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Rectificatie 

Vanwege de redactionele bewerking is in het artikel Ten 
half tot vijf jaar; een alternatief scenario voor het gevan-
geniswezen' van mr. P.G. Wiewel (Justitiele verkenningen, 
nr. 8, 1994) een aantal fouten geslopen. 
Op p. 83 staat: De afname van het aantal zeer korte 
vrijheidsstraffen gaat overigens gepaard met een toename 
van taakstraffen van vijfentwintig procent. 
Hier moet staan: Dc afname van het aantal zeer korte 
vrijheidsstraffen is echter slechts een kwart van de 
toename van taakstraffen. 
Op p. 87 (eerste alinea) stain: De onathankelijke rechter 
zal minder moeten afgaan op de doelmatigheidsoverwe-
gingen (opportuniteit) van het openbaar ministerie. 
Daarom is enig effect te verwachten van beleidswijzi-
gingen met betrekking tot het openbaar ministerie. 
Hier moet staan: De onafhankelijke rechter zal tot andere 
beslissingen moeten komen. Aangezien ten aanzien van 
beleidskwesties de rechterlijke macht de doelmatigheids-
overwegingen (opportuniteit) van het openbaar ministerie 
placht te respecteren is enig effect te verwachten van de 
beleidswijzigingen van het openbaar ministerie. 
Op p. 87 (tweede alinea) staat: Hieraan kan de conclusie 
worden verbonden dat gevangenisstraf slechts openstaat 
voor delicten waarbij geweld werd gebruikt (of met geweld 
werd gedreigd). Dood of zwaar lichamelijk letsel geldt 
daarbij als een strafverzwarende omstandigheid. 
Hier moet staan: Hien:Ian kan de conclusie worden 
verbonden dat gevangenisstraf slechts open staat voor 
delicten waarin geweld of dreiging daarmee, dood of 
zwaar lichamelijk letsel, bestanddeel of strafverzwarende 
omstandigheid is, alsmede voor zedendelicten. 



Voorwoord 

De omvang en ernst van de milieucriminaliteit lijken 
almaar toe te nemen. Recente rapporten hebben een 
zorgelijke en soms alarmerende toon. Het rapport 
Politic en milieu constateert dat van een daadwerke-
lijke handhaving van milieuwetten nog niet veel 
terecht is gekomen. De conclusies van het rapport 
Zuiver handelen in een vuile context zijn nog radicaler. 
Het stelt dat de overheid medeplichtig is aan milieu-
misdrijven doordat zij wegens economische belangen, 
dubbele petten en naIviteit te veel door de vingers ziet. 
Volgens de onderzoekers worden vergunningen en 
certificaten lichtvaardig verleend. Door onvoldoende 
controle of nalatigheid van ambtenaren krijgen louche 
handelaars de kans afval op illegale wijze te dumpen. 
De milieu-mafia zou hierdoor greep krijgen op een 
sector waarin miljarden guldens omgaan. 

De procureurs-generaal van het O.M. zijn eveneens 
ontevreden. In het jaarverslag 1993 dat enige 
maanden terug verscheen, wijzen ze op het gebrek aan 
medewerking van gemeenten en politie bij de 
handhaving van milieuwetten. De gemeenten 
`frusteren' het beleid doordat zij regelmatig `zelf willen 
bepalen wanneer en in welk tempo er gehandhaafd 
wordt'. 

Ten slotte hoort men ook in de milieubeweging 
sombere tonen. De mazen in de wet, de gebrekkige 
controles en de belangenverstrengeling tussen overheid 
en branche-organisaties, het zijn allemaal bewijzen dat 
het economisch belang over het milieubelang 
zegeviert. Veel milieubeschermers hebben de buik vol 
van het afspraken-beleid en wensen een repressievere 
benadering. 

Maar vormen meer controle en meer centrale regel-
geving een oplossing? Is niet juist de veelvoud van 
formele regelgeving de oorzaak van de impasse waarin 
het milieubeleid zich bevindt? Wie deze vraag beves- 
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tigend beantwoordt, zal de oplossing willen zoeken in 
vrijwillige overeenkomsten tussen branche-organisaties 
en de overheid. Velen wijzen op kinderziekten en 
stellen vertrouwen in de uiteindelijk gunstige resul-
taten die convenanten en andere vormen van publiek-
private samenwerking zullen bieden. 

Overigens hebben convenanten een veel langere 
geschiedenis dan men zou denken. G.A.A.J. van den 
Heuvel schetst in zijn inleidende bijdrage de rol die 
het convenant in de Nederlandse overlegcultuur heeft 
gespeeld, lang voordat het milicuconvenant in de 
jaren tachtig zijn intrede deed. Het `eerlijk soort 
vaagheid' waardoor convenanten worden gekenmerkt, 
heeft volgens de auteur het voordeel dat afspraken 
snel en efficient bun weg vinden, terwijI het beeld van 
sociale verantwoordelijkheid de onderhandelingspar-
tijen goed doet. Milieuconvenanten ontlenen bun 
kracht dan ook vooral aan symbolische politick: ze 
verkopen het beleid. Het gevaar achter deze onder-
handelingscultuur is evenwel collusie, de verleiding om 
illegale praktijken te dulden. De slotwoorden van Van 
den Heuvel zijn haast van poetische aard: 'Het 
publickrecht moet niet trachten scherpe grenzen te 
trekken waar het veld vaag wil zijn, ze moet niet 
meedoen met symbolische politick die niet praktisch 
wil zijn, en moet vooral geen illusies van gestrengheid 
oproepen die ze niet kan waarmaken. Milieu is een 
zaak van overleg, het strafrecht is voor de valse 
spelers en dat kan ook de overheid zijn.' 

W. Huisman, A. de Lange en E. Niemeyer consta-
teren in hun bijdrage dat rechtshandhaving tot op 
heden weinig succesvol is omdat men zich te weinig op 
het wegnemen van motieven van milieu-overtredingen 
richt. 'Als de wil tot naleving ontbreekt, is de 
handhaving uiteindelijk gedoemd te falen.' De auteurs 
pleiten dan ook voor een responsieve handhaving, 
ofwel 'handhaving op maat', met als uitgangspunt dat 
naleving van voorschriften optimaal is indien deze als 
juist worden ervaren en via een leerproces verankerd 
raken in de betreffende organisaties. Ook het strafrecht 
vervult een essentiele functie bij responsieve 
handhaving, met name wannecr het O.M. zijn `morele 
autoriteit' inbrengt. Met het wapen van de publiciteit 
kan het O.M. organisaties daar taken waar zij gevoelig 
zijn, namelijk hun reputatie. Organisaties moeten wel 
de gelegenheid krijgen zich van blaam te zuiveren. 

M.V.C. Aalders komt tot een andere beoordeling 
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van de taak van het O.M. Hij neemt de bedrijfsinterne 
milieuzorgsystemen (BIM) tot onderwerp van studie. 
Omdat het milieumanagement op vrijwillige basis 
plaatsvindt, gelden deze systemen als vormen van 
zelfregulering. Wat betekent dat voor de handhaving 
van het milieurecht? Leidt zelfregulering niet tot 
onbeheersbaarheid van milieuproblemen? Het 
dilemma spitst zich toe op de koppeling van de 
vergunningverlening aan de BIM. Dat vergt een 
continue proces van interactie en overleg waar menig 
inspecteur volgens Aalders nog, niet aan toe is. Deze 
`procesmatige handhaving' waarbij bedrijven bewogen 
worden met flexibele normen en voorschriften in te 
stemmen, vergt een cultuuromslag bij het politie-
orgaan. Ook voor het O.M. heeft deze benadering 
grote gevolgen: officieren van justitie worden 'minder 
magistraat en meer bestuursambtenaar' en het is niet 
uitgesloten dat ze worden meegesleept in het krach-
tenspel tussen overheid en bedrijfsleven. Maar, besluit 
Aalders, politie en O.M. zullen die nieuwe rol 
afhouden. Gevolg daarvan is wel dat het strafrecht 
aan betekenis verliest omdat het crimineel-politieke 
beleid voornamelijk door het bestuur zal worden 
bepaald. 

E.A.I.M. van den Berg, prof. H.G. van de Bunt en 
W.M. Kleiman kijken weer anders aan tegen de taken 
van het O.M. en stellen de bestuurskritische rol 
voorop. Ze vestigen de aandacht op een concreet 
vraagstuk, namelijk hoe het O.M. dient te reageren op 
overheidsorganisaties die milieudelicten plegen. Is het 
O.M. voldoende onafhankelijk om stelling te nemen 
tegen het bestuur? Aan de hand van hun onderzoek 
concluderen zij dat het O.M. allerminst beducht lijkt 
te zijn om tegen overheden proces-verbaal op te 
maken. Die opstelling is minder precair dan ze lijkt 
omdat het over de gehele linie gaat om gewone, soms 
zelfs triviale, milieudelicten. 

M. Pleijte en B. van Geleuken gaan in hun studie na 
welke bijdrage convenanten tot op heden aan een 
effectief milieubeleid hebben geleverd. De auteurs 
constateren dat de resultaten tot op heden teleur-
stellend zijn, hetgeen deels te wijten is aan de ondui-
delijkheid en de mystificerende termen die dikwijls in 
convenanten worden gebruikt. De twee suggesties die 
regelmatig worden gedaan om deze vrijblijvendheid te 
verhelpen — introduceren van wetgeving in conve-
nanten en de `stok achter de deur'-strategie — bieden 
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volgens de auteurs geen soelaas. Aanvullende regel-
geving `naast' het convenant, zoals verplichte jaarver-
slagen, heeft meer perspectief. 

Ten slotte werpt A.J. van Doom enige gedachten op 
omtrent de aard en omvang van de zware milieucrimi-
naliteit. Hij maakt daarbij een tweedeling tussen 
afvalmarkt en wildlife-markt. In de eerstgenoemde 
markt zien we een heel scala van milieumisdrijven, 
van sjoemelen tot zware delicten. Op de wildlife-
markt, die nog het meest vatbaar is voor de georgani-
seerde misdaad, bestaat een levendige illegale handel 
in dieren en planten die met uitroeiing worden 
bedreigd. De auteur constateert dat bij de opsporing 
van milieumisdrijven veel meer expertise en informatie 
nodig is dan bij commune criminaliteit. Hi] vestigt de 
hoop op de instelling van nationale en internationale 
informatiesystemen die de bestrijding kunnen verbe-
teren. 
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Convenanten in de 

Nederlandse overleg-

economie 

dr. G.A.A.J. van den Heuvel* 

Nederlanders zijn een beheerst yolk: doe maar 
gewoon dan doe je al gek genoeg. Wij zijn meer een 
yolk van onderhandelaars dan van vechters. Aan 
helden hebben we geen behoefte. Het compromis gaat 
voor het principe. Daarom paste een bisschop als 
Gijsen zo slecht in de Nederlandse katholieke kerkge-
meenschap. Daarom kon Cruyff geen coach van het 
nationale elftal worden. En daarom zijn convenanten 
zo populair in ons land. Over dat laatste zal ik het 
hier hebben. 

Corporatisme en overlegcultuur 

Toen in 1950 in ons land de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie (PBO) werd ingevoerd, of beter 
gezegd uitgebouwd' via een verfijnd samenspinsel van 
privaat, publiek en administratief recht, vond iedereen 
het normaal dat belangen pas meetelden als zij door 
erkende en gevestigde belangenorganisaties behartigd 
werden. Dit idee van conservatief corporatisme 
kenden we al vanuit de middeleeuwen. Men denke 
hierbij aan de centrale rol van de gilden in het bestuur 
van de steden. 2  Die bestuursstijl was hier meer dan 
elders geprofileerd. 

Het belang van maatschappelijke organisaties, of 
zoals men het nu ook wel noemt, het maatschappelijk 
middenveld is op veel plaatsen en tijden onderkend. 
De Franse revolutie had de broederschap nodig om de 
idealen van de vrijheid en de gelijkheid enigszins 
onder controle en in balans te houden. Voor 
Durkheim vormden de `intermediaire groepen' de 
remedie tegen het groeiende gevaar van de anomie, 

* De auteur is als universitair hoofddocent verbonden aan de 
Vakgroep strafrecht van de Rijksuniversiteit Limburg. 
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dat opgeroepen werd door industrialisatie, verstede-
lijking en secularisatie naast de groeiende armoede en 
uitbuiting waar de nieuwe vrijheid vooral toe had 
geleid.' Maar een oproep is nog geen werkelijkheid. 
De Fransen hebben veel gesproken over de morele 
taak van de intellectuele elite en de rol van groeps-
vorming daarbij, maar voor de realisatie van dit 
corporatistisch ideaal, met zijn conservatieve en 
patriarchate ondertonen, is Nederland het schoolvoor-
beeld geworden (Windmuller en De Galan, 1977, p. 
14). 

Over het waarom van die nationale voorkeur wil ik 
hier niet uitwijden.° Corporatistische belangenbehar-
tiging heeft in elk geval in ons land diepe historische 
wortels. De beheerste vertegenwoordigende vorm van 
medezeggenschap werd begin deze eeuw gezien als 
expressie van emancipatie. Zowel Veraart als Bonger 
– toch twee uitersten — pleitten hiervoor (Josephus 
Jitta, 1932; Bonger, 1936, p. 125). Corporatisme was 
niet alleen aangeslagen bij socialisten en katholieken, 
ook bij de andere christelijke stromingen. Zelfs 
sommige liberate voormannen deden mee (Fernhout, 
1980, p. 128). Het lag dan ook voor de hand dat men 
voor de staatsinrichting na de Tweede Wereldoorlog 
hierbij aansluiting zocht. 

ben in de jaren zestig de secularisering en 
ontzuiling inzette, leek het alsof de hele samenleving 
qua structuur werd aangetast. Maar achteraf kon men 
vaststellen dat het corporatisme als bestuursvorm 
redelijk ongeschonden uit die strijd tevoorschijn was 
gekomen. Alterlei politieke partijen hadden zich 
gehergroepeerd. Het maatschappelijk middenveld was 
daarbij veranderd van kleur maar niet qua omvang, 
vorm of functie. Het woord corporatisme was taboe 
geworden, maar onveranderd gingen de gevestigde 
organisaties door met zich direct met de overheid en 
het staatsbestuur te bemoeien en de overheid stond 
daar ook open voor, die waardeerde en honoreerde 
deze bemoeienis zeer. 

Sinds Lijpharts The polities of accommodation 
(1968) en John Windmullers Labor relations in the 
Netherlands (1969) is onze overlegeconomie interna-
tionaal een bezienswaardigheid. Andere landen 
kennen deze vorm van bestuur via informed en 
formed l overleg met het maatschappelijk middenveld 
ook we!, alleen niet zo omvangrijk, niet zo verankerd 
en niet zo altijd vanzelfsprekend (Van Outrive, 1969, 
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p. 184). Bij ons is het sterk geInstitutionaliseerd en 
raakt het alle levenssferen. Het is een wereld van 
koepels, sectoren, branches; netwerken vaak vol 
dubbelfuncties. Bij voorbeeld, men zit en in de SER, 
en in de Stichting van de Arbeid en in de Sociale 
Verzekeringsraad, plus in allerlei commissies van die 
organen, vanuit een eigen belangenorganisatie 
waarbinnen men dan ook weer op lagere niveaus in 
extern overleg vertegenwoordiger is en daar praat men 
met soms ook weer dezelfde mensen. 5  Het lijkt een 
kleine wereld, men kent elkaar goed. Maar het zijn 
tegelijkertijd ook erg veel kleine wereldjes wat maakt 
dat iemand in het ene soort overleg soms `beter zit' 
dan in het andere. 

Belangrijker dan deze uiterlijke kenmerken is het 
innerlijke kenmerk dat men `goed' overleg nastreeft, 
dat wil zeggen: consensusbeleid en gepacificeerde 
arbeidsverhoudingen. Deze netwerken zorgen ervoor 
dat Nederland vergelijkenderwijs weinig stakingen 
kent of andere vormen van openlijk conflict. Hier 
worden scherpe kanten weggemasseerd en tegenstel-
lingen ontkracht. Nederland is beroemd om zijn 
accommodatie—politiek. Daarom houdt Robert 
Kagan, een van de leidende Amerikaanse onder-
zoekers naar staatsbestuur en controle, veertig jaar na 
Lijphart en Windmuller zich nog bezig met het 
informeel overleg in ons land en de invloed daarvan 
op bestuur.° Het is de omvang, de mate en het succes 
van onze overlegeconomie die imponeert. 

Een hausse van wetgeving 

De invloed van deze overlegcultuur op het sociaal-
economisch leven is als gesteld zeer groot. Politiek en 
bestuur, bedrijfsleven en dienstensector, ze weten 
precies wat ze aan elkaar hebben. Ze weten van 
elkaars problemen en knelpunten, ze weten van 
elkaars plannen en van elkaars strategische 
slagkracht. Aanvankelijk leidde deze overlegcultuur 
niet tot grote stromen formele wetgeving. Ook in de 
eerste jaren na de oorlog domineerde nog de codifica-
tiegedachte: de overheid gebruikte het instrument van 
wetgeving om belangrijke zaken die in het overleg 
vastgesteld waren en in de praktijk getoetst waren, zo 
concreet mogelijk vast te leggen. De wet had nog iets 
plechtigs. 
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Pas in de jaren zestig begon, door omstandigheden 
gedwongen, de omslag van codificatie naar modifi-
catie die zich overigens al voor de oorlog had aange-
kondigd', tot de politici zelf door te dringen. Toen zag 
men in een kort tijdsbestek het karakter van veel 
wetgeving veranderen, analoog aan de veranderende 
samenleving. De wet verloor status. De wetgeving 
groeide kwantitatief en bemoeide zich met steeds meer 
zowel hoofd- als bijzaken waarvan hart en nieren nog 
niet herkauwd waren door het overleggende 
middenveld. De plechtige inertie van wetgeving was 
ineens weg. Het was een wetgevingsmachine geworden 
die overuren maakte. De eenheid in wetgevingssys-
temen verdween. Strafrecht, administratief recht en 
privaatrecht verloren bun grenzen. Het recht had een 
soort groei-infuus gekregen, het wilde sturen en dat 
liefst op heel veel plaatsen tegelijk. Naast een 
groeiende stroom praktische regelingen, interim of 
niet, groeide het aantal raamwetten, kaderwetten, 
machtigingswetten, harmonisatiewetten en de 
eindeloze rij stelselherzieningen. Wetten drukten 
steeds meer een zeer voorlopige orde nit of een poging 
om die vage voorlopige ordening enigszins te structu-
reren." 

Hier leek een concurrent van de overleg-economie 
aan het werk, maar dat was schijn. Het was de 
overleg-economie zelf die aanvankelijk als antwoord 
op de sociaal-culturele crisis van de jaren zestig het 
wetgevingsapparaat tot superproduktie had aangezet. 
Dat was haar antwoord op het verwijt dat de 
overheid Iced aan een gezags- en legitimatiedeficiet. 9  

Met die hausse in wetgeving, gedetailleerd, 
reparatief, en enkadrerend tegelijkertijd, groeide ook 
het aantal nieuwe uitvoerings-, controle- en beroeps-
organen. Voor de werkwijze en ideologie tot en met 
de bemensing van die nieuwe lichamen zorgde in 
belangrijke mate weer het grote overleggende 
middenveld dat nooit weg was geweest en dat, 
bedreven als men was in accommodatie, eigen 
problemen wist om te buigen in eigen voordelen." Zij 
heeft institutioneel het meest geprofiteerd van de 
komst van die nieuwe organen en gezorgd dat die 
paternalistische achtergrondkarakteristiek, die achter 
onze hele overlegeconomie schuil ging, ook bier 
aanwezig bleef. 

Voor de burgers waren er allerlei inspraak en 
medezeggenschapsorganen gekomen, en via adminis- 

12 	Justitidle verkenningen, jrg. 20, nr. 9. 1994 



tratief beroep en Arob-procedures werd tegemoet 
gekomen aan de wens tot meer en betere legitimatie 
ook bij bezwaar, zonder dat de accommoderende elite 
zelf aan sturende macht moest inleveren. Wel 
brachten de procedures traagheid in de formele 
openbare besluitvorming, sommige besluitvormings-
processen verdronken zelfs totaal in het moeras van 
de te brede publieke discussies. Het is dan ook geen 
toeval dat toen het convenant zijn intrede deed in de 
informele overleg-circuits. 

Convenanten: cooperatieve regulering 

Het convenant als plechtig woord voor afspraak 
krijgt al vlug een eigen plaats en functie in de overleg-
economie. Het komt tegemoet aan de nieuwe roep om 
deregulering en toch wekt het de indruk van ordening, 
regel en tucht. Voor de betrokken organisaties, waar 
ik me hiertoe beperk, gaat het om regels die men zelf 
mee gemaakt heeft en daardoor bij de achterban een 
hoge mate van legitimiteit genieten. Liefst betreft het 
een vorm van zelfregulering goedgekeurd door de 
overheid. Maar ook als er wat meer wisselgeld is 
betaald, blijft het een afspraak waar men achter kan 
staan en die men ervaart als niet afgedwongen of 
opgelegd. Convenanten kunnen goed zijn voor het 
imago. Zij benadrukken het maatschappelijk verant-
woordelijkheidsgevoel en het respect voor het 
algemeen belang dat leeft bij organisaties. 
Convenanten bieden organisaties vaak flexibiliteit en 
zijn zo gedetailleerd of vaag als de partijen zelf 
wensen en haalbaar achten. Bij een convenant kan 
men alle aandacht richten op de hoofdzaak. 
Afstemmings- en aansluitingsproblemen op andere 
regels en afspraken kan men voor zich uitschuiven. 
Soms kan men zo strengere wetgeving voorkomen, 
liefst definitief maar in elk geval tijdelijk. Ook bij de 
organisatie van de controle zit men op de eerste rij. 
Vaak mag men die primair in eigen hand houden. 

