaak naar behoren te kunhen uitoefenen. 
Tijdens gesprekken met politiefunetionarissen werden 
het gebrek aan mensen en aan middelen, aan milieu-
kennis en -educatie, aan samenwerking, aan priori-
teitstelling en aan uitwisseling van informatie als . 
belangrijkste struikelblokken genoemd. De eerste 
twee obstakels — gebrek aan mensen en aan middelen 
— worden onderkend en geslecht door het beschikbaar 
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•stellen van subsidiegelden door VROM en, als gevolg 
van politieke prioritering, door het specifiek 
vrijmaken van budgetten voor milieuwetgeving 
(Nationaal Milieubeleidsplan). Op de overige punten 
wordt hieronder ingegaan. 

Kennis en educatie 

Zoals gezegd zou iedere diender de milieutaak op 
zich moeten nemen en de handhaving van milieu-
wetten in de dagelijkse werkzaamheden moeten 
inpassen. En niet alleen de surveillant, maar ook het 
middle-management en het hoogste kader zodat de 
milieutaak opgenomen kan worden in politiele 
beleidsplannen. Waar een (gesubsidieerde) weg is, is 
een wil, maar willen is niet altijd kunnen: gemiSt 
wordt een gedegen kennis van het milieu. Zolang het 
de politie ontbreekt aan' kennis omtrent het milieu, de 
milieucrirninaliteit en de milieuwetgeving, is het 
implementeren van de milieutaak binnen politieorga-
nisaties een wassen neus. 

ZoNel de primaire opleidingen als de vervolgoplei-
dingen besteden nog te weinig tijd aan de milieutaak 
(á!s er al tijd aan besteed wordt). In plaats van 
aspiranten een dag praktijkervaring te laten opdoen 
door het regelen van het verkeer op een drukbezocht 
lcruispunt, zou men er misschien beter aan doen hen 
op pad te sturen met een milieucontactambtenaar 
(aldus het standpunt van enkele milieucoordina-
toren). Of aan milieu meer prioriteit toegekend moet 
worden dan aan verkeer staat nog te bezien. Zeker is 
dat de politie anders moet leren kijken, een andere - 
een lakense - bril moet leren opzetten, om milieude-
licten te kunnen opsporen. In opleidingen zal het 
nodige moeten worden geInvesteerd om de,politie 
gereed te maken voor haar milieutaak. 

Hoewel de meningen erover verdeeld zijn, is het 
aanbod van milieucursussen voldoende. 5  Een 
veelheid van cursussen is ontwikkeld, maar zonder 
grondige inventarisatie van welke kennis voor wat 
nodig is. Het wiel wordt op deze wijze wel vaker dan 
een keer uitgevonden. Het probleem ten aanzien van 
milieukennis'en -educatie zit niet zozeer in de mate 
waarin cursussen voorhanden zijn, als we! in .de aard 
van bestaande cursussen. Gemist wordt vooral specia-
listische kennis; cursussen blijken te algeineen van 
dard. Of dit als probleem aangemerkt wordt hangt 
samen met het antwoord op de vraag of de politie . 
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specialistische kennis in huis behoort te hebben of 
dat een beroep moet worden gedaan op deskundigen 
elders en dus de nadruk gelegd dient te worden op 
samenwerking. Als de politie haar andere taken 
serieus wil blijven uitvoeren kan zij zich niet tot 
milieuspecialist ontpoppen en zal er voor het laatste, 
voor samenwerking gekozen moeten worden. 

Stellen van prioriteiten 

Een andere voorwaarde is pnoritering. Prioritering 
wordt hier op twee manieren opgevat. Allereerst het 
verlenen van prioriteit aan de bestrijding van milieu-
criminaliteit binnen het geheel van criminaliteitsbe-
strijding; ten tweede de prioritering•binnen de 
bestrijding van milieucriminaliteit: .wat wordt het 
eerst aangepakt, welke wetten worden benadrukt en 
dergelijke. 

Ten aanzien van de eerste vorm van prioritering het 
volgende. Milieuwethandhaving wordt niet door een 
ieder binnen politieorganisaties op handen gedragen. 
Naar vernomen te hebben van milieucolirdinatoren 
wordt vooral op managementsniveau niet voldoende 
prioriteit toegekend aan de handhaving van milieu-
wetten. Het politiemanagement lijkt een zwakke 
schakel te zijn in het handhavingsnetwerk. Milieuwet-
handhaving is voor de politie nog altijd het werk van 
eenlingen en hobbyisten die-tegen de stroom in 
moeten roeien met de riemen die ze met veel 
inspanning verkregen hebben. Handhaving blijft 
veelal afhankelijk van informele en persoonlijke 
Contacten. Het laat zich raden water van de 
handhaving terechtkomt als zij, die erbij betrokken 
zijn, wegvallen. 

Indien niet gekozen wordt voor verschuiving van 
prioriteiten ten gunste van het milieu binnen het 
totaal van criminaliteitsbestrijding maken capaciteits :  
problemen bij de politie samenwerking met andere 
instanties noodzakelijk teneinde bestaande voorzie-
ningen en personeel zo effectief en efficient mogelijk 
te kunnen inzetten. 

Wat betreft de tweede vorm van prioritering gaan 
stemmen op (bijvoorbeeld tijdens het congres 
'Ervaring in Handhaving' (20 december 1989)) dat het 
wenselijk is dat de politie zich concentreert op.cle 
relatief zichtbare en eenvoudig te constateren milieu-
delicten, die in het kader van de basispolitiezorg en 
bij de ,uitoefening van gerichte surveillance ter kennis 
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van de politie komen. Uit projectplannen kan 
vooralsnog niets in-deze richting worden opgemaakt. 
De taakopvatting van de politie lijkt wel heel ruim. 
Zonder vaststelling van wat wenselijk en te realiseren 
is, zonder afweging welke activiteiten de meeste winst 
voor het milieu opleveren en zonder een selectie van 
een of meerdere voor de politie relevante en te 
handhaven milieuwetten, zijn milieuprojecten bij de 
politie gedoemd te mislukken. De politie - evenals 
besturen en openbaar ministeries - moet ervan 
doordrongen worden dat zij als schakel in het 

-handhavingsnetwerk dient te fungeren. Milieucrimi-
naliteit is een gecompliceerde vorm van criminaliteit; 
de bestrij ding ervan misschien nog gecompliceerder. 
De politie moet zich - noodgedwongen - beperken 
tot haar specifieke milieutaak en samenwerken met 
andere instanties. Taken en verantwoordelijkheden 
behoren in principe daar te blijven waar ze 
neergelegd zijn. 

Uitwisseling van informatie 

Voor een succesvolle milieuwethandhaving is een 
bundeling en uitwisseling van informatie vanuit zowel 
de bestuurlijke als de strafrechtelijke hoek noodza- 

- kelijk. Voorkomen moet worden dat bestuur en 
politie zonder elkaars medeweten dezelfde zaken 
behandelen en elkaar ongewild in de wielen rijden. 

Er wordt wel gesteld dat binnen elke politieregio 
een meldpunt milieudelicten opgezet moet worden. 
Voor het zover is - nog afgezien van de vraag of diti 
inderdaad wenselijk en haalbaar is - zal alles in het 
werk gesteld moeten worden om samenwerkingsver-
banden op te zetten en goed te laten verlopen, zodat 
uitwisseling van informatie inderdaad mogelijk wordt. 

Uit'de eerste fase van het onderzoek komt 
ondermeer naar voren dat daar waar automatiserings-
projecten worden ontwikkeld, samenwerking een feit 
is. Verondersteld kan worden dat automatisering van 
informatie omtrent milieudelicten die niet gebaseerd 
is op bestaande samenwerkingsverbanden gedoemd is , 
te mislukken. Met slechts een bundeling van infor-
matie is men er niet. Naast de nodige financiele 
armslag is een goede samenwerking tussen instanties 
die bij de handhaving betrokken 2ijn een eerste 
vereiste om succesvol een automatiseringsproject op 
te kunnen zetten. 

Automatisering op zich mag geen doel zijn. Door 
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een computer op het bureau van de milieucoordi-
nator te plaatsen komt milieuwethandhaving niet 
vanzelf op gang. Het blijft een middel om de 
handhaving efficienter en effectiever te laten verlopen. 
Ook voor andere middelen (zoals 
monstername:apparatuur en milieukoffers) geldt dat 
de politie niet alles in huis hoeft te hebben. Wel moet 
zij gebruik kunnen maken van middelen die elders , 
voorhanden zijn. Uit de eerste fase van het onderzoek 
is dan ook de conclusie getrokken dat aan een slechte 
handhaving niet zozeer een deskundigheids- of 
materieel probleem ten grondslag ligt, als wel een 
organisatorisch en samenwericingsprobleem. 6  

Conclusie: samenwerking 

Welke voorwaarde er ook aan optimale politiele 
milieuwethandhaving gesteld wordt, steeds komt het 
op hetzelfde neer: er zal (meer) samengewerkt moeten 
worden. Zowel op lokaal niveau tussen politie en ' 
bestuur en tussen politie en andere bij de handhaving 
betrokken instanties, als op regionaal niveau tussen 
rijks- en gemeentepolitie en binnen het driehoeks-
overleg (politie, 0.M., bestuur). Zowel op het 
uitvoerend vlak als in het kader van het opstellen van 
mil ieubeleidsplannen. 

Ook ten gunste van (nog op te zetten) milieupro-
jecten verdient het aanbeveling projectmedewerkers 
te stimuleren ,hun licht op te steken bij collega's, 
zodat tering kan worden getrokken uit ervaringen die 
elders en in het verleden opgedaan zijn. Zoals het nu 
verloopt lijkt het alsof de politie de handhaving vanaf 
een nulpunt moet gaan opzetten. De vraag komt op 
wat er gebeurd is met erVaringen omtrent andere 
projecten, zoals het opzetten van een Milieu-
Bijstandsteam of de `dubbeltjesprojecten'. 7  

Wel blijken milieucoiirdinatoren onderling veel 
contact te hebben. De vrijwel identieke project-
plannen mogen hiervoor het bewijs vormen. Maar het 
valt te betreuren dat deze contacten meer benut 
worden om de sleutel op de subsidiepot te kopieren 
dan om op basis van ervaringen van collega's een op 
de eigen organisatie toegesneden projectplan te 
ontwerpen. 

Gezegd moet worden dat samenwerking wel erg in 
de mode is. Samenwerking fungeert vaak als tover-
woord: als er samengewerkt wordt .  zal het wel goed 
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gaan. Samenwerking, vaak als excuus om zelf geen 
stappen te ondernemen, om taken van zich af te 
schuiven, zonder dat men zich afvraagt waarom er 
samengewerkt dient te worden. Op deze plaats wordt 
er niet voor gepleit zich in te laten met modegrillen. 
Samenwerking is niet altijd noodzakelijk, zeker niet 
als individuen niet over kennis en vaardigheden 
beschikken. De meerwaarde van een clustering van 
individuen . is  dan nihil. 

Toch wordt het belang van samenwerking ook hier 
onderstreept. Nu niet als toverwoord maar als sleutel 
tot een betere handhaving (en niet alleen van de 
subsidiepot). Want: samenwerking is inherent aan 
milieuwethandhaving;  onder andere vanwege 
- het aantal en de complexiteit van milieuwetten; 
- de omvang en complexiteit van milieudelicten; 
- het grensoverschrijdende karakter van milieude-
licten (te vergelijken met fraudezaken); 
- en het 'aantal instanties dat op het terrein van de 
handhaving werkzaam is Ode verscheidenheid aan 
bevoegdheden en taken). 

Daarnaast beschikken politie en andere handha-
vende instanties elk over specifieke kennis en vaardig-
heden. Zo heeft de politie veel onderzoekservaring, is 
de politie vierentwintig uur beschikbaar en is zij 
bekwaam in het opmaken van processen-verbaal. 
Gemeente-ambtenaren hebben kennis van wetten, 
weten welke vergunningen yin toepassing zijn en 
hebben ervaring in het onderhandelen met bedrijven 
als methode om misstanden ongedaan te maken. Van 
een wederzijdse bestuiving zal een ieder de vruchten 
kunnen plukken. Samenwerking laat zich niet 
afdwingen. Het is een proces waarin twee of meer 
partijen elkaar vinden omdat ze voordeel hebben bij 
een samenwerkingsrelatie; samenwerking kan iets 
toevoegen aan de eigen organisatie. 

De politie maakt deel uit van een breed veld van 
handhavende organisaties en diensten, elk met een 
specifieke cultuur en eigen overlegcircuits. Uit het 
onderzoek blijkt dat handhaving verwikkeld is in een 
belangenstrijd tussen instanties, Cultuurverschillen en 
vooroordelen ('de politie schrijft te graag' .  - 'het 
bestuur kletst te veel') bevorderen een optimale, 
samenwerking niet. Daarnaast 'zijn er nog andere 
belemmeringen om tot goede samenwerking te 
komen, zoals de verschillende en elkaar deels 
overlappende regio-indelingen voor betrokken 
diensten, de achterstandspositie van de politic ten 
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aanzien van andere betrokkenen (bijvoorbeeld ten 
aanzien van kennis en deskundigheid) en het 
onderling niet op de hoogte zijn van elkaars taken en 
bevoegdheden. 

Zonder uitputtend te zijn wordt met bovenstaande 
nog eens onderstreepl dat de extra investeringen die 
nodig zijn om de veelbelovende doelstellingen van 
politiele milieuprojecten te bereiken, niet gering 
zullen zijn. De politie zal niet alleen haar ogen en 
oren goed de kost moeten geven; zij zal flunk haar 
schouders eronder moeten zetten en gezamenlijk met 
bestuur en openbaar ministerie zorg moeten dragen 
voor een intensievere handhaving van milieuwetten. 

Noten 

Zie bijvoorbeeld ministerie van 
VROM, `Opsporing van milieude-
licten; naar een versterking van de 
rot van de politie', Handhaving 
milieuwetten, nr. 22, 1987. 

Zie bijvoorbee1d K. Calje in 
NRC/Handelsblad, 18 november 
1989. 
I Zie bijvoorbeeld Tijdschrift voor 
de politie, 51e jig., nr. 5, 1989, p. 
248. 
4  Zie bijvoorbeeld Tijdschrift voor 
de politie, 51e jrg., nr, 5, 1989, p. 
248. 

Zie bijvoorbeeld M. Enthoven in 
Handhaving, 5e jrg., nr. 5, 1989, p. 
31. 

Zie ook K. Calje in 
NRC/Handelsblad, 18 november 
1989. 
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7  Dubbeltjesprojecten zijn proef-
projecten bij de lagere overheden 
in het kader van het Meerjarig 
intensiveringsprogramma 
handhaving Wetgeving chemisch 
afval, genoemd naar de bijdrage 
die daarvoor door de minister van 
het ministerie van VROM 
beschikbaar werd gesteld: een 
dubbeltje per inwoner per jaar. 
Deze projecten werden opgezet 
teneinde de kennis van de lagere 
overheden omtrent het uitvoeren 
van toezicht en de handhaving 
van de milieuwetgeving op een 
hoger niveau te brengen. 
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De politie krijgt een groene 

pet 

Het beleid rond milieu en politie 

mr. G.J. van Rossum* 

De stetting dat de kwaliteit van het leefmilieu al 
jaren bijzonder slecht is en dat deze alleen maar 
slechter wordt, wanneer er niets gebeurt, is zeker niet 
nieuw. Integendeel, verschillende actiegroepen, 
politieke partijen en vele anderen hebben daar al 
jaren op gewezen. Toch is daarop, in ieder geval van 
overheidswege, nooit een adequaat antwoord 
gegeven, tot het moment dat het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieuhygiene in 1988 haar 
integrate milieuverkenning Zorgen voor Morgen 
uitbracht. De conclusies van dit rapport kwamen dan 
ook hard aan; een zich doorzettende trend zou op 
relatief korte termijn desastreuze gevolgen hebben. 

Een belangrijk gevolg van dit rapport is geweest dat 
het . tweede kabinet Lubbers daaruit de conclusie heeft 
getrokken dat enerzijds een intensivering en • 

verbreding van het milieubeleid nodig en urgent is, en 
dat anderzijds het veiligstellen van milieukwaliteiten 
ten behoeve van duurzame ontwikkeling een proces 
zal zijn dat enige tientallen jaren zal duren., In mei 
1988 presenteerde het kabinet het Nationaal Milieube-
leidsplan (NMP) dat het beleidsmatige antwoord is op 
het rapport Zorgen voor Morgen. 

In het NMP worden veel nieuwe maatregelen met 
betrekking tot de kwaliteit van het milieu aange-
kondigd, danwel bestaande verscherpt. In dit artikel 
zal ik op een van die maatregelen meer inhoudelijk 
ingaan: de intensivering van de handhavingsactivi-
teiten van de milieuregelgeving, in het bijzonder die 
van de politie. In het NMP is voorzien in extra 
budgettaire ruimte, oplopend in 1994 tot zestig 
miljoen gulden op jaarbasis. 

Dit, artikel zal, na enige meer algemene opmer- 

* De auteur is projectleider Politiele handhaVing milieure-
gelgeving, DireCtie Politie, Ministerie van Binnenlandse 
Zaken. 
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kingen, worden afgesloten met het weergegeven van 
de hoofdlijuen van de beleidsvoornemens van de 
Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie met 
betrekking tot de intensivering van de politiale 
handhaving van de milieuregelgeving. Deze 
voornemens zijn verwoofd in de Beleidsnota 
Uitvoering NMI', politie, voor de jaren 1990— 1995 
(maart 1990). Op voorhand moet voor de duide-
lijkheid wel worden gesteld dat dezenota de basis 
vormt voor nader overleg met het Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer, het openbaar ministerie, het openbaar bestuur 
en het politieveld. 

Reguleringsketen 

Voordat de vraag kan worden beantwoord wat de 
rol van de politic bij de handhaving van de milieure-
gelgeving moet zijn, zal eerst het belang van de 
handhaving binnen het totale milieubeleid moeten 
worden benadrukt. Dit tan het meest inzichtelijk 
worden gemaakt aan de hand van een cyclische 
beschrijving, de reguleringsketen. De rijksoverheid 
tracht het milieubeleid gestalte te geven door middel 
van wet- en regelgeving. Het stellen van milieu(hygia-
nische) normen is daarbij van belang. De overheid 
vertaalt dit door middel van het verlenen van vergun-
ningen en ontheffingen aan het bedrijfsleven. 
Vervolgens zal de overheid daaraan, samen met het 
bedrijfsleven en burgers uitvoering moeten geven. 
Ten slotte zal door de handhavings-instanties crop 
moeten worden toegezien,'dat niet in strijd wordt 
gehandeld met de regelgeving en de daarop 
gebaseerde vergunningen. 

De elementen van de reguleringsketen zijn nauw 
met elkaar verbonden. Realisatie van tie volgende 
schakel is niet of slechts ten dele mogelijk als 
uitvoering is gegeven aan de daaraan voorafgaande 
schakels. lmmers de ketting is zo sterk als de zwakste 
schakel. Dit houdt in dat de ontwikkeling en de 
uitvoering van een goed handhavingsbeleid in hoge 
mate afhankelijk is van de wijze waarop uitvoering is 
gegeven aan de daaraan voorafgaande fase. 
Omgekeerd kan het milieubeleid niet of nauwelijks 
gestalte krijgen als de handhaving gebrekkig functio-
neut. 

Binnen de handhaving van de milieuregelgeving 
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zijn grofweg twee handhavingsstelsels te onder-
scheiden; het bestuurlijke en het strafrechtelijke. 
Deze handhavingsstelsels behoren in elkaars 
verlengde te liggen, waarbij het primaat berust bij het 
eerste, en waar nodig err mogelijk elkaar aan te 
vullen. De hoofddoelstelling van de beide politiemi-
nisters is, conform het NMP, de handhavingsinspan-
ningen van de politie ten behoeve van de beide 
stelsels daadwerkelijk te intensiveren. Deze 
doelstelling is gebaseerd op de constatering dat de rol 
die de politie kan en moet vervullen tot op heden nog 
niet die invulling heeft gekregen die past bij de ernst 
van de problematiek waaraan het NMP het hoofd wit 
bieden. Dit wit niet zeggen dat de politie niets doet of 
heeft gedaan op dit terrein. Integendeel, de 
milieutaak is bij de politie de afgelopen jaren steeds 
meer in de belangstelling komen te staan (zie onder 
andere het .  artikel van Van den Berg, elders in dit 
nummer). Dit doet verder geen afbreuk aan de eerder 
gemaakte constatering, dat de invulling van de 
milieutaak van de politie nog te kort schiet. Wet is 
het van belang dat deze ontwikkelingen mede richting 
geven aan het verder te ontwikkelen beleid. Dit zal 
daar zoveel mogelijk op moeten aansluiten. 

De milieutaak van de politie 

In de beleidsnota is een aantal belangrijke 
algemene uitgangspunten ten aanzien van de 
milieutaak van de politie opgenomen. In de eerste 
plaats wordt gesteld dat de politie in beginsel geen 
zelfstandige taak heeft bij de handhaving van de 
milieuregelgeving. Zij behoort deze binnen de 
bestaande gezagsstructuren in samenhang met de 
activiteiten van de bestuurlijke overheden (ptimair de 
gemeenten), en in samenwerking met andere 
betrokken organisaties en personen uit te voeren. Met 
andere woorden, daarmee wordt aangesloten bij het 
(gangbare) concept dat het primaat van de 
handhaving berust bij het bestuur en dat de strafrech-
telijke handhaving daarop het sluitstuk dient te 
vormen. In de nota wordt daarop een uitzondering , 
gemaakt. Het kan wel aangewezen zijn dat de politie 
zelfstandig.optreedt, op grond van het beleid van het 
openbaar ministerie, in die gevallen _waarin de 
bestuurlijke handhaving tekort blijkt te schieten, 
omdat hiervan een stimulerende en zonodig corrige- 
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rende werking kan uitgaan. In de tweede plaats zal de 
milieutaak van de politic moeten worden geirntegreerd 
in het `normale' politiewerk. 

Wanneer je de politiemilieutaak wilt intensiveren 
en integreren, dan zal eerst in•kaart moeten worden 
gebracht wat die taak moet zijn. In de beleidsnota 
van de beide politieministers wordt het volgende 
onderscheid gemaakt. In de eers .te plaats worden de 
bestuursondersteunende en de eigen toezichthou-
dende activiteiten van de politie uitgewerkt. Deze 
komen het meest tot uitdrukking bij die vormen van 
milieu-overtredingen die relatief zichtbaar zijn en 
makkelijk vallen te constateren. Deze zullen veelal bij 
het verrichten van de basispolitiezorg, zoals bij de 
uitoefening van de (gerichte) surveillance, ter kennis 
van de politic kunnen komen. Voorbeelden hiervan 
zijn geluidshinder, stank, illegale vuilstortplaatsen en 
dergelijke. Het is met name dat veld waar het bestuur 
zijn handhavingsacticiteiten bedrijfstakgewijs behoort 
in te richten, waarbij een strafrechtelijke afronding 
een belangrijke ondersteuning kan bieden. Hier is een 
directe relatie aanwezig met de basispolitiezorg, 
gekoppeld aan de 24-uurs laakuitoefening (oog-, oor-, 
signaalfunctie ten behoeve van de milieuregelgeving). 

Ten aanzien van dit soort overtredingen van de 
milieuregelgeving kan de politic haar `ogen en 
oren'-functie aanwenden om proces-verbaal'op te 
maken (op eigen initiatief of als sluitstuk op de 
bestuurlijke handhaving), dan wel om in voorko-
mende gevallen het milieuprobleem te signaleren bij , 
het bestuur. 

In de tweede plaats zijn bij de zware milieucrimina-
liteit gerichte opsporingsactiviteiten te onderscheiden. 
Onder zware milieucriminaliteit dienen die criminali-
teitsvormen te worden begrepen waarvoor over een 
langere periode (enkele maanden) een substantiele 
inzet van opsporingscapaciteit, recherchebe- 
kwaamheid en milieudeskundigheid noodzakelijk is. 
• De twee belangrijkste verschijningsvormen van deze 
zware vorm van criminaliteit zijn momenteel: 
- zaken waarbij sprake is van overtreding van milieu-
wetgeving, maar waarbij het in wezen gaat om 
frauduleuze activiteiten die vallen onder de werking 
van het commune strafrecht; 	' 
- complexe zaken, waarbij de nadruk ligt op de 
overtreding van milieuregelgeving. 

Tenslotte wordt in de beleidsnota de preventieve 
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taak van de politie belicht. Bij de preventie van 
milieucriminaliteit zullen de politic en het bestuur 
elkaar over en weer dienen aan te vullen, zodanig dat 
een gentegreerde aanpak op lokaal niveau wordt 
bereikt. De politic moet op de hoogte zijn van de 
relevante aspecten van het milieubeleid van de lokale 
overheid en omgekeerd dient die overheid op een 
goede wijze gebruik te maken van de ervaringen die 
de politic opdoet bij de handhaving van de milieu-
wetten. Ook kan de politic een belangrijke bijdrage 
leveren aan het toetsen van vergunningvoorwaarden 
op hun controleerbaarheid en kunnen de uitkomsten 
van opsporingsoriderzoeken aanleiding zijn om het 
(vergunningen)beleid aan te passen. Aldus wordt in 
de samenwerking politie-bestuurlijke overheid 
gebruik gemaakt van elkanders sterke punten. 

Voor wat betreft de politic kan gedacht worden aan 
onder andere de volgende activiteiten: 
- hét samen met de toezichthoudende ambtenaren 
bezoeken van bedrijven; 
- gerichte surveillance (aanweiigheid van politic 
werkt preventief); 
- advisering bij vergunningen (handhaafbaarheid); 
- antecedenten-onderzoek bij vergunningenverle-
ningen; 
- het daadwerkelijk fungeren als stok achter deur bij 
bedrijfscontroles. 