Natuurlijk, het is niet alles goud wat er blinkt. 
Convenanten vragen soms een aangepast gedrag dat 
kostenverhogend werkt. Voorzover subsidie of fiscale 
verrekeningsmogelijkheden onvoldoende bij het 
wisselgeld zitten, zal men die kostenverhoging moeten 
verhalen op het produkt. Maar dan is het toch prettig 
dat men die boodschap aan het publiek kan verkopen 
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met verwijzing naar de overheid die men van dienst is. 
Als meer dubieus positief punt noem ik het karteli-

serend effect dat convenanten kunnen hebben. Wat 
van Brussel niet mag, kan met de eigen overheid als 
partner toch ingevoerd worden (Sevenster, 1992, 
p. 73). In feite is dit een variant op het gedoogcon-
venant of de vergunningverlening in strijd met de wet. 
Juristen kunnen zich daar erg over opwinden", maar 
organisaties zullen het desondanks wel zien als een 
belangrijk voordeel. 

Ook de overheid heeft een groeiende voorkeur voor 
convenanten als specimen van cooperatieve regel-
geving. Cooperatieve regulering verkoopt zoveel beter 
aan de direct betrokkenen dan eenzijdig door de 
overheid opgelegde regelgeving, die men zelf moet 
handhaven met meer of minder repressieve 
inspecties.' Als nu lets misloopt zijn de organisaties 
daarvoor in eerste instantie zelf aansprakelijk. Net  als 
de organisaties heeft ook de overheid voordeel van de 
convenant-kenmerken snelheid en flexibiliteit. Hier 
kan men zaken open laten die nog onduidelijk zijn, of 
alleen procedure-afspraken opnemen voor zover 
partijen die aan willen gaan. Vage intenties en 
strevingen, die onbruikbaar zijn voor wetgeving, kan 
men nu meenemen zodat vaak het uiteindelijk doel 
van de afspraak extra onderstreept kan worden, 
terwijl men over de instrumentalisering wat vager of 
beknopter kan blijven. 

Als gezegd, ook in de jaren vijftig maakte men 
afspraken met het bedrijfsleven, maar die bleven 
binnenskamers tot de sector of branche zich er 
helemaal op ingesteld had en de afspraak wet kon 
worden. Nu kan de minister onmiddellijk scoren met 
het voile licht op de einddoelstelling ook als die jaren 
ver ligt. Dal is mijns inziens de belangrijkste reden 
waarom steeds vaker de overheid zelf het initiatief 
neemt om afspraken in de vorm van convenanten te 
gieten. Men haalt een meerwaarde uit iets wat men al 
vele decennia doet. In dat licht is het niet vreemd dat 
ook allerlei afspraken tussen overheden onderling 
ineens convenanten heten. Daardoor kan men de 
aandacht vestigen op het doel alsof het al een beetje 
bereikt is, terwijI men het in feite alleen maar eens is 
geworden over meer of mindere vage middelen die 
hopelijk tot dat doe! bijdragen. 
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Schaduwzijden 

Na deze uitweiding over de voordelen van conve-
nanten voor respectievelijk de organisaties en de 
overheid, wil ik nu stil staan bij enkele negatieve 
kanten. De schaduwzijden van convenanten liggen 
deels in het verlengde van de bezwaren die kleven aan 
het teveel aan en een te belangrijke plaats voor de 
overleg-economie. Deze is niet openbaar en in die zin 
ondemocratisch. Het parlement kan meestal alleen 
achteraf en dan nog vaak maar marginaal contro-
leren. 

Vroeger, zeg in de jaren vijftig, vond het parlement 
dat niet erg. Dat was zelf buiten de kamerzaal 
intensief verweven met al die netwerken en in die zin 
ook inhoudelijk goed op de hoogte." Dat lijkt nu 
minder, al illustreert een carriere als die van Wim 
Kok het tegendeel. Bovendien letten de partijen er wel 
degelijk op om eventueel via hun Eerste Kamerleden 
toch de nodige coverlegtijgers' in hun gelederen te 
houden. Kortom, ook nu is mijn conclusie dat men 
aan het ondemocratisch gehalte van de overleg-
economie niet zo zwaar tilt. 

Convenan ten hebben daarnaast specifieke bezwaren. 
Derden-belanghebbenden zijn meestal geen onderhan-
delingspartner, en kunnen vaak ook weinig in 
juridische zin met de afspraak. De contractpartij 
namens de organisaties weet soms ook niet wie of wat 
hij bindt; het achterban-probleem is evenredig 
gegroeid met het uitdijen van de overleg-graemia.' Bij 
convenanten met multinationals is het helemaal grijs 
op het scherm inzake wie wat waarvoor gebonden is. 
Menig minister verdedigde een convenant met de 
opmerking dat nu veel meer afgesproken kon worden 
dan via wetgeving. Hoewel dat beeld het publiek 
aansprak, verraadde het tegelijkertijd de misvormings-
pretentie van het convenant. Men suggereerde 
inderdaad een soort semi-wetgeving terwijl het dat 
juist niet was. 

Dat brengt ons bij het bezwaar tegen met name de 
laatste lichting convenanten. Die zijn opvallend vaak 
vaag en vrijwel niemand kan zich ergens op beroepen 
bij schending van voorwaarden in juridische zin. De 
meeste zijn rechtens niet eens afdwingbaar. De 
verplichtingen waartoe men zich bindt zijn of boter-
zacht (inspanningsverplichting) of verweg (resultaat-
verplichting). 
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De overlegpartners proberen overigens wel wat aan 
die bezwaren te doen. Het parlement en de juristen-
wereld worden steeds beter geinformeerd over de 
convenanten in stain nascendi, steeds vaker mag het 
parlement het produkt keuren en soms zelfs 
amenderen. Steeds vaker kennen convenanten 
controle- of evaluatiecommissies, als eerste beroepsin-
stantie. Steeds vaker ook bouwt men ruimte in, bij het 
overleg, om actiegroepen, consumentenorganisaties of 
andere derden-belangenvertegenwoordigers te laten 
meepraten (als ze dat willen) maar dat blijven kunst-
grepen die slap afsteken tegen de procedure bij 
wetgeving via twee kamers en hun achterbannen. Dat 
is het dan ook niet, wetgeving; het gaat om contracten 
als resultant van privaat overleg. 

Milieuconvenanten 

Tot nu toe heb ik niet over specifieke convenanten 
gesproken. Daarom volgen enige opmerkingen over 
milieuconvenanten. De eerste convenanten op milieu-
terrein waren praktische en preciese afspraken tussen 
partijen. Van Vliet typeert ze als ad hoc oplossingen 

voor ad hoc problemen (Van Vliet, 1991, p. 272). Het 
convenant was gericht op het terugdringen van een 
specifiek gevaarlijke stof (kwik, fosfaat, cadmium) in 
een specifiek produkt (batterij, wasmiddel, kratten). 
Latere convenanten geven een vagere beleidsdoel-
stelling aan met een vagere realiseringsstrategie, aan 
de realisering waarvan in het toekomstige overleg nog 
gewerkt zal moeten worden: een gedragscode 
(afvalstoffentransport), bedrijfsmilieuplannen (basis-
metaal) of een implementatieplan (verpakkingen). De 
oorspronkelijke helderheid en precisie is verdwenen.'s 
In 1992 mogen we het eerste convenant begroeten 
over het opstellen van een convenant (gedragscode 
milieuconvenant). 

Wat uit deze ontwikkeling vooral spreekt is 
enerzijds het ontdekken door de overheid van de 
meerwaarde van het convenant op milieugebied, en 
anderzijds een dreigende uitholling van dit instituut 
ook op dit beleidsterrein, in de zin van vager worden. 

Het milieu is een betrekkelijk nieuw en op het eerste 
gezicht erg breed beleidsterrein. Pas toen in de jaren 
zestig enigszins duidelijk werd dat de Hinderwet te 
kort schoot, ontstonden de eerste speciale wetten 
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zoals de Wet verontreiniging oppervlakte water (1969) 
en de Wet luchtverontreiniging (1971). In 1971 
verscheen ook voor het eerst milieu in de naam van 
een ministerie: volksgezondheid en milieuhygiene. 
Daarna gaat het hard en ontstaan er allerlei deelter-
reinen van milieurecht: recht ter bescherming en 
beheer van natuur en landschap, ter bestrijding van 
bodemverontreiniging, het afvalstoffenrecht, het 
kernenergierecht, het natuurbeschermingsrecht, het 
fiscale en het internationale milieurecht. Het ruimte-
lijke ordenings- en inrichtingsrecht en het waterstaats-
recht krijgen milieunormeringen. Via het instrument 
van het vergunningenstelsel hebben overheden het 
steeds drukker met het milieu, maar niet omdat die 
wetten de milieubehartiging hebben verduidelijkt, 
integendeel. Men was al interpreterend bezig in een 
vrije ruimte, en die ruimte is alleen maar uitgebreid.' 
Vergunningverlening bleef onderhandelen zoals we dat 
kennen uit het informele en formele overleg. Aalders 
noemt deze overleg-procedures 'het levenssap van het 
bestuursproces' (Aalders, 1992, P.  53), een sapje dat 
vrijheid en aardigheid geeft aan bestuurders, maar 
soms bij burgers overkomt als typisch bestuurlijke 
willekeur en uitholling van het rechtskarakter van het 
(milieu-)recht. Die klacht is ook tot Den Haag 
doorgedrongen en heeft tot een dualistische politiek 
geleid. 

Twee verhalen 

Aan de ene kant zei men tegen het brede publiek 
dat het milieu een maatschappelijk probleem van de 
eerste orde was, dat vroeg om strikte regulering, 
strikte handhaving, en veel geld. Bewustmaking via de 
portemonnaie werkt in ons land altijd zeer snel, zo 
ook in dit geval. Allerlei regels kregen via het econo-
misch strafrecht een imposant repressief sluitstuk 
opdat de schrik er goed in zou zitten en de bevolking 
de forse lastenverhoging voor lief zou nemen. De 
strenge toon overheerste, het NMP en NMP-plus 
hadden een stok achter de deur nodig. En met 
krachtige voorbeelden die vooral sloegen op de 
agrarische sector" zat de topic geramd. 

Tegelijkertijd echter onderhandelde datzelfde minis-
terie (VROM) met de sectoren, de industrie en 'hun' 
ministeries (economische zaken en verkeer- en water-
staat) over een adequate afbouw van gevaarlijke 
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stoffen en opbouw van een schonere produktie. In het 
doelgroepenoverleg besprak men de grenzen van de 
implementatiemogelijkheden, en dat leidde dan tot 
experimenten met bedrijfsinterne milieuzorgsystemen 
(VROM) of met kwaliteitswaarborgsystemen (EZ). 
Aileen al aan het taalgebruik kan men proeven dat 
hier drie kwart van de tanden, die de milieuminister in 
de kamer en aan het yolk had laten zien, was kwijt 
geraakt. De repressieve toon was in dit overleg 
volledig afwezig. En kijkt men naar de concrete 
afspraken die uit dit overleg voortvloeiden dan ziet 
men ook typische cooperatieprodukten, met open 
inspannings- en resultaatverplichtingen voor de 
bedrijven en men ziet een overheid die naast subsidies 
en andere fiscale regelingen, vooral onderzoek belooft 
en evaluatie (Michiels, 1993, p. 227; Damen, 1992, 
p. 9). Als de overheid al controleert is dat via de 
bestaande inspecties met als repressieve stok achter de 
deur een politic en O.M. die over zichzelf meedelen de 
milieutaak nauwelijks in te kunnen passen in bun 
reguliere werk.'' 

Kortom, hier klinken twee verschillende verhalen 
door, voor twee verschillende soorten publiek. Tegen 
het brede publiek houdt de centrale overheid een 
symbolisch sterk verhaal, ter bewustwording en parti-
cipatie, en voor de sectoren houdt men een pragma-
tisch verhaal en kiest men voor effectief onderhan-
delen ter preventie. 

De belangrijkste reden waarom men op praktisch 
niveau die repressieve aanpak loslaat, moet gezocht 
worden in de efficientie en de effectiviteit van de 
cooperatieve sturingsaanpak. Bij coOperatie is de 
aandacht in de eerste plaats gericht op doe en 
middelen, en vcel minder op procedure en 
handhaving. Er is open communicatie tussen partijen. 
Het besloten karakter van het overleg beschermt die 
onderlinge openheid. Men kan dus echt ter zake 
komen en alle belangen laten meewegen. Het coope-
ratie model werkt economisch, men kan ruilen.'' In 
zijn vooronderstellingen — zoals geheimhouding, 
wederzijds vertrouwen en eerlijkheid — faciliteert 
cooperatie, snelheid en adequaatheid van besluit-
vorming binnen de grenzen van het mogelijke en naar 
de betrokken doelgroep toe garandeert het optimale 
acceptatie. Wat op buitenstaanders de indruk maakt 
van elkaar bezig houdende en vooral stroperige 
overleggreamia, is de facto een adequate manier om 
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tot sturing van ons sociaal-economische leven te 
komen. Zou men dat via formelere, meer publieke 
discussies moeten doen, dan zouden allerlei afspraken 
niet of veel minder haalbaar zijn. In die zin vullen 
convenanten exact in waar de overleg-economie voor 
staat. 

Overigens, niet de effectiviteit en efficientie van het 
cooperatiemodel zelf staan hier ter discussie, maar 
haar omvang en impact binnen het Nederlandse 
milieubeleid. Niet het felt dat er afspraken gemaakt 
worden is opvallend maar de groei in afspraken en 
convenanten, meer dan in strenge wetten. Het onmid-
dellijk oppakken en gebruiken van het convenant als 
nieuw cooperatief instrument is opmerkelijk. 

Meer voordelen dan nadelen 

Hiervoor had ik negatief geinterpreteerd dat met 
name de milieuconvenanten niet alleen meer 
voorkomen maar vooral ook vager lijken te worden. 
Dat gegeven kan men ook positief uitleggen. Men kan 
het ook beschouwen als een expressie van een 
behoefte om zo vroeg mogelijk naar buiten te treden 
met de eerlijke resultaten zover als men gekomen is. 
Daar wordt vaagheid een eerlijk soort vaagheid. De 
journalistiek en de wetenschap kan daar van alles 
over opmerken, maar de partijen zijn dan wel bezig 
met in elk geval in hun ogen optimale sturing. Hun 
boodschap luidt simpel: zover staan we. - 

Naast eerlijkheid kan er ook democratische 
gezindheid schuilgaan achter het naar buiten brengen 
van vage overeenkomsten. De onderhandelings-
partners beschouwen zichzelf als publieke functiona-
rissen, hoe klein de belangengroep waarvoor men 
staat ook is. In het naar buiten treden middels zo'n 
convenant geeft men inzicht in het overleg. 

Als derde functie ten slotte is er de oproep-functie 
tot meedenken, die achter het naar buiten brengen 
van vage convenanten kan schuil gaan. De overleg 
partners zijn vaak gebaat met een publiek debat over 
bun resultaten. 

Op nieuwe beleidsterreinen is de behoefte aan 
concrete resultaten groter dan elders. Het milieu is 
zo'n nieuw terrein en dus is het niet verwonderlijk dat 
bier het convenant benut is om mee te scoren. Het is 
een instrument dat goed lijkt te liggen bij zijn 
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gebruikers, dat beide partijen meer voordeel dan 
nadeel lijkt opleveren; dat effectief en efficienter lijkt 
te zijn dun andere instrumenten, en dat aan private 
afspraken een meerwaarde lijkt te geven die het 
privaatrecht overstijgt. lk schrijf dit alles weliswaar in 
de optativus, maar ik denk wel dat de overlegpartners 
al die intenties serieus menen. Een hard bewijs 
daarvoor valt echter moeilijk te leveren. 

Of het milieu er zelf beter mee af is dan met alterna-
tieve instrumenten zoals formele wet- en regelgeving 
zal niemand weten. Immers het milieu is geen 
vaststaande norm die objectief te evalueren valt. Elke 
gemeenschap creeert niet alleen haar eigen sturingsin-
strumenten maar ook de inhoud en grenzen van haar 
normen en waarden die daaraan ten grondslag liggen, 
waaronder het milieu. In ons land doen we dat 
definieringsproces het liefst in harmonieus overleg 
waarin niet antagonistische machtsverhoudingen, 
maar voorzichtigheid en door alien geaccepteerde 
ervaringen en lessen uit de historic dominant 
meewegen. Een harde vergelijking bij voorbeeld met 
het buitenland is dus per definitie onmogelijk — dat 
draait onherroepelijk uit op een vergelijking van 
manieren van discussieren — en eerlijk gezegd heb ik 
daar ook niet zo'n behoefte aan. 

Ik leef in dit land met deze tradities en deze 
bestuurscultuur. Dit gegeven accepterend en de 
juridische discussies over de status van het convenan-
tendom even terzijde latend, zie ik zelf vooral interes-
sante knelpunten in de aansprakelijkheidssfeer: als 
zaken misgaan in het cotsperatieve overleg, en meer 
bepaald als overheidsdienaren zich te zeer identifi-
ceren met het organisatiebelang, waarmee ze in 
overleg zijn. 

Dat gevaar is reed, zo leerde ons de visserij-affaire 
die minister Braks de kop koste. Die affaire ging over 
regulering van en controle op de overbevissing, het 
quota-beleid waar hij zelf voor getekend had. Die 
overbevissing was structured bevorderd door de 
overheid en daardoor nauwelijks te redresseren door 
diezelfde overheid. Men is er uiteindelijk uitgekomen 
via het hier al zoveel geprezen informele overleg, maar 
dat heeft wel twintig jaar frustratie en de goede naam 
van de AID gekost. 

Bij de fouten die bier waren gemaakt speelden top-
ambtenaren van het ministerie de hoofdrol. Niet zij, 
maar de vissers zijn strafrechtelijk vervolgd. Zelf zou 
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ik denken dat het beter was geweest als beiden gebla-
meerd waren geweest door de officiele justitiele 
instanties. Het informele overleg vindt immers niet 
plaats in een vacuum. Terecht staat het strafrecht als 
stok achter de deur, wanneer de controleurs met hun 
cooperatieve controlestijI geen succes hebben. Dat 
passen we wel toe als de gecontroleerde niet wil 
aanpassen, maar niet als de controleur zich te veel 
aanpast. Daarmee schept de overheid het delict van 
collusie, waarbij diezelfde overheid in feite uitlokker 
of medepleger is." 

Het gevaar van deze vorm van mededaderschap zit, 
om het eufemistisch te zeggen, ingebakken in die diep 
gewortelde traditie van cooperatief bestuur, maar 
merkwaardigerwijs leidt het nooit tot veroordelingen. 
We kennen wel veroordeelde burgemeesters en ambte-
naren die in concrete contacten met bedrijven te ver 
gingen omdat ze er zelf beter van werden, maar niet 
als ze de wet overtraden omwille van een branche- of 
sectorbelang, zeg maar omwille van de BV Nederland, 
want zo ervaarden en legitimeerden zij dat. 

Overleg tegen wil en dank 

Ik ben niet tegen onze overleg-economie, 
integendeel. Ik ben verbaasd dat hij al zolang werkt 
en dat hij zich probleemloos voortzet, ook in tijden 
van culturele crises en economische achteruitgang. 
Soms zijn we flunk en heffen meer dan honderd 
adviesraden op. Het publiek klapt, niet wetend dat er 
meer dan duizend blijven doorvergaderen. 
Corporatistisch Nederland is veel omvangrijker dan 
men denkt, niet alleen qua aantal overlegorganen, 
maar ook qua impact. 

Met de Amerikanen sta ik versteld van het incasse-
ringsvermogen dat men tentoonspreidde eind jaren 
zestig, en van de vanzelfsprekendheid waarmee men 
nadien doorging en zich uitbreidde, terwijl men 
tegelijkertijd een formele inspraaksstructuur 
opbouwde die ook internationaal respect afdwong. 
Hier werden lessen democratisering gegeven avant la 
lettre terwijl toch die oude overlegstructuren niets aan 
gezag hoefden in te boeten. 21  Men deed ook volop 
mee aan de internationalisering van Europa en haar 
regelgeving. 

Rest de vraag naar de grenzen van dit overleg. 
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Volgens de scandal and reform-theorie (Sherman, 
1978) moeten we die eerst en vooral duar zoeken waar 
het mis ging. Was het visserijschandaal een incident, 
of komt collusie veel vaker voor maar merken we er 
niets van omdat de colluderende ambtenaar zo dicht 
aanzit tegen het prototype van de ideale ambtenaar 
(Van den Heuvel, 1993, p. 73)? Hoe zat het ook 
alweer met de Nollen affaire, met RSV, ABP en de 
Walrus-duikboot? Collusie is mijns inziens het 
grootste gevaar achter onze goed werkende overleg-
economie. Het publiekrecht moet niet trachten 
scherpe grenzen te trekken waar het veld vaag wit 
zijn, ze moet niet meedoen met symbolische politick 
die niet praktisch wit zijn, en ze moet vooral geen 
illusies van gestrengheid oproepen die ze niet kan 
waarmaken. Milieu is een zaak van overleg, het straf-
recht is voor de valse spelers, en dat kan dus ook de 
overheid zijn. 

Noten 

' Voor de Tweede Wereldoorlog 
hadden we ook al enige PB0- 
achtige organen, zoals de Kamers 
van Arbeid uit 1897, opgericht 
door Abraham Kuyper. De 
Raden van Beroep inzake de 
Ongevallenwet uit 1901, de 
Radenwet nit 1913 ingevoerd in 
1919, de Hoge Raad van de 
Arbeid, ingevoerd door Aalbertse 
in datzelfde jaar, de Wet op de 
bedrijfsraden uit 1933 en de wet 
op het algemeen verbindend en 
ontbindend verklaren van 
bepalingen van collectieve 
arbeidsovereenkomsten nit 1937. 
het sloeg allemaal op organen die 
paritair samengesteld waren en 
grate bevoegdheden hadden, of te 
wel een hoog PBO gehalte. lk bat 
bier de discussies over 3 sociali-
satie', `soevereiniteit in eigen 
kring' en `subsidiariteif ter zijde, 
en hou het op de terminologie 
van Veraart. Meer hierover bij P. 
Steenkamp, 1951, p. 24 e.v. 