,Driehoeksoverleg 

Zoals eerder gezegd zullen de activiteiten van de 
politic moeten passen in een samenhangend handha-
vingsbeleid, waarbij de handhaving primair berust bij 
het bestuur. Het is daarom niet verrassend dat in de 
•eleidsnota het driehoeksoverleg wordt aangemerkt 
als het instituut bij uitstek waar op lokaal niveau 
afstemming moet plaatsvinden en waar de 
(beleids)afspraken moeten worden gemaakt teneinde 
aldus een samenhangend handhavingsbeleid te laten 
ontstaan. Uiteraard zal de politic ook zijn plaats 
moeten krijgen in `nieuwe' overlegvormen op het 
gebied van de handhaving . van de milieuregelgeving, 
zoals die in ontwikkeling zijn bij de intergemeen-
telijke samenwerking. Op het openbaar ministerie rust 
de verantwoordelijkheid te waken voor afstemming 
van lokale en bovenlokale taken om zodoende de 
noodzakelijke uniformiteit te bevorderen. Omdat de 
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lokale overheid een belangrijke taak op milieuterrein 
heeft, kan het voor de hand liggen am het met de 
milieuportefeuille belaste lid van het college van 
Burgemeester en Wethouders in belangrijke mate bij 
het driehoeksoverleg te betrekken. 

Voonvaarden 

In de beleidsnota wordt vervolgens ingegaan op de 
vraag wat tiodig is am de ml die de politie bij de 
uitvoering van de milieutaak heeft op een goede wijze 
gestalte te geven. Het moge duidelijk zijn dat wat de 
politie nodig heeft globaal neerkomt op capaciteit, 
deskundigheid, (technische) voorzieningen en infor-
matie. 

Capaciteit: Om te komen tot een adequate aanpak 
van de milieutaak zal door de politie capaciteit 
moeten worden vrijgemaakt en voorzover zinvol en 
mogelijk aan hen ter beschikking moeten warden 
gesteld, daar waar het het hardst nodig is. Enerzijds 
met betrekking tot de `normale' surveillance omdat 
hierin veel kan warden meegenomen en de politie bij 
de vervulling van zijn 'ogen en oren'-functie 
zelfstandig kan optreden of signalen kan afgeven aan 

- de bestuurlijk overheid. Activiteitenplannen, project-
matige aanpak en samenwerking dienen hierbij als 
sleutelbegrippen te worden gehanteerd. 

Deze zelfde begrippen gelden eveneens voor de 
bestrijding van de zwaardere vormen van crimina-
liteit. Oak hier verdient een projectmatige aanpak de 
voorkeur, waarbij samenwerking met andere diensten 
en het Milieubijstandsteam van het Ministerie van , 
VROM voor de hand ligt. 

Deskundigheid: In de beleidsnota wordt gesteld dat 
de deskundigheid en de kennis van de politie zowel 
bij het management als het uitvoerend niveau moet 
warden vergroot. De departementale uitvoering zal 
zich, voor wat betreft het politiemanagement, moeten 
richten op het stimuleren van de persoonlijke 
motivatie en ,het ombuigen van de mentaliteit van 
sleutelfiguren. Bij het uitvoerend niveau zal daarnaast 
de inhoudelijke kennis (beleid, regelgeving, 
technische kennis over de wetenschappelijke normen 
die moeten warden gehanteerd) moeten warden 
vergroot en is inzicht in geschikte werkmethoden van 
belang. Daarbij moet gerealiseerd warden dat deze 
terreinen slechts ontwikkeld moeten warden 
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voorzover noodzakelijk voor een goede taakuit-
oefening. Immers, de regionale milieu-inspectie en 
het Milieubijstandsteam kunnen bijdragen aan de 
noodzakelijke tweedelijns kennis: de 
chemisch-analytische achtergrond, kennis omtrent 
details van regelgeving en vergunningvoorwaarden. 

Voorzieningen: Bij voorzieningen moet gedacht 
worden aan het opzetten van netwerken van waaruit 
de invulling van de taak verder kart. plaatsvinden. 
Voorzieningen betreffen echter ook technische 
hulpmiddelen voor de basissurveillance, zoals 
materiaal voor monsterneming, maar ook yoor de 
tweedelijnszorg, zoals die door de Technische 
Recherche en het Gerechtelijk Laboratorium. 

Informatie (voorzieningen) : De beleidsnota stell dat 
de politie moet kunnen beschikken over alle infor-
matie die van belang is Voor een goede uitoefening 
van haar taak. De verschaffing van die informatie 
vormt daarom een apart punt van zorg. Er zijn 
immers - globaal gesproken - twee handhavings-
stelsels operationeel: het ,bestuurlijke, met alle daarbij 
behotende sanctie- en sturingsmogelijkheden en het 
strafrechtelijke, meer repressief georienteerde stelsel. 
Het is van groot belang dat beide stelsels elkaar 
zoveel mogelijk ondersteunen en versterken.-Dit kan 
indien de verschillende betrokken instanties op de 
hoogte zijn van elkaars (voorgenomen) optreden. 
Regionale meldpunten kunnen daarbij goede diensten 
bewijzen. 

Daarnaast is het van belang dat de informatieverza-
meling en -iterwerking op het terrein van de crimina-
liteitsbestrijding goed verloopt. Op dit moment zijn 
de informatieposities nog niet optimaal, omdat er nog 
geen gerichte informatieverzameling heeft plaatsge-
vonden. De regionale en landelijke criminele inlich- 

- tingendiensten zullen een achterstand moeten 
inlopen, waarbij vanzelfsprekend een nauwe samen-
werking moet ontstaan met het Centraal Landelijk 
Informatiepunt Milieudelicten (CLIM), gecombi-
neerd met de sectie milieucriminaliteit van de 
Centrale Recherche Informatiedienst (CRI). Een 
goede analyse van de beschikbare informatie is van 
veel belang. Daardoor kunnen nieuwe ontwikkelingen 
in de milieucriminaliteit tijdig worden gesignaleerd en 
op hun waarde geschat en wordt het openbaar minis-
terie in staat gesteld om tot een. verantwoorde priori-
teitskeuze te komen. 
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Verantwoordelijkheid 

De hierop direct volgende vraag is hoe het een en 
ander aan te pakken. Van belang hierbij is het in de 
beleidsnota opgenomen uitgangspunt dat de 
uitvoering van het NM!' in de eerste plaats de verant-
woordelijkheid van het lokale gezag en de politic ;elf 
is. De centrale overheid vervult een ondersteunende 
en waar nodig stimulerende rol. De ministers streven 
er naar een sturingsvorm te vinden die de beste 
garanties biedt op concrete, waarneembare resultaten 

" en de betrokkenheid van het veld. Daartoe is het 
voornemen om langs een tweetal te onderscheiden 
lijnen te opereren: 
I. Het zoveel mogelijk stimuleren door middel van 
het ter beschiking stellen van financien (en deskun-
digheid) aan projecten die beogen de handhavingsac-
tiviteiten van de politic daadwerkelijk te intensiveren 
en te integreren in de politie-orgaftisatie. 
- prioriteiten worden gesteld aan de hand van het 
concrete effect dat de projekten hebben op de 
kwaliteit van het leefmilieu; 
- alleen daadwerkelijke inzet wordt gefinancierd: de 
hoogte hiervan is afhankelijk van de investeringen die 
de korpsen zelf doen (keerzijde financiering), dat wil 
zeggen dat de door het desbetreffende korps 
beschikbaar gestelde capaciteit met honderd procent 
wordt aangevuld vanuit de centrale overheid; 
- tevoren moeten de,te behalen (en haalbare resul-
taten per project in meetbare grootheden worden 
gedefinieerd; 
- het niet behalen van deze resultaten heeft een 
negatief effect op de voortzetting van de financiering. 
- projectvoorstellen behoeven de goedkeuring van 
•het bevoegd gezag. 
2. Daarnaast zal voor de daarvoor in aanmerking 
komende onderwerpen, zoals opleidingen, informatie-
voorzieningen en dergelijke, een flankerend beleid in 

• nauw overleg met betrokkenen moeten worden 
ontwikkeld. 

Ter afsluiting kan worden geconcludeerd dat de 
ontwikkeling met betrekking tot de handhaving van 
de milieuregelgeving nog volop in gang is. De daarbij 
te bewandelen wegen en in het bijzonder de hiervoor 
uitgezette `departementale' koers, zijn zeker nog niet 
uitgediscussieerd. 1k hoop dat voor deze verdere 
discussie de nota een bijdrage zal leveren. Het zal 

90 	Justitifile Verkenningen, jrg. 16, nr. 3, 1990 



ook de basis moeten vormen voor nader overleg en 
afstemming met betrokkenen, in het bijzonder het 
ministerie van VROM, het openbaar ministerie, het - 
openbaar bestuur.en het politieveld. 
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Milieu, handhavings- 

strategieen en beleid 

De noodzaak tot het maken van keuzes 

drs. E. Koolhaas" 

Inleiding 

De handhaving van het milieurecht heeil vanaf de 
tweede helft van de jaren zeventig in toenemende 
mate aandacht gekregen. Deze aandacht is, aldus de 
opstellers van de nota Voortgezet Handhavingsintensi-
veringsprogramma (VHIP, 1989), een aantal malen 
verschoven. In eerste instantie was de (rijks)overheid 
vooral gericht op het in kaart brengen van de 
handhavingsproblematiek. Na het verschijnen van het 
rapport van de Uniser-commissie in 1983 kwam het 
accent te liggen op het intensiveren en meer systema-
tisch toepassen van de handhaving. Met het opstellen 
van het Nationaal Milieubeleidsplan (NM?, 1989) en 
het reeds genoemde VHIP zou een nieuwe fase zijn 
ingetreden. De ambitieuze doelstelling van het 
handhavingsbeleid is Mmiddels realisering van een 
adequaat handhavingsniveau in 1995. Daartoe zou de 
intensivering van de handhaving verder moeten 
worden voortgezet. Dit zou slechts mogelijk zijn 
indien handhaving door de daarmee belaste instanties 
'ervaren wordt als een taak die prioriteit heeft en 
waarover geen discussie meer nodig is.' (VHIP, 1989, 
pp. 5-12) 

In de genoemde documenten blijft echter onderbe-
licht wat het vergroten van de bestaande handha-
vingsinspanningen precies betekent. Is intensivering 
van de handhaving een voor zichzelf sprekende zaak, 
waarover geen verdere discussie meer nodig is? Of is 
verschil van mening mogelijk? Indien dit laatste het 
geval is, op welk punt !open de meningen dan uiteen? 
Het zijn deze vragen die centraal staan en op de 
volgende wijze zullen worden besproken. 

* De auteur is als wetenschappelijk medewerker verbonden 
aan de Interfacultaire Vakgroep Bestuurskunde van de 
Universiteit te Leiden. 
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Allereerst wordt het handhavingsbeleid van VROM 
geschetst, waarbij ook de vraag aan de orde komt in 
welke mate de overheid zelf verantwoordelijk is voor 
nalevingsproblemen. Vervolgens wordt de werkwijze 
van een vijftal in het Rijnmond gebied met handha-
vingstaken belaste diensten met elkaar vergeleken en 
een mogelijke verklaring gegeven voor verschillen en 
overeenkomsten in werkwijze. In aansluiting daarop 
worden twee contrasterende handhavingstrategian 
beschreven en wordt bekeketi in hoeverre deze 
aansluiten bij de beschreven werkwijze van de vijf 
diensten. Van elke steategie worden zowel voor- als 
nadelen genoemd, alsook de mate van toepasbaarheid 
in verschillende praktijksituaties. De bijdrage wordt 
tenslotte afgerond met de beantwoOrding van de 
gestelde vragen. 

Regelnaleving en overheidsverantwoordelijkheid 

De groeiende belangstelling voor handhaving van 
milieuregels past in de bredere context van 
bezorgdheid over de handhaving van recht. Het gezag 
van rechtsregels lijkt tanende. In hoge mate kan deze 
erosie van de normatieve basis van rechtsregels 
worden verklaard uit sociaal-culturele factoren. Met 
name de verminderde betekenis van informele sociale 
controle in onze samenleving speelt hierin een 
belangrijke rol. (Cachet, 1990) Dit punt gaat het 
bestek van deze bijdrage echter te buiten. 

Voor het . handhavingsprobleem wordt de overheid 
ook zelf verantwoordelijk gehouden: `wetgever en 
bestuur ontmoeten het niveau van rechtshandhaving 
dat zij verdienen.' (WRR, 1988, p. 50) Vooral de 
zwakke naleving van de gebods- en verbodsregels van 
de sociale rechtsstaat wordt aan de overheid toege-
schreven. Gedacht kan worden aan regels op 
gebieden als de arbeidsveiligheid, volksgezondheid en 
de bescherming van het milieu. Heraantal wetsvoor-
schriften op deze terreinen is zodanig gegroeid dat 
inmiddels gesproken wordt van een 'oerwoud van 
n'ormen'. (Scheltema, 1982, p. 136) Hoe meer regels 
de wetgever produceert, des te groter de kans op 
ontduildng van deze voorschriften wordt. 

Ook op het milieuterrein is sprake van een gestage 
regelgroei. Dit behoeft enige toelichting. Ten behoeve 
van het milieubeleid worden verschilldnde `regule-
ringstypen' gebruikt, al dan niet in combinatie met 
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elkaar: 
- fysieke regulering, ofwel regulering door middel van 
(juridische) geboden en verboden; 
- sociale regulering, waarmee gedoeld wordt op 
middelen die de motivatie van de doelgroep voor 
milieuvriendelijk gedrag stimuleren. In concreto 
betekent dit het toepassen van voorlichting en 
educatie, de milieu-accountancy of milieu-effectrap-
portages; 

financiele regulering , wat wil zeggen het hanteren 
van prikkels die direct gekoppeld worden aan 
milieu(on)vriendelijk gedrag. Vciorbeelden van 
financiele reguleringsmethoden zijn (onder andere) 
heffingen, subsidies en aansprakelijkheidsregelingen. 
(De Haes, 1988) 

Alhoewel de financiele en vooral ook de sociale 
regulering door VROM steeds meer wordt toegepast 	• 
of voorwerp is van beleidsonderzoek, is de regulering 
tot nu toe vooral van fysieke aard geweest. Sinds het 
einde van de jaren zestig zijn meer dan vijftig milieu-
wetten van sectorale aard verschenen.' Daarbij kan 
nog een reeks van verordeningen op provinciaal en 
lokaal niveau worden opgeteld. In het NMP wordt 
bovendien meer van hetzelfde aangekondigd: 'Bij de 
inzet van gedragsbeffivloedende instrumenten blijft de 
voorkeur uitgaan naar fysieke regulering (...).' (NMP, 
1989, p. 124) Onlosmakelijk verbonden met het 
vaststellen van deze regels, is de overheidsplicht toe 
te zien op de naleving ervan. De wijze waarop de 
overheid haar handhavende taak vervult is aan veel 
kritiek onderhevig. Op deze kritiek zullen we ons nu 
verder richten. 

Gangbaar in vele VROM documenten is de 
•oorstelling van de fysieke reguleringsketen als een 
wiel. flit wiel wordt aangedreven door de beleids-
planning. Op basis van deze beleidsplanning wordt 
het reguleringsproces in beweging gebracht, waarin 
vijf schakels onderscheiden kunnen worden: wet- en 
iegelgeving; normstelling; vergunningverlening; 
uitvoering; handhaving. ,  (Plan Integratie Milieu-
beleid, 1983) In deze keten wordt handhaving gezien 
als de zwakste schakel. Omdat elke keten net zo sterk 
is als haar zwakste schakel, wordt versterking nodig 
geacht. 

Daarbij kan onderscheid worden gemaakt ,tussen 
preventieve en repressieve handhaving. Bij preven-
tieve handhaving is geen sprake van een vermoeden 
dat wetten en/of verordeningen overtreden zijn. 

Justitiele Verkenningen, jrg. 16, nr. 3, 1990 



Preveritieve handhavingsvormen zijn het uitvoeren 
van surveillances door toezichthoudende ambtenaren 
en het geven van voorlichting. Repressieve 
handhaving vindt plaats wanneer (het vermoeden 
bestaat dat) in strijd met voorschriften is gehandeld 
en strafbare feiten worden opgespoord. (Nota 
Handhaving Milieuwetgeving, 1985, P. 3) 

Voorgestelde maatregelen ter versterking van de 
handhaving zijn zowel op preventieve als repressieve 
taken gericht. In niet uitputtende zin kunnen worden 
genoemd het verbeteren van de coordinatie tussen de 
met handhaving belaste overheden en het zorgen dat 
voor de uitvoeringstaken 'voldoende mensen, voorzie-
ningen en financiele middelen beschikbaar zijn. Ook 
de aard en hantering van het handhavingsinstrumen-
tarium zijn onderwerp van beleidsaanbevelingen. Het 
instrumentarium behoeft uitbreiding, terwijl 
bovendien van de bestaande instrumenten vaker 
gebniik gemaakt moet worden. Een in de toekomst 
wat betreft Instrumentkeuze en uitvoering uniforme 
handhavingsstrategie' geldt daarbij als beleidsuit-
gangspunt. (VHIP, 1989, pp. 13-19) 

De werkwijze van vijf Rijnmond-diensten; 
beschrijving en verklaring 

In deze paragraaf zal een beeld worden geschetst 
van de hierboven als `zwak' beoordeelde handha-
vingsschakel. _Hiertoe zullen de resultaten beschreven 
worden van een kort onderzoek naar de werkwijze 
van een vijftal in het Rijnmondgebied actieve handha-
vingsdiensten. 3  Drie van deze diensten vallen onder 
de jurisdictie van het Rotterdamse gemeentebestmir: 
- de onderafdeling Industriele Lozingen van 
Gemeentewerken; 
- de Varende Dienst en de afdeling Politionele 
Zaken van het Gemeentelijk Havenbedrijf 
Rotterdam; 
- de Reinigingspolitie van de Reinigings- en 

-Ontsmettingsdienst Rotterdam. 
Een dienst kent een gemeenschappelijke regeling als 
basis: 	, 
- het Inspectiebureau Hinderwet van de Dienst 
Centraal Milieubeheer Rijnmond. 4  
De vijfde dienst is: 
- de Varende Dienst en Bureau Milieuzaken van 
district vier van de Rotterdamse Gemeentepolitie. 
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De analyse beperkt zich tot de werkwijze bij de 
vervulling van sepressieve handhavingstaken (de 
preventieve handhavingstaak blijft dus buiten 
beschouwing). Getracht is de volgende vraag te 	• 
beantwoorden: wat doen inspecteurs van deze 
diensten vanaf het moment dat zij een milieddelict 
ontdekken (en als zodanig percipieren)? Welk 
patroon valt te ontdekken in de aanpak van elk van 
de vijf dienstenr 

Handhaving in de Ronmand-praktijk 

De werkwijze van de vijf diensten laat zich als volgt 
beschrijven. Twee van de vijf Rotterdamse diensten 
maken zeer spaarzaam gebruik van formele sancties. 
Gemeentewerken heeft in de vijf jaar van haar 
bestaan nog geen enkel proces-verbaal laten opmaken 
op grond van de Lozingsverordening. De Hinderwet-
inspecteurs van de DCMR beperken zich v,00rna-
melijk tot het enkele malen per jaar opleggen van een 
dwangsom. Ondanks deze overeenkomst op het punt 
van de sanctietoepassing bestaan met name op twee 
punten verschillen tussen de beide diensten. 

Het eerste punt betreft de door deze diensten in 
acht genomen termijnen. Gemeentewerken gunt in de 
regel overtreders een lange tijd om aan de geeiste 
verplichtingen te voldoen (varierend van zes maanden' 
tot langer dan een jaar). -  De DCMR-inspecteurs eisen 
in de meeste gevallen dat de overtreder zich binnen 
zes maanden alsnog aan de voorschriften houdt. Nog 
op een ander punt bestaat verschil. In overleg met 

• bedrijven wordt bij Gemeentewerken voortdurend 
gezocht naar oplossingen voor de geconstateerde 
problemen. Geprobeerd wordt de overtreder te 
beinvloeden via het geven van concrete technische 
adviezen. Het vervullen van een bemiddelende rol 
tussen enerzijds aannemers en leveranciers en 
anderzijds de betrokken bedrijven wordt daarbij niet 
geschuwd. De DCMR inspecteurs stellen zich in dit 
opzicht afstandelijker op. Zij zijn spaarzamer met het 
geven van concrete technische adviezen. Het 
vervullen van een bemiddelende rol wijzen zij 
bovendien af. 

Twee andere diensten hanteren frequent het 
formele sanctie-instrument. Het Gemeentelijk Haven-
bedrijf Rotterdam 'produceere gemiddeld vijfhonderd 
processen-verbaal per jaar op grond van de Wet 

• Waterverontreiniging. De Gemeentepolitie komt tot 
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een gemiddelde van vijftig WVO-p.v.'s per jaar. Het 
verschil wordt veroorzaakt door de onderlinge 
afspraak dat de Gemeentepolitie zich op de 
complexere WVO-zaken richt. 

In de werkwijze van de met cootrole op de Afval, 
stoffenverordening belaste Reinigingspolitie valt 
minder patroon te ontdekken. Bij de ReinigingspOlitie 
werken inspecteurs die zelden dwangmiddelen 
gebruiken naast inspecteurs die in een .  jaar gemiddeld 
tweehonderd processen-verbaal opmaken. 

Overigens wordt door de verschillende diensten 
niet alleen gebruik gemaakt van formele sancties. In 
de informele sfeer worden `trucs' gebruikt die in geen 
enkele wet of beleidsnota worden genoemd, maar qua 
functie sterke verwantschap met de formele sancties 
,vertonen. Zo wordt bijvoorbeeld ook publiciteit als 
middel gebruikt. l3edrijven worden onder druk gezet 
via persconferenties en het noemen van bedrijfs-
namen in jaarverslagen. De achtergrond van deze 
werkwijze is de door inspecteurs min of meer 
collectief gedeelde . ervaring dat het vooral de publi-
citeit is die `pijn' doet. Geldboetes kutinen met name 
de grotere bedrijven gemakkelijk betalen. 

Een voorkeur N/oor het publiciteitsmiddel kan ook 
voortvloeien uit de verwachting dat het openbaar 
ministerie (0.M.) tot seponering zal overgaan 
wanneer de bewijsvoering onvoldoende is of 
ingeschat wordt dat het O.M. de regelschending als 
niet verwijtbaar zal beoordelen. Tussen het (formele) 
sanctie- en publiciteitsinstrument kan zich een 
merkwaardige vermenging voordoen. Soms wordt niet 
zozeer voor vervolging gekozen vanwege de eventueel 
opgelegde sanctie, maar vanwege de negatieve publi-
citeit die dit oplevert voor directieleden van de 
betrokken bedrijven. Directieleden ervaren vaak 
alleen al de aanraking met het justitiele apparaat als 
straf, ook wanneer het niet tot een veroordeling komt. 
Een andere `truc' is het zogenaamde bluffen, dat wil 
zeggen meer eisen dan formeel is toegestaan in de 
hoop (en verwachting) dat bedrijven hierin meegaan. 

Met betreldcing tot de werkwijze van de vijf 
diensten kan kortom worden geconcludeerd dat: 
- bij de repressieve handhaving door de vijf diensten 
gebruik gemaakt wordt van een breed scala van 
handhavingsinstrumenten. Ook repressieve 
handhaving omvat meer dan alleen het dr.eigen met 
of toepassen van formele sancties ; 6  

- de werkwijze van de vijf diensten naast overeen- . 
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komsten een aantal verschillen kent. Daarbij is niet 
alleen sprake van (gematigd tot sterke) verschillen 
tussen diensten. (vergelijk Shover e.a., 1984) Ook 
binnen een dienst bestaan soms aanzienlijke variaties 
in werkwijze (Reinigingspolitie). (vergelijk Kagan, 
1978) 

De verschillen verklaard 

Wat is nu de achtergrond van deze jeer gevarieerde 
repressieve handhavingspraktijk? Wat verklaart nu de 
beschreven verschillen en overeenkomsten? De 
variatie in werkwijze hangt, in grote lijnen, samen met 
een drietal kenmerken..Twee daarvan zijn van interne 
aard: kenmerken van de inspecteurs en organisatie-
kenmerken. Het laatste kenmerk is van externe aard: 
kenmerken van de rechtssubjecten waarmee de, 
inspecteurs geconfronteerd worden. 

• De ene inspecteur is de andere flier 	• 

Inspecteurs van de verschillende diensten blijken 
nogal uiteenlopende normatieve oordelen te 
koesteren, wat directe consequenties heeft voor de 
gekozen aanpak. flit vergt enige toelichting. Een 
voorwaarde voor bestraffend optreden is bij alle 
diensten dat sprake is van verwijtbaarheid. Wat' 
inspecteurs als verwijtbaar zien verschilt echter per 
dienst. Medewerkers van de Havendienst vinden een 
overtreding al snel verwijtbaar. Slechts wanneer door 
een niet voorzienbaar technisch gebrek stoffen in het 
havenwater komen menen zij dat verwijtbaarheid 
ontbreekt. Medewerkersyan Gemeentewerken zijn 
coulanter en aanvaarden ook een gebrek aan deskun-
digheid uitdrukkelijk als verzachtende factor. 

Een ander geconstateerd verschil betreft de visie 
van ihspecteurs op hun taak, wat vanzelfsprekend 
ook van invloed is op toegepaste werkwijze. De 
rol-voorkeurenyan inspecteurs lopen nogal uiteen. 
Inspecteurs van de DCMR en Gemeentewerken zien 
zichzelf vooral als probleemoplossers en niet zozeer 
als wetshandhavers. Via het geven van ondersteu-
nende adviezen proberen zij de overtreders te 
overreden. Inspecteurs van het Havenbedrijf en de 
Gemeentepolitie hebben een voorkeur voor de 
wetshandhavende rol. Vreemd is dit uiteraard niet, 
gezien de verschillen in opleiding en ervaring en het 
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op basis daarvan ontwikkelde referentiekader van de 
inspecteurs. De inspecteurs van de bestuursdiensten 
DCMR en GW hebben alien een technische opleiding 
op HBO- of MBO-niveau, in tegenstelling tot de 
overige inspecteurs met overwegend een politionele 
opleiding. 

De ene chef is de -andere niet • 

Verschillen in aanpak hangen ook samen met 
voorkeuren van de organisatieleiding. Uit het 
onderzoek blijkt dat de in het veld werkzame inspec-
teurs ook de intern geldende verhoudingen goed in 
het oog houden. De ambtelijke leiding van de vijf 
diensten blijken nogal uiteenlopende voorkeuren voor 
bepaalde handhavingsmethoden te hebben. Zo wordt 
bij het Havenbedrijf, de Gemeentepolitie en de Reini-
gingspolitie sterk gehecht aan het gebruik van 
formele sancties. Deze voorkeur heeft enerzijds te 
maken met de politie-achtergrond van de leiding. 

Anderzijds is ook van belang dat bij deze diensten 
de milieuhandhavingstaak een relatief nieuwe taak is. 

- De met handhaving belaste onderdelen moeten zich 
binnen de dienst nog bewijzen. Processen-verbaal of 
dwangopniimingen vormen een zichtbare 'output' die 
beter geschikt is om actief optreden te demonstreren 
dan de weinig zichtbare uitkomsten van overleg en 
onderhandeling. De bij deze diensten werkzame 
inspecteurs kunnen deze eisen van de leiding niet 
straffeloos negeren. Op opportunistische gronden 
passen zij hun werkwijze aan. (vergelijk Van de Bunt, 
1987, p. 22) 

Opportunistisch gedrag van inspecteurs, bij 
Gemeentewerken en de DCMR heeft echter geheel 
andere consequenties ,yoor de handhavingspraktijk., 
Een goede handhaver is bij deze diensten in de 

• perceptie van de bureauleiding een inspecteur die 
achter de schermen en zonder commotie (zoals 
aandacht van de pers) bij bedrijven gesignaleerde 
`problemen' weet op te lossen. Ook aan deze wensen 
passen de inspecteurs zich aan. Om te voorkomen dat 
inspecteurs desondanks tegen de zin van de leiding 
tot sanctietoepassing overgaan zijn bij de DCMR een 
aantal procedurele waarborgen ingebouwd. Het is de 
inspecteurs, anders dan bij de Gemeente- en Reini-
gingspolitie, uitdrukkelijk niet toegestaan zelfstandig 
proces-verbaal op te maken. Beslissingen van deze 
aard worden pas genomen riadat op verschillende 
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plaatsen en momenten binnen de dienst overleg heeft 
plaatsgehad. 

Ha ene rechtssubject is het andere niet 

. De inspecteiffs van alle diensten laten zich bij hun 
werk leiden door instrumentele overwegingen: zij 
bezinnen zich (mede) op de effecten van hun inspan-
ningen. Met name inspecteurs van de DCMR, 
Gemeentewerken en in mindere mate de Reinigings-
politie gaven te kennen dat zij zich sterk op de 
effecten van hun inspanningen bezonnen. Het door 
alien (impliciet) onderschreven uitgangspunt daarbij 
is dat die aanpak voorkeur verdient die in hun 
perceptie het meest oplevert. Dit leidt ertoe dat zij 
met particuliere huishoudens anders omgaan dan met 
bedrijven. Bovendien leidt het tot een verschillende 
behandeling van kleine en grote bedrijven. 

De reden hiervan ligt vooral in complexiteitsver- 
schillen. De produktieprocessen bij met name de 
grotere bedrijven zijn vaak zo complex dat zonder 
hulp van veiligheidscontroleurs van een bedrijf de 
oorzaak van problemen moeilijk te achterhalen is. 
Veel hangt dus af van de goede wil en bereidheid van 
bedrijven tot medewerking. Uii instrumentele overwe-
gingen is het daarom onverstandig de goede verstand-
houding op het spel te zetten door te snel met 
sancties te dreigen of deze direct te gebruiken: 'met 
boze klanten is het slecht zaken doen.' In de omgang 
met burgers of kleine bedrijven zoals bakkerijen, 
café's of snack-bars op grond van de Hinderwet 
spelen dit soon instrumentele overwegingen een 
minder belangrijke rol. De afhankelijkheid van 
inspecteurs ten opzichte van dit type rechtssubjecten 
is veel geringer. Prikkels om zich te bezinnen op de 
gevolgen van hun optreden ontbreken of zijn veel 
minder sterk. 

Overigens is de invloed van instrumentele overwe-
gingen op de werkwijze van het Havenbedrijf en de 
Gemeentepolitie minder groot dan op de werkwijze 
dan van DCMR en OW. De reden hiervan ligt met 
name in de hierboven beschreven verschillen in • 
rolopvatting. Of een opgelegde boete effect heeft is in 
de visie van deze politionele medewerkers niet zozeer 
aan henzelf als aan het openbaar ministerie, de 
rechter of het bestuur om te bepalen. 
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Handhavingsstrategieen en de werkwijze van de vijf 
diensten 

De verschillen in werkwijze tussen de diensten 
vertonen sterke verwantschap met het in rechtssocio-
logische literatuur vaak gehanteerde onderscheid • 
tussen twee (ideaaltypische) handhavingsstrategieen: 
een nakomings- en een afschrikkingsstrategie. 7  (Reiss, 
1984; Hawkins, 1984; Bardach en Kagan, 1982; 
Vogel, 1986) Zoals hieronder zal worden toegelicht, 
komt de werkwijze van de DCMR en GW sterk 
overeen met de uit een nakomingssstrategie voort-
vloeiende werkwijze. De Gemeentepolitie en het 
Gemeentelijke Havenbedrijf hanteren een werkstijl 
die sterk verwant is met de uit een afschrikkingsstra-
tegie voortkomende aanpak. De werkwijze van de 
Reinigingspolitie ls wat dit betreft minder eenduidig 
te typeren. 

De twee handhavingsstrategieen getypeerd 

De nakomings- en afschrikkingsstrategie kunnen 
worden onderscheiden op giond van drie, nauw met 
elkaar samenhangende, aspecten: 
- Preventie of repressie 
In de nakomingsstrategie ligt het accent op preventie. 
Aan het voorkomen en vroegtijdig signaleren van 
(potentiele) milieudelicten wordt meer waarde 
gehecht en tijd besteed dan aan opsporing en 
vervolging. In de afschrikkingsstrategie ligt het accent 
op de repressieve handhavingstaak. 
- Overtreding of overtreder 
De nakomingsstrategie is gericht op de overtreding, 
in de zin .dat na ontdekking van een milieudelict voor 
inspecteurs als eerste `zorg' geldt de veroorzaakte 
schade (zoveel mogelijk) te herstellen. Anders is dit in 
de afschrikkingsstrategie waar de overtreder centraal 
staat. Na ontdekking van een milieudelict is het 
voo.  rnaamste streven van inspecteurs de overtreder 
met `succes' te kunnen vervolgen.' 
- 'Consultant' en politicus of politie-agent 
• Handhavingsinspecteurs vervullen in elke strategie 
een verschillende rol. In de nakomingsstrategie 
combineren de inspecteurs twee rollen met.elkaar. In 
de eerste plaats de rol -van 'consultant' die rechtssub-
jecten via adviezen probeert te beinvloeden. De 
and- ere rol is die,van politicus. Dit laatste behoeft • 
enige uitleg. In beide strategieen worden sancties als 
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handhavingsmethode gehanteerd. De functie van } 
sancties verschilt echter. In de nakomingsstrategie 
wordt na ontdekking van een delict met sancties 
gedreigd in de hoop de overtreder alsnog tot wetsna-
leving (nakoming) te bewegen. 

De sanctie wordt echter niet toegepast zolang de 
inspecteur nog gelooft in nakoming. De inspecteur 
gedraagt zich als een politicus die bereid is compro-
missen te sluiten. Wanneer het rechtssubject (alsnog) 
zijn verplichtingen nakomt volgt, als compromis en 
beloning, afstel van bestraffing. In de nakomingsstra-
tegie is sanctietoepassing dus een teken van falen: de 
inspecteur als politicus is er niet in geslaagd een 
compromis te bereiken. 

In de afschrikkingsstrategie vervult de inspecteur 
slechts een rot, namelijk die van politieman. Min of 
meer routinematig worden sancties na ontdekking 
Van een delict, ofwel direct toegepast, ofwel na een 
eerste aanmaning reeds gebruikt. Sanctietoepassing is 
geen indicator voor falen, maar voor succes: de 
inspecteur als politieman doet wat hem opgedragen is 
te doen. (Reiss, 1984, pp. 24-26; Kagan en Scholz, 
1980, pp. 67-97) 

Sterke en zwakke pun ten van elke strategie 

De beide hierboven genoemde strategieen kennen, 
naar mijn mening sterke en zwakke punten. Voor een 
uitputtende bpsomming is in deze bijdrage geen 
ruimte. Ik beperk me daarom tot de belangrijkste. 

Eery sterk punt van de nakomingsstrategie is dat 
gebruik wordt gemaakt van de bereidheid van 
overtreders om zonder strafoplegging toch de aange-
richte schade (zo veel mogelijk) te herstellen. Het mag 
immers niet uitgesloten worden dat overtreders 
zonder straftoepassing tot nakoming gebracht kunnen 
worden. Kagan en Scholz wijzen in dit verband op 
het eendimensionale karakter van de aan de afschrik-
kingsstrategie ten grondslag liggende nalevings-
theorie. Met nalevingstheorie wordt hier gedoeld op 
veronderstellingen over de motieven van rechtssub-
jecten voor regelschending. Deze theorie komt kort 
gezegd hier op neer: rechtssubjecten zijn slechts tot 
nakoming bereid wanneer de door hen gepercipieerde 
voordelen van nakoming opwegen tegen de gepercipi-
eerde nadelen. De voordelen en nadelen worden 
daarbij vooral in economische termen bezien. Er zijn 
echter ook andere nalevingstheorieen. Regel- 
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schending kan ook voort komen uit technische 
incompetentie van overtreders. Denkbaar is dat 
overtreders na technische adviezen te hebben 
ontvangen alsnog bereid zijn tot naleving. Regel-
schending kan ook voortkomen uit verwaarlozing, 
dat wil zeggen onvoldoende aandacht van de bedrijfs-
leiding voor milieuzorg. Ook in dit geval kan zonder 
bestraffend optreden - zij het wellicht wel na enige 
aandrang of hulp - de houding van een bedrijf veran-
deren. (Kagan en Scholz, 1980, pp. 67-97) De 
nakomingsstrategie is dan niet alleen effectiever, maar 
ook efficienter dan de afschrikkingsstrategie. Een 
bezwaar van de afschrikkingsstrategie is bovendien 
haar arbeidsintensieve karakter. Toepassing van 
formele sancties legt, met name wanneer het door . ' 
grote bedrijven gepleegde delicten betreft, dikwijls 
een groot beslag op personeelscapaciteit hetgeen ten 
koste gaat van de, inzet van personeel voor preven-
tieve handhavingstaken. 

Een belangrijk nadeel van de afschrikkingssstra-
tegie is tenslotte het mogelijk contra-produktieye 
karakter ervan. Een gevolg van de rigide lik-op-stuk 
benadering' kan zijn dat potentiele overtreders zich 
gaatr organiseren en door middel van druk op de 
wetgever en juridische procedures deze werkwijze 
proberen terug te ,dringen. (Aalders, 1985, p. 15) 

De nakomingsstrategie kent echter ook zwakke 
punten. Kenmerkend voor de nakomingsstrategie is 
de genuanceerde en zorgvuldige benadering van 
overtreders. Elke handhavingszaak wordt apart 
benaderd waarna een voor dè betreffende zaak 
passende aanpak wordt gekozen. Betwijfeld kan 
worden of `deze zorgvuldigheid onder elkaar de 
andere burgers of de maatschappij als geheel wel ten 
goede zal komen.'‘ (Von Benda-Beckmann, 1987, p. 
261) Is de nakomingsstrategie wel voldoende verde-
digbaar vanuit democratisch gezichtspunt? Advi- _ 
sering, overleg en onderhandeling spelen zich immers 
in de meeste gevallen binnenskamers af, min of meer 
onzichtbaar voor derden. Juridische en politieke 
controle is in feite alleen achteraf mogelijk.. 

De nakomingsstrategie vraagt daarnaast veel van 
het beoordelingsvermogen van inspecteurs. Het is niet 
denkbeeldig dat inspecteurs overtreders ten onrechte 
als coOperatief beoordelen en dus ook ten onrechte 
bestraffend optreden uit- of afstellen. Hawkins 
beschrijft bijvoorbeeld hoe bedrijven er toe overgaan 
bewust veroorzaakte `ongelukken' te melden in de 
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wetenschap dat dit als signaal voor een coOperatieve 
opstelling zal worden gepercipieerd en dus het risico 
op bestraffing doet afnemen. (Hawkins, 1984, p. 99) 

Een voorbeeld uit de Rijnmond-praktijk is de 
`vijftig liter-instructie' van het Gemeentelijk Haven-
bedrijf. ben interne instructie van de Afdeling 
Politionele Zaken luidde dat bij morsing van minder 
dan vijftig liter olie in het havenwater afgezien werd 
van het opmaken van proces-verbaal. Dit I eidde al 
spoedig tot moeilijk controleerbare meldingen door 
overtreders dat `helaas bij het overslaan zeveneen-
veertig liter olie te water was geraakt.' De controleer-
baarheid van het preciese aantal in het water terecht-
gekomen liters was dikwijls zo lastig dat deze interne 
instructie enige jaren geleden weer ingetrokken werd. 

De toepasbaarheid van beide strategieen 

Elk van de genoemde strategieen kent, zo kan 
worden geconcludeerd, sterke en zwakke punten. Tot 
nu toe nog onderbelicht gebleven is dat de hantering 
van elke strategie aan grenzen gebonden is. Daarmee 
doel ik op het volgende: niet elke strategie is voor 
elke praktijksituatie even geschikt. Het uitspreken van 
een waarderend oordeel over de werkwijze van de vijf 
diensten is weinig zinvol indien aan dit aspect 
voorbijgegaan wordt. Dit kan worden toegelicht door 
de kenmerken van elk van de twee strategieen in 
herinnering te roepen. 

In de nakomingsstrategie ligt zoals gezegd het 
accent op het voorkomen en oplossen van milieupro-
blemen. Deze oplossingsgerichte werkWijze is slechts 
mogelijk indien inspecteurs zich opstellen als een 
'consultant'. Het vervullen van een dergelijke rol 
vereist van inspecteurs een •aantal specifieke vaardig-
heden: sociale vaardigheden en vooral het beschikken 
over technisch inzicht. Zoals gezegd verschillen 
inspecteurs van de vijf diensten sterk in opleiding en 
deskundigheid. Het technische inzicht is vooral bij de 
DCMR en OW geconcentreerd. 

Bovendien moet sprake zijii van oplosbare 
problemen. Een nakomingsstrategie hanteren is 
zinloos wanneer van de overtreder geen enkele 
concrete gedragsinspanning meer geeist wordt. Dit is 
meestal het geval bij milieudelicten voor de havenpo-
litiediensten waar het in de regel gaat om onher-
stelbare incidenten (zoals bijvoorbeeld het overboord 
slaan van olie in het havenwater). Bij delicten 
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waarmee DCMR en GW worden geconfronteerd 
(zoals bijvoorbeeld het ontbreken van filters of 
lekdichte vloeren) worden meestal nog wel concrete 
inspanningen .gedist van overtreders. Een ander 
kenmerk van "de nakomingstrategie is haar ruilka-
rakter: nakomingsgedrag wordt beloond door 
voornemens tot sanctietoepassing niet uit te voeren. 

Noodzakelijk voor een dergelijke werkwijze is dat 
sprake is van een begrensd en overzienbaar aantal 
rechtssubjecten. Aileen in die situatie kunnen inspec-
teurs ook het gedrag van overtreders op een langere 
termijn beoordelen en tot sanctietoepassing overgaan 
indien overtreders zich niet houden aan gegeven 
beloften. Ook in dit opzicht verschillen de DCMR en 
GW sterk van de overige diensten. DCMR en GW 
hebben te maken met een vast en begrensd aantal 
bedrijven, terwijl de Gemeentepolitie en het Haven-
bedrijf geconfronteerd worden met grote aantallen 
Schepen die slechts tijdelijk de haven bezoeken. gen 
langdurige sociale relatie tussen inspecteurs en 
rechtssubjecten ontbreekt in het laatste 

In het licht van bovengenoemde diverse praktijksi-
tuaties (de analyse van verschillen op dit punt is niet 
uitputtend) zijn de beschreven gevarieerde werkwijzen 
niet verrassend: voor een deel vormen ze een 
antwoord op verschillende persoons-, organisatie- en 
omgevingskenmerken van elke dienst. 

Conclusie: de verschillen gewaardeerd 

De vraag is nu hoe we de varieteit aan werkwijzen 
moeten waarderen. Is het verschil in werkwijze tussen 
en binnen diensten problematisch? Is het inderdaad. 
wenselijk, zoals het VHIP voorstelt, te streven naar 
een uniforme handhavingsstrategie voor alle met 
handhavingstaken belaste overheidsdiensten? En, 
indien deze vraag bevestigend zou worden beant-
woord, welke werkwijze valt dan te prefereren? De 
werkwijze van de DCMR en GW die sterke verwant-
schap v_ertoont met een nakomingsstrategie? Of de 
werkwijze van het Havenbedrijf en de Gemeentepo-
litie die sterk gebaseerd lijkt te zijn op een afschrik-
kingsstrategie? Verdient kortom een bepaalde 
werkwijze onder alle omstandigheden de voorkeur? 

Dit zijn niet'alleen academische vragen. De in het 
onderzoek betrokken diensten achten deze vraag zelf 
ook relevant: Aan uitspraken over deze kwestie vanuit 
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het Rotterdamse gemeentebestuur (als coordinerende 
instantie) bestaat behoefte. Tussen de diensten blijken 
irritaties te bestaan over elkaars werkwijze. Over en 
weer beschuldigen ze elkaar van een te starre of juist 
te soepele houding ten opzichte van wetsovertreders: 
Het hierboven genoemde coOrdinatieprobleem blijkt 
ook een culturele dimensie te hebben: verschil van 
inzicht tussen de diensten en medewerkers onderling 
over de Juiste' vervulling van de handhavingstaak. 

In antwoord op deze vragen tenslotte het volgende. 
Het is niet verrassend dat pleidooien voor uniforme 
toepassing van afschrikkingstrategieen in deze tijd 
van groeiend milieubewtistzijn opkomen. Kagan en 
Scholz wijzen er in dit verband op dat ook in de 
Verenigde Staten onder druk van (milieu)pressie-
groepen op centraal niveau operende beleidsmakers 
er toe over gaan te pleiten voor strikte, bij de 
afschrikkingsstrategie passende handhavingsme-
thoden. (Kagan en Scholz, 1980, p. 69) Hoe 
verstandig dit uit een oogpunt van rnilieubescherming 
ook lijkt, een aantal argumenten verzet zich naar mijn 
mening tegen deze rechtlijnige benadering van het 
handhavingsprobleem. 

Een dergelijke benadering miskent in de eerste 
plaats dat ook het hanteren van een nakomingsstra-
tegie uit milieu-oogpunt voordeel kan opleveren. Een 
nakomingstrategie kan in sommige situaties 
effectiever en efficienter zijn dan een afschrikkings-
strategie. Of dit het geval is hangt (onder andere) af 
van de opleiding en ervaring van de inspecteurs, het 
aantal te controleren rechtssubjecten en de mate 
waarin sprake is van oplosbare problemen. 

Een tweede argument betreft de haalbaarheid van 
het uniformiteitsstreven. De .verschillen in aanpak 
zijn, zo bleek uit onze analyse, het resultaat van 
verschillende persoons-, organisatie- en omgevings-
kenmerken van elke dienst. Uniforme handhavings-
strategieen laten zich niet gemakkelijk van tovenar 
opleggen. De resultaten van implementatie-onderzoek 
op micro-niveau naar processen van regeltoepassing 
door uitvoerende ambtenaren (de zogenaamde 'street-
level bureaucrats') zijn in dit opzicht leerzaam. Deze 
studies tonen aan dat beleidsinstructies die indruisen 
tegen in ambtenarengroepen ontwikkelde routines, of 
niet nagevolgd worden, of averrechts werken. De 
routines zijn zo harclnekkig omdat ze een reactie 
vormen op verschillende, soms tegengestelde, eisen 
die aan de uitvoerende ambtenaren worden gesteld. 
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Ze zijn in feite,het produkt van concrete werkomstan-
digheden. (Lipsky, 1980; Korsten en Derksen, 1986) 

Betekent het voorgaande nu een pleidooi voor een, 
populair uitgedrukt, laat-thaar-waaien' benadering 
waarin elke werkwijze wordt geaccepteerd vanuit de 
gedachte dat de inspecteurs op de werkvloer het beste 
kunnen beoordelen welke werkwijze goed is voor 'het 
milieu'? Nee, dat betekent het niet. Wel degelijk 
bestaat de noodzaak bewust keuzes te maken voor of 
tegen een bepaalde handhavingsstrategie en een 
daarop gebaseerde werkwijze. De bestaande (repres-
sieve) handhavingspraktijk heeft onmiskenbaar haar 
zwakke kanten. Een bepaalde werkwijze kan ook 
voortkomen uit (ambtelijke) angst, op grond van 
politieke of sociaal-economische overwegingen 
`harde' beslissingen te nemen. Aan kritische reflectie 
op basis van rechtstatelijke- , democratische- of 
milieucriteria van lokale- en provinciale handhavings-
praktijken bestaat wel degelijk behoefte. Het maken 
van keuzen door cdordinerende organen voor of 
tegen bepaalde door diensten gehanteerde methoden 
is zeker gewenst. De ontwikkeling van handhavings-
beleid behoort echter niet op voorhand geblokkeerd 
te worden door aanvechtbare pleidooien voor een 
uniforme handhavingsstrategie. Afhankelijk van 
verschillende praktijksituaties is zowel plaats voor op 
nakomings- als op afschrikkingsstrategieen 
gebaseerde werkwijzen. 

Noten 

' Niet ieder van deze wetten 
vervult echter ten opzichte van het 
milieu eenzelfde functie. 
Drupsteen onderscheidt in dit 
verband drie typen bestuursrech-
telijke milieuregels: het milieuhy-
gienerecht, het milieubescher-
mingsrecht en het ruimtelijk 
ordeningsrecht. (Drupsteeti, 1986) 

Voorbeelden kunnen ook 
worden aangetroffen in het sinds 
1985 verschijnende blad 
Handhaving (een uitgave van 
VROM). 

De werlczaatnheden van deze 
diensten wordenop gedetailleerde 
wijze beschreven in Koolhaas, 
Hanf e.a., 1989. 
4  Rotterdam en de provincie 

ZuidHolland zijn de belangrijkste 
deelnemers aan deze regeling. 

Het onderzoek duurde zes 
maanden en werd verricht in 
opdracht .van Bureau-MilieucoOr-
dinatie van de Gemeente 
Rotterdam. Als onderzoeksme-
thoden zijn gehanteerd: dossier-
analyse, interviews en observatie 
tijdens surveillances en bedrijfsbe-
zoeken. 
6  De gangbare begripsom-
schrijving is: 'het door controle en 
het toepassen (of dreigen 
daarmee) van administratiefrech-
telijke, strafrechtelijke of privaat-
rechtelijke middelen bereiken,dat 
'de algemeen en individueel 
geldende rechtsregels en 
voorschriften worden nageleefd. 
(Nota Handhaving Milieurecht, 
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1980-1981, p. 5) Deze definitie 
doet zoals gezegd onvoldoende 
recht aan in de praktijk veel 
gehanteerde handhavingstactieken 
als overleg en onderhandeling 
naast of in plaats van formele 

• sanctietoepassing. 
Gebruikte synoniemen zijn 

systeem of vorm. 7  
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De brand bij Sandoz 

De schade en publiek- en privaatrechtelijke 
aansprakelijkheden 

prof. dr. H.U.J. Jessurun d'Oliveira* 

De brand 

Iemand moet behoorlijk `gesandoezeld' hebben, die 
nacht van 31 oktober op 1 november 1986, nu ruim 
drie jaar geleden. Er brak toen een brand uit in 
opslaghal 956 van Sandoz S.A. in Schweizerhalle in 
het kanton Basel-land. De brandbestrijdingsaktivi-
teiten aan de oevers van de Rijn werden op een erg 
ouderwetse manier uitgevoerd, met water(!) om het 
vuur te blussen in een veem met allerhande 
agro-chemische substanties, hoofdzakelijk pesticiden. 
Dit leidde er toe dat zo'n 10 a 15.000 m 3  water recht-
streeks de Rijn instroomde, zwaar gemengd met 
giftige stoffen, aangezien de opslagruimte niet 
voorzien was van een opvangbekken voor bluswater, 
een standaarduitrusting om die schade te reduceren 
die zou kunnen ontstaan uit schade-reducerende 
activiteiten. 

Zo kwam het dat een dag lang zo'n dertig ton 
chemicalien de Rijn in stroomden. Twee weken later 
bereikte deze langgerekte golf de Noordzee; een deel 
van de lozing zette zich dichter bij Basel op de bodem 
van de Rijn af, met name zware metalen. Het interna-
tionale alarm-systeem, opgezet door de Internationale 
Commissie ter bescherming van de Rijn (ICR), schoot 
jammerlijk tekort, aangezien de plaatselijke kodde-
beier meende het alarmsysteem in werking te hebben 
gesteld door eenvoudig zijn collega's in de aanpa-
lende gemeenten over de grens op te bellen in 
Frankrijk en Baden-Wurttemberg. De Zwitserse 
ambassade in Bonn verklaarde op 1 november dat er 
geen reden voor bezorgdheid bestond; het was 

* De auteur is hoogleraar aan de Europese Universiteit te 
Florence en aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doceert 
rechtsvergelijking en internationaalrechtelijke vakken. Hij is 
voorzitter van de Stichting Reinwater. 
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tenslotte de waarschuwingspost Mannheim van het 
officiale alarmsysteem die deed wat Basel had moeten 
doen, en het alarm over de hele Rijn uitgalmde. 

De uitwerking op het eco-systeem van de Rijn was 
- nog afgezien van de spektakulaire vuurrode kleur 
die de Rijn had aangenomen onder invloed van 
weggelopen kleurstoffen - bijzonder indrukwekkend. 
Tot aan de Loreley een paar honderd kilometer 
stroomafwaarts waren alle palingen ter dood veroor-
deeld. Aan andere vissenpopulaties waren flinke 
verliezen toegebracht en bovendien werd grote schade 
toegebracht aan het bestand van ongewervelde 
diertjes (macrozoobenthon).' Gedurende verscheidene 
weken moesten bijvoorbeeld de Nederlandse water-
leidingbedrijven de inflame van Rijilwater - de 
belangrijkste , grondstof voor drinkwater - staken; 
voorts moesten deze (overheids-)bedrijven in 
Nederland de kwaliteit van het Rijnwater uiterst 
nauwkeuring blijven testen. Ook, vele andere 
instanties, organisaties en bedrijven leden schade, 
zowel in de recreatieve sektor als in de professionele 
visserij en toeleveringsbedrijven. 