Een mooie studie die ook 
uitvoerig ingaat op de staat- 
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kundige gevolgen van dit 
corporatisme avant la lettre 
is van N.H.L. van den 
Heuvel, 1947, p. 263 e.v. 

Durkheim dacht niet alleen 
aan werkgevers- en werkne-
mersorganisaties maar ook 
aan allerlei andere profes-
sionele groepen. Hij hanteert 
de term corporatisme zonder 
negatieve of specifiek chris-
telijke connotaties. E. 
Durkheim, 1960, pp. II-VIII, 
en XXVII-XXXIV 
4  Het heeft in elk geval mede 
te maken met het feit dat in 
ons land — anders dan in de 
rest van Europa — plannings-
systemen nooit goed van de 
grond zijn gekomen. R. 
Fernhout, 1980, p. 197 e.v. 
Voorbeeld uit het NRC-

Handelsblad van 5 dec. 1992. 
Voor een soortgelijk 
voorbeeld in de gezond-
heidszorgsector, zie NRC-
Handelsblad van 9 december 
1992. 
Robert Kagan werd 

bekend door zijn bock 
Regulatory Justice (1978). 



Zijn belangstelling voor ons land 
bleek onder andere uit R. Kagan, 
How much does law matter? Labor 
law, competition and waterfront 
labor relations in Rotterdam and 
U.S. Ports (1990). Naast Kagan 
noem ik Gladdish (1991) die 
vooral geimponeerd was door 
onze vooroverlegstructuur op 
centraal niveau. 
' Met name in socialistische kring 
was de behoefte aan het sturen 
van de samenleving via wet- en 
regelgeving al voor de oorlog 
groot. Zie Fernhout, 1980, pp. 
122 en 128. 
De Swaan (1982) noemt dit de 

verschuiving van een bevelshuis-
houding naar een onderhande-
lingshuishouding. Zelf vind ik dat 
hij overdrijft met de term 'bevels-
huishouding' en het F'BO karakter 
van de vooroorlogse periode tot 
begin jaren zestig onderwaardeert. 
Het was patriarchale vertegen-
woordiging maar wel met veel 
terugkoppelingsmomenten en een 
eerlijke pedagogische pretentie. Of 
het nu ging om arbeiders, profes-
sionals of zelfstandigen, hun 
voormannen besteedden wel veel 
werk aan de contactbijeen-
komsten die ook druk bezocht 
werden. 
9  Want dat was het verwijt aan de 
oude partijen die dan ook stuk 
voor stuk in crisis raakten 
(opkomst van F'PR, Nieuw Links, 
D'66 en DS'70). Een auteur die 
deze opvoering van wetgeving als 
verdedigingsinstrument goed in 
kaart gebracht had, en vooral 
aangaf hoe slinks en subtiel het 
informele circuit het formele bleef 
voeden, was Wandelganger in de 
Volkskrant. Naast de politieke 
crises, die niet mis waren, liet hij 
ook mooi zien hoe de eigenlijke 
structuren overeind bleven. H. 
Faas, 1967. 
1 ° Dit ombuigen raakt de kern van 
de onderhandelingstechnologie 
van het overleggend middenveld. 

Daar gaat dit verhaal niet over, 
maar het is wel een imponerend 
fenomeen: de tegenbeweging in 
regie nemen. Zie over de massa 
overleg organen: P. de Haan, 
1993, p. 778. 
" Meer over die opwinding in F. 
van Ommeren en H. de Ru 
(1993), die het eerste `handboek' 
over convenanten samengesteld 
hebben; en in het themanummer 
van het Nederlands Juristenblad, 
onder gastredactie van P. van der 
Heyden over De staat van het 
Con venant (1993). 
12  Voor een overzicht inzake het 
cooperatie-debat zie mijn, 
Onderhandelen of straffen, 1993; 
klassiek in deze zijn E. Bardach 
en R. Kagan (1982) en K. 
Hawkins en J.M. Thomas (1984). 
13  Een groot deel van de Tweede 
Kamerleden had toentertijd nog 
nevenbanen. Vaak waren dat 
bestuursfuncties in de vertegen-
woordigende sfeer. 

Klassiek in deze is het 
convenant verpakkingen, dat 
werkt met een stichting als 
contract-partner. 
' 5  Volgens R. van Acht (1993) is 
dit een bewust proces. Men wil 
alle aandacht leggen bij het uitein-
delijke doe!, werken aan optimale 
middelen, en afzien van mogelijk-
heden tot rechtsdwang. 
16  De overheid heeft meer 
`bemoeienis-ruimte' gekregen. 
Wat vroeger privaatrechtelijk 
opgelost moest worden tussen 
veroorzaker en klager, daar mag 
zich nu de overheid als partij ook 
mee bemoeien, en nog wel als 
primus inter pares. 

De milieu-portefeuille zat het 
laatste decennium nooit bij het 
CDA. Die zaten steeds op 
landbouw en dat had zijn eigen 
milieubeleid. Dat eigen milieu-
beleid is er mede debet aan 
geweest dat de agrarische sector 
wel repressiever aangepakt is. 
' 8  Zie Terug naar de toelcomst, 
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Jaarverslag O.M. 1993, pp. 35-44, 
waarin men openhartig ingaat op 
de vele problemen die het parket 
ondervindt hi) deze taak, van 
chaotische regelgeving tot niet 
meewerkende regiokorpsen. Zie 
ook, Bureau Andersson, Fifers en 
Felix BV, Politic en Milieu; 
onderzoek naar opbouw en positie 
van de politiemilieutaak, van dit 
jaar. Zij inventariseren een hoop 
praktische problemen bij de 
politic maar komen niet toe aan 
de vraag hoe de repressieve en de 
coeperatieve controle zich zouden 
moeten verhouden, en hoe die 
communicatie verbeterd kan 
worden. Men doe net alsof de 
politic de enige inspectie is voor 
het milieu. 
'Economie betekent letterlijk de 
leer van het ruilen. Voor Van de 
Peppel en Herweijer (1993) is die 
ruildimensie het belangrijkste 
kenmerk van yeel convenanten. 
Beide partijen worden er tot op 
zekere hoogte beter van. 
" Collusie betekent letterlijk 
heimelijke verstandhouding, maar 
Van Dale voegt Cr direct aan toe: 
'met name om het opsporen van 
stralbare feiten te belemmeren.', 
Van Dale, 1984, I, p. 514.; zie 
ook Van den Heuvel (1993, pp. 
73 e.v.) 
21  Dit slaat met name op de 
medezeggenschapswetgeving en de 
daaraan gekoppelde arbeidsom-
standigheden wetgeving. 
Aanvankelijk was ik sceptisch (G. 
van den Eleuvel, 1983) maar tien 
jaar praktijk leert toch dat hier, in 
vergelijking met andere landen, 
een bijzonder overlegorgaan op 
micro-nivcau is gecreeerd dat 
direct aansluit bij de overleg-
cultuur die bestaat op meso en 
macro niveau. De medezeggen-
schapsraad belichaamt mede 
Nederland als overlegeconomie. 
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Milieucriminaliteit vergt 

handhaving op maat 

mi. W. Huisman, mi. A. de Lange en 
mi. dr. E. Niemeyer* 

Inleiding 

De milieucriminaliteit in Nederland lijkt omvangrijk 
te zijn.' Vermoedelijk zijn professionele criminele 
ondernemers, zoals degenen die op betrekkelijk groot-
schalige wijze illegaal afval dumpen, hiervoor maar 
voor een betrekkelijk klein deel verantwoordelijk. De 
meeste overtredingen van milieuvoorschriften worden 
gepleegd door normale 'respectabele' ondernemingen, 
varierend van multinationals tot eenmansbedrijven. 
Ook in deze situatie is het etiket `milieucriminaliteit' 
op zijn plaats. De overtreding van de meeste milieu-
voorschriften is immers strafbaar gesteld. 

Milieucriminaliteit betreft de stratbaar gestelde 
overtredingen van regels en voorschriften die gesteld 
zijn ter bescherming van het milieu of onderdelen 
daarvan tegen verontreiniging, verstoring, aantasting 
of uitputting. Verschillende vormen van milieucrimi-
naliteit vallen ook onder andere delictsomschrijvingen, 
zoals valsheid in geschrift (art. 225 Sr.) en oplichting 
(art. 326 Sr.). Dus niet de aard van het stratbare feit 
bepaalt of er sprake is van een milieudelict, maar of 
in het concrete geval het milieubelang is geschaad of 
dreigt te worden geschaad. 

Gelet op het type dader is milieucriminaliteit te 
ondcrscheiden in georganiseerde misdaad, organisatie-
criminaliteit en kleinschalige overtredingen door bij 
voorbeeld boeren, schippers enzovoort. 
Laatstgenoemde categorie, waaronder bij voorbeeld 
overtredingen als het niet tijdig onderwerken van 

* De auteurs zijn respectievelijk onderzoeker in opleiding bij 
de vakgroep criminologie van de Vrije Universiteit in 
Amsterdam, Ofticier van Justitie te Middelburg en universi-
tair docent bij de vakgroep criminologic van de Vrije 
Universiteit in Amsterdam. 
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dierlijke meststoffen, het verbranden van snoeihout of 
het lozen van olie, laten we in het volgende buiten 
beschouwing, ook al omdat er empirisch weinig over 
bekend is. 

Milieucriminaliteit wordt vaak ten onrechte direct in 
verband gebracht met 'de' georganiseerde misdaad. 
Door het ontbreken van uitvoerige empirische studies 
naar organisatiecriminaliteit komt onvoldoende naar 
voren dat een groot deel van de milieucriminaliteit 
vermoedelijk gepleegd wordt door bonafide organi-
saties. 2  In dit artikel concentreren we ons op deze 
vorm van organisatiecriminaliteit. 

Organisatiecriminaliteit en georganiseerde crimina-
liteit kunnen worden opgevat als ideaaltypen. 
Organisatiecriminaliteit kan worden omschreven als 
regelovertredend gedrag door normale bonafide 
organisaties2 Het gaat hierbij niet om overtredingen 
ten behoeve van het eigen gewin van idividuele leden 
van de organisatie, maar om overtredingen ten 
behoeve van de organisatie zelf. Bij georganiseerde 
misdaad organiseert men zich ten behoeve van het 
plegen van misdaad. De bonafide organisatie onder-
scheidt zich van de misdaadorganisatie doordat zij 
met legale middelen haar organisatiedoel tracht te 
bereiken, terwijl de misdaadorganisatie zich voorna-
melijk van illegale middelen zal bedienen. 4  

In de praktijk is deze dichotomie niet altijd even 
makkelijk herkenbaar en is veeleer sprake van een 
geleidelijke overgang. Verschillende (onderdelen van) 
organisaties zullen een verschillende plaats op deze 
glijdende schaal innemen. Vaak zullen de activiteiten 
van een organisatie in variderende mate legaal en 
illegaal zijn. Juist dit gemengde karakter maakt het zo 
moeilijk greep te krijgen op dit type criminaliteit. 

Terwijl bij affaires rond het Van der Valk concern 
en het ABP (zaak nr. 2) vermoedelijk sprake is van 
organisatiecriminaliteit, bevindt de Slavenburgbank-
zaak zich al meer in een overgangsgebied. 
Organisaties rond ex-autocoureur Charles Z. of 
bordeelhouder Ron G. zullen ten slotte primair als 
georganiseerde misdaad te kwalificeren zijn, ook al 
zijn onderdelen van deze organisaties waarschijnlijk 
bona fide. 

Een effectieve handhaving van milieuregels vereist 
inzicht in de wijze waarop de overtredingen plaats-
vinden en welke overwegingen en oorzaken er aan ten 
grondslag liggen. De bepaling van de plaats op de 
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glijdende schaal van organisatiecriminaliteit naar 
georganiseerde criminaliteit is daarom niet slechts van 
academisch belang, maar vooral ook omdat het 
consequenties heeft voor de wijze waarop het moet 
worden bestreden. 

Tot op heden heeft de justitiele handhaving zich 
geconcentreerd op de zogenaamde vrije-veld delicten 
(Leidraad, 1994, p. 3) en de ernstigste en meest in het 
oog springende gevallen van georganiseerde milieucri-
minaliteits, man in mindere mate op organisatiecrimi-
naliteit. Milieucriminaliteit gepleegd door (middel-) 
grote ondernemingen past mogelijk niet in het 
vertrouwde boefbeeld, omdat het zich afspeelt in 
`nette' bedrijven met Mette' mensen aan de top.' 
Waarschijnlijk wordt de meeste schade aan het milieu 
echter toegebracht door bonafide bedrijven die zich 
schuldig maken aan het overtreden van milieuregels. 
Justitie lijkt aan de bestrijding van milieucriminaliteit 
gepleegd door (middel-)grote organisaties dan ook 
meer prioriteit te willen geven, zo blijkt uit de onlangs 
verschenen leidraad van het O.M. voor de strafrechte-
lijke handhaving van het milieurecht (Leidraad, 1994, 

P. 5). 
In het volgende wordt milieucriminaliteit behandeld 

als een vorm van organisatiecriminaliteit. 
Georganiseerde misdaad laten we verder buiten 
beschouwing. Een effectieve bestrijding vergt het 
wegnemen van de oorzaken ervan. Daarom worden 
eerst verschillende soorten verklaringen van milieucri-
minaliteit besproken. In het verlengde daarvan wordt 
ingegaan op de verschillende mogelijkheden voor 
bestrijding ervan. Zelfregulering en bedrijfsinterne 
milieuzorg lijken veelbelovend, maar is daarnaast nog 
plaats voor het strafrecht? 

Verklaring van organisatiecriminaliteit 

In de literatuur zijn verschillende soorten verkla-
ringen van organisatiegedrag aan te treffen. De twee 
belangrijkste zijn het rationele actor model en het 
organisatie-proces-model (vergelijk Allison, 1971; 
Kagan en Scholz, 1984; Van de Bunt, 1992). 
Daarnaast bestaat nog een derde type: de culturele 
verklaring. 

In het rationele-actor-model wordt de organisatie 
beschouwd als een actor die a-moreel beslissingen 
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neemt en een winst-maximalisatie nastreeft. Elk van 
de beschikbare alternatieven brengt kosten en baten 
met zich mee. In deze visie zal regelovertreding plaats-
vinden indien de te verwachten opbrengsten ervan 
hoger zullen zijn dan de te verwachten kosten. 
Eventuele sancties van de overheid zijn in dit 
perspectief een van kostenfactoren die in aanmerking 
moet worden genomen. 

Het aantrekkelijke van deze verklaring is de 
eenvoud en de intuItieve juistheid ervan. Inderdaad, 
winstbejag is vaak het belangrijkste motief voor 
regelovertreding (De Lange, 1992). Een belangrijk 
bezwaar is echter dat het zo'n weinig realistisch beeld 
geeft van de wijze waarop beslissingen gewoonlijk 
worden genomen. In werkelijkheid handelen actoren 
zelden zo rationeel, maar onder (soms chaotische) 
omstandigheden van onvolledige informatie en 
communicatie, meerdere en inconsistentie beoorde-
lingscriteria, onzekerheid, tijdnood enzovoort. Lang 
niet alle mogelijk relevante factoren worden 
afgewogen en persoonlijke factoren en intdities zijn 
niet zelden doorslaggevend. De kans op een sanctie 
wordt maar zelden verdisconteerd. Met andere 
woorden, organisaties handelen in slechts beperkte 
mate rationeel.' Een andere tekortkoming van het 
rationele-actor-model is dat het geen verklaring geeft 
voor de veel voorkomende situatie dat organisaties 
regels naleven, hoewel het overtreden ervan zeer 
profijtelijk zou zijn. 

In het organisatie-proces-model worden de oorzaken 
voor criminaliteit gezocht in organisatorische 
factoren. Een organisatie is in deze visie niet 
homogeen, maar een conglomeraat van afdelingen en 
individuele werknemers met eigen belangen en 
motieven. In dit perspectief is regelnaleving (of 
overtreding) het resultaat van samenwerking of 
conflict tussen verschillende actoren met uiteenlo-
pende voorkeuren en posities die door `duwen en 
trekken' hun doelen trachten te bereiken. Niet-
naleving van regels wordt dan bij voorbeeld geweten 
aan onvoldoende (technische) kennis, gebrekkig 
management, waardoor er onvoldoende leiding of 
toezicht is. Daarnaast wordt de schijnwerper gericht 
op problemen in de structuur van de organisatie, 
waardoor onvoldoende wordt samengewerkt, interne 
conflicten overheersen, enzovoort. 

Het strafrecht geeft een aanwijzing voor de 
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geldigheid van het organisatie-proces-model. Daar 
doet zich de vraag immers voor wie in welke mate 
verwijtbaar heeft gehandeld. Voor het antwoord moet 
de black box van de organisatie worden geopend. Het 
komt immers regelmatig voor dat individuele 
werknemers bij een onderdeel van de onderneming 
(bewust) een regel overtreden, terwijI de directie van 
de organisatie daar geen weet van hceft. Op indivi-
dueel niveau is dan sprake van opzet, op organisatie-
niveau hooguit van schuld. 

De belangrijkste tekortkoming van het organisatie-
proces-model is de onvolledigheid. Het biedt immers 
geen verklaring voor opzettelijke en bewuste regel-
overtredingen, ingegeven door economische belangen. 
Het biedt evenmin een verklaring van regelconform 
gedrag. De conclusie kan dus luiden dat geen van 
beide modellen een voldoende verklaring geeft. 

Ten slotte is een derde type verklaring mogelijk: de 
culture/c. Daarin staan de houding en de opvattingen 
ten aanzien van (milieu)voorschriften en de wijze 
waarop daarmee wordt omgegaan centraal. 
Milieucriminaliteit wordt in dit model vooral 
verklaard uit onverschilligheid, slordigheid en gebrek 
aan motivatie. Kernfactor hierbij is de mate van 
re.sponsivileit van een organisatie. Dit duidt op het 
vermogen van een organisatie om signalen nit de 
maatschappij te ontvangen teneinde zichzelf te corri-
geren. Een responsieve organisatie staat open voor 
maatschappelijke verwachtingen en geeft daaraan 
gevolg in het eigen handelen. Bij gesloten organisaties 
is sprake van een gestoorde communicatie met de 
omgeving. Vaak zijn ook intern de informatiekanalen 
verstopt en is sprake van blikvernauwing bij leiding 
en ondergeschikten. Ondergeschikten zijn geneigd 
besluiten van de leiding als de enig juiste te 
beschouwen. Dit alles wordt versterkt naarmate er 
meer interne binding bestaat. In een dergelijke cultuur 
is men zich onvoldoende bewust van de maatschappe-
lijke plicht tot naleving van voorschriften. Door de 
gebrekkige interne en externe communicatie heeft men 
slechts beperkt zicht op de maatschappelijke effecten 
van het cigen handelen. 

De verschillende verklaringen sluiten aan bij de 
verschillende gradaties van verwijtbaarheid die in het 
strafrecht worden onderscheiden: opzet als oogmerk, 
voorwaardelijk opzet en verschillende gradaties van 
schuld. Opzet als oogmerk is van toepassing op een 
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organisatie die uit winstoverwegingen bewust voor 
regelovertreding kiest. Schuld verwijst naar gebreken 
in de organisatie, waardoor het inachtnemen en 
controleren van voorschriften en veiligheidsmaatre-
gelen weinig prioriteit heeft en milieuregels worden 
overtreden. Voorwaardelijk opzet duidt op de situatie 
dat de top van een organisatie weliswaar niet feitelijk 
leiding geeft aan regelovertredend gedrag, maar 
bewust zodanige organisatorische voorwaarden creeert 
dat zij zich daarmee bloot stelt aan de aanmerkelijke 
kans dat ondergeschikten strafbare feiten moeten 
plegen om aan directie-eisen te voldoen. 8  

De onvolledigheid van elk van de bovengenoemde 
verklaringsmodellen suggereert een gemengde 
verklaring, waarin zowel rationele calculatie als 
organisatorische en culturele factoren een plaats 
hebben. De verschillende verklaringsmodellen sluiten 
elkaar niet uit, maar vullen elkaar aan. Vanuit het 
perspectief van een dergelijke integrale en gelaagde 
verklaring is het belangrijk te bepalen wat in een 
concreet geval het gewicht is van de verschillende 
factoren en te specificeren onder welke omstandig-
heden welke factoren domineren. 

Bestrijding van milieucriminaliteit 

Milieucriminaliteit wordt op uiteenlopende 
manieren bestreden. Onderdeel van het beleid is onder 
meer het economiseren van milieu-eisen, bij voorbeeld 
door bedrijven vaker civielrechtelijk aansprakelijk te 
stellen voor milieuschade, in het bijzonder bodemver-
ontreiniging. Ook worden marktconforme instru-
menten ingezet, zoals vergunningenmarkten, heffingen 
en subsidies. Het is duidelijk dat hiermee wordt 
aangeknoopt bij de veronderstellingen van het 
rationele actor-model. 

Voorts wordt getracht verbeteringen aan te brengen 
in de fasen voorafgaand aan de handhaving, dat wil 
zeggen de normstelling en de uitvoering. Zo is bij het 
opstellen van nieuwe milieuregels de handhaaf-
baarheid een steeds belangrijker criterium geworden. 
Ook zijn middelen beschikbaar gesteld om de kwalita-
tieve en kwantitatieve achterstand in de vergunning-
verlening van veel bestuursorganen in te lopen en het 
toezicht op de uitvoering te verbeteren. Met dit beleid 
worden niet zozeer oorzaken van milieucriminaliteit 
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hi] de te reguleren organisaties weggenomen, maar 
worden randvoorwaarden beinvloed, in het bijzonder 
hi] de overheid zelf en de regels die organisaties 
moeten naleven. 