Het ongeval bij Sandoz was wet het ernstigste dat 
in 1986 de Rijn trof, maar zeker niet het enige: de 
ICPR registreerde in 1986 46 eufemistisch als `plotse-
tinge' aangeduide lozingen, in het midden latend of , 
het gevallen van overmacht, roekeloosheid, onzorg-
vuldigheid of opzet betrof. Waarschijnlijk heeft een 
andere Zwitserse chemie-gigant zijn kans schoon 
gezien in de verwarring na 1 november 1986 om zich 
te ontdoen van een hoeveelheid atrazine. In het 
jaarverslag over 1987 (het laatst verschenen bericht) 
noteert de ICPR 58 gevallen van plotselinge lozing 
van schadelijke stoffen. 2  De `plotselinge' lozingen, zo 
moet men vaststellen, zijn even structureel als de 
gereglementeerde, door vergunningen gedekte 
lozingen, waarvan de geaggregeerde omvang die van 
de ongelukken ver overtreft, maar die door hun , 
`regelmatigheid' geen nieuws vormen. 3  

De Zwitserse aansprakelijkheid 

In het licht van de feiten kan men gevoeglijk 
vaststellen dat Zwitserland in verschillende opzichten 
tekort geschoten is ten opzichte van haar interna-
tionale verplichtingen en wel op zodanige wijze dat 
daaruit .staatsverantwoordelijkheid tegenover andere 
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Rijnoever-staten voortvloeit. Ik neem bier als 
uitgangspunt het ontwerp van de ILC over 'state 
responsibility'. Art. Ivan de General principles 
bepaalt: 'There is an internationally wrongful act of a 
State when: a) conduct consisting of an action or 
omission is attributable to the State Under interna-
tional law; and b) that conduct constitutes a breach 

• of an international obligation of the State.' 
Wat punt b) betreft kan worden aangetoond, dat 

Zwitserland op verscheidene punten tekort geschoten 
is in het nakomen van verdragsverplichtingen. Het 
Verdrag van Bern ter bescherming yan de Rijn tegen 
chemische verontreiniging van 3 december 1976 
waarbij Zwitserland partij is, biedt in verschillende 
bepalingen aanknopingspunten voor deze stelling. 
Vooropgesteld moet worden dat administratieve 
organen van de Zwitserse Bond ten enenmale onvol-
doende toezicht hebben uitgeoefend op de wijze 
waarop Sandoz zijn gevaarlijke produkten heeft 
opgeslagen, en op de manier waarop het rampenplan 
is opgesteld en uitgevoerd. Overeenkomstig 
Hoofdstuk II van het evengenoemde ILC-ontwerp 
(artt. 5-8) is voldaan aan het vereiste dat de hande-
lingen en omissies aan de betrokken staat toege-
rekend kunnen worden, omdat een en ander door 
staatsorganisaties in de ruime zin is verricht of 
nagelaten (de voorwaarde sub a). 

Volgens artikel 7 lid 1 van het Rijnchemieverdrag 
zijn de verdragstaten gehouden 	wettelijke en 
administratieve maatregelen . te treffen om te garan-
deren dat het opslaan en storten van de stoffen in de 
annexen I en II zo geschiedt, dat voor het Rijnwater 
geen gevaar voor verontreiniging bestaat.' Het is 
duidelijk dat van deze preventiemaatregelen niets 
terechtgekomen is. Vast staat ook dat Sandoz stoffen 
had opgeslagen die op de genoemde zwarte en grijze 
lijsten voorkomen, al had men ten tijde van de brand 
niet meteen paraat welke, en dat was op zich al weer 
een onrechtmatige daad van Sandoz. In elk geval zijn 
insecticiden (fosforzuuresters), fungiciden (waaronder 
kwikverbindingen) en herbiciden in het Rijnwater 
terechtgekomen. 4  Kwikverbindingen zijn zwarte 
lijst-stoffen (Annex I), en vallen dus in elk geval 
binnen het bereik van artikel 7. 

Res ipso loquitur wat betreft het ontoereikende 
toezicht van de Helveetse autoriteiten. De opslaghal 
was in het geheel niet berekend op de veilige 
bewaring van uiterst heterogene stoffen, waarvan 
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niemand ook wist hoe die bij een calamiteit op . elkaar 
zouden inwerken. Het was een oude machine- en • 
apparatenhal die een nieuwe bestemming had 
gekregen. Reservoirs waarin bluswater kon worden 
opgevangen - een standaardmaatregel - waren niet 
aangebracht, en zo konden met 10 a 15.000 m 3  
bluswater tien tot dertig ton landbouwgiffen en kleur-
stoffen in de Rijn raken. Standaardvoorzieningen als 
sprinkler-installaties ontbraken, evenals brand-
melders. Behoorlijk bijgehouden lijsten van 
aanwezige stoffenvoorraden waren niet voorhanden 
enzovoort. 5  

Bovendien. waren de Zwitserse autoriteiten van 
deze van onaanvaardbare luchthartigheid getuigende 
bedrijfsvoering op de - hoogte. Een paar dagen voor de 
brand was het ,bedrijf, met inbegrip van de opslag, 
nog gekontroleerd. 6  Voorts was er een veiligheids-
rapport in 1981 door de Zfirich-Versichening 
opgemaakt, waarin een aantal kritische opmerkingen 
gemaakt waren over de veiligheidsaspecten van de 
bedrijfsvoering; dit rapport was aan de ZWitserse 
administratie bekend. In plaats van de bedrijfsvoering 
aan het rapport aan te passen had Sandoz een 
andere, minder veeleisende verzekeraar in de arm 
genomen, het 'Duitse Gerling-konzern, dat nu met de 
gebakken peren zit. 

Voorts moet worden aangenomen dat de brandweer 
- deels bedrijfsbrandweer en deels communaal - 
mede bij geb,rek aan wetenschap over de aard van de 
opgeslagen stoffen kunstfouten heeft gemaakt bij het 
blussen. Al kort na het ultbreken van de brand heeft 
de overheidsbrandweer het commando overgenomen. 
Dit alles lijkt ruimschoots voldoende om de Zwitserse 
staatsaansprakelijkheid wegens schending van de 
verplichtingen van artikel 7 van het Rijnchemie-
verdrag te engageren. Maar bovendien is artikel 11 
van ditzelfde verdrag niet nagekomen, dat luidt: 'Stelt 
een regering, die partij bij dit Verdrag is, in het 
Rijnwater een plotselirige aanzienlijke verhoging van 
de aanwezigheid van stoffen uit de Annexen I en II 
vast, of wordt zij op de hoogte gesteld van een 
ongeval waarvan de uitwerkingen geeigend zijn de 
kWaliteit van dit water, ernstig te bedreigen, dan stelt 
zij volgens een door de Internationale Commissie uit 
te werken procedure onmiddellijk de Internationale 
Commissie en de Verdragspartijen die daardoor 
kunnen worden getroffen op de hoogte.' 	, 

Door een serie van boertige misverstanden werd het 
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door de ICPR ontwikkelde Rijnalarmsysteem pas na 
een etmaal echt in werking gesteld, en daardoor 
konden dus de stroomafwaarts gelegen staten alleen 
veel te laat nog enige maatregelen treffen. Het zal 

• nodig zijn dit Rijnalarmsysteem te verbeteren en 
regelmatig droog te oefenen om dit werkelijk minder 
kwetsbaar te maken. De vertraging was deels het 
gevolg van een misverstand, deels het gevolg van 
opzettelijk afwachten van de betrokken Zwitserse 
autoriteiten tot meer gegevens over de aard van de 
verontreinigende gtoffen bekend werden welke 
gegevens weer ontbraken mede wegens gebrek aan 
toezicht op dit gevaarlijke bedrijf. 7  Hoe het tegelijk 
aan de beslissing van de autoriteiten om af te 
wachten en nadere gegevens te verzamelen, en aan 
een misverstaffd op het laagste politie-niveau te 
wijten is dat de andere Rijnoeverstaten niet onmid-
dellijk gealarmeerd werden, gaat mijn verstand te 
boven. De klungelende koddebeier heeft zonder het te 
weten gehandeld in overeenstemming met de 
beslissing van de hogere autoriteiten om nog wat te 
wachten met het internationale alarm. In elk geval 
Levert het gedrag in zijn beide aspecten schending van 
artikel 11 van het Rijnchemieverdrag op. 

Dit is ook een algemeen in de literatuur aanvaard 
standpunt. 8  Bovendien lijkt dit gegeven de achter-
grond te vormen van de maatregelen die de Rijnmi-
nisters tijdens hun conferentie volgend op de 
Sandoz-ramp hebben vastgesteld. 

De Raad van de OECD nam een Besluit, 
aangaande de uitwisseling van informatie over 
ongevallen die grensoverschrijdende schade kunnen 
meebrengen, aan op 8 augustus 1988. De Lidstaten, 
waaronder Zwitserland, kwamen overeen het besluit 
al op voorlopige basis toe te passen. 9  Het Besluit 
houdt onder meer in: I. 'Member countries 
concerned shall exchange information and consult 
one another, on a reciprocal basis if so desired, with 
the objective of preventing accidents capable of 
causing transfrontier damage and reducing damage 
should such an accident occur.' 

Appendix I, die een integraal deel uitmaakt van het 
Besluit bevat onder meer regels over de organisatie 
van noodmaatregelen (Titel C) en over het doorgeven 
van waarschuwingen over calamiteiten (Titel D): 11. 
'In the event of an accident or imminent threat of an• 
accident capable of causing transfrontier damage, the 
country of the inshallation shall immediately transmit 
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an emergency warning to the exposed countries.' Men 
• zou kunnen zeggen dat Zwitserland de verplichting 

van artikel 11 van de Appendix- bij dit OECD-besluit 
deels heeft uitgevoerd door de aanvaarding van de 
bepalingen van de Rijnverdragen van de IRC, die 
hierop betrekking hebben. 

De aansprakelijkheid van Sandoz 

Van de Zwitserse staatsaansprakelijkheid is geen 
spoor terug te vinden in de communiqués die zijn 
uitgegaan ter gelegenheid van de na_en om het 
ongeval georganiseerde Rijnminister-conferenties. 
Ook de EEG-Raad van (milieu-)ministers, kort na de 
ramp bijeengeroepen, rept niet over de staatsaanspra-
kelijkheid. In beide lichamen wordt daarentegen 
alleen gesproken over de civiele aansprakelijkheid 
van Sandoz. Klaarblijkelijk was de katastrofe geperci-
pieerd als een buitengewoon .zware aantasting van het 
ecologische systeem van het Rijnbekken, die in het 
oog lopende politieke activiteiten noodzakelijk 
maakte. Verscheidene met publiciteit orrigeven confe-
renties van ministers van de Rijnoeverstaten werden 
meteen na de brand belegd. Zowel de EEG als de 
IRC gaven blijk van hun bezorgdheid. De Raad van 
EEG-Milieuministers", samengekomen drie weken na 
de ramp, besloot te gaan werken aan de verbetering 
van alarmsystemen bij ongelukken, en voorts aan de 
harmonisatie van wetgeving op het terrein van 
(objektieve) milieu-aansprakelijkheid, en het geldings-
gebied van de zogenaamde Seveso-richtlijn uit te 
breiden tot andere Europese landen." 

In het kader van de IRC kwamen de ministers die 
het betrof op korte termijn twee maal bij elkaar, eerst 
op 12 november, niet toevallig, op de plaats van 
misdaad in Ziirich, eti vijf wekeri later, op 19 
december 1986, in Rotterdam.' 2  Het is niet mogelijk 
hier gedetailleerd alle maatregelen weer te geven die 
in beide lichamen werden voorgesteld, waaronder te'n 
aanzien van de veiligheid van industriecomplexen, 
verbetering van alarmsystemen, programma's van 
onderzoek en herstel van ecologische schade en 
tenslotte de afhandeling van de schade en aansprake-
lijkheidskwesties. Ik zal me beperken tot een 
interessant aspect van het laatste onderwerp, de 
afhandeling van de civiele aansprakelijkheid van de 
pleger van de onrechimatige daad. 
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In de context van de IRC besloten de ministers dat 
de schadeclaims op korte termijn dienden te worden 
afgehandeld op een acceptabele manier", en de 
ministers van Frankrijk, Duitsland en Nederland 
voegden daaraan toe dat zij voornemens waren om in 
hun eigen land schadeclaims te verzamelen en deze 
aan de Zwitserse regering door te geven, die deze op 
haar beurt naar Sandoz zou doorgeleiden. Er waren 
herhaalde betuigingen, dat de slachtoffers het recht 
behielden op andere wijze schadeloosstelling te 
zoeken bij Sandoz, en dat de goede diensten van de 
respectievelijke regeringen geen erkenning van 
schadeplicht impliceerden, en evenmin hun eigen 
aansprakelijkheid daardoor in liet geding brachten. 
De Zwitserse minister-president Egli (Zwitsers voor 
baars) sprak met zoveel woorden uit dat zijn regering 
zou meewerken om op korte termijn een 
aanvaardbaar aanbod van vergoeding voor de schade-
claims te verkrijgen. Bovendien bood de Zwitserse 
regering haar goede diensten aan bij .de regeling van 
de schadeloosstelling, en was zij zelfs bereid mee te 
werken teneinde in gevallen van billijkheid een 
compensatie van de ontstane schade te bereiken. 

Algerneen onderstreepten de regeringen de eigen 
milieuverantwoordelijkheid van de bedrijven overeen-
komstig het beginsel 'de vervuiler betaale", *at 
impliceert dat er groot belang gehecht moat worden 
aan aansprakelijkheid die niet op schuld is gebaseerd, 
en zij benadrukken de betekenis die aan harmonisatie 
met betrekking tot de aansprakelijkheid voor door 
gevaarlijke stoffen veroorzaalcte schade moet worden 
toegekend, ook op het mogelijk grensoverschrijdende 
karakter ervan. Tenslotte namen de Rijnoeverstaten 
op zich" alle informatie waarover zij beschikten met 
betrekking tot het ongeval van 1 november 1986 bij 
Sandoz en de nasleep daarvan door te geven aan de 
IRC; zowel ten aanzien van de effecten op het milieu, 
alS van de schade-afwikkeling. Zij instrueerden de 
IRC op korte termijn een uitgebreid verslag op te 
stellen, dat openbaar zou worden gemaakt. 

Wat is er, na drie jaar, van al deze voornemens 
terechtgekomen? Nadat in het jaarbericht 1987 van. 
de ICPR een voorlopige en uiterst summiere 
aanduiding van de stand van zaken per 1.10.1987. was 
weergegeven," kwam het in oktober 1988 ter 
bespreking op de negende .Rijnministersconferentie 
tot een rapport vanwege de ICPR dat als afsluitend 
wordt bestempeld." Het betrof een licht aangepaste 
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• versie van het rapport dat een jaar eerder was 
overgelegd. Het beslaat vijf pagina's en bevat een 
aantal genibriceerde gegevens over de claims, hun 
herkomst naar land en gedane betalingen. Alle 
staatjes zijn globaal en anoniem gehouden, zodat er 
weinig inzicht ontstaat over wat er werkelijk gebeurd 
is. Ook sluiten de gegevens niet op elkaar aan, zodat 
vergelijkingen bemoeilijkt worden. Omdat bovendien 
nog een aantal claims niet afgehandeld waren kan het 
rapport moeilijk als `afsluitend' gekenschetst worden. 

Volgens dit rapport heeft de Zwitserse delegatie bij 
' de ICPR gemeld dat er 1118 aanvragen tot schadever-
goeding bij Sandoz of zijn verzekeraar Gerling zijn 
ingediend, waarvan er per 20-7-1988 1.031 waren 
afgehandeld. Een kleine honderd waren dus nog in 
behandeling. Het laat zich aanzien dat juist onder de 
nog niet afgehandelde claims de meer interessante, 
controversiele, en voor de ontwikkeling van het inter-
nationale milieurecht meest vnichtbare vorderingen 
schuilen. 	 • 

Volgens de inlichtingen van de Zwitserse delegatie, 
- was op de peildatum 20-7-1988 een totaalbedrag van 

DM 36 miljoen betaald. Het betrof hier betalingen op 
claims die hetzij via de respectieve regeringen op tafel 
waren gelegd, hetzij zonder de tussenkomst van deze - 
regeringen rechtstreeks bij Sandoz of Gerling waren 
aangemeld. Op de afgehandelde 1.031 claims was 
landsgewijs het volgende uitgekeerd: Zwitserland 
5.760.000 DM, Frankrijk 13.800.000 DM, 
West-Duitsland 14.640.000 DM, Nederland 1.800.000 
DM. In totaal werd zo een bedrag van 36.000.000 
DM uitgekeerd. Hierbij zijn de volgende kantteke-
ningen te maken. 

Frankrijk 

De 85 claims afkomstig uit Frankrijk zijn alle 
geregeld. Dit is het resultaat van een overeenkomst 

• die al in september 1987 tot stand kwam tussen 
Sandoz en de Franse regering, en waarbij de vervuiler 
zich verplichtte tot betaling van schadevergoeding tot 
een bedrag van 46 miljoen Franse francs (het 
equivalent van 13.800 miljoen DM)." Ongeveer 250 
miljoen francs (ca. 80 miljoen DM) waren kort na de 
ramp berekend als schade op de grondslag van een 
rapport dat in een mum door een commissie van 
overheidsdeskundigen" was opgesteld, wat betekent 
dat maar 20% van deze schade werd vergoed. Volgens 
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de media had men deze buitengerechtelijke afwik-
keling bereikt met actieve tussenkomst van de Franse 
regering, en werd er zelfs gesproken van een 
'bilaterale' overeenkomst. 

Het is interessant vast te stellen dat een belangrijk 
deel van dit bedrag van 46 miljoen francs toevloeit 
aan de Franse staat en lagere overheden voor de 
kosten die deze gemaakt hebben bij het in de gaten 
houden van de gevolgen van de ramp. Een ander 
interessant aspect is het feit dat een aantal slacht-
offers een nieuwe organisatie hadden gevormd, 
`Alsa-Rhin', om de claims in te dienen en te innen 
onder het motto leendracht maakt macht'. Hoeveel 
claims er ingediend zijn zonder tussenkomst van de 
Franse regering is mij niet bekend. Waarschijnlijk 
hangen er geen Franse claims meer. Prikkelend is het 
om te ervaren dat een deel van het door Franlcrijk 
gebeurde geld is geinvesteerd in een laboratorium 
voor onderzoek van gevaarlijke stoffen in de Rijn, en 
wel voor chemicalien die uit het Zwitserse deel van 
de Rijn afkomstig zijn, want het station is juist 
stroommafwaarts van de Frans-Zwitserse grens 
neergezet. 2° Sinds november 1989 houdt Frankrijk dus 
Zwitserland op kosten van Sandoz in de gaten! 

Dudsland 

Per juli 1988 waren er claims ingediend tot een 
totaalbedrag van zo'n 31 miljoen DM, tenminste 
voorzover deze via de overheid liepen. Van deze 
claims betrof ongeveer 2 miljoen DM de Duitse 
waterwinbedrijven en 21 miljoen DM Duitse 
overheden. De overige claims, ten bedrage van 8 
miljoen DM, waren ingediend door 
prive(rechts)personen. Tegelijkertijd was 14.640.000 
DM uitgekeerd; volgens het rapport van de ICR 
waren 20 claims nog niet afgehandeld op een totaal 
van 550 Duitse vorderingen. 

Nederland 

De Nederlandse regering verzamelde een aantal 
claims, maar niet alle. Ze trad niet zozeer op als 
'clearing-house', waarbij al een eerste beoordeling 
van de claims plaatsvond, maar meer als brievenbus, 
hoewel zij enige juridische hulp bood aan sommige 
slachtoffers. Per juli 1988 waren er via het Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat 16 claims ingediend bij 
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Sandoz, ten bedrage van bijna 2.7 miljoen DM. De 
Nederlandse overheid zelf claimde geen vergoeding 
voor `ecologische schade', hoewel de betrokken 
minister openlijk had verklaard dit wet te zullen 
doen. Volgens het eerder genoemde rapport waren 
per juli 1988 14 van de 16 claims geregeld tot een 
totaalbedrag van 1,8 miljoen DM. 

Niet alle Nederlandse vorderingen zijn via het 
kanaal van het Ministerie van Waterstaat gelopen. 
Het is bijzonder interessant dat de Nederlandse 
waterleidingbedrijven dit geweigerd hebben, omdat 
zij de vrijheid wilden behouden om naar de rechter te 
stappen in het geval van een onbevredigend 
regelingsaanbod. Zij waren niet bijzonder tuk op 
schimmige onderha'ndelingen zonder dat formed l de 
aansprakelijkheid van Sandoz werd vastgesteld, en 
zonCler dat een rechter de verschillende schadeposten 
aangaf. Zij wensten een regeling met precedent-
werking, omdat zij ervan overtuigd waren dat 
ongelukken van dit soort zich vaker zouden blijven 
voordoen; om dan een eerdere rechterlijke beslissing 
in handen te hebben zou dan goed uitkomen. 
Niettemin acccepteerden zij tenslotte een aanbod tot 
schadevergoeding dat vrijwel zo hoog was als de 
claim. 

Een andere . onafhankelijke eiser is Reinwater; 
daarvan hangt de claim nog. De Stichting Reinwater 
heeft zowel de vergoeding gevorderd van de feitelijk 
rechtstreeks in verband met de ramp gemaakte - 
kosten, zoals de kosten van publiciteit en de 
verstrekking van informatie, extra inzet van , 
personeel, het in de vaart brengen van het monster-
en actieschip van de Stichting, hetnemen van 
monsters, enzovoort en daarnaast schade aan de 
naam en doelstelling van de rechtspersoon: het 
bestrijden van de vervuiling van de Rijn en andere 
internationale oppervlaktewateren in Europa. Volgens 
recente Nederlandse jurisprudentie hebben milieu-
organisaties als Reinwater de bevoegdheid om in 
rechte op te treden en mogen zij de belangen behar-
tigen waartoe zij zijn opgericht, en wel als hun eigen 
belangen, 2 ' in elk geval in kort geding, bijvoorbeeld 
`tegen gedragingen, waarvan zij menen dat deze ten 
onrechte zonder vergunning plaatsvinden en die in 
beginsel tot aantasting kunnen leiden van de 
belangen waarvoor de vereniging blijkens haar 
doelomschrijving 'opkomt'. Andere eisers (staten, 
waterwinbedrijven) hebben de kosten vergoed 
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gekregen voor hun extra activiteiten in verband met 
de ramp, ook in de sfeer van de public relations, de 
informatieverschaffing, en hebben een verlenging 
gekregen van de Zwitserse verjaringstermijn van een 
jaar met een of twee extra jaren. Tot op de huidige 
dag zijn alle claims van Reinwater door de verze-
keraar van Sandoz verworpen, en zelfs de verlenging 
van de verjaringstermijn is niet verleend. Onder deze 
omstandigheden is Reinwater genoodzaakt in de 
eerste plaats om zich te beroepen op Nederlands 
recht, toepasselijk zowel op grond van Nederlands als 
van Zwitsers internationaal privaatrecht; het Neder-
landse recht kent een verjaringstermijn van wel dertig 
jaar. In de tweede plaats om zich te wenden tot de 
Nederlandse rechter, hoewel dit, nu nog, de kans op 
erkenning en tenuitvoerlegging in Zwitserland 
volgens de Zwitserse constitutie 22  verkleint. Dit alles 
onder de voorwaarde dat de goede diensten van de 
Zwitserse regering nergens toe zullen leiden. 

Zwitserland 

Hier gaat de schade-afwikkeling nog het traagst, 
zoals de gegevens uit het IRC-rapport uitwijzen. 
Verreweg het grootste aantal onafgewikkelde zaken 
(65 van de 467) vindt men in Zwitserland, waar tot 
juli 1988 een totaalbedrag van de tegenwaarde van 
5.760.000 DM is uitgekeerd. Dit vormt een aanwijzing 
ervoor dat het de internationale druk is die de 
regeling van de buitenlandse claims versnelt; de 
Zwitserse claims staan op een zachter pitje omdat 
hier deze druk afwezig is. 

Een ding is vrij duidelijk: Sandoz' strategie is het 
zo snel mogelijk afwikkelen van de schadeclaims. 
Alle verlenging van onderhandelingen en in het 
bijzonder het voeren.van internationale processen 
wordt naar mogelijkheid vermeden, vanwege het 
negatieve effect op de naam van de ZwitserSe 
chemische industrie in het algemeen en op Sandoz in 
het , bijzonder, en waarschijnlijk vanwege enige druk 
(eii garanties?), uitgeoefend door de Zwitserse 
overheid, die immers boter op het hoofd heeft. 
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Conclusies 

De afwikkeling van de Sandoz-ramp, zowel in zijn 
financiele en ecologische aspecten, als in zijn 
politieke spin-off, is nog niet geheel voltooid 23 , maar 
laat toch enige algemenere opmerkingen toe. 