Ten slotte spant men zich in de bestuurlijke en justi-
tiele handhaving zelf te intensiveren, onder meer door 
middelen en personeel beschikbaar te stellen. Er is een 
reeks organisatorische maatregelen genomen, zoals hi] 
voorbeeld de scheiding van vergunningverlening en 
handhaving en het scheppen van voorzieningen voor 
co6rdinatie tussen bestuursorganen onderling. Ook de 
samenwerking op regionaal niveau en met politic en 
0.M. is bevorderd. Voorts zijn nieuwe bestuurlijke 
sancties ingevoerd (zoals de bestuurlijke dwangsom) 
of in de maak (de bestuurlijke boete). Hiermee 
worden verschillende soorten oorzaken van milieucri-
mina liteit bestreden. 

De culturele factor verklaart mede het geringe 
succes van al deze maatregelen. De handhaving vindt 
plaats binnen een command and control model. Echter, 
zolang handhaving zich niet richt op het wegnemen 
van de motieven van milieu-overtredingen, blijft het 
vechten tegen de bierkaai. Als de wit tot naleving 
ontbreekt is de handhaving uiteindelijk gedoemd te 
falen. De culturele verklaring lijkt bovendien niet 
slechts van toepassing op plegers van organisatiecrimi-
naliteit maar ook op de handhavende overheid. 
Regelmatig wordt geconstateerd dat de cultuur hi] 
bestuursorganen een effectieve handhaving in de weg 
staat. Men kan beter handhaafbare regels maken, een 
strakkere handhavingsorganisatie tot stand brengen, 
actief en systematisch controleren, nieuwe sancties 
toepassen, enzovoort. Als de wil tot handhaving 
ontbreekt, is er weinig van te verwachten (Michiels, 
Niemeijer e.a., 1994). 

Wat is nu, gelet op het voorgaande, de meest wense-
lijke wijze van handhaven? De cooperatieve handha-
vingsstrategie tracht naleving te bereiken door het 
voorkomen van regelovertreding, zonder dat 
opsporing, vervolging en bestraffing nodig zijn. De 
nadruk ligt op het door onderhandelen en overreden 
organisaties te bewegen tot regelnaleving. Deze 
strategic wordt meestal door bestuursorganen 
gevolgd. 

Belangrijk pluspunt van dit type handhaving is dat 
men met het bedrijf in gesprek blijft. Daardoor leert 
men het bedrijf goed kennen en kan men het bedrijf 
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ook adviseren op welke wijze het beste aan de 
voorschriften kan worden voldaan. Deze wijze van 
handhaving is toegesneden op de situatie dat 
overtreding van de voorschriften toe te schrijven is 
aan organisatorische factoren. 

Het belangrijkste nadeel is het risico van geringe 
effectiviteit, doordat handhavers te veel toegeven en 
zich aan het lijntje laten houden. Cooperatieve 
handhaving veronderstelt een nauwe en continue 
relatie tussen organisatie en handhaver. De weder-
zijdse afhankelijkheid die hier uit voortvloeit kan 
andere handhavingsmogelijkheden frustreren. 

Cooperatieve handhaving kan er zo toe leiden dat er 
gebrekkig of helemaal niet gehandhaafd wordt, zoals 
gebleken is bij een aantal geruchtmakende milieu-
schandalen. Bij de milieuramp te Lekkerkerk bleek 
het gemeentebestuur al jaren op de hoogte van het 
dumpen van giftige stoffen tussen het puin waarop de 
woonwijk werd gebouwd. De Uniser-affaire bracht 
duidelijk de onmacht van bestuurlijke overheden aan 
het licht om toezicht te houden op en op te treden 
tegen het grootste chemisch afvalverwerkend bedrijf 
van Nederland.' Bij Nevcin Polymers BV, een dochter 
op het bedrijfsterrein van Cindu, vond op 8 juli 1992 
een ontploffing plaats waarbij drie doden vielen en 
ernstige milieuschade ontstond. Achteraf bleek de 
gemeente Uithoorn en het zuiveringschap Amstel- en 
Gooiland al jaren zonder veel resultaat te onderhan-
delen met Cindu over het nemen van milieumaatre-
gelen. Pikant detail is dat werknemers van Cindu 
zitting hadden in de gemeenteraad en de directeur van 
Cindu lid was van het bestuur van het 
Zuiveringschap.' 

Met het oog op de gebreken van de cooperatieve 
handhaving kan men kiezen voor een meer repressieve 
aanpak. De punitieve handhavingsstrategie tracht 
naleving van regels te verzekeren door overtredingen 
op te sporen, vast te stellen wie schuldig zijn en deze 
overtreders te bestraffen. Punitieve handhaving vindt 
plaats door strafrechtelijke handhaving of punitieve 
toepassing van bestuurlijke dwangmiddelen en 
sancties. De nadruk ligt hier dus op sanctie-oplegging 
en afschrikking van potentiele overtreders. 

Deze wijze van handhaven lijkt bij uitstek geschikt 
voor de situatie waarin uit winstbejag bewust milieu-
voorschriften zijn overtreden. Punitieve handhaving 
verhoogt de kosten van regelovertreding waardoor de 
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overtreder wellicht van recidive zal afzien. Echter, de 
kosten van dit type handhaving zijn relatief hoog en 
het effect is op zijn minst twijfelachtig. Punitieve 
handhaving stigmatiseert een organisatie waardoor 
deze zich afsluit. Hierdoor wordt de voor een lange 
termijn verandering noodzakelijke communicatie 
problematisch. Daarom moet ervoor worden gewaakt 
dat indien cooperatieve handhaving mislukt, de balans 
doorslaat naar de andere kant en nog slechts 
uitsluitend punitief wordt opgetreden. 

Roponsieve handhaving 

Gezien het voorgaande is het duidelijk dat een keuze 
voor een van beide strategieen onverstandig zou zijn. 
Het gaat er om onder welke omstandigheden welke 
combinatie van handhavingsmiddelen geeigend is. Een 
dergelijk flexibele wijze van handhaven noemen wij 
rcsponsieve handhaving, ofwel `handhaving op maat'. 
Bij de keuze van handhavingsmiddelen wordt telkens 
weer aansluiting gezocht bij de oorzaken van de 
overtreding. Handhaving is zo de passende respons op 
de overtreding. Is regelovertreding een bewuste keuze 
geweest op grond van een kosten en baten afweging, 
dan past een zakelijke reactie. De winst van de 
overtreding moet worden afgeroomd. Een `softe' 
aanpak zal door de betreffende onderneming worden 
ervaren als een zakelijke overwinning. Wanneer 
regelovertreding echter (mede) te herleiden is tot 
organisatorische of culturele factoren, dan is het van 
belang dat een organisatie wordt geleerd hoe deze 
oorzaken kunnen worden weggenomen en wordt 
overtuigd dat regelnaleving noodzakelijk is. Dit kan 
vcreisen dat de verantwoordelijke personen binnen de 
organisatie worden opgespoord tencinde hen organisa-
torische maatregelen te laten treffcn. 

Responsieve handhaving heeft als uitgangspunt dat 
naleving van voorschriften optimaal is indien zij zijn 
geaccepteerd en als juist worden ervaren. De uiteinde-
lijke doelstelling van responsieve handhaving is dat 
milieu-eisen worden geinternaliseerd en verankerd in 
de te reguleren organisaties. Opzettelijk overtredende 
organisaties zullen dan milieugevolgen in hun besluit-
vorming verdisconteren en falende organisaties 
kunnen leren hoc zij bun fouten in de toekomst 
kunnen voorkomen. Verinnerlijking van milieuvoor-
schriften vereist een goede communicatie. Daardoor 
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kan enerzijds de organisatie kennis krijgen van de 
verwachtingen uit de samenleving over haar milieu-
gedrag en anderzijds de handhaving aansluiten bij de 
cultuur en de structuur van de betreffende organisaties 
(vergelijk Hommes en Van 't Hof, 1989, p. 39). 
Responsieve handhaving zoekt aansluiting bij de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en het zelfre-
gulerend vermogen van organisaties. Getracht wordt 
een leerproces binnen de organisatie op gang te 
brengen en de responsiviteit te verhogen. 

Responsieve handhaving komt niet in de plaats van 
cooperatieve of punitieve handhaving, maar omvat 
beide en vult deze aan met handhavingsacties die 
inhaken op de culturele factor. Wij beperken ons in 
het volgende tot verschillende manieren waarop 
hieraan inhoud kan worden gegeven. Hoewel 
hieronder geen sprake is van een uitputtende 
opsomming en de beschreven instrumenten nog volop 
in ontwikkeling zijn, kunnen zij naar onze mening een 
zeer belangrijke rol spelen bij responsieve handhaving. 

In de eerste plaats kunnen organisaties en 
werknemers zich zelf verplichten aan bepaalde 
(milieu)normen te voldoen. Hiertoe kunnen (branche-) 
organisaties eventueel convenanten met de overheid 
afsluiten, waarin zij inspanningsverplichtingen 
aangaan om bepaalde milieudoelen te bereiken. Deze 
normen kunnen in bedrijfscodes worden vastgelegd. 
Daarbij kan zijn voorzien in een systeem van interne 
handhaving waarin compliance officers toezien op de • 
naleving van deze regels. Zij functioneren tevens als 
intermediair tussen organisatie en overheid en samen-
leving. Zij kunnen externe eisen zodanig articuleren 
dat zij aansluiten bij de bedrijfscultuur. 

Voorts kunnen organisatorische voorzieningen 
worden getroffen. Daarbij is te denken aan meld-
punten en klachtenregelingen. Interne kritiek vergroot 
het leervermogen en de responsiviteit van organisaties 
(Van Stokkom, 1994, p. 113). Er kan een bedriffsintern 
milieuzorgsysteem opgezet worden waarmee bedrijven 
de zorg voor het milieu integreren in hun bedrijfs-
voering. Een milieuzorgsysteem kan worden 
omschreven als 'het samenhangend geheel van beleids-
matige, organisatorische en administratieve maatre-
gelen, gericht op het inzicht krijgen in, het beheersen 
en waar mogelijk verminderen van de effecten van de 
bedrijfsvoering op het milieu' (Notitie Bedrijfsinterne 
Milieuzorg, TK 1988-1989, 20633, nr. 3). 
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Een bedrijfsintern milieuzorgsysteem houdt in dat 
normvaststelling, controle en handhaving door de 
organisatie zelf plaatsvinden. Het legt het milieubeleid 
van een organisatie vast, geeft aan wie verantwoor-
delijk zijn voor de uitvoering daarvan en voorziet in 
een terugkoppeling van gegevens door interne 
controles, audits en rapportages (Van Gestel, 1994, p. 
167). Een organisatie schept daarmee zelf de 
voorwaarden voor een betere naleving en levert de 
handvatten voor een doelmatiger handhaving. De 
kwaliteit van de milieuzorg kan worden gekoppeld 
aan de zorg voor arbeidsveiligheid en produktkwa-
liteit. Er kan daardoor een 'synergetisch' effect 
ontstaan (Zwetsloot en Sprengers, 1992). 

Ten slotte kan een organisatie zelf verantwoorde-
lijkheid op zich nemen voor de handhaving. Zo kan 
men een milieu-audit laten verrichten door milieu-
accountants, waarbij de organisatie op milieu-aspecten 
wordt doorgelicht. De afspraak vooraf dat de resul-
taten openbaar zullen worden gemaakt, dient als een 
belangrijke stimulans. Organisaties kunnen hun 
milieuzorgsystemen inrichten volgens de standaard 
van een certificeringsbureau en om certificering 
vragen. 

Aan zelfregulering als alternatief handhavingsmiddel 
zijn risico's verbonden. Bij het sluiten van conve-
nanten bestaat het gevaar dat de macht van de 
sterkste of best georganiseerde partij de doorslag geeft 
in de onderhandelingen. Overleg tussen multinationale 
ondernemingen of branche-organisaties en slecht 
samenwerkende handhavingsinstanties kan leiden tot 
a fhankelijkheidsrelaties en belangenverstrengeling, 
waarbij collusie of inkapseling van ambtenaren niet 
denkbeeldig is (Van den Heuvel, 1993). Daarnaast 
bestaat het gevaar dat organisaties zelfregulering 
alleen gebruiken om een schijn van cooperatie op te 
houden, of om het imago van de organisatie te verbe-
teren. Bedrijfscodes of interne milieuzorgsystemen 
maken dan deel uit van de public relations van een 
organisatie en dienen louter als window dressing. 

Zelfregulering en het stimuleren van regelconform 
gedrag dienen niet vrijblijvend te zijn. Het punitieve 
element, of de dreiging daarmee, blijft — als stok 
achter de deur — een belangrijk bestanddeel van 
responsieve handhaving. Organisaties moeten zonodig 
gedwongen worden zelfregulering en overleg serieus te 
nemen. Wanneer bestuurlijke handhavers door belan- 
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genverstrengeling niet bij machte zijn op te treden of 
organisaties zelfregulering slechts gebruiken als 
window dressing, dan dient het O.M. als onafhan-
kelijk handhaver punitief op te treden. Met andere 
woorden, zelfregulering vindt altijd plaats 'in de 
schaduw van het (straf)recht'. 

Strafrecht en responsieve handhaving 

Gewoonlijk wordt het strafrecht bij de handhaving 
van milieurecht de rol van ultimum remedium toebe-
deeld." In de eerder aangehaalde leidraad van het 
O.M. wordt afscheid genomen van deze gedachte. 
Daarin stelt het O.M. zich op het standpunt dat er bij 
de handhaving van het milieurecht in beginsel steeds 
strafrechtelijk dient te worden opgetreden.' Hoewel 
daadwerkelijk strafrechtelijk optreden in een respon-
sieve handhavingsstijl niet altijd noodzakelijk zal zijn, 
is het strafrecht wel onmisbaar. Deze prominente rol 
voor het strafrecht berust op de onafhankelijke positie 
en de morele autoriteit van het O.M. en op de uitge-
breidheid van het instrumentarium. 

De onafhankehjke positie van het O.M. 

Handhaving is de laatste schakel van de regulerings-
keten. Bestuursorganen zijn veelal in alle fasen 
daarvan betrokken, bij de normstelling (vergunning-
verlening) en bij de uitvoering (toezicht) en ten slotte 
bij de handhaving. Bestuursorganen wegen daarbij 
voortdurend belangen af. Daarbij heeft het milieu- 
belang niet automatisch voorrang boven economische . 
belangen. Niet zelden is een bestuursorgaan zoals een 
gemeente zelfs afhankelijk van een onderneming in 
verband met werkgelegenheid, vooral als het gaat om 
een grote onderneming en een relatief kleine 
gemeente. 

Deze omstandigheden brengen met zich mee dat een 
bestuursorgaan veelal langdurige banden heeft met de 
te reguleren onderneming. Vaak heeft men zich in de 
fasen voorafgaande aan de handhaving al gecommit-
teerd, door verwachtingen te wekken, toezeggingen te 
doen, actief en passief te gedogen, te onderhandelen 
enzovoort. Bestuursorganen zullen veelal de relatie 
met de onderneming niet op het spel willen zetten en 
daarom kiezen voor een cooperatieve wijze van 
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handhaving. Van het doorzetten van handhavings-
acties komt daardoor uiteindelijk vaak weinig 
terecht. 13  

Het O.M. heeft daarcntegen cen onafhankelijke 
positie en opereert vanuit een eigen verantwoorde-
lijkheid, gericht op het algemeen belang (Van de Bunt, 
1990). Waar het bestuur door belangenverstrengeling 
niet bij machte is te handhaven, kan het O.M. als 
relatieve buitenstaander wel effectief optreden. Dit is 
met name ook van bclang indien een bestuursorgaan 
zelf boter op het hoofd heeft of zelf als dader kan 
worden aangemerkt. 

Gezicn de risico's van cooperatieve handhaving is 
het verstandig indien het O.M. een zekere afstand 
bewaart tot de te reguleren organisaties en er voor 
waakt verstrikt te raken in allerlei stroperige overleg-
situaties. Het O.M. dient `geen handel te drijven met 
rechtszekerheid' (Van Stokkom, 1994, p. 112). 

Uitgebreid instrumentarium 

Hocwel er relatief beperkt gebruik van wordt 
gemaakt (Samkalden, 1991) bevat het milieustrafrecht 
een uitgebreid arsenaal aan sancties en maatregelen 
om effectief en naar evcnredigheid op te treden tegen 
milieucriminaliteit. Dit is zeker het geval in verge-
lijking met het bestuursrecht." Dreiging met, en het 
zonodig opleggen van, een op het ongeoorloofde 
gedrag toegesneden sanctie zijn veelal uiterst effecticf. 
Men denke aan boetes en het afromen van illegaal 
verkregen winsten. Het resultaat van de belangenaf-
weging van organisaties kan hierdoor sterk worden 
beInvloed. Nalatige bedrijven kunnen worden 
gedwongen milieuvoorzieningen te treffen. Bovendien 
heeft het 0.M., in tegenstelling tot bestuursorganen, 
de mogelijkheid om naast de organisatie als zodanig, 
individuele werknemers of leidinggevenden aan te 
pakken door te dreigen met boetes, dienstverlening en 
zonodig gevangenisstraf. Behalve het grote aantal 
wettelijke sancties en maatregelen en de mogelijkheid 
ook individuen te vervolgen heeft het strafrecht in 
vergelijking met het bestuursrecht nog een extra 
wapen: de publiciteit. 

Bedrijven zijn afbankelijk van de markt en moeten 
daarom een respectabel imago hebben. Voor een 
bcdrijf is bet daarom belangrijk een betrouwbare en 
verantwoordelijke indruk te maken. Ook non profit 
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organisaties hechten hieraan groot belang. 
Organisaties zijn gevoelig voor de aantasting van de 
goede naam en reputatie. De kracht van strafrech-
telijk optreden tegen organisatiecriminaliteit ligt 
daarom niet slechts in het effect van de opgelegde 
sanctie, maar vooral ook in de negatieve publiciteit 
die het gevolg is van een eventueel strafproces. Een 
strafproces tast de goede naam en de reputatie van 
een organisatie aan en bestempelt het gedrag van een 
organisatie officieel als aflceuringswaardig. Dit proces 
noemt Braithwaite shaming (Braithwaite, 1989). 

Uiteraard heeft ook het bestuur autoriteit om 
bepaald gedrag als aflceurenswaardig te bestempelen. 
Bestuurlijke rechtshandhaving beperkt zich echter tot 
het herstellen van de wettelijke situatie. Het strafrecht 
gaat echter een stap verder en benadrukt het moreel 
aflceurenswaardige van bepaald gedrag.' 5  Zo wordt het 
ook door organisaties ervaren. Overtreding van 
milieuregels wordt binnen de (sub)cultuur van het 
bedrijfsleven nog vaak niet als crimineel beschouwd. 
Milieudelicten worden niet zelden gezien als gerecht-
vaardigd — want economische noodzakelijk — of zelfs 
bewonderd als slim zaken doen. En een bezwaar- of 
beroepsschrift-procedure wordt in deze context 
beschouwd als een zakelijk meningsverschil met de 
overheid. Strafrechtelijke handhaving door het O.M. 
daarentegen benadrukt de normatieve lading van het 
milieurecht en het criminele karakter van milieude-
licten. Het O.M. heeft daardoor `morele autoriteie.' 

Responsieve handhaving vergt een creatief en vooral 
genuanceerd gebruik van het strafrechtelijk instrumen-
tarium. Het O.M. dient niet te volstaan met de 
gebruikelijke geldboete of gevangenisstraf. Als deze 
sancties al effect hebben is het de vraag of dit beklijft. 
Een strafproces stigmatiseert en werkt daardoor 
mogelijk zelfs averechts. Het kan leiden tot uitstoting 
en verharding en alle bereidwilligheid wegnemen om 
aan naleving van regels mee te werken. Daarom moet 
een organisatie altijd de kans krijgen om zich te 
rehabiliteren. Als een organisatie zich inspant om 
herhaling te voorkomen en laat zien dat zij van haar 
fouten heeft geleerd, dan moet zij ook van alle blaam 
worden gezuiverd. Het sluitstuk van shaming door het 
strafrecht is de reIntegratie van de organisatie in de 
maatschappij. Reintegrative shaming maakt het straf-
recht bij uitstek geschikt om bedrijven tot regelna-
leving te bewegen. Het doet een beroep op het 
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(latente) maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel 
van organisaties. Doordat organisaties een tweede 
kans krijgen, stimuleert deze wijze van handhaving 
zelfregulering. 

G.M. en zelfregutering 

Ter voorkoming van verdere overtredingen heeft het 
O.M. de mogelijkheid zelfregulering door een organi-
satie te stimuleren of zelfs af te dwingen." Ten eerste 
maakt art. 8 sub c WED het mogelijk de verplichting 
op te leggen om bepaalde voorzieningen te treffen, 
teneinde veroorzaakte milieuschade ongedaan te 
maken en verdere overtreding te voorkomen. Dit kan 
tevens worden bedongen als voorwaarde bij een sepot 
of transactie. Het O.M. kan dus bij voorbeeld eisen 
dat een bedrijf door een milieu-accountantsbureau een 
milieu-audit laat verrichten en vervolgens naar 
aanleiding van dit onderzoek een milieuzorgsysteem 
opzet. Mn dit zorgsysteem kunnen dan weer 
rapportage-plichten worden gekoppeld ten behoeve 
van de handhaving. 

Het bestaan van een bedrijfsintern milieuzorg-
systeem is van positieve invloed op strafrechtelijke 
handhaving. Door het zorgsysteem en de interne 
controles en audits zijn oorzaken van overtredingen 
beter op te sporen en is beter te achterhalen wie 
daarvoor verantwoordelijk is. Een milieuzorgsysteem 
opent als het ware een venster waardoor het O.M. 
binnen in ecn organisatie kan kijken. Voorts kan het 
O.M. zijn tenlastelegging en bewijsvoering mede 
baseren op de normen en verplichtingen neergelegd in 
het milieuzorgsysteem. Ten slotte maakt een milieu-
zorgsysteem het makkelijker om een organisatie op 
grond van art. 51 Sr te vervolgen. 

Responsieve handhaving door her G.M. 

De wijze waarop het O.M. optreedt tegen milieucri-
minaliteit dient af te hangen van de feitelijke oorzaken 
van de betreffende overtreding. Wanneer economische 
motieven aan regelovertreding ten grondslag liggen, 
past een zakelijke reactie. Door punitieve handhaving 
moet het bedrijf duidelijk worden gemaakt dat milieu-
overtreding verliesgevend is. Het onrechtmatig 
verkregen voordeel van de overtreding wordt 
a fgenomen en de kosten van regelovertreding dienen 
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te worden verhoogd door het opleggen van sancties en 
het activeren van negatieve publiciteit. Daarnaast 
moet worden gekeken naar mogelijkheden om binnen 
de organisatie een leerproces op gang te brengen 
waardoor de maatschappelijke gevolgen van het eigen 
handelen in de besluitvorming worden meegewogen. 

Bij milieudelicten die zich meer door organisato-
rische factoren laten verklaren past geen strikt 
punitieve reactie. Handhaving dient een cooperatief 
karakter te hebben, maar dan wel in de schaduw van 
het strafrecht. In concreto betekent dit dat in eerste 
instantie een proces-verbaal wordt opgemaakt. Voor 
de nalatige organisatie is dit een duidelijk signaal dat 
de overtreding serieus wordt genomen. Nadat het 
proces-verbaal is opgemaakt kan een cooperatieve 
weg worden bewandeld. Een passende afdoeningsva-
riant is dan een sepot of transactie onder de 
voorwaarde dat er op kosten van de overtreder een 
extern onderzoek of milieu-audit komt. Daarmee 
kunnen de organisatorische factoren die aan de 
overtreding ten grondslag hebben gelegen bloot 
worden gelegd. Het O.M. kan zelfs met de organisatie 
overeenkomen dat een bedrijfsintern milieuzorg-
systeem wordt opgezet. Wanneer regelovertreding het 
gevolg is van organisatorische gebreken en de nalatige 
organisatie meewerkt aan zelfregulering, dan is het 
genereren van negatieve publiciteit (shaming) niet 
functioneel omdat het bedrijf heeft laten zien niet 
onverschillig te staan ten opzichte van het milieu. 

Dit ligt anders wanneer er sprake is van een 
bedrijfscultuur waarin milieudelicten worden veroor-
zaakt door onverschilligheid, slordigheid en gebrek 
aan motivatie. Hier is in eerste instantie een duidelijk 
afkeurend signaal op haar plaats. Vervolgens moet 
worden geprobeerd een groter verantwoordelijkheids-
gevoel binnen de organisatie te kweken. In deze 
situatie ligt het voor de hand de publiciteit in te 
zetten, als katalysator voor het opwekken van 
schaamte. In de eerste plaats kan op grond van art. 7 
sub g WED een rechterlijke uitspraak openbaar 
worden gemaakt. In de tweede plaats kan het O.M. 
zelf bewust de publiciteit zoeken door een persbericht 
uit te laten gaan of een persbericht als voorwaarde op 
te nemen bij een transactie.' In de Verenigde Staten 
kan een organisatie zelfs worden gedwongen publie-
kelijk berouw te tonen, getuige de volgende `adver-
tentie' in de Wall Street Journal. 
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WARNING! The illegal disposal of toxic wastes will 
result in jail. We should know, we got caught! Pollution 
of our environment has become a crisis. Intentional 
clandestine acts of illegal disposal of hazardous waste, 
or 'midnight dumping' are violent crimes against the 
community. Over the past 2 years almost a dozen Chief 
Executive Officers of both large and small corporations 
have been sent to jail by the L.A. Toxic Waste Strike 
Force. They have also been required to pay huge fines; 
pay for cleanups; speak in public about their misdeeds 
and in some cases place ads publicizing their crime and 
punishment. The risks of being caught are to high, and 
the consequences if caught are not worth it! We are 
paying the price. Today, while you read this ad our 
President and Vice President are serving time in frill 
and we are forced to place this ad. Please take the legal 
alternative and protect our environment. 

Het is de vraag of het stigma dat aldus wordt 
opgeroepen niet juist tot verharding leidt en daarmee 
de reIntegratie belemmert. Een duidelijk signaal, 
versterkt door middel van publiciteit, kan echter we 
functioned zijn. Daarnaast moet een organisatie met 
de gevolgen van haar daden worden geconfronteerd 
door de vcrplichting de toegebrachte milieuschade te 
herstellen en een milieuzorgsysteem op te zetten dan 
wel uit te voeren. Ook kan een organisatie worden 
verplicht compliance officers aan te stellen die de 
bedrijfscultuur van binnen uit beInvloeden. Werkt een 
organisatie aan dergelijke maatregelen mee, dan is het 
vervolgens aan het O.M. om de organisatie weer van 
alle blaam te zuiveren. Dit laat zich in elk geval 
vertalen in ecn aanzienlijke strafvermindering en — zo 
mogelijk nog belangrijker — het O.M. dient in het 
requisitoir of in een persbericht nadrukkelijk te wijzen 
op het nieuwc bedrijfselan. 

Een goed voorbeeld van responsieve handhaving 
door het O.M. is de zaak 	Dit bedrijf liet, 
zonder vergunning, blikken shredderen waarin zich 
nog allerlei chemicalien bevonden. Vervolgens werden 
de blikken als gewoon afval aan de AVR aangeboden. 
Het O.M. kwam tot een schikking van 11. 250.000. 
Daarbij werd tevens afgesproken dat het bedrijf zich 
op eigen kosten door een extern bureau zou laten 
doorlichten op milieu-aspecten en dat via de pers 
ruchtbaarheid zou worden gegeven aan de gang van 
zaken rond het bedrijf. Dit heeft inderdaad plaatsge- 
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vonden. Inmiddels heeft het bedrijf voldaan aan de 
aanbevelingen van het bureau naar aanleiding van het 
milieu-audit en zullen O.M. en provincie gezamenlijk 
de pers inlichten over de geslaagde operatie bij het 
bedrijf. 

Conclusie 

In het voorgaande is milieucriminaliteit benaderd 
als een vorm van organisatie-criminaliteit. Een 
effectieve bestrijding van milieucriminaliteit dient aan 
te sluiten bij de oorzaken en motieven van organisa-
tiecriminaliteit. Zonder een verklaring als de meest 
juiste aan te wijzen, kunnen drie factoren worden 
benoemd die in meerdere of mindere mate een rol 
spelen: economische, organisatorische en culturele 
factoren. De wijze van handhaving in een concreet 
geval dient afhankelijk te zijn van het gewicht van 
deze factoren. Responsieve handhaving is zo een 
passende reactie op milieu-overtreding. Daarbij geldt 
als uitgangspunt dat naleving op lange termijn pas 
verzekerd is indien de milieunormen zijn geaccepteerd 
en via een leerproces zijn verankerd in de betreffende 
organisaties. Zelfregulering kan hierbij een belangrijke 
rol spelen. 

Het strafrecht vervult een essentiele functie bij 
responsieve handhaving. Deze berust op de onafhan-
kelijke positie en morele autoriteit van het O.M. en 
op het uitgebreid arsenaal aan sancties en maatre-
gelen. Het O.M. beschikt bovendien over het wapen 
van de publiciteit. Door het stigmatiserend karakter 
kan een strafproces organisaties raken waar zij 
gevoelig zijn, namelijk in hun reputatie. Indien het tot 
shaming komt, dient een organisatie wel altijd de 
gelegenheid te krijgen van alle blaam te worden 
gezuiverd. Dit kan bij voorbeeld door het herstellen 
van de milieuschade en/of het invoeren van vormen 
van zelfregulering, zoals het invoeren van een bedrijfs-
intern milieuzorgsysteem of bedrijfscodes, het laten 
verrichten van milieu-audits, het aanstellen van 
compliance officers, enzovoort. Het O.M. kan dit 
vervolgens weer publieke bekendheid geven, bij 
voorbeeld door een persbericht uit te laten gaan. 
Aldus heeft het O.M. bij de bestrijding van milieucri-
minaliteit ook een reclasseringsfunctie en komt er toch 
nog jets terecht van de resocialisatie-gedachte. 
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Noten 

' Zowel in 1992 als in 1993 zijn 
ruim zevenduizend milieudelicten 
geverbaliseerd. Zie E.A.I.M. van 
den Berg, Openbaar ministerie en 
milieu: terughlik op 1992, WODC, 
K33, 1994. 

Dit is ook de mening van het 
Openbaar Ministerie. Naar 
aanleiding van de Leidraad poor 
de strafrechtelijke handhaving van 
het milieurecht waarin het 0.M. 
deze overtuiging formuleerde 
daagt M.V.C. Aalders het O.M. 
uii eens met concrete bewijzen te 
komen (Het Parool van 18 juli 
1994). Om welke bedrijven gaat 
het? 131fiven de vage toespelingen 
over 'criminaliteit in de boven-
wereld'. Die hebbcn weinig 
betckenis als geen man en paard 
worden genoemd.' In dit artikel 
worden cnkele voorbeelden 
genoemd. Op dit moment wordt 
aan de Vrije Universiteit 
onderzoek vcrricht naar de aard 
en omvang van organisatiecrimi-
naliteit in enkele bedrijfstakken. 
' Vergelijk Van de Bunt, 1992, 
p. 6. 
' Over het onderscheid tussen 
organisatiecriminaliteit en georga-
niseerde misdaad met betrekking 
tot milieucriminaliteit zie ook Van 
Vugt en Boet, pp. 101-104. 

Met georganiseerde milicucrimi-
naliteit bedoeld men dan met 
name de zogenaamde afvalmaffia. 
^ Ook in het strafrecht kijkt men 
er nog wat onwennig tegenaan. 
Organisatiecriminaliteit valt niet 
onder de definitie van (zwztre) 
georganiseerde criminaliteit. Het 
is ook geen groepscriminaliteit. 
Daarbij is het vaak zecr lastig om 
uit te zoeken hoe bevelsstructuren 
!open en te achterhalen met welke 
intentie delicten worden gepleegd. 
' In dit verband wordt wel 
gesproken van bounded rationality 
(March, LG. en H.A. Simon, 
Organizations, Wiley, New York, 
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1958). Hiermee wordt kritiek 
geleverd op het feit dat in dit 
model geen rekening wordt 
gehouden met de beperkte cogni-
tieve vermogens van de mens. In 
een complexe situatie die zij niet 
kunnen overzien construeren 
mensen een gesimplificeerd model. 
Mensen handelen rationeel binnen 
dit subjectief gekleurde model van 
de werkelijkheid. Mensen streven 
bovendien niet naar maximale 
informatie, maar naar voldoende' 
informatie (satisficing). 

Een duidelijk voorbecld hiervan 
vormt de affaire rond de 
Slavenburg bank. Daar werden 
door de hoofddirectie zeer hoge 
winstcijfers van de filiaalhouders 
geeist. De hoofddirectie was in 
het geheel niet geinteresseerd in 
de herkomst van de winst. 
Behaalden de filiaalhouders niet 
de vereiste winsten, dan werden 
zij tijdens een plcnaire verga-
dering zwaar op hun nummer 
gezet. De winsten konden alleen 
worden behaald door niet 
kieskeurig te zijn wat betreft 
klanten en zwart geld anoniem te 
accepteren. Voor een goede 
beschrijving zie: Wempe, J. en K. 
Melis, Management en monad, 
Leiden, H.E. Stenferd Kroese, 
1991, pp. 119-131. 

Deze gegevens zijn afkomstig 
van: Vliet, E.W.O. van, De It's uit 
de Unker-affaire, Ministerie van 
VROM, Hoofdafdeling 
Handhaving Milieuwetgeving, 
1988. 

1 ° Deze gegevens zijn aficomstig 
van: Ruiter, E. en M. Wijbrandi, 
Handhaving van milieu(on)recht 
m.b.t. de Cindu in Uithoorn. 
doctoraalscriptie Vrije 
Universtiteit Amsterdam, 1992. 
" Van de Bunt onderscheidt drie 
opvattingen over het ultimium 
remedium karakter van het straf-
recht. Zij berusten alle op onjuiste 
vooronderstellingen over het 
strafrecht. Volgens hem dient de 



keuze om milieurecht al of niet 
strafrechtelijk te handhaven af te 
hangen van 'het al of niet 
aanwezig zijn van ethische 
onwaarde, van toereikende 
sancties, van schadelijke 
neveneffecten van sancties en van 
een daadkrachtige administratie' 
(Bunt, H.G. van de, Is strafrecht 
in de handhaving van milieurecht 
ultimum remedium?, in: 
Wladimiroff, M. (red.), Facetten 
van economisch strafrecht, Gouda 
Quint, Arnhem, 1990, pp. 
85-104). 
' 2  In de Leidraad voor de straf-
rechtelijke handhaving van het 
milieurecht wordt onderscheid 
gemaakt in drie typen 

inrichtingsgebonden milieu-
delicten, vrije-veldelicten en 
(middel-)zware milieucriminaliteit. 
Bij vrije-velddelicten en (middel-) 
zware milieucriminaliteit, 
waaronder de leidraad ook 
organisatiecriminaliteit rekent, 
wordt altijd in eerste instantie 
strafrechtelijk opgetreden. Bij 
inrichtingsgebonden delicten is 
het bestuur primair verantwoor-
delijk voor de handhaving, maar 
bij overtredingen van enige 
importantie dient ook steeds 
strafrechtelijk te worden 
opgetreden. Strafrechtelijk 
optreden is voorts opportuun als 
er sprake is van economisch 
voordeel of concurrentiever-
valsing. 

De beschreven voorbeelden van 
Uniser en Cindu laten dit 
duidelijk zien. Zie voor deze 
problematiek ook Van Vugt en 
Boet, 1994 en in Nous Maintien-
drons van Bestuurskundig en 
Juridisch Adviesbureau Klinkers 
BV, 1993. 

Zie ook IOHM, Eerste rapport 
verhouding Justitie-Bestuur bij de 
handhaving van het milieurecht, 
Tweede Kamer 1977-1978, 14315, 
nr. 4, pp. 27-28. 
' 5  De dwangsom bij voorbeeld 

mag niet worden aangewend om 
te straffen. Vz AGRvS 20 juli 
1990, AB 1991 nr 245. 
' 6  `Morele autoriteit' veronderstelt 
wel dat het selectief gebruikt 
wordt en dat de toepassing ervan 
ook daadwerkelijk effectief is. 
Anders verliest het strafrechtelijk 
optreden snel aan geloofwaar-
digheid. 
'"Government enforced selfregu-
lation' (Braithwaite, 1989). 
'" Aan het activeren van negatieve 
publiciteit via de media zijn wel 
gevaren verbonden. Het mag niet 
uitmonden in een mediaoorlog 
tussen O.M. en bedrijfsleven. 
Daarnaast zullen kranten vermoe-
delijk meer genteresseerd zijn in 
persberichten waarin de 
wandaden van een bedrijf worden 
gemeld, dan in persberichten 
waarin staat dat het allemaal toch 
weer is goed gekomen. 
19  Handhaving, maart/april 1994, 
p. 18. 
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Handhaving en zelfregulering 
Milieurecht in bedrijven 

dr. M.V.C. Aalders* 

Inleiding 

De laatste tien jaar zoeken veel overheden in 
geIndustrialiseerde westerse democratieen de oplossing 
van het milieuprobleem in een hardere strafrechtelijke 
aanpak. In Nederland werd 1 april 1994 een wijziging 
van de Wet op de Economische Delicten van kracht 
(Stb. 1994, 135) waardoor voor misdrijven 
vrijheidsstraffen mogelijk werden tot zes jaar en 
geldboetes tot tweehonderdduizend gulden (oplopend 
tot een miljoen gulden in het geval dat de dader een 
rechtspersoon is). Landen als de Verenigde Staten, 
Japan, Duitsland gingen Nederland voor in de 
verhoging van de strafsancties voor milieudelicten. 

Er is stellig een aantal goede argumenten te 
bedenken voor de toepassing van strafsancties op 
overtreding van normen die de economische orde 
betreffen. Een van de bekendste argumenten komt van 
de neo-klassieke economen en van de adepten van de 
opportuniteitstheorie in de criminologie, gecombi-
neerd met afschrikkingstheorie: speel in op de kosten-
bewustheid van de overtreders en schroef de 
geldboetes die dreigen bij overtredingen van wetten 
zodanig op dat misdaad niet meer loont. Deze 
theorieen snijden juist in het geval van milieucrimina-
liteit als verschijnsel van organisatiecriminaliteit niet 
altijd hout (Van de Bunt, 1992; vergelijk Etzioni, 
1993; daarentegen Bovenkerk, 1993). 

Er zijn ook argumenten tegen het criminaliseren van 
milieuvervuilende handelingen. Te denken valt aan de 
hoge kosten en de complexiteit van de strafrechtelijke 
procedure en aan de potentiele effecten van overkill: 
het strafrecht werkt uit oogpunt van verbetering van 

* De auteur is rechtssocioloog en verbonden aan het 
Centrum voor Milieurecht, Universiteit van Amsterdam. 
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het milieu vaak contraproduktief en kan een gebrek 
aan commitment van de veroordeelde tot gevolg 
hebben. Overreden is goedkoper dan straffen. Het 
strafrecht mag dan meehelpen aan het `inprenten' van 
de norm, de internalisatie ervan is twijfelachtig. Men 
kan overtreders ook aanspreken op hun eigen 
waardensysteem en daarbij passen geen zware 
overheidssancties. 

De toepassing van strafsancties kan zowel in 
juridische zin als voor de strafrechtelijke organisatie 
nadelig zijn. Hulsman (1972) zei reeds over strafbaar-
stelling dat deze niet alleen maar moet plaats hebben 
op grond van de overweging dat men bepaald gedrag 
wil afdwingen. Wanneer de capaciteit van het 
handhavend apparaat worth overschreden of wanneer 
slechts schijnoplossingen worden geboden, kan men 
beter afzien van strafbaarstelling. Het risico van een 
strafrechtelijke aanpak is dat deze slechts aansluit bij 
negatieve verwachtingen van de normadressaat en 
zelfwerkzaamheid verhindert (zie Spitzer, 1992). 
Bardach en Kagan (1982, 112 e.v.) denken dat een te 
rigide strafrechtelijke benadering aanzet tot een 
georganiseerde subcultuur van verzet tegen regulering. 
Handhavers bereiken hun doel dan ook eerder door 
een synergie tussen straffen en overreden te bewerk-
stelligen (DiMento, 1993). 

Nut en effecten van de strafsanctie moeten worden 
afgewogen tegen mogelijke voordelen van meer 
belovende ideeen om naleving van normen af te 
dwingen, zoals het publiceren van de goede of 
kwalijke milieupraktijken van een bedrijf. Ook het 
stimuleren tot zelfwerkzaamheid behoort tot die 
ideeen. Voorstellen voor meer interne controle 
(aangeduid met het wat oneigenlijke begrip `zelfhand-
having') en ontwikkeling van milieuzorg in bedrijven 
(en certificering daarvan) zijn in een aantal landen in 
opkomst, met name binnen de EU. De Emas-veror-
dening (Equal Management and Audit Scheme) 
`inzake de vrijwillige deelneming van bedrijven uit de 
industriele sector aan een communautair milieu-
beheer- en milieu-auditsysteem' is daarvan een 
voorbeeld (Verordening (EEG) nr. 1836/93, PB nr. L 
168/1 van 10.7.93). Het is echter de vraag of justitie 
hierdoor met andere ogen naar milieucriminaliteit 
gaat kijken. Op het eerste gezicht (Leidraad, 1994) is 
dat bepaald niet het geval. Bij het O.M. overheerst 
nog het beeld van de deterrence-benadering, in tegen- 
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stelling tot de compliance-benadering (Reiss, 1984). 
In het milieubeleid van de Nederlandse regering 

wordt echter ook een meer op consensus gerichte 
benadering ontwikkeld onder de noemer van bedriffs-
interne milieuzorgsystemen (BIM). Zo'n milieuzorg-
systeem is `bedrijfsintern' omdat het een management-
instrument is van het betrokken bedrijf. De overheid 
wijst er in de regeringsnotities waarin dit beleid wordt 
gestimuleerd met nadruk op dat het BIM door het 
bedrijfsleven vrijwillig moet worden geadopteerd (TK 
1989-1990, 20 633, nrs. 1-2 en TK 1993-1994, 20 633, 
nr. 5). 

Het BIM zou men dan ook een vorm van zelfregu-
lering kunnen noemen. De overheid activeert en 
stimuleert die zelfregulering door het uitoefenen van 
zachte drang op branche-organisaties (doelgroepen-
beleid) en het uitlokken en subsidieren van experi-
menten met bedrijfsinterne milieuzorgsystemen. 
Hierdoor is het BIM veeleer een vorm van `geregu-
leerde zelfregulering' (Aalders, 1993; Wilthagen, 
1993), of `geconditioneerde zelfregulering' (Eylander, 
1993) geworden dan een vorm van pure zelfregulering 
(zie ook Braithwaite, 1982 en Ayres en Braithwaite, 
1992). 

Hieronder tracht ik de volgende vragen te beant-
woorden: Hbe zal het strafrechtelijk apparaat 
reageren op ontwikkeling van milieuzorg in bedrijven? 
Welke betekenis heeft `zelfregulering' voor de 
opsporing en vervolging van milieucriminaliteit? 
Welke verwachtingen bestaan er ten aanzien van de 
verhouding tussen het met het toezicht op de naleving 
belaste bestuur en bedrijven en welke consequenties 
heeft dit voor de handhaving? Verandert het karakter 
van het bestuurlijke en strafrechtelijke optreden 
tegenover overtredingen van milieuregels hierdoor? 
Verliest het strafrecht aan betekenis? Of moet het 
steeds meer de `gaten' opvullen, die door de `zachte' 
aanpak van het bestuur zijn opengevallen? Het moge 
duidelijk zijn dat de antwoorden op deze vragen een 
zeer voorlopig en tentatief karakter dragen. 