Hoewel er zonder twijfel sprake is geweest van 
onrechtmatig handelen en nalaten vanwege de 
Zwitserse bondsstaat en kantonale autoriteiten, en 
dus in beginsel de staatsaansprakelijkheid vaststaat, 
heeft geen Rijnoeverstaat op grond daarvan recht-
streeks schadevergoeding of herstel in de oude 
toestand van de aangetaste Rijn door de Zwitserse 
staat gevorderd. In de communiques die de verschil-
lende Rijnministerseonferenties afsluiten-wordt dit 
onderwerp zorgvuldig vermeden. Wel wordt gewezen 
op de aan aansprakelijkheid van Sandoz, en op de 
bereidheid van de Zwitserse autoriteiten om de 
schade-afwikkeling te stroomlijnen (samen met .  de 
andere oeverstaten), en om zich in te spannen om een 
bevredigende afwikkeling te bewerkstelligen, ook 
`teneinde in gevallen van billijkheid een compensatie 
van de onstane schade te bereiken.' 24  

De belangrijkste claims in Duitsland, Frankrijk en 
Nederland zijn afkomstig van regeringen, (lagere) 
overheden en waterleidingbedrijven (die voor een 
groot deel zelf ook weer deel uitmaken van 
overheidslichamen of publiekrechtelijke rechtsper-
sonen zijn). In het afsluitende rapport van de IRC 
over de Sandoz-affaire wordt getoond dat het grootste 
deel van claims is ingediend van overheidswege, 25  
met inbegrip van de waterleidingsbedrijven, van de 
andere RijnOeverstaten. Onder deze schadeposten van ,  

de diverse overheden vindt men directe kosten van 
onderzoeksprogramma's, maatregelen tot herstel van 
ecologische schade (herbevolking met vissoorten en 
hun voedselfauna), verlies van inkomsten uit visserij 7  
vergunningen, beredderen van beddingvervuiling 
enzovoort, en minder rechtstreekse kosten als perso-
neelskosten, materiaalinzet-; voorts de vorderingen 
van waterwinbedrijven wegens het overschakelen op 
ander water als grondstof, tijdelijke sluitingen, kosten 
van analyses en hogere produktiekosten van leiding-
water. 	, 

Mijn eerste opmerking is dan, dat de regeringen 
van de Rijnoeverstaten hun eigen vorderingen hebben 
geprivatiseerd door vergoeding te zoeken bij Sandoz, 
en niet de Zwitserse aansprakelijk te stellen onder 
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internationaal publiekrecht. 26  Zij zijn niet alleen als 
postbussen of 'clearing-houses' opgetreden voor de 
claims van hun eigen burgers, maar waren in hoge 
mate zelf betrokken als slachtoffers die vergoeding 
zochten. Dit feit kanhelpen verklaren waarom de 
schaderegeling in de grote meerderheid van de 
gevallen zo weinig tijd gevergd heeft. 27  Ook kan het 
verklaren waarom de Rijnministers zo veel prijs 
stelden op een (privaatrechtelijke) regeling van de 
afhandeling van de schade. Ook al hangen er nog 
enige zaken bij de verzekeringsmaatschappijen (of 
elders), men moet toch stelled dat de overgrote 
meerderheid van de claims is afgehandeld binnen een 
tijdsbestek van drie jaar. 

Als men dit resultaat van buitengerechtelijke 
regelingen vergelijkt met de tijd . die een rechtszaak als 
tegen de Franse kalimijnen gekost heeft, waarin eerst 
na 14 jaar 'up-tempo' procederen op 27 september 
1988 een eindbeslissing tot stand kwam (die ook nog 
leidde tot een schikking), of met de Amoco Cadiz-
zaak, die tien jaar na de stranding op 16 maart 1978 
leidde tot een beslissing van de federale rechtbank in 
eerste aanleg in Chicago, dan is di slotsom dat deze 
regeling daar gunstig bij afsteekt. 

Ook mag men de veronderstelling wagen dat de 
Zwitserse regering, in de wetenschap dat zij zelf 
aansprakelijk gesteld kon worden, des te racer bereid 
was om Sandoz aan te manen de claims snel af te 
handelen. Anderzijds waren de andere Rijnoever-
staten, het hodi mihi eras tibi indachtig, er niet op uit, 
om de goede betrekkingen met Zwitserland te 
verstoren, en toonden zij zich van hun beste kant 
door het aanbieden van hun goede diensten bij het 
aanschikken aan de Sandoz-tafel: zij zaten zelf op de 
beste plekken. Diplomatieke bescherming kan /bijna 
elke vorm aannemen en gebruikt worden voor heel 
verschillende doeleinden.'s Hier was het met de 
nationaliteit van de claims dik in orde! Hoe dat zij, 
we zien hier een mix van internationaal publiek- en 
privaatrechtelijke aspecten: diplomatieke 
bescherming yoor private (deels eigen) vorderingen, 
privatisering van overheidsclaims; vorderingen die bij 
een nabuurstaat hadden kunnen zijn gedeponeerd 
werden nu voor de deur van een private rechts-
persoon gelegd. 

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat er ten 
aanzien van de schade voortkomend uit het ongeluk 
bij Sandoz langs twee sporen geopereerd wordt. 
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Enerzijds is er het privaatrechtelijke spoor, dat hoofd-
zakelijk leidt tot schadevergoeding in geld aan de 
slachtoffers. Dit leidt tot internalisatie van de 
negatieve externe effecten van de riskante industriele 
activiteit, althans tot een gedeeltelijke intemalisering. 
Dat de totale externaliteit niet geclaimd is, en dat niet 
alle geclaimde schade vergoed is, is inherent aan het 
overwegend individualiserend karakter van het 
privaatrecht en de vrijheid van het slachtoffer om al 
dan niet te claimen. Met name sterk diffuse kleine 
schades zullen niet geclaimd worden, en deze hangen 
dus als een bonus of subsidie aan de aktiviteiten van 
het vervuilende bedrijf. Een klein deel van de 
ontvangen schadevergoeding is aangewend in 
dezelfde sector als waar zij is ontstaan: ik doel op de 
inrichting van een controle-laboratorium door de 
Franse overheid. Hier openbaart zich een zwakle 
plek in het civiele aansprakelijkheidsrechf: dit leidt 
wel tot vergoeding, maar niet (noodzakelijkerwijs) tot 
het herstel van het milieu na ecologische schade, 
.gegeven de vrijheid van besteding van de ontvangen 
penningen. 

De andere lijn is de publiekrechtelijke. Hier is in 
casu overeenstemming bereikt over een programma ,  
tot herstel en verbetering van het ecosystem van de 
Rijn. Dit is het Rijn-actieplan, danvaard op de 
Rijnministers-conferentie op 1 oktober 1987 (Straats-
burg). 29  De eerste fase, waarin het programma verder 
ontwikkeld wordt, is eind 1989 afgesloten. Op de 
tiende Rijnministers-conferentie is het uitgewerkte 
plan aanvaard. Naar het zich laat aanzien brengt de 
uitvoering van het Rijn-actieplan ongeveer 25 miljard 
DM met zich mee. Dit saneringsplan heeft dus een 
heel andere orde van grootte dan de schadever-
goeding van de Sandoz-ramp, namelijk 700:1. 

Wat problematisch kan zijn indien langs beide 
lijnen tegelijk geopereerd wordt, is de kans dat de 
schade op verschillende manieren tegelijk wordt 
vergoed: financieel bij de slachtoffers, en reed l (resti-
tutio in integrum) bij het ecosysteem in de Rijn. Erg 
storend is dat niet, gegeven het feit dat bij de privaat-
rechtelijke weg ook onvergoede schade overblijft. 

Het is volstrekt onduidelijk op de grondslag van 
welke rechtsstelsels of welke rechtsregels de afwik-
keling van de claims plaatsvindt. Dit is een groot 
bezwaar van deze buitenrechtelijke regeling. 
Aangezien wij hoofdzakelijk geconfronteerd worden 
met de grensoverschrijdende gevolgen van dit 
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ongeval, spelen conflictregels een cruciale rol bij het 
aanwijzen van het toepasselijk recht. Zwitserse 
conflictregels echter verschillen van de Franse, 
Nederlandse en Duitse ten aanzien van milieu-
onrechtmatige daden." In het algemeen gesproken 
bestaat er een keuzerecht, uit te oefenen door de' 
rechter, de partijen of door de gelaedeerde tussen de 
lex loci actus (Zwitsers intern recht) en de lex loci 
damni (Frans, Nederlands of Duits recht). Het schijnt 
dat tijdens de onderhandelingen met verschillende 
gelaedeerden de bepalingen uit al deze rechtsstelsels 
zijn ingeroepen, met inbegrip van de regels over de 
verjaring (naar Zwitsers recht &en jaar). Het is te 
wensen, gezien vanuit het perspectief van de ontwik-
keling van het internationale milieurecht, dat een 
paar nog niet bevredigend afgehandelde zaken bij de 
rechter terecht zullen komen, om verschillende 
punten op te helderen, niet alleen van materieelrech-
telijke aard, maar ook op het stuk van het interna-
tionale (proces)recht zoals de locus standi van collec-
tiviteiten zoals public interest-organisaties. 

Wat dit laatste betreft een desideratum tot slot. 
Wanneer 'public-interest-groups' ,  in het interne recht 
van steeds meer landen, niet alleen locus standi 
krijgen om puhlieke belangen te verdedigen maar ook 
deze diffuse, collectieve, of publieke belangen als hun 
eigen belangen mogen beschouwen, dan ligt het ook 
in de rede, om te aanvaarden dat zij materieel ook de 
instrumenten krijgen om dat met effectiviteit te.doen. 
Het zal dan noodzakelijk zijn hen het recht te geven 
niet alleen verbodsacties te voeren, of eventueel 
gemaakte kosten terug te vorderen, maar ook, met 
name als de publieke autoriteiten, de staat, of lagere 
organisaties, dit nalaten, om te vorderen dat het 
geschade milieu hersteid wordt. 

Het vorderen van herstel van deze ecologische 
schade waar de overheid verstek laat gaan ligt logisch 
in het verlengde van de gedachte, dat de milieu-
organisatie voor zijn eigen belangen opkomt, als hij 
opkomt voor zijn statutaire doelstellingen. Aangezien 
vaak de overheid zelf de schade toebrengt aan het ' 
milieu is het belangrijk dit recht minstens subsidiair 
toe te kennen aan zulke 'public-interest-groups'. 
Uiteraard zal over de modaliteiten nog verder 
nagedacht moeten worden: de ielatie met de 
financieel vergoede schade, de kanalisering in de 
subjektieve positie van de aansprakelijke en verzeke-
ringsaspekten enzovoort. Hoe dit zij: het recht om 
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een verbodsactie in te stellen ligt al in de sfeer van 
het herstel, en in elk geval in de sfeer van de 
niet-financiele ingreep die minstens speculeert op 
regeneratie van de natuur. Het toekennen van dit 
recht zal niet nalaten overheden aktiever te maken, en 
zal bediijven meer op preventie orientereti, bijvoor-
beeld door_ pool- of fondsvorming. 

Noten 

Zie voor details het rapport van 
de ICPR dd. 1-6-1988, Die Auswir-
kungen des Brandunfalls am 1. 
November 1986 in Schweizerhalle 
auf den biologischen Zustand des 
Rheines. 

Rapport d'activite, 1987, Annexe 
2.7. Onder deze ongevallen waren 
er weer drie A vier terug te voeren 
op Sandoz; verder is regelmatig 
BASF geregistreerd,.Hoechst, en 
voorts de nodige lozingen door 
schepen. Zie ook het 
RIWA-rapport 1987-1988, deel A: 
de Rijn (1990), Annex 18 met een 
lijst van incidentele chemische 
verontreinigingen in 1988 zoals 
bekend geworden bij de centrale 
RIWA,meldpost te Nieuwegein 
(zonder olie). 

Laatste `ongelukje': een ton 
nitro-benzeen aflcomstig van 
BASF Ludwigshafen vloeit door 
onbekende oorzaak in de Rijn 
(Volkslcrant 9 november 1989). 
4  Zie het bericht van de Interna-
tionale Rijn Commissie dd. 19 
december 1986 over de Rijnver-
ontreiniging na de brand bij 
Sandoz AG, p. 2; zie ook 
Jaarverslag 1987, pp. 30-34. 

Zie het gedetailleerde verslag in 
het Riwa-jaarverslag 1986, pp. 
9-17. 
6  C.M.V. de Villeneuve, De zalm 
terug in de Rijn?, Waterschapsbe-
langen 1987, pp. 206-211. 
7  De IRC zegt het zo: 'In den 
ersten Stunden nach der Meldung 
des Unfalls hat das Gewasser-
schiitzamt Basel-Stadt 
fernmandlich eine regionale 

Warnung fur Gewasserverunrei-
nigung ausgelOst, die aber durch 
em n Missverstandnis nicht zu 
einem fernmiindlichen Alarm 

,fiihrte. Die fernmOndliche 
Meldung des internationalen 

, Alarms an die Hauptwarnzen-
tralen unterhalb Basel folgte erst 
10 Stunden spater, da die zustan-
digen Beh6rden in der Schweiz 
zunachst warten wollten, bis 
nahere Einzelheiten ilber Art und 
Menge der eingeflossenen Schad-
stoffe zur Verfiigung standen.' Zie 
Rapport dd. 19-12-1986, pp. 2-3. 
De Villeneuve (1.c. noot 6) p.208: 

•'De dienstdoende politiefunctio-
naris had namelijk de indruk dat 
hij met het waarschuwen van de 
aangrenzende lokale overheden in 
Frankrijk en in de BRD het inter-
nationaal alarm al in werking had 
gesteld.' 
8  Zie A. Rest, Die Chemie-UnfAlle 
und die Rheinverseuchung , Versi-
cherungsrecht 1987, pp. 6-19; - 
idem, Fehlende verantwortlichkeit 
bei transnationalen Umweltun-
fallen? , in: Bockstiegel e.a. (red.), 
Law of Nations, Law of interna-
tional ,Organisations, World's 
Economic Law, Liber Amicoru.  m 
honouring Ignaz Seidl-Hohen-
veldern (1988), pp. 473-508 
(495-6); A.Ch. Kiss, `Tchernobale' 
ou la pollution accidentelle du 
Rhin par des produits chimiques, 
Annuaire Francais de Droit Inter-
national, 1987, pp:189-200; 
d'Oliveira, De vervuiling van de - 
Rijn; een nieuwe aflevering van 
het feuilleton: Sandoz en institu-
tionele frictie's tussen IRC en 
EEG, in: Aalders en Koeman 
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(red.), Ontwikkelingen in het 
milieurecht, 1987, pp. 15-47; De 
Villeneuve, I.c. (foot 5) p. 208. 
9  Australie onthield zich, en 
Canada riep de regefing in van lid 
3 van artikel 6 van de Conventie 
met betrekking tot de OECD van 
14 december 1960. 	• 
" Samenkomend op 24-25 
november 1986, Press Release 10 
656/86 (Presse 182). Zie ook de 
Resolutie van het Europees 	• 

Parlement over de Rijnpollutie, op 
grondslag van een rapport namens 
de Commissie Milieu, Gezond-
heidszorg en Consumentenbe-
scherming opgemaakt door 
mevrouw R.H. May-Weggen 	, 
(toenmalig lid van het EP, de 
huidige Nederlandse Minister van 
Verkeer en Waterstaat), dd. 4 
maart 1988 PE Doc. A 2-337/87. 
" Directive 82/50I/GEE. 

Zie voor de besluiten op deze 
verschillende bijeenkomsten, 
Jaarverslag IRC 1986, pp. 158.en 
162. net  is mijns inziens niet juist, 
dat de bevoegdheid van de IRC is 
uitgebreid als gevolg van het 
Sandoz=ongeluk zoals D.W.M. van 
Lynden (La pollution du Rhin; 
vers un elargissement des compe-
tences de la Commission Interna-
tionale contre la pollution du 
Rhin suite a l'accident de Sandoz 
a Bale, Revue du Marche Commun, 
juli 1987, pp. 409-411) suggereert. 
Dit is 'wishful thinking' van de 
toenmalige voorzitter van de IRC. 
De Lidstaten hebben alleen 
gebruik gemaakt van reeds 
bestaande bevoegdheden volgens 
artikel 20) van de Berner 
Conventie die de taken van de 
IRC omschrij ft. 

Algemene Verklaringen 1.3, 
conferentie van 19 december 1986. 
" Dit is een interessant symptoom 
van de uitbreidingen van het 
beginsel 'de vervuiler betaalt' naar 
de sfeer van het private onrecht-
matige daads-recht. 	. 
15  Algemene Verklaringen 1.5. 

" Jaarverslag 1987, pp. 34-36, zie 
ook pp. 96-97. 
" Zie d'Oliveira, The Sandoz 
Fire; two years after, European 
Environment Review, jrg. 2, nr. 4, 
1988, pp. 29-30. 
1 ° Le Figaro, 1.10.1987 (De kop 
luidt: 43 million francs). 
19  Rapport van het Comite 
d'experts sur 1a pollution trans- . • 
frontiere du Rhin a M. Alan 
Carignon, Ministre Delegue, 
charge d'environnement, 19 
decembe,r, 1986, p. 117 e.v.. Een 
van deze deskundigen, Brice 
Lalonde, is de huidige staatssecre-
tans voor het milieu in de 

- regering-Rocard. 
20  Volkskrant, 19 november 1989. 
He station lijkt op het drijvende 
laboratorium bij Lobith aan de 
Duits-Nederlandse grens. 
21  Hoge Raad 27 juni 1986, 
Nederlandse Jurisprudentie, 1987, 
743; cf. d'Oliveira, Group Actions 
in Civil Procedure, Dutch national 
Report to the VIllth International 
Congress of Comparative Law 
(Montreal, augustus 1990, 
verschijnt binnenkort). 
" Artikel 59 van de Zwitserse 
Grondwet. Zie echter art. I A van 

• Protocol I van de Parallel 
Conventie van Lugano, On juris-
diction and the enforcement of L , 
judgments in civil and commercial 
matters, 16 september 1988, 
Tractatenblad, 1989, nr. 58, 
waaruit kan worden afgeleid dat 
deze constitutionele muur zal 
worden afgebroken tussen de 
Lidstaten voor vonnissen 
gebaseerd op vorderingen uit 
onrechtmatige daad. Cf. 
d'Oliveira, La pollution du Rhin 
et le droit international prive, in: 
La reparation des dommages catas-
trophiques et risques technologiques 
majeurs en droit international et en 
droit communautaire, XIIIes - 
Journees d'etudes juridiques Jean 
Dabin, Louvain-la-Neuve, 1988, • 
pp. 105-120. 
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" Het is daarom ook prematuur 
om te spreken van een `afsluitend 
rapport'. Bovendien geeft dit 
rapport, waarvan de opdracht was 
dat het `uitvoerig' zijn zou, 
bijzonder weinig inzicht in de 
aard van de claims, en in de 
relatie tussen de aard van de 
claims en de door de verzekeraar 
uitbetaalde bedragen. Kennelijk is 
de schade-afwikkeling toch niet 
erg interessant geweest, en heeft 
de IRC zich nogal passief 
opgesteld bij het verzamelen van 
informatie. 
24  Communique 7e Rhine 
Ministers Conference, Rotterdam, 
19 december 1986,. 	E.1.3. Ook in 
het Jaarbericht IRC 1986, pp. 
180-181, en Riwa Jaarverslag 1986 
deel A: de Rijn, p. 75 (de Neder-
landse tekst is niet in alle 
opzichten even goed gelukt). 
" Overheid; Totaal x 1000 DM 
Duitsland: 
23.215; (30.954) x 1000 DM 
Frankrijk: 
13.872;(16.149) x 1000 DM 
Nederland: 
1.345; (2.662) x 1000 DM 
Zwitserland: 
3.050; (10.370) x 1000 DM 
2 6  Zie Kiss, Droit International de 
l'environnement, 1989, p. 197. 

Ik herinner aan het feit dat de 
Nederlandse waterleidingbe-
drijven.(met name die van 
Amsterdam en Noord-Holland) er 
de voorkeur aan gaven geen 
gebruik te maken van de diensten 
van het ministerie. Na intensief 
onderhandelen kwam een 
aanvaardbare afhandeling tot 
stand. 
" Mogelijk zou ook de EEG, 
partij bij de Berner Conventie van 
29 april 1963 over de Interna-
tionale Commissie tot 
bescherming,van de Rijn tegen 
verontreiniging (bij additionele 
overeenkomst van 3 december 
1976) schadevergoeding hebben 
kunnen vorderen, wegens kosten 

gemaakt in verband met de 
gebeurtenis. 

Zie Rapport ICPR 1987, 
p. 16 ff. 
" Zie d'Oliveira, La pollution du 
Rhin et le droit international 
prive, in: La reparation des 
dommages catastrophiques, les 
risques technologiques majeurs en 
droit international et en droit 
communautaire, Miles Journees - 
d'etudes luridiques Jean Dabin, 
Louvain-la-Neuve, 1988, pp. 
105-120. , 
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Literatuuroverzicht 

Literatuur-informatie 

Van de artikelen die in deze 
rubriek zijn samengevat, kunnen bij 
de documentatie-afdeling van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie tegen 
betaling kopieen worden aange-
vraagd. Door de documentatie-
afdeling worden boeken, tijdschrif-
artikelen, rapporten en jaarver-
slagen met betrekking tot bovenge-
noemde gebieden toegankelijk 
gemaakt. De documenten die vanaf 
1987 zijn verschenen, worden 
geautomatiseerd ingevoerd. Op 
aanvraag kunnen literatuurlijsten 
m.b.t. specifieke onderwerpen 
worden toegestuurd. Boeken en 
rapporten kunnen te teen worden 
gevraagd. Tijdschriftartikelen 
kunnen in beperkte mate tegen 
vergoeding gekopieerd en toege-
zonden worden. In beide gevallen 
kan men zich wenden tot de 
afdeling documentatie van het 
WODC, Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, tel: 070-3 70 65 53 
(E.C. van den Heuvel, C.J. van 
Netburg) en 070-3 70 66 56 
(E.M.T. Beenakkers). 

Burkens, M.C., H.R. Lunshof 

Indentificatieplicht? De 
zegeningen en hun bijprodukten 
van het Schengen-overleg 
Nederlands juristenblad, 64e 
jrg., nr. 39, 1989, pp. 1414-1419 

Tijdens de kabinetsformatie was 
de discussie over de identificatie-
plicht weer volop aan de gang. 
Een algemene identificatieplicht 
lijkt Cr niet te zullen komen, maar 
over de vraag hoe het gesteld is 
met de identificatieplicht van 
vreemdelingen zal nog advies 
worden gevraagd. Daarbij zal de 
vraag aan de orde moeten komen 
of en zo ja op welke wijze als 
compensatiemaatregel voor het 
wegvallen van de binnengrenzen 
de identificatieplicht in het kader 
van het vreemdelingentoezicht 
moet worden verruimd. Deze 	, 
vraag vormt het hoofdbestanddeel 
van dit artikel. De schrijvers 
concluderen dat het voorstel, zoals 
dat was vervat in het voorstel tot 
algehele herziening van de vreem-
delingenwet van het vorige 
kabinet, in elk geval niet kan. 
Indien het nieuwe kabinet al tot 
invoering van identificatiever- 	• 
plichtingen zou willen overgaan 
dan verdient het uit grondwettelijk 
oogpunt de voorkeur om deze 
verplichting toe te spitsen op 
concreet omschreven maatschap-
pelijke handelingssituaties. Voor 
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zover het gaat om de oplossing 
van de problemen die voort-
vloeien.uit de opheffing van de 
Europese binnengrenzen is niet 
duidelijk waarom invoering van 
een identificatieplieht nodig zou 
zijn. 

2 
Christiaensen, S. 
Hold-up, diefstal gewapen-
derhand, diefstal met geweld en 
bedreiging; een probleem van de 
vlag en de lading 
Panopticon, 10e jrg., nr. 6, 1989, 
pp. 525-547 

Classificatie en registratie van 
misdrijven door politie en justitie 
kunnen op verschillende manieren 
plaatsvinden al naar gelang het 
doel. Dit kan tot verschillende tel-
en interpretatieresultaten leiden 
en een onjuist beeld geven van de 
maatschappelijke (on)veiligheid. 
Om hier meer inzicht in te krijgen 
onderzocht de auteur drie catego-
dean misdrijven in de Belgische 
politiestatistieken, nl. 'hold-up', 
d.w.z. diefstal met gebruik van 
wapens of dreiging ermee op 
plaatsen, waar beroepsmatig veel 
geld omgaat (by. banken, groot-
winkelbedrijven), diefstal 
gewapenderhand op commerciele 
niet 'hold-up'projecten (by. benzi-
nestations) en particulieren (op• 
straat din de woning), en diefstal 
met geweld en bedreiging zonder 
wapens (van particulieren in het 
openbaar). Deze indeling geeft 
aanleiding tot begripsverwarring 
en onduidelijkheid over welk 
misdrijf waaronder valt. 
Bovendien kan de ernst van het 
misdrijf per categorie sterk uiteen-
lopen en zijn internationale verge-
lijkingen moeilijk. Om de 
genoemde bezwaren te onder-
vangen ontwierp de auteur een 
alternatieve classificatie, gebaseerd 
op berovingssituaties. Hij gaat 
daarbij uit van drie categorieen 
diefstal met geweld of bedreiging, 

nl. van particulieren in het 
openbaar, in private woningen en 
in financiele en commerciele 
instellingen, op openbare plaatsen 
en voegt hier onderverdelingen 
naar geslacht, leeftijd en eventueel 
wapengebruik aan toe. 
Met literatuuropgave. 

3 
Cordeau, G. 
Les homicides entre delinquants: 
une analyse des conflits qui 
provoquent des reglements de 
comptes 
Criminologie, 22e jrg., nr. 2, 
1989, pp. 13-34 

De meeste criminelen plegen hun 
misdaden samen met anderen. Dit 
leidt vaak tot onderlinge 
conflicten. Bepaalde conflicten 
leiden zelfs tot de moord op een 
der betrokkenen. Deze moorden 
worden gezien als 'afrekeningen'. 
In dit artikel wordt onderzocht 
waarom en onder welke omstan-
digheden criminelen ervoor kiezen 
hun conflicten op deze wijze te 
beslechten. Er werden 444 'afreke-
ningen' (met 531 slachtoffers), 
welke in Quebec plaatsvonden 
van 1970 tot 1986, geanalyseerd. 
Geconcludeerd kan worden, dat 
deze afrekeningen vooral plaats-
vinden als er zeer veel op het spel 
staat en de moordenaar meent, dat 
de moord voor hem lonend is. 
Voorts laat dit onderzoek zien 
waarom bepaalde.  criminele activi-
teiten meer aanleiding geven tot 
'afrekeningen' dan andere. 
Met literatuuropgave. 

4 
Ellenson; G.S. 
Horror, rage, and defenses in the 
symptoms of female sexual abuse 
survivors 
Social casework, 70e jrg., nr. 10, 
1989, pp. 589-596 

De auteur is van mening dat 
wanneer volwassenen lijden aan 
ernstige psychische stoornissen, de 
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belangrijkste reden hieryoor is dat 
zij tijdens hun kinderjaren het 
slachtoffer zijn geworden van 
seksueel misbruik. Deze ervaring 
zet de psychische energie om in 
woede en afschuw, die zich 
manifesteren in nachtmerries, 
fobieen en hallucinaties. De 	- 
auteur beschrijft eerst de aard van 
veel voorkomende halluciriaties en 
de omstandigheden waaronder zij 
optreden. Ook zet hij uiteen wat 
de achtergronden kunnen zijn 
waarom het slachtoffer de weede 
probeert te beheersen en te 
controleren. De hiermee samen-
hangende vormen van verdedi-
gingsmechanismen zijn 
verdringing, vermijding, 
ontkenning, symbolisering en 
projeptie. Tot slot bespreekt de 
auteur enkele kenmerken van de 
therapeutische interventie en zijn 
ideeen omtrent verdere theorie-
vorming. 
Met literatuuropgave. 