Reactie strafrecht op milieucriminaliteit 

De inspanningen die sinds 1989, toen het Nationaal 
Milieuplan (NMP) verscheen, worden geleverd op het 
gebied van de handhaving van milieurecht hebben nog 
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nict tot veel tastbare resultaten geleid aan de output-
zijde van het strafrechtsysteem. Wel steeg het aantal 
processen-verbaal inzake milieudelicten. In 1989 steeg 
het aantal ter kennis van de politic gekomen milieu-
overtredingen en -misdrijven op grond van de Wet op 
de Economische Delicten van 2706 naar 4240 in 1990 
(Milieustatistiek CBS 1991). De registratie beperkte 
zich tot de Hinderwet, de Wet verontreiniging opper-
vlaktewateren, de Afvalstoffenwet en de Wet 
chemische afvalstoffen. Vooral de toename van de 
registratie van delicten op grond van de 
Afvalstoffenwet was groot. In 1991 werden er door 
het stafbureau van het Openbaar Ministerie 5851 
processen-verbaal geregistreerd, in 1992 nam het 
aantal toe tot 7200, maar in 1993 steeg het niet 
verder. De politic slaagde er niet in het aantal jaarlijks 
met twintig procent te verhogen, hetgeen doelstelling 
was van het O.M. In het Jaarverslag van het O.M. 
over 1993 zoeken de procureurs-generaal de oorzaken 
van deze stagnatie in de reorganisatie van de politic, 
waardoor deskundigheid weglekt en in de preventie, 
waaraan relatief veel aandacht is besteed. In 1990 
voorspelde de werkgroep Justitiele handhaving milieu-
wetgeving van het O.M. dat het aantal processen-
verbaal voor milieudelicten zou toenemen van 
ongeveer tweeduizend naar vijfenveertigduizend per 
jaar (Sociaal en Cultured Planbureau, 1990, p. 278). 
Wanneer het cijfer wordt uitgedrukt in ingeschreven 
strafzaken bij het O.M. dan wordt die norm bij lange 
na niet gehaald. In 1991 werden op grond van zes 
milieuwetten bij het O.M. 2972 strafzaken 
ingeschreven en in 1992 was dat 3770. Toch een 
aanzienlijke stijging met achthonderd. Een goed beeld 
geven deze statistieken niet. Bovendien is per 1 januari 
1993 met het in werking treden van de Wet milieu-
beheer het onderscheid tussen de genoemde wetten 
komen te vervallen. Statistisch gezien betekent deze 
concentra tie en integratie van milieuwetgeving een 
overgangsfase. 

Maar wat zeggen die getallen nu nog? Het heeft 
weinig zin in de rout van de cijferaars van het minis-
terie van Justitie te vervallen, die hun politieke verant-
woordelijkheid slechts gezag kunnen verlenen door op 
een hogere output van het apparaat te wijzen. Zo is in 
het beleidsplan van het O.M. Strafrecht met beleid 
(1990) voor 1995 het streven om 75 procent van alle 
0.M.-afdoeningen binnen drie maanden na ontvangst 
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af te handelen. Weliswaar hebben deze doorlooptijden 
betrekking op misdrijven, maar gelet op het juridisch 
ingewikkelde karakter van de milieu-overtredingen 
kunnen deze op dit punt niet vergeleken worden met 
een gemiddelde misdrijfzaak. Het is bekend dat 
milieuzaken veel tijd vragen. De helft van de tijd die 
de officier gemiddeld aan milieuzaken besteedt, gaat in 
overleg zitten. De recente personeelsuitbreiding — er 
functioneerden in 1992 binnen het O.M. zo'n 35 
milieu-officieren, uiteraard voor het grootste deel part-
time (Van den Berg, 1994) — is nog geen garantie voor 
een groter aantal vervolgingen. In de eerste plaats al 
niet omdat de zorg voor preventie van milieucrimina-
liteit aanzienlijk is verbeterd, ook al is dat nog niet 
wetenschappelijk-systematisch aangetoond. 
Waarschijnlijk zal het aantal overtredingen relatief 
teruglopen. Volstrekt onbekend is verder wat (bij 
voorbeeld op grond van besprekingen in het (provin-
ciaal) milieu-overleg) bestuurlijk dan wel strafrech-
telijk wordt `afgedaan', hoe die keuze wordt gemaakt 
en welke inspanningen gezamenlijk worden gepleegd. 

Belangrijker voor de afloop van milieustrafzaken is 
dat veel van de overtredingen op een efficientere wijze 
via transactie dan wel voorwaardelijk sepot kunnen 
worden afgedaan. Schikkingen waarbij de overtreder 
ter voorkoming van strafvervolging bedragen tot in de 
vijf nullen betaalt, zijn reeds lang gebruikelijk. 
Daarentegen lukt het maar mondjesmaat om milieu-
criminelen voor de strafrechter te dagen en ze veroor-
deeld te krijgen. Ingewikkelde procedurele kwesties, 
bewijsproblemen en onduidelijkheden in de wetgeving 
belemmeren dat, uitzonderingen daargelaten. 

Dat is niet typisch voor Nederland. Ook in de 
Verenigde Staten werkt het strafrecht in milieuzaken 
niet goed (DiMento, 1993). Onderzoek in Duitsland 
levert een soortgelijk beeld op. Een hoog percentage 
zaken dat voor de rechter wordt gebracht, wordt 
afgewezen. Verder bleek dat hoe hoger de sociale 
status van de verdachte was hoe minder kans deze 
had te worden veroordeeld (Meinberg, 1988). 

Een ambtenaar van EPA, het Amerikaanse milieu-
bureau van de regering, had tijdens een bezoek aan 
Nederland in 1992 kritiek op de aanpak van het O.M. 
Het O.M. hield zich veel te veel bezig met de kleine 
criminaliteit, terwijl grote bedrijven `niet aan de beurt' 
kwamen. Voorts zette ze vraagtekens bij het feit dat 
zaken niet werden afgehandeld. Het bleef, volgens 
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haar, bij een strafrechtelijke afdoening, `alsof het om 
een incident gaat'. Ten slotte stelde ze dat onvol-
doende aandacht werd besteed aan de ontneming van 
wederrechtelijk verkregen voordeel, herstel van milieu-
schade en daadwerkelijke beeindiging van overtre-
dingen (Handhaving, maart/april, nr. 2, 1993, p. 22). 

Toch heerst bij het O.M. niet de berusting die zo 
kenmerkend is voor veel bestuurlijke instanties waar 
sturing van de samenleving moeilijk zo niet 
onmogelijk wordt geacht en waar naar andere meer 
marktgerichte en klantvriendelijke verhoudingen met 
burgers wordt gezocht. Gebruikt het beleid de term 
`doelgroepen', bij politie en justitie spreekt men nog 
graag van potentiele overtreders, ook al wordt de 
term delinquent of crimineel gereserveerd voor een 
heel kleine kring milieuboeven die vanwege hun 
commune criminaliteit sowieso gedefameerd zijn. 

In de Leidraad Milieu (1994, p. 14) wordt overigens 
nogal mysterieus melding gemaakt van milieucrimina-
liteit die ook wordt gepleegd door gerespecteerde en 
ogenschijnlijk bonafide bedrijven in de tovenwereld'. 
Kennelijk refereerden de auteurs hierbij aan de 
invulling die Van de Bunt (1992) geeft aan het begrip 
organisatiecriminaliteit. Daaronder dienen de 
misdrijven te worden begrepen die individueel of 
groepsgewijs door leden van een gerespecteerde en 
bonafide organisatie worden gepleegd binnen het 
kader van de uitoefening van organisatorische taken 
(Van de Bunt, 1992, p. 6). Welke bedrijven nu precies 
deze organisatiecriminaliteit plegen, hoe het O.M. 
daar achter is gekomen en aan welke aanpak wordt 
gedacht, wordt niet vermeld. 

In ieder geval zit het O.M. vol ambitie, getuige de 
inleiding van de hand van de (toenmalige) procureur-
generaal mr. W. Sorgdrager, portefeuillehouder 
milieu, onder de titel De pioniersftise is voorbij. Na 
verwezen te hebben naar het plan van aanpak 
Imensivering van de strafrechtelijke handhaving milieu-
regelgeving (juni 1990) schrijft ze: `Inmiddels zijn we 
een aantal jaren verder, jaren waarin we ervaring 
hebben opgedaan en het strafrecht een duidelijke 
plaats hebben weten te geven in het handhavingsveld.' 
Dat klinkt bemoedigend, al is het resultaat moeilijk 
grijpbaar. Moeten we nu verwachten dat het elan en 
de voortvarendheid waarmee justitie van plan is 
milieudelicten aan te pakken weer snel teloor gaat als 
duidelijk wordt dat de milieuvervuiling moeilijk 
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vanuit een instrumenteel-strafrechtelijke visie te 
redresseren is — net als eerder bij de drugsbestrijding? 

Ontwikkeling bedriffsinterne milieuzorg 

Over reacties van het strafrechtelijk apparaat op de 
tendens tot zelfregulering is nog niet veel bekend. Wel 
kan uit interviews met individuele leden van het O.M. 
worden opgemaakt dat slechts een enkeling heeft 
nagedacht over de consequenties. (De interviews 
werden gehouden in het kader van een onderzoek 
naar de koppeling tussen milieuvergunning en milieu-
zorgsysteem. Dat onderzoek wordt in opdracht van 
het ministerie van VROM aan het Centrum voor 
Milieurecht verricht). 

Bedrijfsinterne milieuzorg wordt uiteraard aange-
moedigd. Men verwacht ervan dat bedrijven zelf orde 
op zaken zullen stellen. Een andere kwestie betreft de 
juridische gevolgen daarvan. Zo is 't het overdenken 
waard of een bedrijf dat onvoldoende zorg voor het 
milieu betracht (uitgaande van een BIM), kan worden 
aangesproken op onvoldoende zorgvuldigheid bij het 
in acht nemen van de zorgplichtbepalingen in het 
milieurecht. Kunnen leidinggevenden worden 
vervolgd? Zijn leidinggevenden — in de zin van artikel 
51 Wetboek van Strafrecht — aansprakelijk voor het 
ontbreken van een zorgsysteem? Moet de verantwoor-
delijkheid voor een BIM volgens het aanvaardings-
principe aan leidinggevenden worden toebedeeld (HR 
16 december 1986, NJ 1987, 321)? 

Hendriks (1994a) meent dat bedrijven niet tot een 
rapportage of verslaglegging (elementen van het BIM) 
zouden kunnen worden verplicht, omdat een 
verdachte niet kan worden gedwongen actief aan zijn 
eigen veroordeling mee te werken (nemo tenetur). Het 
tot strafrechtelijk bewijs bezigen van de resultaten van 
een technisch onderzoek dat een bedrijf zelf heeft 
uitgevoerd (monsterneming en analyse van de 
monsters), is op zijn minst problematisch te noemen. 
Meet-, analyse- en rapportageverplichtingen zijn 
uiteraard onontbeerlijk voor een goede beleidsvoering. 
Maar de vraag of de resultaten ook bruikbaar zijn 
voor het strafproces is van een geheel andere orde 
(Hendriks, 1994a, p. 159). De Hoge Raad oordeelt 
echter dat een dergelijk algemeen rechtsbeginsel in ons 
strafprocesrecht niet bestaat. Overigens moet ten 
aanzien van het beginsel dat niemand is gehouden 
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`zichzelf te beschuldigen' worden bedacht dat dit pas 
een rol speelt wanneer Cr een concrete verdenking 
bestaat. 

Ten aanzien van de zorgplicht ex artikel 14 Wet 
bodembescherming heeft het O.M. wel al enig succes 
geboekt. In tegenstelling tot wat menigeen verwachtte 
geeft de rechter blijk van een geringe terughou-
dendheid bij de interpretatie van de (vage) zorgplicht-
norm (Zie HR 26 oktober 1993, M en R, 1994, 2, nr. 
22, m.nt. Tideman). Het is nog te vroeg om te kunnen 
zeggen dat de zorgplichtbepalingen kunnen worden 
gehanteerd als aansporing om milieuzorgsystemen in 
bedrijven te ontwikkelen. Het is bovendien de vraag 
of dergelijke vage normen zich verdragen met het lex 
certa-beginsel. Waar sprake is van een zorgplichtbe-
paling als `kapstokartikel' kan de vraag worden 
gesteld of de betrokken materie qua normstelling Met 
beter dient te worden geregeld (vergelijk Hendriks 
I994b, p. 138). 

Enige inventieve en ervaren officieren — helaas 
slechts enkelen, want het bekende euvel van het grote 
verloop van milieu-officieren in verband met hun 
carriereplanning is nog niet opgelost — hebben het 
middel van de transactie beproefd. Zij legden daarbij 
de voorwaarde op dat de overtreder een milieuzorg-
systeem moest ontwikkelen of een milieu-audit (een 
element van het milieuzorgsysteem) moest ondergaan 
(zie Milieuzorg, TIC 1993-1994, 20 633, nr. 5, pp. 12- 
13). Maar voor het overige heeft men bij het 0.M. dat 
sinds enkele jaren een goed uitgewerkte milieu-
structuur met een vijftal commissies kent (vergelijk 
Leidraad, 1994, p. 48), nog weinig nagedacht over het 
vraagstuk milieuzorgsysteem in relatie tot 
handhaving. 

De regering wil nieuw beleid laten affiangen van de 
ervaringen in een aantal gemeenten die (in het kader 
van vergunningverlening en handhaving) de bedrijfsin-
terne milieuzorg stimuleren. Daaruit zou kunnen 
worden opgemaakt wat de juridische (on-)mogelijk-
heden zijn om clementen van het milieuzorgsysteem in 
een milieuvergunning vast te leggen en of daaraan 
feitelijke behoefte bestaat (TK 1993-1994, 20 633, nr. 
5 , P. 9). 

54 	Justitiiile verkenningen, jrg. 20, nr. 9, 1994 



Betekenis van `zelfregulering' voor opsporing en 
vervolging 

In de notitie Bedriffsinterne milieuzorg uit 1989 (TK 
1989-1990, 20 633, nrs. 1-2) wordt gesuggereerd dat 
bedrijven het `makkelijker' krijgen indien ze over een 
bedrijfsintern milieuzorgsysteem beschikken. In ieder 
geval zal de handhaving soepeler kunnen zijn als het 
BIM goed functioneert. Ze krijgen the benefit of the 
doubt (overigens, bij veel kleine en middelgrote 
bedrijven die geholpen door hun branche-organisaties 
of externe adviesbureaus een milieuzorgsysteem 
ontwikkelden zijn de boeken met handleidingen en 
werkbladen moeilijk de kast uit te krijgen). 

Of de officier van justitie die met een overtreder te 
maken krijgt, rekening houdt met het feit dat het 
bedrijf een BIM heeft, moet op grond van het DSM-
arrest (HR 17 december 1985, NJ 1986, 591) worden 
betwijfeld. Toch lijkt het er wel eens op of de in dat 
arrest benadrukte onafhankelijkheid van het O.M. 
voor sommige officieren in de praktijk een keurslijf 
betekent. In de overlegsituaties tussen bestuur en 
officier van justitie, waaraan doorgaans alle handha-
vende organen deelnemen, wordt beslist welke 
handhaver welke actie onderneemt, zodat bestuur en 
justitie van elkaars optreden in principe op de hoogte 
zijn. Over de daarmee gepaard gaande tendens dat het 
O.M. zij'n onafhankelijke positie steeds meer verliest 
en zich committeert aan afspraken met het bestuur, 
wordt verschillend gedacht. Die ontwikkeling lijkt wel 
haast vanzelfsprekend en bij het O.M. zelf ligt men 
daar niet wakker van, tot verdriet van menig straf-
rechtsgeleerde die meent dat 0.M.-leden te veel hun 
'beleidsfunctie' koesteren en hun crechtsfunctie' 
verwaarlozen (vergelijk Schalken, 1994). 

Het komt er dus op neer dat het strafrecht een 
terughoudende positie zou moeten innemen. De 
handhaving zal, ook volgens de notitie uit 1989, 
minder intens en ingrijpend zijn omdat in de optiek 
van de beleidsmakers de handhaving plaatsvindt op 
basis van vertrouwen. Aanzienlijke besparingen liggen 
in het verschiet en dat is natuurlijk altijd een topar-
gument in de politieke besluitvorming. 

Wat houdt die zelfregulering nu precies in? Zoals 
gezegd zijn bedrijfsinterne zorgsystemen te 
beschouwen als vormen van zelfregulering. Het 
zorgsysteem heeft betrekking op het geheel van 
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(organisatorische) condities, procedures, normeringen 
en (niet-statelijke) regels binnen de bedrijfsvoering dat 
een systematische en preventieve aandacht voor 
respectievelijk goede arbeidsomstandigheden en 
milieuzorg dient te bewerkstelligen en te waarborgen 
(Aalders en Wilthagen, 1994). Essentieel is dat derge-
lijke procedures en regels mede worden vastgesteld 
door degenen voor wie de regels zijn bestemd, respec-
tievelijk door hun vertegenwoordigers, en dat 
bovendien het toezicht op de naleving mede door deze 
groepen wordt uitgeoefend (vergelijk de definitie van 
Van Driel, 1989, p. 2). De achterliggende gedachte is 
dat de overheid door het structureren c.q. conditio-
neren van zelfregulering kan volstaan met minder of 
minder direct toezicht op de naleving van de wette-
lijke regels. Het koppelen van de vergunning aan 
bedrijfsinterne zorgsystemen is dan ook te 
beschouwen als een voorbeeld van `onderhandelend 
bestuur': het overheidsbestuur zal in overleg c.q. 
onderhandeling met de betrokken bedrijven en 
branches moeten komen tot het vaststellen van accep-
tabele niveaus van zelfregulering op basis van 
bepaalde — lang niet altijd rechtstreeks uit de wet af te 
lezen — criteria. 

In tegenstelling tot het arbo-zorgsysteem dat via 
`systeemgerichte artikelen' is vastgelegd in de Arbowet 
(artt. 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13 tot en met 20, 30 en 31), mist 
het milieuzorgsysteem een wettelijke grondslag. De 
reden hiervan is dat het bevoegd gezag slechts milieu-
voorschriften kan verbinden aan een vergunning en 
dat het zich niet kan inlaten met de organisatorische 
aspecten van het bedrijf. Dit is in jurisprudentie ook 
bevestigd (zie onder meer AGRvS 29 december 1992 
(Bergen op Zoom), NbABM 4e kw., 92-84). 

Wel kunnen bepaalde elementen van een milieuzorg-
systeem — de regeringsnotitie noemt er acht — in 
voorschriften, verbonden aan de milieuvergunning, 
worden opgenomen (artikel 8.13 Wet milieubeheer). 
De EG-raad stelde op 29 juni 1993 de reeds eerder 
genoemde Emas-verordening vast waarin de vrijwillige 
deelname van bedrijven wordt vooropgesteld. Het 
vrijwillige milieubeheerssysteem omvat de organisatie-
structuur, de verantwoordelijkheden, praktijken, 
procedures, processen en hulpbronnen, die voor het 
vaststellen en uitvoeren van het milieubeleid nodig 
zijn. In 1995 zal dit systeem in Nederlandse wetgeving 
worden vastgelegd. 
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In de notitie Bedriffsinterne milieuzorg werd de 
suggestie gedaan om milieuzorgsystemen op den duur 
integraal bij wijze van `voorschrife in de 
Hinderwetvergunning (thans vergunning ex Wet 
milieubeheer) op te nemen. Aanvankelijk streefde de 
overheid er naar dat bedrijven met een (middel)grote 
milieubelasting of met bijzondere milieurisico's in 
1995 over een integraal milieuzorgsysteem zouden 
beschikken. Dit zou het vooralsnog vrijblijvende 
karakter van deze milieuzorgsystemen opheffen. Maar 
zorgsystemen zijn in de eerste plaats instrumenten 
voor bedrijfsmanagement. De wenselijkheid om een 
relatie te leggen tussen (produkt)kwaliteitszorg, 
arbozorg en milieuzorg, ook we! `combizorg' 
genoemd, ten einde `synergetische' effecten te 
verkrijgen (Zwetsloot en Sprengers, 1992), laat een 
verplicht BIM niet toe. In een notitie van eind-1993, 
een reactie op de zogenaamde Tussenevaluatie, zien we 
die verplichting in 1995 niet meer terug. 

De ontwikkeling van de gedachten over `zelfregu-
lering' van bedrijven inzake milieuzorg is voor een 
niet gering deel gemotiveerd door de problemen die de 
handhaving van het milieurecht begin jaren tachtig 
opriep. Een van die problemen was dat de overheid 
wel regels stelde, maar zich in veel gevallen onvol-
doende realiseerde, laat staan aangaf, hoe bedrijven 
daadwerkelijk die regels moesten naleven. Zo was en 
is nog steeds niet in alle gevallen een verantwoorde 
oplossing van afvalverwijdering gevonden. Vanuit het 
bedrijfsleven is steeds kritiek geuit op deze vorm van 
overregulation. In de Amerikaanse literatuur wordt 
vaak gesteld: overregulation breeds undercompliance. 
Het dilemma ligt daar waar de overheid zelfregulering 
stimuleert en het bedrijf, al dan niet gerechtvaardigd 
door dit fenomeen, het recht in eigen hand neemt. 
Meer regels zonder daarbij faciliteiten aan te bieden — 
bij voorbeeld openbare mogelijkheden voor afvalver-
wijdering — kan leiden tot meer overtredingen in 
specifieke gevallen. Minder regels en meer eigen oplos-
singen kan leiden tot onbeheersbaarheid van algemene 
milieuproblemen. 

Dat zelfregulering uit de hand kan !open, geeft de 
Rechtbank Breda aan in zijn vonnis in de zaak-Uniser 
(Rechtbank Breda, 15-2-1982, NJ 1983, nr. 6). Men 
mag niet verwachten dat 'de uitweg uit het dilemma 
steeds moet bestaan uit het voorshands ongebreideld 
toelaten van iedere wijze van verwijdering van het 
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an/al in kwestie.' De kern van het verwijt jegens de 
verdachten in de zaak-Uniser is volgens de Rechtbank 
dat zij zich het recht hebben aangemeten `eigen-
machtig, met voorbijgaan van alle wettelijke 
bepalingen en bevocgde instanties, uit te maken wat 
wet en niet verantwoord en toelaatbaar is bij de 
verwerking en verwijdering van chemisch afval.' 

Elders heb ik betoogd dat zelfregulering en 
handhaving van milieurecht, tot uiting komend in 
enerzijds het stimuleren van milieuzorgsystemen en 
anderzijds het aanscherpen van de milieuvergunning, 
het verenigen van twee ongelijken is dat op problemen 
kan stuiten in de uitvoering (Aalders, 1994, p. 318). 

Relatie bestuur en bedrijf 

Zoals opgemerkt zou de verhouding tussen bevoegd 
gezag en bedrijf soepeler, flexibeler, horizontaler en 
gelijkgerichter moeten worden. Maar intensiever 
overleg, mecr onderhandelen en frequentere interactie 
betekenen ook veel meer tijd, geld en inzet van de 
organisatie. Een milieuzorgsysteem (gekoppeld aan 
cen milieuvergunning) zal zcker de specifiekc aandacht 
van de betrokken actoren vragen, zowel van bestuurs-
ambtenaren als van milieucoordinatoren in bedrijven. 
Een bedrijfsintern milieuzorgsysteem heeft dan ook 
alleen in die gevallen een gunstig effect (zowel ten 
aanzien van vergunningverlening als handhaving) 
waarin een goede relatie bestaat tussen bestuur en 
bedrijf. 

Die relatie kan juist door het proces van koppeling 
tussen zorgsysteem en vergunning ten voile tot 
ontplooiing komen. Wat dat betreft heeft de 
koppeling zich reeds als een vruchtbaar instrument 
bewezen. We denken hierbij aan de vergunning die 
door het gemeentebestuur van Amsterdam aan TCA 
Milieutechniek werd verleend en aan de vergunning 
die door het gemeentebestuur van Eindhoven aan de 
Philips Plastics en Metaalwaren Fabriek (PM F) werd 
verleend. 

De bestuurlijke taak is echter niet alleen vergun-
ningverlening, maar ook handhaving van milieurecht. 
Die handhaving zal evenzeer van karakter veranderen 
als de vergunningverlening wordt gekoppeld aan een 
BIM. Zoals die koppcling een proces is dat veel tijd 
en aandacht vraagt van de ambtenaar die de 
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vergunning voorbereidt, zo zal ook het sequeel ervan, 
de handhaving, een continu proces van interactie en 
overleg zijn. Menig inspecteur is nog niet aan die 
mentale omslag toe, gewend als hij is aan de hand van 
een checklist het bedrijf in te gaan en op onderdelen 
te controleren en te meten of het bedrijf volgens de 
vergunning werkt. Nu moet hij tal van rapportages en 
verslagleggingen controleren waarnaar de vergunning 
verwijst. Afgezien van de vraag of hij daartoe profes-
sioneel en qua opleiding in staat is — in het verleden 
werd geklaagd, dat de inspecteur niet op hetzelfde 
niveau als zijn collega in het bedrijf kon praten — 
moet hij erop vertrouwen dat de cijfers in de rappor-
tages juist zijn en dat hij niet met een kluitje in het 
net wordt gestuurd. 

Gegeven dat vertrouwen zullen voorstanders van de 
koppeling nu juist zeggen dat met een gerust hart op 
de betrouwbaarheid van de meetgegevens en de regis-
traties van het bedrijf mag worden afgegaan. Overheid 
en bedrijf hebben immers een horizontale relatie en 
als je je vriend niet eens meer kan vertrouwen, waar 
blijven we dan. Tegenstanders zullen het woord van 
Lenin aanhalen: `Vertrouwen is goed, controle is 
beter'. Maar maakte niet De Swaan de te pas en te 
onpas aangehaalde opmerking dat wij van een bevels-
huishouding naar een onderhandelingshuishouding 
evolueerden? 

Voor de politie-ambtenaar zal de `koppeling' tussen 
milieuvergunning en BIM een zoveelste frustratie op 
het smalle pad van de opsporing van milieudelicten 
vormen. De afgelopen jaren heeft het politie-orgaan 
flinke financiele injecties gekregen om de nauwelijks 
bestaande handhavingsactiviteiten gestalte te geven. 
Wat dat betreft is van een explosieve ontwikkeling 
sprake in het denken over de politiemilieutaak. De 
structuur is er in de meeste regio's maar de reorgani-
satie gooit herhaaldelijk roet in het eten. Belangrijker 
is echter dat de culturele omslag in het politie-orgaan 
nog lang niet heeft plaatsgevonden zodat er nog 
weinig van een regulier procesmatige handhaving in 
het politie-orgaan is te merken. Alleen projectmatig 
wordt af en toe succes geboekt. Het gevolg is dat van 
inzet van de politie-ambtenaar in bedrijven met een 
aan de vergunning gekoppeld BIM niet al te veel mag 
worden verwacht. 

Dat leidt er toe dat van het bestuur toch de grootste 
inzet op handhavingsgebied moet komen, ook in de 
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zin van een eventuele strafrechtelijke aanpak, namelijk 
via de bijzondere opsporing. 

Consequenties voor de handhaving 

De handhaving door toezichthouders, opsporings-
ambtenaren, politic en officier van justitie kan door 
het opnemen van een milieuzorgsysteem in de 
vergunning beperkingen ondervinden. De notitie 
Betlrillsinterne milieuzorg vermeldt (p. 4) dat door de 
koppeling tussen milieuzorgsysteem en milieuver-
gunning 'de vergunningvoorschriften zodanig kunnen 
worden aangepast, dat aan het bedrijf meer ruimte 
wordt gelaten om vorm en inhoud te geven aan zijn 
milieuzorg.' Op grond van deze zinsnede wordt wel 
geredeneerd dat een bedrijf met een goed werkend 
milieuzorgsysteem van de overheid een vereenvou-
digde vergunning mag verwachten. 

Het lijkt niet realistisch om in dat geval van 
handhaafbaarheid te spreken. Het toezicht op de 
naleving van de vergunningvoorschriften zou op basis 
van touter controle van de verslaglegging niet meer 
dan een papieren controle zijn (vergelijk De Lange, 
1988). De kans bestaat dat overtredingen te laat 
worden geconstateerd. Voorts is het systeem Traude-
gevoelig' omdat het uitgaat van gegevens die het 
bedrijf zelf verstrekt. Het is trouwens de vraag of die 
gegevens ook kunnen worden gebruikt ten behoeve 
van de opsporing van strafbare feiten (zie de opmer-
kingen hierboven gemaakt over het nemo tenetur-
beginsel). Veel hangt ook hier af van overleg, ook bij 
de handhaving. Dat blijkt uit het volgende voorbeeld 
van de eerste `gekoppelde' vergunning die werd 
verstrekt. 

De Hinderwetvergunning die burgemeester en 
wethouders van Eindhoven in 1989 verleenden aan de 
Nederlandse Philips Bedrijven NV ten behoeve van 
hun Plastics en Metaalwaren-fabriek (PM F), was zo 
geformuleerd dat de milieubeleidsverklaring van 
Philips integraal deel uitmaakte van de aan de 
vergunning verbonden inspanningsverplichting. De 
aanvraag bevatte het model van het milieuzorgsysteem 
zoals dit bij het betrokken PMF-bedrijf werd 
toegepast. Alhoewel het milieuzorgsysteem deel 
uitmaakt van de vergunning, zo luidt de beschikking, 
`zullen niet alle daarbij behorende elementen uitge- 
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werkt bij de vergunning gevoegd kunnen zijn.' Maar, 
`aangezien ze wel deel uitmaken van de vergunning zal 
de wijze van communicatie essentieel zijn voor de 
doeltreffendheid van de vergunning.' Er werd in de 
beschikking dan ook een beroep gedaan op `commu-
nicatiepaden tussen vergunninghouder en vergunning-
verlener', welke `meer dan de vorming van complete 
dossiers, een duidelijk en actueel beeld geven van de 
inrichting.' 

Hoe springen politie-ambtenaren en officieren van 
justitie om met deze `communicatiepaden'? Krijgen ze 
op die manier een veel helderder beeld van een 
overtreding dan door de vorming van complete 
dossiers? De vraag is dan natuurlijk hoe dat beeld 
weer `communiceerr in je proces-verbaal en je tenlas-
telegging. En of een rechter je op je woord gelooft. 
Quod non. 

Van den Broek e.a. (1992, p. 66) zien juist een 
voordeel in een controle puur op de verslaglegging, 
omdat de handhaving effectiever en met minder man-
kracht kan worden uitgevoerd. Dat is tot op zekere 
hoogte het geval. Zo geldt voor strafrechtelijke ver-
volging dat wanneer men de overtreding van vergun-
ningsvoorschriften puur als Verwultungsstrufrecht 
(bestuursrechtelijk strafrecht) beschouwt, de sanctie 
eerder een reactie is op de aantasting van overheids-
gezag dan een verdiscontering van de schade aan het 
milieu (Aalders en Haentjens, 1980, p. 27; Faure, 
1991, p. 91 e.v.; Waling, 1990, p. 13). Maar in het 
geval van commune milieudelicten zullen zich 
problemen voordoen met betrekking tot de bewijs-
baarheid ('waarheidsvinding') en de bepaling van de 
wederrechtelijkheid. 

Er wordt in dit verband wel gewezen op een 
verschuiving van een publiekrechtelijke handhaving 
naar een `geprivatiseerde' handhaving, een controle op 
verplichtingen en milieujaarverslagen door externe 
particuliere verificateurs. Een voorbeeld van een 
private handhaver is de verzekeringsfunctionaris die 
bedrijven doorlicht op veiligheid en milieurisico's, 
teneinde in te schatten of deze bedrijven in 
aanmerking komen voor het sluiten van een milieuver-
zekering. Nauw verwant daarmee zijn ideeen over 
certificering van milieuzorgsystemen waarbij 'milieu-
accountants' controle uitoefenen op bedrijven die aan 
bepaalde vereisten inzake goede milieuzorg zouden 
moeten voldoen. Deze ontwikkeling krijgt in de Emas- 
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verordening zijn beslag. 
Ter vergelijking kan worden gewezen op een 

wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandig-
hedenwet om op den duur arbo-zorgsystemen te 
certificeren, zodat een deel van de toezichthoudende 
taken van de Arbeidsinspectie kan worden geprivati-
seerd (dat wil zeggen, overgedragen aan certificerende 
instellingen). Ook op milieugebied wordt steeds meer 
verwacht van certificering. Vaak mcer dan het heeft tc 
bieden. Certificering is niet meer dan een moment-
opname van een bedrijf op weg naar cen verbeterde 
milieusituatie, met als doel een harmonieuze integratie 
van technische en sociale systemen. Wat dat betreft 
zou een certificaat een beetje werken als de moment-
opname die de klassieke vergunning is. Eenmaal in 
het bezit van een vergunning acht men zich gevrij-
waard van nog verdere initiatieven om verbeterde 
zorgsystemen te ontwikkelen. Certificering leidt dan 
tot een kritiekloze houding, biedt geen garantie voor 
kwaliteit en perkt de veelvormigheid in ten gunste van 
eenvormigheid. Zo kan certificeren verworden tot een 
geloof, het handboek tot een catechismus en het 
certificaat tot een aflaat, aldus een arbo-zorgdes-
kundige, lid van een certificaticcommissie (Van der 
Veer, 1994, p. 29). 

Maar goed opgevat is certificering juist niet meer en 
minder dan de garantie dat een bedrijf volgens 
bepaalde standaarden werkt en op weg is naar verbe-
tering. Kan dat met een klassieke vergunning tot 
uitdrukking komen? Het antwoord is duidelijk 
negatief. Nodig is dus een nieuwe vergunningvorm 
met flexibele normen en doelvoorschriften. Er zal heel 
wat juridische creativiteit nodig zijn voordat een 
dergelijke vergunning zich verdraagt met eisen van 
rechtszekerheid. De basis van zo'n vergunning is 
namelijk het vertrouwen tussen twee partijen, waarvan 
de ene als publiekrechtelijk orgaan het algemeen 
belang en de anderc als private partij een specifiek 
belang vertegenwoordigt. Vertrouwen laat zich 
moeilijk juridificeren. 

Private handhaving wordt gekenmerkt door zelfre-
gulering van bedrijven, verinnerlijking van normbesef 
bij potentiele overtreders en een overheid die zich 
minder bemoeit met sturing. Een ander voorbeeld van 
deze private handhaving vormen de in 1994 gestarte 
activiteiten van bedrijfsmilieudiensten zoals de IMd 
(Industriele Milieudiensten). Hierdoor neemt het 
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bedrijfsleven de controle zelf in handen. De Wet 
milieubeheer verplicht het bevoegd gezag iedere vier 
jaar de bestaande vergunning van een inrichting te 
actualiseren. Reeds in vroegere wetgeving bestond de 
verplichting voor houders van inrichtingen om uitbrei-
dingen en wijzigingen in inrichtingen te melden aan 
het bevoegd gezag en eventueel een vergunning 
hiervoor aan te vragen. De IMd maakt nu overzichten 
van voorschriften en normen zoals die zijn vastgelegd 
in de vergunning. In een gezamenlijk vast te stellen 
frequentie — bij voorbeeld eens per jaar — wordt de 
inrichting doorgelicht en worden alle wijzigingen 
doorgenomen en beoordeeld. Een verslag hiervan kan 
dienen als basis voor een melding of voor een 
wijziging van een vergunning. Uiteraard dient het 
bedrijf voor deze private handhaving wel te betalen. 
Een abonnement kost, afhankelijk van de omvang en 
de complexiteit, jaarlijks vijfentwintighonderd tot 
vijfduizend gulden (MilieuMarkt, 7/8, 1994, P.  39). 

Aanvullende of zelfstandige rol voor het strafrecht? 

De vraag is gesteld of de overheid niet zoveel 
bevoegdheden uit handen geeft, dat men wetgeving en 
bestuurlijke handhaving maar beter kan opdoeken en 
de handhaving van de verhoudingen tussen overheid 
en bedrijfsleven aan het privaatrecht overlaten. Zo 
pleit VU-hoogleraar De Ru in een interview (De 
Arbowet ken de prullenmand in, Arbeidsomstandig-
heden 1994) voor afschaffing van de Arbowet omdat 
regelingen in bedrijven op het gebied van arbeidsom-
standigheden veel beter langs privaatrechtelijke weg 
zouden kunnen worden afgedwongen (voor kritiek op 
dit `A(r)bolitionisme' zie Wilthagen, 1994). 

Zo het al voor arbeidsomstandigheden opgaat dan 
toch zeker niet voor milieubescherming. Niet uit het 
oog mag worden verloren dat wetgeving ook een 
belangrijke symbolische functie heeft en dat niet alleen 
in de zin van fopspeen, maar ook als aanzet tot veran-
dering en vernieuwing, namelijk wanneer aan de 
maatschappelijke actoren op een bepaald door de 
overheid te regelen terrein duidelijk wordt dat de 
`instrumentaliteit' van de betrokken wetgeving een 
mythe is en dat de keizer geen kleren aan heeft 
(Aalders, 1984, p. 201). 

Niet alleen de derde belanghebbende maar ook de 
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normadressaat heeft er belang hi] dat de overheid de 
belangen van een goede milieu-orde in de samenleving 
behartigt en daarbij normstellend optreedt. 

Is het O.M. zich bewust van de veranderende rol 
van de officier van justitie die minder magistraat en 
meer bestuursambtenaar wordt? Op die tendens is 
door strafrechtsgeleerden als Schalken en 't Hart al 
dikwijls kritiek geleverd. Laatstelijk nog weer naar 
aanleiding van het rapport-Donner door Schalken 
(1994). Het rapport-Donner spreekt juist als wens uit 
dat het O.M. zich eens wat beter zou moeten organi-
seren, met andere woorden zich meer in het 
bestuurlijk-politieke netwerk zou moeten begeven en 
bewegen. 

Ook de procureurs-generaal van het O.M. winden er 
in het Jaarverslag 1993 geen doekjes om. In de 
inleiding wordt gezegd dat het O.M. steeds meer is 
'pan functioneren als een bestuursorgaan'. De 
ontwikkeling van het O.M. liep lange tijd niet parallel 
aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Daarin is de 
afgelopen periode duidelijk verbetering gekomen. Het 
O.M. is zich er echter van bewust dat het gewenste 
resultaat nog niet is bereikt. Met andere woorden, de 
°Meier moet nog veel meer deelnemen aan `het 
politieke krachtenspel'. De traditionele magistratelijke 
rol is Miet meer de enige die moet worden gespeeld. 
Minstens zo belangrijk is de bestuurlijke taak.' 

Dat dit alles aanpassing van het O.M. behoeft, zijn 
de procureurs-generaal zich wel bewust. Maar men 
heeft nog niet door welk een verandering van karakter 
en mentaliteit het orgaan zal doormaken. Het O.M. 
zal zich juist met de `waan van de dag' moeten bezig-
houden waarvoor het vroeger zo allergisch was. Zo is 
het niet uitgesloten dat ook de officier wordt meege-
sleept in het krachtenspel tussen overheid en bedrijfs-
leven waarbij de grote bedrijven uit concurrentie-
overwegingen die normstelling verwelkomen waaraan 
minder kapitaalkrachtige, maar creatievere, kleinere 
bedrijven niet kunnen voldoen en dus het onderspit 
delven. Door strafrechtelijk optreden kunnen de 
kleintjes letterlijk en figuurlijk 'tin de markt' worden 
geprijsd. Wat stelt het adagium 'met behoud van eigen 
verantwoordelijkheid' van de officier van justitie 
straks nog voor? 

Dit alles laat natuurlijk onverlet dat het strafrecht 
nadrukkelijk een aanvullende taak kan vervullen naast 
de bestuurlijke handhaving. En `aanvullend' hoeft niet 
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te worden opgevat in de zin van ultimum remedium. 
Er doen zich nog genoeg situaties voor waarbij 
bestuurlijk optreden niet opportuun is of vanwege 
onterecht `gedoogbeleid' is uitgebleven. Het O.M. kan 
daarin zelfstandig een weg volgen. Het zal zich dan 
wel terdege bewust moeten zijn van de crimineel-
politieke taak die het daarbij vervult. En van de 
consequenties die het voorwaardelijke sepot en de 
transactie met betrekking tot zo'n beleid met zich 
meebrengen. Echt grote milieustrafzaken hoeven we 
dan niet te verwachten, tenzij er van grove verwaar-
lozing sprake is of van flagrante milieucriminaliteit. 
Voorbeelden daarvan zijn respectievelijk de Cindu-
zaak en de Zegwaard- en Kemp-zaken. Daarbij ging 
het meer om commune delicten dan om milieucrimi-
naliteit. 

Conclusie 

Steeds vaker proberen bedrijven hun milieuzorg 
gestalte te geven in zogenaamde bedrijfsinterne milieu-
zorgsystemen (BIM). De regering stimuleert deze 
pogingen tot `zelfregulering% maar wil wel de `vrijblij-
vendheid' ervan wegnemen door een relatie te leggen 
met de milieuvergunning. Voor de bestuurlijke en de 
strafrechtelijke handhaving betekent dit een veran-
dering in het optreden. Karakter en mentaliteit van de 
handhaving dienen te worden aangepast aan de geheel 
andere verhoudingen die het bevoegd gezag met een 
zich zelf regulerend bedrijf onderhoudt. Dat leidde in 
de inleiding van dit artikel tot het formuleren van een 
aantal vragen. Deze vragen werden nogal voorlopig 
en zeer tentatief van een antwoord voorzien. 

Concluderend kunnen we thans zeggen dat het 
strafrechtelijk apparaat tot nu toe op vrij traditionele 
manier heeft gereageerd op de politieke eisen van een 
meer strafrechtelijke aanpak van milieudelicten. Dat 
wil zeggen dat men de oplossing vooral heeft gezocht 
in meer financiele injecties, meer personele inzet, meer 
intentieverklaringen en meer structuren. Wat intensi-
vering van opsporing en vervolging van milieudelicten 
inhoudelijk aan nieuwe problemen voor politie en 
O.M. met zich meebrengt, vooral als men kijkt naar 
de invloeden van dergelijke activiteiten op de 
maatschappelijke omgeving, daarvan is men kennelijk 
nog niet doordrongen. Over de rol *van het strafrecht 
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ten opzichte van zelfregulerende tendensen in het 
bedrijfsleven heeft het O.M. nog niet erg nagedacht, 
lijkt het, enkele individuele officieren uitgezonderd. 

De vraag welke betekenis `zelfregulering' voor de 
opsporing en vervolging van milieucriminaliteit heeft, 
is moeilijk eenduidig te beantwoorden. Enerzijds 
betoogt de regering dat wanneer een milieuzorg-
systeem in een bedrijf aanwezig is, de handhaving veel 
soepeler kan en minder aandacht vraagt. Er wordt 
immers meer vertrouwen gesteld in het positieve 
gedrag van een bedrijf met een BIM. Bovendien heeft 
de overheid meer inzicht in en kennis van produktie-
processen en emissies binnen het bedrijf. Anderzijds 
laat de Mieuwe soepelheid' zich moeilijk rijmen met 
het adagium dat het strafrecht cen eigen, autonome 
taak heeft bij de opsporing en vervolging van 
strafbare feiten, los van eventuele afspraken met de 
bestuurlijke autoriteiten en ambtenaren. 