5 
Schmid, A. 

' Politiek geweld en terreur-
.bestrüding in Nederland; enkele 
contouren 
Tijdschrift voor criminologie, 
31e 	nr. 4, 1989, pp. 333-356 

Bestaat er zoiets als een `Neder-
landse aanpak' van terrorisme of , 
een Nederlandse les die andere 
landen zouden kunnen leren? De. 
auteur gelooft van wel. De Neder-
landse situatie kan Men uitzon-
derlijk noemen. Hoewel zich een , 
behoorlijk aantal terroristische 
incidenten heeft voorgedaan, heeft 
Nederland in eigen land nooit eon 
volwassen terroristische beweging 
gekend. Ook internationale terro-
ristische acties komen zelden voor. 
In dit artikel wordt getracht, 
enkele elementen voor een 
verklaring voor deze Nederlandse ' 
'uitzonderingspositie' te vinden. 
Eerst worden het niveau en de 
aard van de terroristische dreiging 

in Nederland beschreven. Daarna 
wordt aandacht besteed aan de 
manier waarop men zich tegen het 
terrorisme verweert. De Neder-
landse benadering bestaat uit een 
pogen te voorkomen dat geweld 
met geweld moet worden beant-
woord. Hoewel deze houding 
voortkomt uit ee.n vredelievende 
cultuur en een traditie van 
tolerantie in zaken van geloof, van 
compromis en van pragmatisme in 
politieke kwesties, speelde geluk 
ook eeri grote rol. Het is niet 
zeker, dat de `Nederlandse 
aanpak' de beproeving van een 
hoger niveau van geweld had 
kunnen doorstaan. 

6 
Het gat van Schengen. Interim-
rapport van de Commissie 
ingesteld door de Nederlandse 
Orde van Advokaten en de 
Vereniging Sociale Advokatuur 
Nederland 
Advocatenblad, 69e jrg., nr. 23, 
1989, pp. 680-685 

Het trefwoord `Schengen' .heeft de 
afgelopen jaren steeds meer 
pennen in beweging gebracht. Het 
fenomeen heeft dan ook'op tal 
van terreinen buitengewoon ingrij-
pende consequenties. De belang-
rijkste liggen op het terrein van de 
internationale samenwerking 
tussen politic en justitie van de 
landen in kwestie, het toezicht op 
vreemdelingen in het Schengen-
gebied, het asielbeleid, het visum-
beleid en het opzetten van een 
gemeenschappelijk documentatie-
en informatie-uitwisselingssysteem 
(SIS). Op al deze terreinen werden 
of zijn aanvullende overeen-
koinsten voorbereid. De direct 
betrokkenen, waartoe zich de 
Nederlandse Orde en de VSAN 
rekenen, vragen zich onder meer , 
af of de tot stand te brengen 
regelingen voldoen aan de eisen 
die uit het oogpunt van rechtsbe-
'scherming mogen worden gesteld, 
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zowel t.a.v. de burgers uit het 
Scherigen-gebied zelf als met 
betrekking tot anderen. Een 
kritische beschouwing is zeker op 
haar plaats nu de bevoegdheden 
van de overheden zullen toenemen 
en de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden in het 
gedrang kunnen komen. Het 
onderhavige rapport is een eerste 
rapportage van de Commissie aan 
de Nederlandse Orde en de VSAN 
omtrent de gevolgen van het 
Akkoord van Schengen voor 
rechtzoekenden en voor de hen te 
verlenen rechtsbijstand. Alle 
bovengenoemde onderw.  erpen 
komen uitgebreid aan de orde. 
Het rapport draagt echter een 	' 
voorlopig en verre (/an uitputtend 
karakter. 

- 

Strafrecht en 
strafrechtspleging 

7 
Prakken, T. 
Kan het zijn dat ik u ergens van 
ken? Over strafrechtelijk bewijs 
door herkenning 
Nederlands juristenblad, 64e 
jrg., fir. 39, pp. 1405-1412 

Er is het nodige mis met de wijze 
waarop in strafzaken wordt 
omgesprongen met bewijs d.m.v. 

•persoonsherkenningen. Van 
verschillende kanten wordt daarop 
gewezen, o.a. door Wagenaar in 
'Het herkennen van Iwan'. Veel 
van zijn bevindingen zijn terug te 
vinden in het rapport van de 
Recherche Advies Commissie, 
waaraan concrete herkenningspro ;  
cedures kunnen worden getoetst. 
Het is nuttig te proberen de eisen 
waaraan dergelijke procedures 
moeten voldoen om te smeden tot 
een aantal juridische basisnormen, 
waarover ook de Hoge Raad zich 
zou kunnen uitspreken, maar die 
ook zonder dat door R .-C's en • 

strafkamers gehanteerd zouden 
kunnen worden. De auteur geeft 
hiertoe een aanzet. Hij baseert 
zich op Wagenaar's hoek, waaruit 
hij de belangrijkste regels selec-
teert met het oog op juridische 
normering. Een drietal hoofdprin-
cipes worden geformuleerd, welke 
van een uitgebreide toelichting 
worden voorzien. Ze luiden: het 
ionen van politiefoto's en van een 
verdachte achter de spiegel kan 
een geldige methode zijn om op te 
sporen maar niet om te bewijzen 
dat een verdachte ook de dader is; 
alleen uit een juist uitgevoerde 
keuzeconfrontatie kan bewijs 
tegen een verdachte geput 
worden; hiervoor geeft de auteur 
verscheidene voorschriften; naast 
bewijs uit herkenning is steeds 
anders'ocirtig beWijs nodig onri tot 
een verantWoorde bewezenver-
klaring te kunnen komen. 
Rechters dienen herkenningspro-
cedures. .kritisch te toetsen. 

Criminologie 

8 
Agnew, R., D.M. Petersen 
Leisure and delinquency 
Social problems, 36e jrg., nr. 4, 

. 1989, pp. 332-350 
Veel criminologen postuleren een 
relatie tussen vrijetijdsbesteding 
en delinquentie. Om dit verband 
nader te onderzoeken raadplegen 
de auteurs eerst de sociale 
controle theorie, de subculturele 
deviantie theorie en de spannings-
theorie. Hieruit destilleren zij een 
drietal hypothesen die zich richten 
op de soort vrijetijdsbesteding; 
met wie deze aktiviteiten gedaan 
worden en de mate waarin deze 
aktiviteiten door de respondent 
gewaardeerd worden. Deze 
hypothesen worden getoetst met 
een onderzoeksgroep bestaande 
uit 568 high-school leerlingen uit 

Literatuuroverzicht 	 131 



Atlanta. De delinquentievaria-
belen werden gerneten met de 
self-report methode van Gold. De 
regressietechniek bestond uit drie 
stappen. De auteurs komen tot de 
condusie dat bij het begrijpen van 
delinquentie, de vrijetijdsbesteding 
een belangrijke factor kan zijn. Zij 
manen echter ook tot voorzich-
tigheid wanneer bij preventiemaat-
regelen recreatieve aktiviteiten 
gebruikt worden. 
Met literatuuropgave. 

9 
Bell, P.A., M.E. Fusco 
Heat and violence in the Dallas 
field data: linearity, curvili-
nearity, and heteroscedasticity 
Journal of applied social 
psychology, 19e jrg., nr. 17, 
1989, pp. 1479-1482 

Veel onderzoek is reeds gedaan 
naar het verband tussen tempe-
ratuur en geweldpleging. De 
uitkomsten zijn niet gelijkluidend, 
sommige auteurs wijzen op een 
omgekeerd verband, inderen 
daarentegen op een lange hete 
zomer' effect. De bedoeling van 
de auteurs van het artikel is om 
aan te tonen dat onderzoeksresul-
taten zich kunnen kenmerken 
door heteroscedasticiteit, d.w.z. 
dat de variantie in de onderzoeks-
populaties niet gelijk is. De 
auteurs pasten hun variantietoets 
toe op de gegevens van een door 
Harries en Stadler in Dallas uitge-
voerd onderzoek naar de gevolgen 
van een hittegolf. De auteurs 
vonden hun hypothese bevestigd: 
de variantie in de geweldpleging 
stijgt met de temperatuur. Ms 
verklaring voor deze heteroscedas-
ticiteit wfizen de auteurs er op dat 
het gebruik van verkoelend bier 
bij hitte agressie kan doen 
toenemen onder bepaalde omstan-
digheden. 	 - 
Met literatuuropgave. 

10 
Buikhuisen, W. 
Explaining juvenile delinquency 
from a biosocial developmental 
perspective 
International journal of 
offender therapy and compa-
rative criminology, 33e jrg., nr. 
3,1989, pp. 185-195 

Er zijn allerlei theorieen, die een 
antwoord proberen te geven op de 
vraag, waarom bepaalde mensen 
delicten plegen, zolls by. de 
differentiele associatie-, de 
controle-, de labelling- en de 
cultuurconflicttheorieen. In dit 
artikel combineert de auteur eel), 
aantal elementen daaruit en 
ontwikkelt zo een multidiscipli-
naire theorie m.b.t. de crimina-
liteit van jeugdige recidivisten, 
waarbij hij uitgaat van het sociali-
seringsproces. Uit onderzoek 
blijkt, dat er een biologische basis 
mbet zijn voor het social iserings-, 
proces in de vorm van straf- en 
beloningscentra in het centrale 
zenuwstelsel, die per individu 
verschillend ontwikkeld kunnen 
zijn. De jeugdige recidivist is in 
dit opzicht minder goed toegerust 
om normen en waarden te leren 
en deze te verinnerlijken. Hij is 
moeilijk te conditiofieren en teen 
niet van negatieve ervaringen. 
Medebepalend voor zijn gedrag is 
de interactie met de omgeving 
(thuis, school en buurt), waarbij 
gevoelens van verbondenheid 
ontbreken en allerlei problemen 
ontstaan. Deze situatie tast het 
gevoel van eigenwaarde aan. Er 
zijn seen toekomstverwachtingen 
en de ohtvankelijkheid voor 
criminele mogelijkheden, die de 
omgeving biedt is groot. Om 
chronische criminaliteit te 
begrijpen is het volgens de auteur 
dan ook noodzakelijk om de 
verschillende gezichtspunten uit 
bestaande theorieen zo ved 
mogelijk te integreren. 
Met literatu'uropgave. 
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11 
Cusson, M. 
Les zones urbaines criminelles 
Criminologie, 22e jrg., nr. 2, 
1989, pp. 95-105 

Sinds de negentiende eeuw zijn in 
grote steden bepaalde wijken met 
een hoge mate van sociaal verval 
en criminaliteit een bekend 
verschijnsel. In dit artikel wordt 
het proces van verval beschreven 
aan de hand van een reeks eerder 
verrichte onderzoeken. Ken-
merkend voor de wijken zijn: veel 
een-ouder gezinnen en alleen-
staanden, meer huurders dan 
eigenaren, veel huizen die per 
kamer zijn verhuurd, veel alcoho-
lisme, zelfmoorden,,immigranten 
en sociale of etnische minder-
heden, veel uitkeringsgerech-
tigden, veel doorstroming in de 
bevolking en sl/echt onderhouden 
huizen en straitmeubilair. Het 
ontstaan van een `criminele' wijk 
verloopt in de volgende fasen: 
eerste tekenen van verval, selectie 
in de bevolking, afzwakking van 
de sociale controle, het ontstaan 
van angst, wantrouwen en 
onmacht, inwerkingtreding van de 
criminele spiraal en tot slot het 
totale verval. De auteur vindt dat 
in ecologisch-criminologisch 
onderzoek meer rekening moet 
worden gehouden met kenmerken 
van het proces dat hij beschrijft, 
van de buurten die aldus ontstaan 
en van de onderlinge contacten 
tussen de (criminele) bevolking 
aldaar. 
Met literatuuropgave. 

12 
Epperlein, T., B.C. Nienstedt 
Reexamining the use of serious- 
ness weights in an index of crime 
Journal of criminal justice, 17e 
jrg., nr. 5, 1989, blz. 343-360 ' 

In de Verenigde Staten wordt het 
criminaliteitsbeleid in belangrijke 
mate gebaseerd op de 
zogenaamde UCR-index, een 

criminaliteitsindex die wordt 
geconstrueerd op grond van de 
Uniform Crime Reports (UCRs). 
Een veelgehoorde kritiek op deze 
index, die bestaat uit 7 globale 
criminaliteitscategorieen, luidt dat 
de relatieve ernst van de compo-
nenten niet wordt verdisconteerd. 
In 1974 constateerde Blumstein 
echter dat meewegen van de ernst 
van delicten geen significante 
informatie toevoegt aan de UCR-
index. In het artikel wordt verslag 
gedaan van een replicatie van het 
onderzoek van Blumstein. De 
bevindingen van Blumstein 
worden bevestigd. De auteurs zijn 
van mening dat de reden van het 
feit, dat meewegen van ernst van 
delicten geen invloed heeft, is 
gelegen in het werken met een 
index voor delicten van geheel 
verschillende orde, te weten 
geweldsdelicten en vermogensde-
licten. 
Met literatuuropgave., 

13 
Hakim, S., A.J. Buck 
Do casinos enhance crime? 
Journal of criminal justice, 17e 
jrg., nr. 5, pp. 409-416 

De auteurs werpen de vraag op of 
het toestaan van casino's in 1978 
in Atlantic City geleid heeft tot 
een verhoging van het criminali-
teitsniveau. De gegevens over een 
viertal eigendomsmisdrijven over 
de periode 1972-1977 en de 
periode 1978-1984 werden 	• 
betrokken van de Uniform Crime 
Reports. Zij hadden betrekking op 
Atlantic City en een groot aantal 
omringende plaatsen. Variabelen 
die ook een invloed zouden 
kunnen hebben op de crimina-
liteit, zoals de omvang van het 
politie-apparaat, de afstand tot de 
stad, het werkloosheidsniveau en 
de waarde van eigendommen in 
het onderzoeksgebied, werden 
naast de criminaliteitsvariabele in 
een logaritmische regressieverge- 
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lijking opgenomen. De hypothese 
dat de introductie van casino's tot 
meer criminaliteit leidt kon met 
inachtneming van bovengenoemde 
controlevariabelen niet worden 
verworpen, d.w.z na 1978 was er 
meer criminaliteit. Naarmate een . 
plaats meer verwijderd was van 
Atlantic City, kwam er minder 
criminaliteit voor. Dit wijst er op 
dat casino's een 'export-effect' 
hebben van criminaliteit van de 
stad naar de regio. 
Met literatuuropgave. 

14 
Massey, J.L., M.D. Krohn e.a. 
• Property crime and the routine 
activities of individuals 
Journalpf research in crime 
and delinquency, 26e jrg, nr. 4, 
1989, pp. 378-400 

In hun 'routine activities' theorie 
verklaren Cohen en Felson de 
kans om slachtoffer te worden van 
een (vermogens-)misdrijf uit drie 
factoren: de aanwezigheid van 
gemotiveerde criminelen, een 
geschikt object en de afwezigheid 
van afdoende bescherining 
daarvan. De auteurs operationali-
seren deze drie factoren als volgt. 
De aanwezigheid van gemoti-
veerde criminelen wordt o.m. 
afgemeten aan de criminaliteits-
cijfers van een bepaalde buurt. De 
aanwezigheid van een geschikt 
object voor een vermogensmisdrijf 
hangt onder meer af van de 
waarde van een woning en de 
fysieke beveiliging ervan. De 
afwezigheid van adequate 
bescherming wordt yastgesteld 
aan de hand van de mate waarin 
bewoners thuis zijn, buurtgenoten 
letten op inbraakpogingen etc. De 
mate waarin de aldus geoperatio-
naliseerde factoren van invloed 
zijn op de kans om slachtoffer te 
worden van een vermogens-
misdrijf, is getoetst met behulp 
van gegevens uit een victimolo-
gisch survey dat in 1979 is . 

gehouden in verschillende buurten 
van Atlanta..Opvallend was dat 
slechts enkele van de in de 
'routine activities'-theorie aange-
geven onathankelilke variabelen 
relevant waren. De eerderge-
noemde indicatoren van de 
bescherming van een woning 
bleken zelfs in het geheel niet 
samen te hangen met de kans om 
in de woning slachtoffer te 
worden van een vermogens-
misdrijf. 
Met literatuuropgave. Lye. 

15 
Moerings, M. 
Terrorisme: een serieus 
probleem voor Nederland? 
Tijdschrift voor criminologie, 
31e jrg., nr. 4, 1989, pp. 357-378 

Terrorisme komt in Nederland, in 
vergelijking met andere landen„ 
weinig voor en heeft een weinig 
gewelddadig karakter..0m dit te 
kunnen verklaren, maakt de 
auteur een systematische verge-
lijking tussen West-Duitsland, 
Italie en Nederland. De volgende 
punten komen daarbij aan de 
orde: hoe valt het ontstaan van 
protestbewegingen, vooral de 
studentenbeweging, te verklaren; 
waarom zijn in West-Duitsland en 
Italie wel terroristische 
bewegingen uit de studentenbe-
weging voortgekomen en in 
Nederland niet; hoe valt de conti-
nuiteit van het terrotisme in 
Duitsland en Italie te verklaren. 
De relatief geringe mate van terro-
risme in Nederland past volgens 
de auteur in de algemeen geringe 
geweldStraditie en de traditie van 
verdraagzaamheid. Binnen deze 
traditie reageren politie en justitie 
terughoudend en flexibel, 
waarmee escalatie wordt 
voorkomen. In West-Duitsland en 
Italie daarentegen heeft repressief 
overheidsoptreden tot het 
tegendeel geleid. De neiging en 
bereidheid om protest en geweld 
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te integreren binnen het bestaande 
systeem sluit aan bij de Neder-
landse verzuiling, welke tot onder-
handelen en het sluiten van 

.comproniissen noopt. Hoewel in 
de jaren zestig een proces van 
ontzuiling is ingetreden, heeft dit 
niet betekend dat de diversiteit 
van orgahisaties op o.a. politiek 
terrein is verdwenen. Deze 
verscheidenheid biedt in 
Nederland nog steeds plaats voor 
uiteenlopende visies op 
maatschappelijke problemen, 
hetgeen in de twee overige landen 
minder het geval is. 
Met literatuuropgave. 

16 
Outrive, L. van, J. Cuypers. 
Travail au noir et position socio-
economique 
Deviance et societe, 13e jrg., nr. 
4, 1989, pp. 281-300 

De auteurs proberen het 
fenomeen `zwartwerken' op een 
structurele manier te beschouwen. 
Welke factoren in de 
sociaal-economische machtsver-
houdingen in Belgie leiden tot het 
zwart werken? De neo-liberale 
politiek in Belgie sinds 1981 heeft 
de machtsverhoudingen binnen de 
economie willen legitimeren. De 
controle- en inspectieorganen zijn 
zodanig ingericht dat zij een 
secundaire legitimatie verlenen 
aan de ongelijke sociaal-econo-
mische posities van werkgevers en 
werknemers. In dit licht kan het 
zwartwerken niet als een  gelso- 
leerd verschijnsel worden gezien, 
het is volgens de auteurs 
simpelweg een voortvloeisel uit de 
bestaande, gelegitimeerde, 
sociaal-economische verhou-
dingen. De politiek hanteert een 
repressieve strategie met 
betrekking tot het zwartwerken en 
fraudeurs, maar attaqueert het 
probleem niet fundamenteel. Een 
oplossing moet volgens hen dan 
ook niet worden gezocht in (de s 

toepassing van) de strafwet maar 
in een `normalisatie van de 
sociaal-economische machtsver-
houdingen'. 
Met literatuuropgave. 

17 
Schlueter, G.R., F.C. O'Neal 
Rational vs. nonrational 
shoplifting types; the implications 
for loss prevention strategies 
International journal of 
offender therapy and compa 7  
iative criminology, 33e jrg., nr. 
3, 1989, pp. 227-239 

Het uitgangspunt van de auteurs 
is dat winkeldieven kunnen stelen 
vanuit rationele en irrationele 
motieven. Zij willen nagaan wat 
de verschillen zijn tussen deze 
categorieen winkeldieven en wat 
de beleidsconsequenties zijn van 
hun bevindingen. De 132 respon-
denten hadden alien meegedaan 
aan dienstverleningsprojecten als 
straf voor hun overtreding. De 
auteurs onderzochten behalve de 
motivaties van de respondenten 
ook hun percepties aangaande 
ernst, pakkans en straf. Ms 
associatiemaat werd in het 
onderzoek de chi-kwadraat toets 
gebruikt. Naar voren kwam dat er 
weinig verschillen zijn tussen het 
rationele en het irrationele type. 
De auteurs concluderen dat het 
irrationele type dat niet gemoti-
veerd wordt door het bereiken van 
een bewust doe!, problemen vormt 
voor de beveiliging omdat zij 
nimmer denken aan risico's. 
Eenmaal gepakt veranderen Zij 
ook niet hun attitudes. Om toch 
meer afschrikking en preventie te 
bereiken denken de auteurs aan 
verhoging van de zichtbaarheid 
van beyeiligingspersoneel. 
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18 
White, T.W., G.D. Walters 
Lifestyle criminality and the 
psychology of disresponsibility 
International journal of 
offender therapy and compa- 
rative criminology, 33e jrg., nr. 
3, 1989, -pp. 257-263 

Kenmerkend voor carrierecrimi-
nelen is het ontbreken van verant-
woordelijkheidsbesef, gebrek aan 
zelfbeheersing en agressief gedrag. 
Zij houden geen rekening met 
andermans rechten en gevoelens 
en overtreden regelmatig sociale 
regels. Zij hebben de neiging om 
de verantwoordelijkheid voor hun 
gedrag af te schuiven op factoren 
buiten henzelf gelegen. Het gaat 
om een kleine groep, die naar 	• 
verhouding een groot aandeel 
heeft . in  de criminaliteit. Vanaf de 
jaren zestig worden vooral externe 
factoren, zoals armoede, 
verstoorde gezinsrelaties, lage 
ontwikkeling, druggebruik ed. als 

• oorzaken van criminaliteit gezien 
en aangepakt. Niet het individu 
zelf, maar vooral de maatschappij 
wordt verantwoordelijk gesteld. 
De maatschappij reikt zo de 
gerechtvaardigd lijkende excuses 
aan voor dit soon gedrag. Veran-
deringen zijn dan moeilijk te reali-
seren. Volgens de auteurs is dit 
een onjuiste benadering. leder 
mens maakt keuzes in iijn leven. 
Deze worden wet beperkt, maar 
niet bepaald door • 
genetisch/biologische factoren en 
sociale omstandigheden. De 
individu Iciest uiteindelijk zelf. Dit 
geldt ook voor de carriere-delin-
quent. Volgens de auteurs moet 
daarom wijziging van zijn denkpa-
troon de kern zijn van een zinvolle 
interventie-en zal hij persoonlijk 
verantwoordelijk gesteld moeten 
worden voor zijn daden..  

19 
Benda, B.B. 
Predicting return to prison among 
adolescent males: a comparison 
of three statistics 	, 
Journal of criminal justice, 17e 
jrg., nr. 6, 1989, pp. 487-500 

Het voorspellen van recidive is 
een belangrijk element bij het 
nemen van beslissingen in het 
kader van zowel de straftoemeting 
als de strafrechtstoepassing. Het 
beschikken over een goed 
voorspellingsinstrument is dan 
ook van groot belang. Om deze 
reden zijn door de auteur drie 
statistische predictie-instrumenten 
onderling vergeleken: de 
'Predictive Attribute Analysis 
(PAA)', logit analysis' en een 
eenvoudige, reeds in 1928 door 
Burgess ontwikkelde methode. De 
twee eerstgenoemde instrumenten 
maken gebruik van multivariate - 
statistische analyse-technieken. De 
onderioekgroep bestond uit 
jongeren die in resp. 1965 en 1967 
waren opgenomen in een peniten-
tiaire inrichting , een zg. training 
school, in Wisconsin. Met behulp 
van gegevens over de groep die in 
1965 was opgenomen zijn de 
verschillende predictie-modellen 
ontwikkeld. Vervolgens zijn deze 
modellen gevalideerd binnen de 
groep die in 1967 was gedetineerd. 
Het criterium voor recidive was - 
het al dan niet terugkeren naar 
een van de 'training schools'. in 
Wisconsin voor het achttiende 
levensjaar. De onderzoekresul-
taten lieten zien dat de drie onder-
scheiden teclinieken in zijn 
algemeenheid,niet sterk van elkaar 
verschilden in hun 
predictie-vermogen. In bepaalde 
opzichten verdient naar de mening 
van de auteur de PAA echter de 
voorkeur. 
Met literatuuropgave. 

, Gevangeniswezen/tbs 
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20 
Butter, B. 
Wie bewaard wordt, krijgt wat; 
een praktijkschets van de vreem-
delingenbewaring 
Migrantenrecht, 4e jrg., nr. 10, 
1989, pp. 300-304 

In 1989 kwamen de Huizen van 
Bewaring (HvB) `Oostereiland' in 
Hoorn en `Schutterswei' in 
Alkmaar in het nieuws. De vreem-
delingen die hier wachten op 	- 
uitzetting uit Nederland, richtten 
op grote schaal vernielingen aan. 
Hiertegen werd door bewaarders 
hardhandig opgetreden. Voor het 
Ministerie van Justitie was dit 
aanleiding om van groepsop-
sluiting over te stappen op een 
cellulair systeem. De auteur,•als 
medewerker van het Buro voor 
Rechtshulp Alkmaar/Hoorn 
werlczaam in `Oostereiland', meent 
dat de onrust binnen een HvB niet 
bestreden wordt met deze 
maatregel. Om zijn mening te 
staven geeft hij een praktijkschets. 
Hij constateert dat de wettelijke 
regelingen die in Nederland 
voorzien in een rechterlijke 
toetsing van de bewaring sterk 
afwijken van die in de ons omrin-
gende landen en niet aansluiten 
bij het EVRM. De bewaring, duurt 
in Nederland vaak maanden, m.n. 
als identiteitsonderzoek nodig is. 
Een gevoel van onzekerheid en 
onrechtvaardigheid wordt 
hierdoor versterkt. Dit,heeft 
volgens de . auteur geleid tot het 
agressieve gedrag van de vreemde-
lingen. Om de problematiek aan te 
pakken doet hij concrete aanbeve-
lingen. Hij pleit o.a. voor een 
maximumduur van bewaring van 
drie maanden en wil aansluiting 
bij de regelingen van omringende 
landen en het EVRM. Daarnaast 
vindt hij dat een bijstandsuit-
kering moet worden verstrekt, 
indien betrokkene heeft meege-
werkt aan de identiteitsbepaling 
en 'uitzetting onmogelijk blijkt. 

21 
Durham III, A.M. 	• 
Managing the costs of modern 
corrections: implications of nine-
teenth-century privatized prison-
labor programs 
Journal of criminal justice, 17e 
jrg., nr. 6, 1989, pp. 441-455 

Bij de huidige tendens in de 
Verenigde Staten tot verregaande 
privatisering .binnen het gevange- 
niswezen is onvoldoende aandacht 
geschonken aan de problemen die 
een soortgelijke privatiseringsbe-
weging in de eerste helft van de 
19e eeuw heeft opgeleverd. De 
staat New York liep in de vorige 
eeuw voorop bij het privatiseren 
van met name de gedetineerden-
arbeid in penitentiaire inrich-
tingen. Inrichtingen met geprivati-
seerde gedetineerdenarbeid waren 
weliswaar veel goedkoper dan 
andere gevangenissen, maar de 
nadelen en problemen die zich 
daarbij voordeden waren 
aanzienlijk. Zo werden gedeti-
neerden misbruikt om hoge 
produktie-cijfers te halen en had 
privatisering van de arbeid een 
negatieve uitwerking op de goede 
gang van zaken binnen de 
inrichting. Ook verzetten 
werknemers in de vrije samen-
leving zich tegen de vermeende 
oneerlijke ccincurrentie van gedeti-
neerdenarbeid. Problemen deden 
zich verder voor bij het afsluiten 
van contracten, waarbij bovendien 
vaak minder bona-fide onder-
nemers waren betrokken. Een 
risico van privatisering was 
tenslotte dat de overheid er 
financieel van afhankelijk werd en 
daardoor gedwongen werd om 
concessies te doen die in een 
onafhankelijke situatie zeker niet 
zouden zijn gedaan. Aan het slot 
van het artikel geeft de auteur aan 
welke lering kan worden 
getrokken uit de historische 
ervaringen met penitentaire priva-
tisering voor de huidige ontwikke- 
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lingen in dat opzicht. 
Met literatuuropgave. 

22 
Logan, C.H., B.W. McGriff 
Comparing costs of public and 
private prisons: a case study 
NU reports, nr. 216, 1989, pp. 
2-8 

Zijn de kosten van een geprivati-
seerde penitentiaire inrichting 
lager dan die van een volledig 
door de overheid geleide 
inrichting? Op deze vraag wordt 
antwoord gegeven aan de hand 
van een kostenberekening van een 
detentiedag in een gevangenis met 
350 plaatsen in Tennessee (USA). 
Deze inrichting is in 1984 in parti-
culiere handen dvergegaan. De 
kosten van het daarbij jaarlijks af 
te sluiten contract zijn vergeleken 
met de kosten zoals die geweest 
zouden zijn, indien de overheid de 
inrichting was blijven leiden. Bij 
de berekening van de laatste 
kosten is niet alleen uitgegaan vah 
de bedragen die in het inrichtings- 

• budget zijn opgenomen, mdar ook 
van indirecte kosten die destijds 

• uit andere - met name centrale 
budgetten werden gefinancierd. 
Vergelijking laat zien dat in de 
drie volledige belastingjaren 
volgende op de privatisering de 
kosten van een geprivatiseerde 
detentiedag respectievelijk 3,8%, 
3,0% en 8,1% lager uitkwamen. 
Daarbij dient te worden aange-
tekend dat de kosten indien de 

• inrichting door de overheid zou 
• zijn geleid, bijzonder conservatief 

zijn geraamd. De auteurs menen 
dan ook dat in werkelijkheid de 
kosten van de geprivatiseerde 
inrichting zo'n 5% tot 15% lager 
liggen dan die van een overheids-
gevangenis. 
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23 
Sellers, M.P. 
Private and public prisons: a 
comparison of costs, programs 
and facilities 
International journal of 
offender therapy and compa- 
rative criminology, 33e jrg.; nr. 
3, 1989, pp. 241-256 

Privatisering van penitentiaire 
inrichtingen neemt in de r  
Verenigde Staten een steeds 
grotere vlucht. Om vast te kunnen 
stellen of particuliere inrichtingen 
goedkoper zijn, heeft de auteur 
drie van deze inrichtingen verge-
leken met drie overheidsitirich-
tingen. De vergelijking vond 
steeds paarsgewijze plaats, waarbij 
de particuliere en rijks-inrich-
tingen in zoveel mogelijk 
opzichten vergelijkbaar waren. De 
inrichtingen werden elk gedurende 
drie dagen bezocht waarbij inter-
views werden gehouden met 
inrichtingsfunctionarissen en 
gedetailleerde informatie over de 
kosten werd verkregen. Het bleek 
dat alle drie particuliere inrich- 

, tingen een lagere gedetineerden-
dagprijs hadden dan hun verge-
lijkbare overheidsinrichtingen. 
Bovendien hadden de particuliere 
inrichtingen programmatisch meer 
te bieden. Twee van de drie van 
de gejirivatiseerde gevangenissen 
waren tenslotte bouwkundig in 
een betere conditie dan hun 
niet-particuliere tegenhangers. Op 
grond van deze observaties 
concludeert de auteur dat particu-
here inrichtingen kennelijk 
efficienter en vanuit een andere 
houding worden geleid. De auteur 
beveelt aan dat ook in ander& 
staten privatisering van peniten-
tiaire inrichtingen wettelijk 
mogelijk word; gemaakt. Dit is 
des te meer van belang nu de 
kosten voor de straftrechtstoe-
passing ben steeds groter deel zijn 
gaan uitmaken van de totale 



overheidsuitgaven. 	 Jeugdbescherming en 
Met literatuuropgave. 

24 
Tischler, C.A., J.W. Marquart 
Analysis of disciplinary infraction 
rates among female and male 
inmates 
Journal of criminal justice, 17e 
jrg., nr. 6, 1989, pp. 507-513 

Slechts weinig studies zijn verricht, 
naar overtredingen van peniten-
tiaire inrichtingsregels door 
vrouwelijke gedetineerden. In het 
onderzoek waarvan hier verslag 
wordt gedaan, zijn Texaanse 
mannelijke en vrouwelijke gedeti-
neerden in dit opzicht met elkaar 
vergeleken. Daarbij is gebruik 
gemaakt van officieel gerappor-
teerde regelovettredingen van 
1983 tot en met 1986. Vier 
groepen gedetineerden zij&daarbij 
onderscheiden en vergeleken: 
mannelijke gedetineerden,in een 
minimaal beveiligde en in een 
maximaal beveiligde inrichting, en 
een soortgelijke tweedeling bij de 
vrouwelijke gedetineerden. Het 	' 
totaal aantal regelovertredingen 
bleek niet significant te verschillen 
tussen de mannelijke en 
vrouwelijke gedetineerden. Deze 
overeenkomst gold ook als 
uitsluitend de zwaardere categorie 
regelovertredingen in 
beschouwing werd genomen. Wel, 
bleek dat mannelijke gedeti-
neerden hun fysieke agressie 
eerder richten op intichtingsfunc-
tionarissen en vrouwelijke gedeti-
neerden meer op elkaar. Het 
vooroordeel dat vrouwelijke 
gedetinee'rden volgzamer en 
eenvoudiger te hanteren zouden 
zijn, is hiermee ontkracht. 
Met literatuuropgave. 

-delinquentie 

25 
Brown, W.K., T.P. Miller e.a. 
The effect of early juvenile court 
adjudication on adult outcome 
International journal of 
offender therapy and compa-
rative criminology, 33e jrg., nr. 
3, 1989, pp. 177-182 

Een follow-up onderzoek onder 
duizend, in een periode van tien 
tot vijfentwintig jaar daarvoor ooit 
berechte, delinquenten toont aan 
dat de prognose wat betreft 
veroordeling als volwassene 
verslechtert naarmate de tijd 
tussen eerste contact met het justi-
tiele systeem en de berechting 
langer is. Delinquente jongeren 
die bij de eerste voorgeleiding 
werden veroordeeld werden, 
onafhankelijk van de inhoud van 
het vonnis, significant minder 
veroordeeld als volwassenen, dan 
degenen die in een latere fase van 
het strafproces werden veroor-
deeld. Deze bevindingen zijn in 
strijd met de labelling theorie. 

26 
Ezell, M. 
Juvenile arbitration: net widening 
and other unintended conse-
quenses 
Journal of research in crime 
and delinquency, 26e jrg, nr. 4, 
1989, pp. 358-377 

Het Community Arbitration 
Program is een specifieke vorm 
van diversie waarbij na een 
informele hearing door een arbiter 
of een arbitrage panel een alterna-
tieve sanctie wordt o- pgelegd aan 
de jeugdige delinquent. 
Onderzoek naar de effecten van 
dit project wijst uit dat informele 
afdoening minder vaak voorkomt 
en dat Noor degenen die worden 
voorgeleid de kans op veroor-
deling groter is ge*orden. Grote 
aantallen jongeren verkeren langer 

Literatuuroverzicht 	 139 



binnen het systeem en worden 
daardoor geconfronteerd met 
meer eisen en meer controle. 
Met literatuuropgave. 

27 
Hansen, C.M., P. Diamond e.a. 
Can we protect children from 
abuse? A review of three cases 
Child welfare, 68e jrg., nr. 6, 
1989, pp. 615-621 

In drie casusbeschrijvingen 
betreffende zeer jonge babies 
worden voorbeelden gegeven van 
geyallen waarin artsen, hulpver- . 
leners en een rechter niet 
herkennen dater sprake is van 
ernstige kindermishandeling. De 
artsen stellen een verkeerde 
diagnose, de hulpverleners 
schatten het risico dat het kind 
loopt verkeerd in en de rechter 
neemt een verkeerde plaatsingsbe-
slissing. De auteurs gaan in op de 
redenen voor dergelijke fouten en 
noemen onder andere geringe 
achterdocht, beperkte kennis van 
veelvoorkomende letsels ten 
gevolge van mishandeling, 
tegenzin in het betrokken raken in 
dit soon zaken, angst voor het 
verlies van patienten, gering 
vertromYien in de mogelijkheden 
om het kind te beschermen, 
'burnout' en het feit dat de 
rechtbank niet de meest geschikte 
plants is om gezinsproblemen op 
te lossen. Het artikel wordt 
besloten met een aantal suggesties 
voor veranderingen, waaronder 
bijscholing, het houden van inter-
disciplinaire casusbesprekingen en 
het documenteren van beoorde-
lingsfouten. 

28 
Hermanns, J. 
Seksuele kindermishandeling van 
jonge kinderen door bun 
ouder(s); over machtige en 
onmachtige hulpverleners 
Jeugd en samenleving, 19e jrg., 
nr. 12, 1989, pp. 769-778 

In een artikel elders in dit , • 
nummer van Jeugd en samen-
leving plaatst Imelman kritische 
kanttekeningen bij de wijze 
waarop deskundigen, met name 
pedagogen, omspringen met 
diagnostiek en behandeling in 
geval van seksuele kindermishan-
deling van het jonge kind. Zonder 
nu mee te gaan in Imelmans kruis-
tocht tegen deskundigen die 
menen de waarheid in pacht te 
hebben, leek het de auteur goed 
cm te beschrijven dat er ook 
andere manieren, dan in de 
genoemfte casuisftek (Oude 
Pekela-zaak en Bolderkar-affaire) 
zijn, waarop pedagogen en andere 
deskundigen met het onderwerp 
omgaan. De auteur beschrijft hoe, 
in haar werk in een Medisch 
Kleuterdagverblijf (MKD), tegen 
seksuele kindermishandeling 
aangekeken wordt. De invalshoek 
hierbij is, dat 'de waarheid' voor 
de hulpverlener minder 
interessant is dan de vraag wat 

. profeisionele hulp kan betekenen 
voor een kind dat in moeilijke, 
soms onacceptabele omstandig- 
heden moet opgroeien. Duidelijk • 
wordt dan dat relevante.vragen 
vooral liggen op het gebied van 
handelingsdilemma's waar een 
hulpverlener zich voor geplaatst 
ziet, als hij of zij een kind profes-
sioneel terzijde wil staan. 
Hulpverleners handelen in het 
belang van het kind, maar of dat 
ook inderdaad zo is, kan meestal 
pas jaren later aan dat kind zelf 
gevraagd worden. 

29 
Imelman, J.D. 
Lessen tilt Tekela en 'Haar-
dingen'; kritiek op een weten-
schappelijke cultuur 
Jeugd en samenleving, 19e jrg., 
nr. 12, 1989, pp. 756-768 

Het gebruik van onderzoeksme-
thoden om seksueel misbruik van 
kinderen aan te tonen, zoals by.. 
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bij de affaires in Oude Pekela en 
de Bolderkar gebeurd is,.stuit op 
nogal wat bezwareii. Kindererva-
ringen zijn vaak moeilijk te 
diagnostiseren. De in Oude Pekela 
toegepaste `Inethode Cobi' 
(kinderen het door de onderzoeker 
vertelde verslag van een gebeur-
tenis laten corrigeren) en de bij de 
Bolderkar gehanteerde projectieve 
methode met poppen hebben 
geleid tot speculatieve interpre-
taties met kwalijke ethische 
gevolgen. Volgens de auteur 
handelt men in dergelijke gevallen 
vanuit een theoretische vooringe-
nomenheid, spelen eigen normen 
bij de beoordelingen een rol en 
beroept men zich in geval van 
commentaar op eigen 
onnavolgbare deskundigheid. Het 
kind is gedwongen mee te werken 
en kan gemanipuleerd worden. 
Onderzoeksuitkornsten bevestigen 
vaak al bestaande vermoedens. 
Volgens de auteur mogen dit soort 
methoden niet gebruikt worden, 
ook niet in combinafie met 
andere. Hij richt zich tegen de 
macht van pedagogische deskUn-
digheid en is een voorstander van 
de hermeneutische werkwijze, 
waarbij men zaken uit zichzelf 
tracht te begrijpen, ze plaatst in 
hun culturele context, mogelijke 
vooroordelen bespreekbaar maakt 
en meer openheid betracht. Verder 
moeten deskundigen zich volgens 
de auteur steeds realiseren, dat 
hun adviezen cultuurscheppend 
kunnen zijn. 

30 
Rosenberg, M., C. Schooler e.a. 
Self-esteem and adolescent 
problems: modeling reciprocal 
effects . 
American sociological review, 
54e jrg., nr. 6, 1989, pp. 
1004-1018 

Zelfbeeld wordt in onderzoek 
vaker als onafhankelijke dan als 
afhankelijke variabele beschouwd. 

De auteurs onderzochten via een 
panelstudie onder. 1886 adoles-
cente jongens de reciproce relaties 
tussen zelfbeeld en een drietal 
jeugdproblemen, te weten jeugd-
delinquentie, slechte schoolpres-
taties en depressiviteit. Een lage 
zelfwaardering blijkt delinquentie 
te bevorderen en delinquentie kan 
het zelfbeeld verbeteren. Het 
verband verschilt voor verschil-

, lende socio-economische groepen. 
De relatie tussen zelfwaardering 
en schoolprestaties bestaat 
voornamelijk uit een effect van 
schoolprestaties op zelfwaar-
dering. De relatie tussen zelfbeelci 
en depressiviteit is tweezijdig: lage 
zelfwaardering leidt tot depressie 
en depressie kan tot lage zelfwaar-
dering leiden. Tot slot wordt 
ingegaan op de rnethodologische 
relevantie en de beleidsrelevantie 
van deze onderzoeksresultaten. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

31 
Salet, J. 
Werkbegeleiding aangewezen 
remedie beroepsdefOrmatie 
Algemeen politieblad, 138e jrg., 
nr. 23, 1989, pp. 544-547 

Politiewerk is vaak zwaar en 
weinig routinematig. Dit brengt 
spanningen met zich mee, welke 
opgeheven zouden kunnen 
worden door erover te praten. De 
auteur houdt een pleidooi voor 
verschillende vormen van werkbe-
geleiding en supervisie binnen de 
politie-organisatie. Hierdoor kan 
worden voorkomen dat 
politiewerk in de lcnel komt door 
persoonlijke spanningen. Werkbe-
geleiding komt neer op toetsing 
van het uitvoerende werk aan,het 
vastgestelde beleid en dient 
gegeven te worden door een , 
kaderlid, die moet beschikken 
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over specifieke vaardigheden. 
Deze werkbegeleider heeft tot taak 
de betrokkene te helpen bij 
.zijn/haar bewustwording van de 
eigen houding, werkwijze en 
vaardigheden t.a.v. het beleid. 
Supervisie kan binnen de 
politie-organisatie een middel zijn 
om eigen vragen en twijfels 
procesmatig te bespreken met . de  
supervisor. Wat hieruit wordt 
geleerd wordt in praktijk gebracht, 
waarna terugkoppeling plaats-
vindt. Aan de supervisor worden 
specifieke eisen gesteld, m.n. wat 

. betreft zijn/haar positie binnen de 
organisatie. De auteur stelt dat het 
supervisie- en werkbegeleidings-
beleid helder moet zijn, zodat 
geen concurrentie mogelijk is. 
Uiteindelijk zullen supervisie en 
werkbegeleiding leiden tot: een 
betere relatie met het publiek; 
betere professionele houding van 
de politiemens; beter individueel 
welzijn van de politiemens. 

32 

142 .  

Schade, T.V., Bruns, G.H. e.a. 
Armed confrontations: police 
shooting performance in threa-
tening environments 
American journal of police, 8e 
jrg., nr. 2, 1989, pp. 31-49 

In de Verenigde Staten worden 
elk jaar honderd politie-agenten 
gedood en vele honderden 
gewond tijdens confrontaties met 
gewapende tegenstanders (FBI, 
1981). Wordt dit veroorzaakt door 
slecht schieten, een inadequate 
mentale voorbereiding, beoorde-
lingsfouten, de effectiviteit van de 
tegenstander of andere, nog 
onbekende, factoren? 
Waarschijnlijk door een combi-
natie hiervan. Dit artikel concen-
treert zich op de schietprestaties. 
Hoe adequaat reageert de politic 
en welke omstandigheden 
beinvloeden de schietprestaties? 
Van de in totaal 10 onderzochte 
schietpartijen bleek bij 7 de 

afstand tussen de partijen tussen 
, de 6 en 15 Voet te liggen. Slechts 
in 2 gevallen werd gevuurd bij een 
afstand groter clan 25 voet. Slechts 
bij 14 van de 38 schoten werd er 
werkelijk iemand geraakt (35%). 
Dit percentage was belangrijk 
lager wanneer de politie met een 
vuurwapen werd bedreigd (13%) 
en veel linger bij bedreiging met 
een ander wapen of fysiek geweld 
(78%). Geconcludeerd wordt, dat 
er meer aandacht besteed zou 
moeten worden aan een efficiante 
training van politie-agenten om 
optimaal te functioneren bij 
gewapend geweld. Tot die tijd 
blijven schietpartijen voor de 
politie onnodig riskant. 
Met literatuuropgive. 

33 
Scholl, L. 
La provocation policière en droll 
américain 
Revue de droit penal et de 
crimonologie, 69e jrg., nr. 
8/9/10, 1989, pp. 809-825 

al et de 

09-825 
Het politieel uitlokken van een 
strafbaar feit heeft in de 
Verenigde Staten (undercover 
agents, integrity tests, honey-pot 
operations) veel grotere vormen 
aangenomen dan in Europa. Om 
misstanden hierbij tegen te gaan is 
in de rechtspraak het 'entrapment 
defense' systeem ontwikkeld. In 
dit artikel wordt het entrapment 
defense systeern, mede aan fte 
hand van arresten van het 
Hooggerechtshof, onder de loep 
genomen. Een van de funda-
mentele principes van het Ameri-
kaanse recht, het 'due process of 

. law', vastgelegd in de Bill of 
Rights, speelt hierbij een grote rol. 
Om te bepalen of er sprake is van 
onwettige politiele uitlokking 
worden 2 methodes gehanteerd: 
de subjectieve en de objectieve 
test. Bij de subjectieve test wordt 
nagegaan of het misdadige 
voornemen zijn oorsprong vond in 
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de gedragingen van de .politie en 
of de verdachte niet al gepredis-
poneerd was om het betreffende 
delict te plegen. Bij een positieve 
beantwoording van beide vragen 
,staat de politiele uitlokking vast 
en wordt de verdachte vrijge- 
sproken. Deze methode wordt 
toegepast door het Hoogge-
iechtshof van de V.S. De objec-
tieve, test, of 'hypothetical person 
approach', richt zich meer op de 
aard van het politiele gedrag dan 
op een eventuele predispositie van 
de verdachte. Hierbij wordt ervan 
uitgegaan, dat het niet zo zou 
moeten zijn dat een normale, de 
wet respecterende burger door het 
gedrag van de politie wordt 
gebracht tot een delict, dat hij 
zonder de interventie van de 
politie niet zou hebben begaan. , 
Deze methode wordt door de 
doctrine geprefereerd. 

34 
Timmins, W.M., B.E. Haim-
worth 
Attracting and retaining females 
in law enforcement: sex-based 
problems of Women cops in 1988 
International journal of 
offender therapy and compa-
rative criminology, 33e jrg., nr. 
3, 1989, pp. 197-205 

Waarom gaan vrouwen bij de 
politie werken, waarom blijven ze 
er en welke aan hun sekse gerela-
teerde problemen ontmoeten zij in 
hun werk? Deze vragen stelde de 
auteurs aan .541 vrouwelijke 
politie-ambtenaren in actieve 
dienst. Meer dan de helft van hen 
had een opleiding aan de hogere 
politie-academie voltooid en was 
tussen de 26 en 35 jaar oud, de 
helft van hen had meer dan vijf.  - 
jaar werkervaring bij de politie en 
zij werkten nu allen bij een korps 
in een grote stad voor een 
normaal geacht loon. De belang-
rijkste redenen om bij de politie te 
gaan werken, waren: mensen 

willen helpen, aantrekkingskracht 
van niet-traditioneel werk en de 
zekerheid van een baan. Het 
grootste aan hun sekse gerela- ' 
teerde probleem was de negatieve 
seksistische houding van 
_mannelijke collega's en superi-
euren. Hierop volgde het als een 
`troeteldier' van het korps worden 
beschouwd en het uitzonderlijk 
goede prestaties moeten leveren 
om minimale waardering te 
krijgen. Toch werden deze 
aspecten maar door maximaal 
vijfentwintig procent-van de 
vrouwen gemeld. Hoewel dit 
percentage niet zeer hoog wordt 
geacht, vinden de onderzoekers 
dat zij toch aanleiding geven tot 
het streven naar attitude- en 

• gedragsverandering bij de 
mannelijke collega's. 

Verslaving 

35 
Ehret, J. 
Ein verhaltenswissenschaftliches 
Modell des Trunkenheitsfahrers 
Blutalkohol, 26e jrg., nr. 6., 
1989, pp. 381-395 

De invoering van programma's die 
zijn gericht op gedragsverandering • 
van dronken rijders is gebaseerd 
op de veronderstelling dat (inzicht 
in de eigen) rijbekwaamheid geen 
vast gegeven is maar kan worden 
beInvloed door cursussen. Veel 
programma's gaan niet uit van de 
psychologische structuur van het 
individu maar van leertheoretische 
principes. De auteur illustreert dit 
aan de hand van een aantal 
praktijkvoorbeelden. Hij beschrijft 
hoe een aantal strategieen voor 
gedragsverandering kimnen 
worden toegepast: de cooperatieve 
strategie, de aversieve, die van de 
zelfverandering, de strategie van 
de veileiding en die van de 
overdracht van ervaringen. Een 
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van de gevaren van alkoholmis-
bruik is dat men de situatie als 
permanent gaat ervaren en geen 
mogelijkheid tot verandering meer 
ziet. Reflectie op praktijksituaties 
en op het gedrag dat men 
aanwendt bij moeilijkheden zijn in 
alle gevallen belangrijk en kunnen 
het proces van normalisatie op 
gang brengen. 
Met literatuuropgave. 

36 
Miller B.A., W.R. Downs e.a. 
Spousal violence among alcoholic 
women as compared to a random 
household sample of women 
Journal of studies on alcohol, 
50e jrg., nr. 6, 1989, pp. 533-540 

De auteurs vergeleken.45 aan 
alkohol verslaafde vrouwen die 
zich onder behandeling stelden en 
40 `gewone' huisvrouwen op het 
voorkomen van mishandeling 
door hun partners. In een 
interview werd de vrouwen 
gevraagd naar ervaringen uit hun 
jeugd, socio-economische 
gegevens, alkoholgebruik en de, 
relatie met hun partner(s). De 
Conflict Tactics Scale (CTS) werd 
gebruikt om geweld van de 
partner jegens de vrouwen te 
categoriseren en analyseren. De 
vrouwen verschilden niet wat 
betreft de meeste demografische 
gegevens. Wel waren er een aantal 
verschillen injeugd-ervaringen: de 
alkoholische vrouwen maakten in 
hun ouderlijk gezin meer schei-
dingen mee, ondervonden meer 
geweld van hun vader en hadden 
vaker meer dan 6Cri alkoholische 
ouder. Van hun huidige partner 
ondervonden zij meer verbaal 
geweld en meer matig en ernstig 
lichamelijk geweld. Ook na 
controle voor een aantal gegevens 
onderscheidde het geweld van de 
partner de twee groepen 
significant. De tijdsorde in de 
relatie is niet onderzocht. Ook is 
een eenduidige interpretatie nog 
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niet mogelijk door eventuele 
samplebias: zijn by. vrouwen 
eerder geneigd hulp te zoeken 
i.v.m. hun alkoholprobleem als zij 
door hun partner worden 
mishandeld? De . resultaten van 
het onderzoek wijzen volgens de 
auteurs wel op de noodzaak om in 
de hulpverleningspraktijk meer 
rekening te houden met partner-
geweld bij vrouwen die hulp 
zoeken bij alkoholhulpverlenings-
instellingen en met alkoholpro-
blemen bij vrouwen die hulp 
zoeken wegens geweld van hun 
partner. 
Met literatuuropgave. 

Slachtofferstudies 

37 
Beer, P.W.G. de, J.P.S. Fiselier 
Net Schadefonds Geweldsmis-
drijven: voorlopig flirt definitief 
regelen 
Delikt en delinkwent, 19e jrg., 
nr. 10, 1989, pp. 951-966 

De Wet Voorlopige Regeling 	• 
Schadefonds Geweldsmisdrijven 
trad op 1 januari 1976 in werking. 
Om te komen tot een definitieve 
regeling wilde men in Nederland 
eerst ervaring opdoen met het 
fonds. Een evaluatie door het 
W.O.D.C. vond plaats. De auteurs 
gaan na of deze evaluatie 
toereikend is voor een definitieve 
regeling van het fonds. Flet blijkt 
o.a. dat er geen inhoudelijke 
toetsing plaatsvond, het 
onderzoek was niet up-to-date en 
niet representatief. De auteurs 
formuleren de vragen waarop een 
adequate evaluatie antwoord op 
had moeten geven. Een van de 
aanbevelingen van het W.O.D.C. 
is gericht op het bekorten van de 
afwikkelingsduur van een verzoek 
om een uitkering. De auteurs 
onderschrijven dit en bespreken 
een aantal oorzaken voor de lange 
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afhandelingsduur bij het Schade-
fonds. Vervolgens vergelijken ze 
de afhandelingsduur met die van 
soortgelijke instellingen in 
Nederland en Groot-Brittannie. 
Bepaalde factOren blijk6n de 
afhandelingsduur elders te 
bekorten, bijvoorbeeld een 
eenvoudig aanvraagformulier en 
beslissingsrecht voor.een of 
slechts enkele commissieleden. Op 
grond van deze vergelijking doen 
de auteurs enkele concrete -
suggesties voor het bekorten van 
de afhandelingsduur bij het 
Schadefonds. 

38 
Tolman, R.M. 
The development of a messure of 
psychological maltreatment of 
women by their male partners 
Violence and victims, 4e jrg., nr. 
3, 1989, pp. 159-177 

Mannen die hun vrouwen fysiek 
en seksueel mishandelen blijken 
hull partner ook vaak psychisch te 
mishandelen. Met dit onderzoek 
wil de auteur een aanzet geven tot 
de ontwikkeling van een 
instrument, waarmee deze 
psychische mishandeling kan 
worden vastgesteld. De schaal 
(Psychological maltreatment of 
Women Inventory) is gebaseerd 
op bestaande schalen en recent 
onderzoek op dit terrein. Een 
eerste versie, bestaande uit 58 
items, werd voorgelegd aan 407 
mannen en 207 vrouwen bij hun 
opname in een 'huiselijk-geweld-
programma'. Er werd voldoende 
grond gevonden om alle items ook 
op te nemen in het uiteindelijke 
instrument. Uit.  factoranalyse 
blijkt dat er voor mannen en 
vrouwen eenzelfde verband 
bestaat tussen de verschillende 
factoren. Na analyse werden er 
twee subschalen gevonden waarin 
respectievelijk mishandelingsfac-
tore-a m.b.t. dominantie-isolatie 
(hieronder vallen items m.b.t. 

Literatuuroverzicht 

sociale isolatie, dwang tot onder-
geschiktheid en traditionele rolpa-
tronen) en emotionele-verbale 
factoren (verbaal geweld, verne- .  
dering en het onthouden van 
emotionele steun). Betrouw-
baarheid tussen samenwonende 
(echt)paren die deel uitmaakten 
van de onderzoeksgroep (n =28) 
werd onderzocht. Het is niet 
verwonderlijk dat er weinig 
overeenstemming werd gevonden 
in hun antwoorden. Toch corre-
leren hun scores op de subschaal 
dominantie-isolatie significant. 
Met literatuuropgave. 

Preventie van criminaliteit 

Lezers die genteresseerd zijn in 
(meer) op de praktijk gerichte 
publikaties over preventie van 
criminaliteit, kunnen zich wenden 
tot de DCP-documentatie, 
Directie Criminaliteitspreventie, 
Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, telefoon 070-3 70 
65 55 (J. de Waard). 

39 
Spivak, H., A.J. Hausman e.a. 
Practitioners' forum: public 
health and the primary 
prevention of adolescent violence; 
the violence prevention project 
Violence and victims, 4e jrg., nr. 
3, 1989, blz. 203-212 

Het 'Violence Prevention Project' 
te Boston is gericht op het • 
reduceren van geweld tussen 
adolescenten en de gevolgen 
daarvan door het veranderen van 
zowel individueel gedrag als 
attitudes in de samenleving ten 
opzichte van geweld. Hiertoe 
wordt op middelbare scholen en 
in andere educatieve contexten 
gewerkt met een geweldspre-
ventie-curriculum. Daarnaast 
worden medewerkers van 
instanties die te maken hebben 
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met jongeren die al gewelddadig 
gedrag vertonen, getraind in het • 
omgaan daarmee. Via de massa-
media worth op grote schaal 
aandacht gevraagd voor het 
geweldsprobleem en voor 
geweldloze wijzen van conflicthan-
tering. Het project wordt 
gedvalueerd op effecten bij indivi-
duele deelnemers, bij specifieke 
onderdelen van de samenleving en 
bij bepaalde buurten wat betreft 
gedrag en attitudes betreffende 
geweld. Het 'Violence Prevention 
Project' is een veelbelovend initi-
atief op een gebied waar 
wetgeving en punitieve inter-
venues niet werken. - 
Met literatuuropgave. 
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Boeken/rapporten 

Onderstaande publikaties kunnen te 
teen gevraagd worden bij het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum 
Schedeldoekshaven '100, 
's-Gravenhage, 
tel. 070-370 65 53/54. 

Aalberts, M.M.J. 
Politie tussen discretie en 
discriminatie; operationeel 
vreemdelingentoezicht in Nederland 
Arnhem, Gouda Quint, 1990 
Bloemers, F.W., H. Fangman e.a. 
(red.) 
Jaarboek milieu 1989/1990; milieu 
binnen en buiten de grenzen 
Arnhem, Gouda Quint, 1989 
Brussaard, W., Th.G. Drupsteen 
e.a. (red.) 
Milieurecht 
Zwolle, Tjeenk Willink, 1989 
Cohen, B.A.J., H.J. Leliefeld (red.) 
Inleiding tot de forensische 
geneeskunde; ,raakvlakken tussen 
geneeskunst, gezondheidszorg en 
recht; 2e herz. dr. 
Zeist, Kerckebosch, 1990 
Deug, F. 
En dan ben je p6s echt ver van huis ; 
Turkse en Marokkaanse vrouwen en 
meisjes over seksueel geweld en de 
hulpverlening 
Utrecht, Stichting tegen Seksueel 
Geweld, 1990 
Essers, J.J.A., A.W.M. Eijken • , 
Woniriginbraak in Nederland; een 
analyse van het inbraakrisico op 
landelijk regionaal en lokaal niveau 
in 1988 

Den Haag, Ministerie van Justitie, 
Directie Criminaliteitspreventie; 
Bureau Statistische 
Informatievoorziening, 1990 
Fattah, Ezzat A. (red.) 
The plight of crime victims in modern 
society 
New York, St. Martin's Press, 1989 
Giani, B., R. Goebel (red.) 
Technik im Dienste der 
Strafiatenbekiimpfung; 
Arbeitstagung des 
Bundeskriminalamtes Wiesbaden 
vom 07. bis 10. November 1989 
Wiesbaden, Bundeskriminalamt 
Literaturdokumentation, 1989 
Gokken 
Gokken in Deventer en Nijmegen 
Deventer en Nijmegen, Gemeente 
Deventer en Nijmegen, 1989 
Grabosky, P.N. 
Wayward governance; illegality and 
its control in the public sector 
Z.pl., Australian Institute of 
Criminology, 1989 
Hesseling, R.B.P., E.H.M. van 
Wees e.a. 
Huismeesters in problematische 
woningcomplexen; tussenverslag 
evaluatie-onderzoek huismeesters 
's-Gravenhage, Almere en de Bilt, 
WODC, NWR en NCIV, 1990 
Heugen, S.W., S.M.J. de Krom e.a. 
Verlichting; verlichtingstechniek als 
hulpmiddel by 
criminaliteitspreventie 
Den Haag, Ministerie van Justitie, 
Directie Criminaliteitspreventie, 
Stafafdeling Informatie-
voorziening, 1989 
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Jeugddelinkwentie 
Jeugddelinkwentie, preventie en straf 
op maat 
Rijswijk, Ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, 1990 
Advies Raad voor het Jeugdbeleid 
Lloyd, C. 
Suicide and self-injury in prison; a 
literature review 
London, Her Majesty's Stationery 
Office, 1990 
Krikke, J. (red.) 
Jeugdreclassering; het 
hulpverleningsaanbod van 
reclasseringsinstellingen aan 16- en 
17-jarigen 
's-Ilertogenbosch, Nederlandse 
Federntie van Reclasserings-
instellingen, 1990 
Minder hinder 
Minder hinder; eindrapport van het 
Rotterdamse Drugs Related Crime 
Project 
Groningen enz., Stichting Intraval, 
1990 
Nijboer, LA., F.P.H. Dijksterhuis 
Ontwikkelingen in delinquent gedrag 
van scholieren; eerste ronde 
Groningen, Rijksuniversiteit 
Groningen, Onderzoekscentrum 
voor Criminologie en Jeugd-
criminologie, 1989 
Onder heren 
'Onder heren spreekt men (niet) van 
geld .; een onderzoek naar de 	. 
invulling van de financiele 
bedriffsvoering bjj korpsen van 
gemeentepolitie 
Den Haag, Warnsveld, Klijnveld 
Bosboom Hegener en Politie-
studiecentrum, 1990 

• Rood-de Boer, M. 
De toekomst van het personen-, 
famine- en jeugdrecht 
Arnhem, Gouda Quint, 1989 
Rooy, M.J.C.V. van . 
Hoezo bij de politie? Zien die 
mannen dat dan wel zitten? Een 
onderzoek naar werving en selectie 
van politievrouwen voor de 
Rotterdamse politie 
Rotterdam, Gemeentepolitie 
Rotterdam, 1989 
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Swierstra, K. 
Drugscarrieres; van crimineel tot 
con ventioneel 
Groningen, Rijksuniversiteit 	• 
Groningen, Onderzoekscentrum 
voor Criminologie en Jeugd-
criminologie, 1990 
Proefschrift 
Symposium 
Symposium: Polizei und Gewalt; 
Erfahningen im Umgang mit 
Gewalt und Folgerungen fiir 
ktinffiges Handeln; Referate und 
Diskussionsbeitrage, 30. Juni und 1 
Juli 1988 im Bundeskriminalamt 
Wiesbaden, Bundeskriminalamt, 
1989 
Tien jaar 
Tien jaar criminaliteitspreventie; 
jubiliumuitgave 
's-Gravenhage, Landelijk Bureau 
Voorkoming Misdrijven/DCP, 
1990 
Vanwesenbeeck, J., S. Altink e.a. 
Hoe (ex)prostituees rich zelf redden; 
een onderzoek naar (de afwezigheid 
van) hulpvragen 
Den Haag, Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, 1989 
Velden, R. van der • 
Formules ws; de qndere reclassering 
Breda, Papieren Tijger, 1990 
Verheul, J.M. 
Fraude en misbruik in de sociale 
zekerheid; aspecten van 
strafrechteltike handhaving 
Deventer, Kluwer, 1989 
Waahlberg, LB. (red.) 
Prevention and control; realities and 
aspirations; proceedings of the 35th 
International Congress on 
Alcoholism and Drug Dependence; 
July 3Ith to augUst 6th, 1988, Oslo, 
Norway; 4 dln. 
Oslo, National Directorate for the 
Prevention of Alcohol and Drug 
Problems, 1989 
Woelinga, D.H. 
Reclassering opnieuw in beeld 
Arnhem, Gouda Quint, 1989. 
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Mededelingen 

Themanummers Justitiele 
Verkenningen 

Regelmatig worden, bijvoor-
beeld ten behoeve van het 
onderwijs, grote aantallen 
exemplaren van Justitiele Verken-
ningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
,wenselijk vroegtijdig op de hoogter 
te zijn van de mogelijke vraag. Om 
die reden geven wij, onder 
voorbehoud, de thema's die de 
redactie op dit moment in voorbe-
reiding heeft. Over de inhoud van 
de nummers kan met de redactie 
contact worden opgenomen. 

JV4, mei 1990: Buitenjustitiele 
criminaliteitsbestrijding 
JV5, juni/juli 1990: Allochtonen en 
justitie 
JV6, juli 1990: Godsdienst en 
criminaliteit 
JV7, september 1990: Onderzoek-
nummer 
JV8, oktober/november 1990: 
Demografie en Justitie 

Congressen 

Coornhert symposium 
In 1990 is het 400 jaar geleden 

dat Dirck Volckertszoon 
Coornhert overleed. De Erasmus 
Universiteit Rotterdam grijpt deze 
gelegenheid aan om naar 

• aanleiding van Coornherts 
geschrift Toeventuche te discus-
sieren over enkele belangrijke • 

aspecten van de criminele politiek 
en de strafrechtspleging ten tijde 
van het Ancien Regime en in de 
tegenwoordige tijd. De verbinding 
tussen heden en verleden is gelegd 
op grond van het feit dat in 1990 
het eigentijdse crimineel-politieke 
programma `Samenleving en 
criminaliteit', dat in 1985 werd 
geformuleerd, afloopt. 
Datum: 22/mei 1990. 
Plaats: Erasmus Universiteit 
Rotterdam. 
Inlichtingen: 010 — 408 1098. 

De wet Mulder in perspectief 
Naar verwachting zal in het 

najaar van 1990 de Wet admini-
stratiefrechtelijke handhaying 
verkeersvoorschriften, beter 
bekend als de Wet Mulder, 
worden ingevoerd. Deze wet zal 
het mogelijk maken dat een groot 
deel van de overtredingen van de 
wegenverkeerswetgeving dat nu 
nog strafrechtelijk wordt 
afgehandeld administratiefrech-
telijk kan worden afgedaan. 
Doelstelling van de wet is een 
vereenvoudigde afdoening van 
lichte verkeersovertredingen. 
Uitgangspunten daarbij zijn het 
terugdringen van de werklast van 
polltie en rechterlijke macht met 
behoud van een deugdelijke 
rechtsbescherming van de 
betrokkene en het wegnemen van 
de bestaande ineffectiviteit bij de 
afdoening door de rechter en de 
executie van opgelegde boetes. 
Met het symposium wordt 
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beoogd: bekendheid te geven aan 
bij de,uitvoering van de wet 
betrokken organisaties en andere 
geinteresseerden (politie, 0.M., 
rechterlijke macht, weten-
schappers,•deurwaarders, burge-
meesters); het losmaken van een 
discussie over de praktische 
uitwerking van de wet; een eerste 
aanzet te doen tot voorlichting 
aan het publiek. 
Datum: 29 mei 1990. 
Flaws: Erasmus Universiteit 
Rotterdam, Burgemeester Oudlaan 
50. 
Organisatie: Erasmus Universiteit • 
Rotterdam in samenwerking met 
het Ministerie van Justitie. 
Inlichtingen: mr. P.M. van Russen 
Groen, telefoon: 010 - 408 1535. 

Bongertlezing 
De Stichting Bonger-lezingen 

organiseert de eerste longer-
lezing precies 50 jaar na de dood 
van prof. dr. W.A. Bonger, de 
eersteNederlandse hoogleraar in 
de sociologie en de criminologie, 
wegbereider en prominent 
beoefenaar van deze sociale 
wetenschappen. Na korte inlei-
dingen over het doel van de 
Stichting en over de betekenis van 
Bonger zal het woord gevoerd 
worden door Stanley Cohen, 
hoogleraar aan de Hebrew 
University of Jerusalem, Israel. 
Zije lezing draagt de titel: Intel-
lectual scepticism and political 
commitment: the case of radical 
criminology. De Engelsman 
Cohen is momenteel een van de 
belangrijkste sociologisch georien-
teerde criminologen en heeft stek 
de aandacht getrokken met 
boeken als Visions of social 
control en Against criminology. 
Datum.: 14 mei 1990, 20.00u. 
Plaats: Oude Lutherse Kerk, 
Singe! 411, hoek Spui, 
Amsterdam. 
Reservering: Telefonisch op 
donderdag en vrijdag tussen 

Jeugdreclassering 
Op de voorjaarsvergadering van 

de Vereniging voor penitentiair 
recht en penOlogie zal het grens-
gebied worden belicht tussen 
strafrecht en hulpverlening voor 
16- en 17-jarigen, mede tegen de 
achtergrond van het wetsvoorstel 
tot herziening van het strafrecht 
voor jeugdigen. De inleiders zijn 
prof. mr. J.E. Doek (hoogleraar 
privaatrecht aan de Vrije Univer-
siteit te Amsterdam, mede belast 
met jeugdrecht en jeugdbescher-
mingsrecht) en mw. mr. C.E. 
Dettmeijer-Vermeulen (kinder-
rechter in de arrondissements-
rechtbank te Den Haag). Na de , 
inleidingen is er gelegenheid tot 
discussie. In het panel zullen 
naast de sprekers ook deskun-
digen uit de praktijk van reclas-
sering en kinderbescherming 
zitting nernen. 
Datum: 27 april 1990, 14.00u. 
Floats: Blauwe Zaal, Pieter Baan 
Centrum, Gansstraat 168-170, 
Utrecht. 
Inlichtingen: 070 - 3 46 93 01. 

Kinderrechtswinkels 
Aan de oprichting van de eerste 

kinderrechtswinkelvijf jaar 
geleden lag een eenvoudige 
redenering ten grondslag. Mensen 
hebben rechten, kinderen zijn 
mensen, dus kinderen hebben 
rechten. Nu, anno 1990, zijn er 
zeven kinderrechtswinkeld die 
zich ten doel stellen kinderen te 
informeren en te adviseren over 
deze rechten. De kinderrechts-
winkels willen tevens bereiken dat 
kinderen zich zelfstandig tot een 
rechter kunnen wenden. Kinderen 
en hun rechten dienen serieus 
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10.00u en 12.00u. op nummer 020 
- 525 3928. Schriftelijk door 
middel van een briefIcaart aan: 
Mw. Hupe, Criminologisch 
Instituut 'longer', Kloveniers- 
burgwal 72, 1012 CZ Amsterdam. . 



genomen te worden. De vraag is 
echter hoe dat tot uitdrukking 
moet komen. Over deze vraag 
zullen, aan de hand van het thema 
'Het horen van en luisteren naar 
kinderen', op de studiemiddag 
spreken: mw. A.G.H. Holtrop 
(journaliste), prof. dr. D.J. de 
Levita (kinderpsychiater) em mw. 
dr. C.G.M. van Wamelen (juriste). 
Datum: 18 mei 1990. 
Plaats: Eggertzaal in de Nieuwe 
Kerk aan de Dam, Amsterdam. 
Nadere informatie: Kinderrechts-
winkel Amsterdam: 020 - 26 00 
67. 

De WODC-rapporten 

Om zo veel mogelijk belangheb-
benden te informeren over de 
onderzoekresultaten van het 
WODC wordt een beperkte 
oplage van de rapporten kosteloos 
verspreid onder functionarissen, 
Werkgroepen en instellingen 
binnen en buiten het Ministerie 
van Justitie. Dit gebeurt aan de 
hand van een verzendlijst die 
afhankelijk van het onderwerp • 
van het rapport opgesteld wordt. 
Vanaf 1 januari 1989 worden de 
rapporten in de reeks Onderzoek 
en Beleid uitgegeven door Gouda 
Quint BY. Itapporten die ná deze 
datum zijn verschenen, zijn voor 
belangstellenden, die niet voor 
een kosteloos rapport in 
aanmerking komen, te bestellen , 
bij Gouda Quint BV, postbus 
1148, 6801 MK Arnhem, telefoon: 
085-45 47 62. De 
WODC-rapporten, verschenen in 
1988 en daarvoor, zijn te bestellen 
bij de Staatsuitgeverij, afdeling 
Verkoop, tel: 070-378 98 80. Een 
complete lijst van de 
WODC-rapporten is te veikrijgen 
bij het WODC (tel.: 070-370 65 
54). 

Hieronder volgen de titelbe-
schrijvingen van de meest recent 
verschenen rapporten. 

Colder, 'IC., E.G.M. Nuijten-
Edelbroek 
Net winkekentraproject: preventie 
van kleine criminaliteit 
1988, WODC 87 
Cozijn, C. 
Schadevergoeding door het Schade-
fonds of door s  de dader: het oordeel 
van het slachtoffer 
1988, WODC 88 
Veerman, G.J., G. Paulides, E.J. 
Hofstee 
lk zal eens even vragen naar zijn 
naam; voor- en nadelen van een 
legitimatieplicht 
1989, WODC 89 
Junger, M., M. Zeilstra 
Deviant gedrag en slachtofferschap 
onder jongens uit etnische minder-
heden I 
1989, WODC 90 
Kapteyn, P. 
Winkeldiefstal in Europees 
perspectief: een vergelijkend 
onderzoek in Amsterdam, Zurich en 
Munchen 
1989, WODC 91 
Emmerik, J.L. van 
Groepscommandanten bij de 
Rykspolitie een beschrijvend 
onderzoek naar hun werk en 
werkbeleving 
1989, WODC 92 
Hekman, E.G.A:, A. Klijn 
Scheidingsmaniere n; het Buro 
Echtscheiding Groningen als 
experiment in multidisciplinaire 
vroeghulp 
1989, WODC 93 
Aalberts, M.M.J. 
Operationeel vreemdelingentoezicht 
in Nederland 
1989, WODC 94 
Emmerik, J.L. van 
Tbs en recidive; een vervolgstudie 
naar de" recidive van ter beschikking 
gestelden van wie de maatregel is 
beeindigd in de periode 1979-1983 , 
1989, WODC 95 
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Cozijn, C. 
Twie jaar bestuurdersaansprake-
lijkheid volgens de WBA en de 
WBF; verslag van een verkennend 
onderzoek 
1989, WODC 96 
Kruissink, M., C. Venvers 
Halt: een alternatieve aanpak van 
vandalisme; eindrapport van een 
evaluatie-onderzoek naar 
Halt-projecten 
1990, WODC 97 
Steinmetz, Carl H.D. 
Hulp aan slachtoffers van 
misdnjven; effecten van slachtof-
ferhulp en primaire opvang 
1990, WODC 98 
Laan, P.H. van der, A.A.M. Essers 
De Kwartaalcursus en recidive 
1990, WODC 99 
Junger-Tas, J., M. Kruissink 
Ontwikkeling van de jeugdcrimina-
liteit in de periode 1980-1988 
1990, WODC 100 

De door het WODC in eigen 
beheer uitgegeven rapporten, 
evenals de rapporten die zijn 
verschenen onder auspicien van 
de dWOK, zijn zolang de 
voorraad strekt gratis te verkrijgen 
bij het WODC (mw. A. Weide-
Eind, 070-37065 54 tot 15.00u). In 
1989 verschenen de volgende 
rapporten: 

Laan, P. van der 
Kwartaalkursus 
1989, CWOK 
Spaans, E.C., E.G.M.J. Berben, 
P.C.M. Reeuwijk 
Vrijwillige pleegzorg; ervaringen 
van pleegouders, pleegkinderen en 
ouders van pleegkinderen 
1989, J&J 13 
Laan, P.H. van tier, N.W. Slot, K. 
van der Veer 
Kwartaalkursus; een beschrijving 
van de cursisten 
1989, WODC/Paedologisch 
Instituut 

Werff, C. van der 
Recidivism 1977 
1989, WODC 
Brouwers, M., M. Sampiemon 

- Women in detention 
1989, WODC 
Koolen, L.J.M., CJ. Wiebrens, 
E.A.I.M. van den Berg 
Geschikt of niet geschikt? Een 
evaluatie van de lik-op-stuk-experi-
menten 
1989, WOHC/K1 
Barendse-Hoornweg, E.J.M. 
Gestructureerd politiesepot in jeugd-
zaken 
1989; WODC/K2 
Zeilstra, M.I., H.G. van Andel 
Evaluatie van het schadebemidde-
lingsprojekt bij de Leidse politie 
1989, WODC/IC3 
Linckens, P.J., J.L.P. Spicken-
heuer 
In Enschede verdacht; de werking 
van een prioriteitenprocedure by 
politie en justitie 
1989, WODC/K4 
Leuw, Ed. 
Reclasseringswerk voor verslaafden; 
een onderzoek naar meningen en 
ervaringen in het reclasseringsveld 
1989, WODC/K5 
Nahum, E.M. 
Beschermingsbewind: een verge-
lijking met de curatele 
1989, WODC/K6 
Terlouw, G.J., G. Susanne 
Een preventieproject in Gouda; 
eerste resultaten van een project 
voor Marokkaanse jongeren 
1990, WODC/K7 
Laan, P.H..van der 
Wel geplaatst, maar...; een eerste 
verkenning van het verschynsel 
moeilijk plaatsbare jongeren en de 
daarmee samenhangende capaci-
teitiproblemen in de residentiele 
jeugdhulpverlening 
1990, WODC/K8 

152 	Justitiole Verkenningen, jrg. 16, nr.3, 1990 



Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de recht-
hebbende(n) op het auteursrecht 
c.q. de uitgever van deze uitgave, 
door de rechthebbende(n) 
gemachtigd namens hem (hen) op 
te treden, niets uit deze uitgave 
worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of 
landerzins, hetgeen ook van 
toepassing is op de gehele of 
gedeeltelijke bewerking. Het 
Iverlenen van toestemming tot 
publikatie in dit tijdschrift houdt 
in: 
1. dat de auteur de uitgever 
machtigt om de door derden 
rverschuldigde vergoeding voor 
kopieren conform artikel 17, lid 2, 
Auteurswet 1912 en het KB van 20 
ljuni 1974, Staatsblad 351 ex 
artikel 16B 1912 te doen geldend 

aken door en overeenkomstig de 
istatuten en reglementen van de 
rStichting Reprorecht te 
'Amsterdam. 

dat de auteur de Uitgever 
imachtigt om zijn rechten ex 
rtikel 16 sub A ten vierde 

lAuteurswet 1912 (bloemlezingen) 
gi  eldend te maken volgens 
'flezelfde beginselen als die van de 
Stichting Reprorecht. Een en 
nder behoudens uitdrukkelijk 

yoorbehoud zijdens de auteur. 
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