Vandaar dan ook de verwachting dat politic en 
openbaar ministerie niet veel medewerking zullen 
verlenen aan een soepeler strafrechtelijke handhaving 
in geval van bedrijven met een BIM. Het betreft hier 
immers de verhouding tussen bestuur en bedrijf, 
tussen het vergunningverlenend gezag en de vergun-
ninghouders en tussen het met de naleving van 
vergunningvoorschriften belaste gezag en de 
normadressaten. Kortom, het O.M. is bij deze 
verhouding niet betrokken geweest. Noch de cultuur, 
noch de structuur van politic en O.M. zijn op deze 
relaties, die berusten op overleg en onderhandelen, 
toegesneden. Van bet bestuur zal dan ook de grootste 
inzet op handhavingsgebied moeten komen. Tot die 
aanpak behoort mogelijkerwijs ook de strafrechtelijke 
weg, via de bijzondere opsporing. 

Maar aan de andere kant, wil het strafrecht 
daadwerkclijk een functie vervullen bij de handhaving 
van het zelfregulerende milieurecht dan kan men er 
niet omheen dat het karakter van het bestuurlijke en 
strafrechtelijke optreden tegenover overtredingen van 
milieuregels fundamenteel zal veranderen. Waar 
interne regulering plaatsvindt, treedt ook interne 
handhaving op. Men zal dan meer en meer geconfron-
teerd worden met het verschijnsel van private 
handhaving. Nog niet duidelijk is hoe het strafrech-
telijk apparaat daarop reageert. Kan het van de 
gcgevens van deze private handhaving gebruik maken? 
Men kan nauwelijks verwachten dat het O.M. zich in 
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dergelijke `marktverhoudingen' gaat mengen. Het is er 
in ieder geval nog niet klaar voor. 

Uiteindelijk zou een dergelijke ontwikkeling kunnen 
leiden tot een verlies aan betekenis van het strafrecht. 
Maar dat is geheel afhankelijk van de veranderende 
rol van politie en O.M. en van de mate waarin de 
consequenties van zo'n andere rol door politie en 
O.M. worden opgepikt. Een aanvullende taak, niet als 
ultunum remedium, zal het strafrecht in milieuzaken 
toch steeds blijven vervullen. Dat zou kunnen 
betekenen dat justitie steeds meer de `gaten' moet 
opvullen die door de `zachte' aanpak van het bestuur 
zijn opengevallen. De milieutaak van politie en O.M. 
wordt dan meer gefundeerd op een crimineel-politiek 
beleid dat mede, zo niet voornamelijk, door het 
bestuur wordt bepaald. In hoeverre dan nog een eigen 
verantwoordelijkheid van het strafrecht in stand blijft, 
zal afhangen van de opstelling van het O.M. zelf. 
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Het O.M. als horzel in de 

bestuurlijke pels 

drs. E.A.I.M. van den Berg, prof. dr. N.G. van 
de Bunt en drs. W.M. Kleiman* 

In de recent verschenen Leidraad Milieu van het 
0.M. wordt het belang onderstreept van eendrachtige 
samenwerking tussen de bestuurlijke en de justitiele 
overheid in de handhaving van milieurecht. Tussen 
deze beschouwingen door wordt ook over mogelijke 
spanningen in de samenwerking gerept. Het komt 
voor, zo wordt in de Leidraad gezegd, dat overheden 
de handen vuil maken en milieuregels overtreden. 
Deze overheden behoeven niet op een coulante behan-
deling te rekenen: `publiekrechtelijke rechtspersonen 
die milieuregels,overtreden, behoren in principe niet 
anders te worden behandeld dan andere rechtsper-
sonen' (Leidraad Milieu 0.M., 1994, p. 16). Gaat het 
hier om een academische kwestie of komt het 
inderdaad voor dat overheden inzake milieumisdrijven 
worden vervolgd? En zo ja, om wat voor soort zaken 
gaat het dan? 

In dit artikel worden beide vragen beantwoord aan 
de hand van een recent verricht onderzoek.' Voordat 
wij daartoe overgaan zullen wij eerst de saillante 
positie beschrijven die het O.M. inneemt in het 
netwerk van milieuhandhavers. 

De positie van het O.M. 

Het O.M. is in de handhaving van milieuwet- en 
rcgelgeving aangewezcn op samenwerking met de 
bestuurlijke overheden. Het O.M. kan immers zijn 
ambachtelijke werk (de individuele zaaksbchandeling) 
niet gocd verrichten wanneer het bevoegd gezag in de 
vergunningverlening en de controle op naleving van 
de vergunningvoorschriften steken laat vallen. 

* De autcurs zijn werkzaam op het WODC als respectievelijk 
onderzoeker, hoofd en onderzoekmedewerker. 
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Bovendien liggen overleg en afstemming tussen 
beide erg voor de hand omdat de meeste milieuwetten 
de mogelijkheid toestaan van samenloop van admini-
stratieve en strafrechtelijke sancties. In zijn brief van 
11 oktober 1990 aan de Tweede Kamer, gaf de 
minister van VROM de hoofdlijnen weer van de 
bestuurlijke `handhavingsstructuue, waarbij dan ook 
een lans gebroken werd voor een grotere samenhang 
tussen de bestuurlijke en de strafrechtelijke 
handhaving (TK, 1990-1991, 21137, nr. 46). 

Aan de op zichzelf wenselijke samenwerking zijn 
voor het O.M. ook enkele risico's verbonden. Is het 
O.M. in staat om in het overleg met het bestuur zijn 
specifieke eigenschappen en verantwoordelijkheden 
staande te houden? De specifieke inbreng van het 
O.M. in het bestuurlijke overleg is reeds door vele 
auteurs omschreven. Recentelijk heeft de commissie-
Donner gesteld dat het O.M. als rechterlijk orgaan ten 
opzichte van het bestuur in algemene zin de 
`integriteit en normativiteit' van het beleid dient te 
bewaken (Cie-Donner, 1994, P.  60). 't Hart meent dat 
het O.M. er op moet toezien dat de inzet van straf-
rechtelijke middelen voldoet aan de kwaliteitseisen die 
in een rechtsstaat aan strafrechtelijk optreden worden 
gesteld ('t Hart, 1994, p. 308). 

Meer concreet op de milieuwethandhaving toege-
spitst heeft deze specifieke inbreng de volgende twee 
implicaties. De milieu-officier kan zich in de eerste 
plaats in de beoordeling van milieu-onrecht onafhan-
kelijker en objectiever, dat wil zeggen onder minder 
politieke en maatschappelijke druk en overeenkomstig 
geldend recht, opstellen dan de bestuurlijke handha-
vingspartners. De officier kan het milieubelang voorop 
stellen zonder direct met overige bestuurlijke overwe-
gingen of politieke opportuniteit rekening te hoeven 
houden (Van de Bunt 1990, p. 52). Hier ligt een 
potentieel spanningsveld met het bestuur. 
Milieumisdrijven worden vaak begaan door gewone, 
bonafide bedrijven en soms zelfs (hierover straks 
meer) door bestuurlijke overheden. Dit impliceert dat 
met de aanpak van dergelijke daders ook andere 
belangen in het geding zijn (behoud van werkgele-
genheid, politiek prestige, en dergelijk). Het O.M. zal 
in de beoordeling van de aanpakwaardigheid van 
dergelijke daden en daders vanuit de eigen invalshoek 
vermoedelijk tot een andere beoordeling komen dan 
de bestuurlijke handhavingspartners. 
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In de tweede plaats kan de officier als rechterlijk 
orgaan vanuit een relatief onaffiankeffike positie in 
het handhavingsnetwerk opereren. De officier kan een 
opstelling kiezen die geen van de partners zich ten 
opzichte van de andere kan veroorloven, namelijk 
kritiserend en corrigerend. Het O.M. kan optreden of 
dient op te treden wanneer de handhavingspartner 
naar het oordeel van het O.M. in gebreke blijft. mist 
bij de handhaving van milieuwetgeving, waarbij zo 
dikwijis sprake is van bestuurlijk nalaten of gedogen, 
is deze opstelling van eminent belang. Blijkens een 
recent onderzoek staat de bestuurlijke integriteit 
voortdurend onder druk door het `wrijvingsvlak 
tussen de behartiging van economische en milieube-
langen' (Van Vugt en Boet, 1994, p. 121). Volgens de 
onderzoekers zou vooral het bestuurlijk gedoogbeleid 
een groot probleem vormen (p. 95 e.v.). 

Wanneer het O.M. zijn specifieke verantwoordelijk-
heden in het bestuurlijk overleg tot gelding zou willen 
brengen, ligt er derhalve voldoende (potentiele) 
conflictstof met het openbaar bestuur. Het O.M. 
heeft, hierover geen misverstand, juridisch de 
mogelijkheid om tegen bestuurlijke overheden in het 
geweer te komen. De Hoge Raad laat er in het DSM-
arrest (NJ 86, 591) geen twijfel over bestaan dat het 
O.M. strafrechtelijk mag optreden tegen overtredingen 
die door het bestuur formeel gedoogd zijn. Het O.M. 
heeft ook de mogelijkheid om overheden als pleger 
van of als medeplichtig aan misdrijven te vervolgen. 
Onlangs heeft de Hoge Raad de mogelijkheid van het 
O.M. om de Staat der Nederlanden als verdachte te 
vervolgen uitgesloten. De Hoge Raad oordeelde dat 
de Staat voor verrichte handelingen, vallend binnen 
het kader van zijn taak, niet strafrechtelijk aanspra-
kelijk gesteld kan worden (HR 25-1-1994). 

In welke mate slaagt het O.M. erin om zijn 
bestuurskritische rol te vervullen? Is het O.M. 
ondanks het feit dat het deel uitmaakt van het 
handhavingsnetwerk voldoende onafhankelijk om 
indien nodig stelling te nemen tegen het bestuur? 
Vragen als deze kunnen op uiteenlopende manieren 
worden onderzocht. Wij hebben ervoor gekozen om 
studie te doen naar de aard en omvang van de meest 
manifeste tegenstellingen tussen het O.M. en het 
bestuur, namelijk de gevallen waarin een bestuurlijke 
overheid als verdachte van een milieumisdrijf wordt 
vervolgd. In deze situaties komt de unieke positie van 
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het O.M. het meest pregnant naar voren. 

Milieudelicten gepleegd door de overheid 

Voorzover kon worden nagegaan 2, werden in de 
periode 1990-1992, de periode waarop ons onderzoek 
betrekking heeft, 56 milieuzaken tegen overheden bij 
het O.M. ingeschreven. Dit is ongeveer 0,3% van alle 
in deze periode ingeschreven milieuzaken. De cijfers 
vertonen over de afgelopen jaren een stijgende lijn. In 
1990 werden tien zaken ingeschreven, terwijl het 
aantal in 1992 is verdrievolidigd. 3  Volgens de milieu-
jaarverslagen van het O.M. zouden in 1993 zelfs 78 
zaken zijn ingeschreven. 4  

De milieuzaken tegen overheden zijn ongelijk over 
de arrondissementen verspreid. Zo zijn in de periode 
1990 tot en met 1992 geen zaken geregistreerd bij vier 
arrondissementsparketten; koplopers in deze periode 
waren de parketten te Den Haag (acht zaken), 
Amsterdam (zeven), en Almelo en Maastricht (beide 
zes zaken). 5  

Evenals bij de `gewone' milieumisdrijven is het scala 
overtreden wetten beperkt. Ook overheden overtreden 
voornamelijk de Wet verontreiniging oppervlaktewa-
teren, gevolgd door respectievelijk de Hinderwet, de 
Wet bodembescherming en de Afvalstoffenwet. 6  

Ook in aard van de overtredingen is er veel gelij-
kenis met de gewone milieudelicten. Twee categorieen 
kunnen worden onderscheiden: handelen zonder te 
beschikken over de vereiste vergunning en handelen in 
strijd met de vergunningsvoorwaarden. Handelen 
zonder vergunning is ruim in de meerderheid; slechts 
een vijfde van de delicten betreft het overtreden van 
vergunningsvoorschriften. In tabel 1 worden de 
verboden handelingen nader gespecificeerd. 

Ter illustratie enkele voorbeelden van de meest 
voorkomende subcategorieen. Morsen van afval vindt 
in alle gevallen plaats bij uitvoering van werkzaam-
heden: bij het verven van een brug, schoonspuiten van 
gebouwen, teren van een beschoeiing of bij voorbeeld 
het overpompen van brandstof. Doordat voorzie-
ningen voor het opvangen van bij voorbeeld verfstof 
ontbreken is verontreiniging van water en/of bodem 
het resultaat. 

Onder het verwijderen van afval is verstaan het 
storten of lozen van afval op plaatsen die hiervoor 
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Tabel 1: Milieudelicten door overheden 

Handelen zonder vergunning (48) 
Morsen van afval 	 14 
Opslean van afval 	 3 
Verwijderen van afval 	 13 
Gebruik van afval 	 8 
Kappen van bomen, herplanten verzuimen 	 4 
Uitvoeren werkzaamheden (passieve vergunningverlening) 	4 
Voorhanden hebben van bepaalde stoffen 	 2 

Handelen in strijd met vergunningsvoorschriften 
Onverantwoord opslaan van afval 	 7 
Hinderen: te vroeg uitrijden vuilnisauto's 	 1 
Onverantwoord vervoeren van gevaarlijke stoffen 	 2 
Overtreden van lozingsnormen 	 1 

Totaal 	 59' 

niet geschikt noch bestemd zijn. Afvalwater is bij 
voorbeeld direct — zonder zuivering — geloosd op een 
slootje, vervuilde grond is gestort op een braakliggend 
terrein of verontreinigd slib is achtergelaten in de 
berm. 

Het gebruiken van afval loopt uiteen van stort van 
verontreinigde grond voor het aanleggen van een 
`groensingel', het voor verwarmingsdoeleinden 
verbranden van afgewerkte olie, het ophogen van een 
terrein met baggerslib, tot het aanleggen van een 
fietspad met asfalthoudend puin of materiaal waarin 
hoogovenslakken zijn verwerkt. 

Bij onverantwoord opslaan van afval gaat het 
voornamelijk om milieuhygionisch onverantwoorde 
opslag van klein chemisch afval. Mils opgenomen in 
de vergunningsvoorschriften is hiervan bij voorbeeld 
sprake wanneer een overheid heeft nagelaten een 
opslagplaats te voorzien van een vloeistofdichte 
bodem of wanneer ander afval (bij voorbeeld puin) is 
opgeslagen dan waarvoor vergunning is verleend (bij 

voorbeeld huisvuil). 

De daders 

Voor de periode 1990 tot en met 1993 geldt dat in 
75% van de milieuzaken gemeenten als verdachten zijn 
geverbaliseerd. Tabel 2 geeft per jaar weer om hoeveel 
zaken het gaat. 

Andere overtredende overheden in de periode 
1990-1992 zijn waterschappen (5 maal), provincies 
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Tabel 2: Aantal milieuzaken per jaar (gemeenten/andere over-
heden) 

Gemeenten (100) 
Andere overheden (34) 

Tota al 

	

1990 	1991 	1992 	1993 

	

7 	15 	19 	59 

	

3 	3 	9 	19 

	

10 	18 	28 	78 

(5), ministeries (3), woonwagenschappen (1) en 
rijkswaterstaat (1). 8  De beperking die de HR onlangs 
heeft aangebracht door de Staat der Nederlanden uit 
te sluiten van strafrechtelijke vervolging zal in de 
toekomst weinig invloed op de aantallen hebben. Uit 
de periode 1990-1992 zijn slechts drie gevallen bekend 
waarin de Staat als verdachte werd aangemerkt (een 
geval betrof de zaak die tot de cassatie leidde). 

Opmerkelijk is dat een kwart van de verdachte 
overheden reeds eerder zijn geverbaliseerd voor het 
plegen van een milieumisdrijf. In vijf gevallen was er 
zelfs sprake van specifieke recidive, dat wil zeggen dat 
eerder dezelfde milieuwet was overtreden. 

Achtergronden van het regelovertredend gedrag 

Bijna alle 56 zaken uit onze dossierstudie kunnen 
worden aangemerkt als vormen van organisatiecrimi-
naliteit. 9  De milieumisdrijven waren namelijk op 
enkele gevallen na niet toe te schrijven aan het indivi-
duele tekortschieten van een ambtenaar, maar stonden 
op enigerlei wijze in relatie tot het (dys)functioneren 
van de organisatie. Het gaat hier om vormen van 
wederrechtelijk handelen of van strafbare nalatig-
heden die binnen (onderdelen van) de bestuurlijke 
organisatie bekend waren, maar die gedoogd werden 
of waarvoor zelfs — al dan niet abusievelijk — opdracht 
was gegeven. 

Het is voor een goede beoordeling van deze milieu-
misdrijven van belang om na te gaan in hoeverre deze 
bewust zijn gepleegd (in hoeverre was er sprake van 
'boos opzet'?) dan wel een onbedoeld gevolg zijn 
geweest van slordig of onoordeelkundig handelen. Wij 
zullen deze vraag beantwoorden aan de hand van de 
vier zojuist beschreven subcategorieen. 

Ongeveer een kwart van de zaken uit ons dossierbe-
stand bleek betrekking te hebben op morsen met 
afval. Het begrip gmorsen' suggereert al de aanwe- 
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zigheid van slordigheid in plaats van malicieus 
handelen. Deze suggestie blijkt in de meerderheid van 
de gevallen terecht te zijn. In deze gevallen hebben de 
verantwoordelijke ambtenaren er eenvoudig niet aan 
gedacht of erbij stil gestaan dat bepaalde handelingen 
milieuschadelijke effecten zouden sorteren, dan wel 
overtredingen van milieuwetten zouden opleveren. 
Een voorbeeld: Bij het teren van een fietsbrug werd 
geen bescherming tegen lekken getroffen. Hierdoor 
raakte het oppervlaktewater door het teer besmet. 

In enkele andere gevallen heeft men er echter op 
grond van bedrijfseconomische overwegingen van af 
gezien om voorzieningen te treffen. Hier is sprake van 
het bewust op de koop toe nemen van milieuschade. 
In een van deze gevallen werd Rijkswaterstaat als 
verdachte aangemerkt: tijdens het spuiten van een 
veerboot kwam verfnevel in het water terecht. Er 
waren geen voorzieningen aangebracht omdat dan de 
veerboot te lang uit de roulatie zou zijn. 

Zoals vermeld gaat het in iets minder dan een kwart 
van de gevallen om het onrechtmatig verwijderen van 
afval. Aan het verwijderen van afval door overheden 
ligt meer dan bij morsen een bewuste keuze ten 
grondslag; een verdachte (gemeente) legt bij voorbeeld 
een pijpleiding aan om illegaal te kunnen lozen. Het 
gaat bier meestal niet om eenmalige handelingen; in 
ruim een derde van de gevallen zijn de overheden 
reeds eerder gewaarschuwd de milieuschadelijke 
handelingen te staken. De dossiers geven niet in al 
deze gevallen uitsluitsel over de vraag hoe de 
overheden er toe kwamen om afval zonder vergunning 
te storten of te lozen. In eon geval was een verkeerd 
advies hieraan debet. Wij hebben de indruk dat in 
andere gevallen — met name wanneer tijdens 
werkzaamheden afval is verwijderd — een zekere 
gemakzucht, dit is een onjuiste, te rooskleurige taxatie 
van de milieurisico's van de gekozen oplossing, de 
boventoon voert. Maar soms hebben ook econo-
mische motieven de doorslag gegeven: ondanks de 
wetenschap van de risico's heeft men gekozen voor de 
goedkoopste, illegale oplossing. 

Bij de categoric van het onrechtmatig gebruiken van 
afval is meer dan bij voorgaande handelingen sprake 
van een onjuiste perceptie van de risico's en 
(kennelijk) van de wettelijke criteria. De overheden 
geven er in de betreffende casussen geen blijk van dat 
hun handelen uit geldelijk gewin of kostenbesparing is 
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ingegeven. Een voorbeeld hiervan is het waterschap 
dat zich bij het aanleggen van een fietspad met 
materiaal waarin hoogovenslakken was verwerkt, niet 
had gerealiseerd dat hiervoor vergunning krachtens de 
Afvalstoffenwet vereist was. 

Het onverantwoord opslaan van afval, de vierde 
categorie handelingen, is voornamelijk een gevolg van 
onvermogen. In geval van opslag met vergunning zijn 
overheden door vergunningsvoorschriften geinfor-
meerd over hoe afval verantwoord op te slaan. In een 
enkel geval blijkt een onverantwoorde opslag een 
bewuste keuze van overheden. Meestal echter kunnen 
overheden (nog) niet voldoen aan vergunningsvoor-
schriften of zijn overheden zich niet bewust van de 
bestaande voorschriften. Bij opslag zonder vergunning 
is kennis van een correcte opslag geen vanzelfspre-
kendheid. Moedwillig niet voldoen aan — voor zover 
al bekende — eisen aan opslag is in dat geval niet aan 
de orde. In de drie betreffende zaken werd als reden 
voor onverantwoord handelen gegeven dat de 
overheid niet wist wat te doen met het materiaal en 
het `zolang maar' opsloeg. 

Alles tezamen genomen leveren de 56 dossiers het 
beeld op van overheden die betrekkelijk onverschillig 
of onkundig zijn inzake de milieurisico's en onwetend 
over de juridische eisen waaraan ook hun handelen is 
onderworpen. Bij deze conclusie past wel een 
voorbehoud; onkunde en onwetendheid zijn geschikte 
rationalisaties wanneer men verantwoording moet 
afleggen voor het overtreden van wetten. In deze zin 
kunnen de verklaringen van de overheden die in de 
dossiers zijn opgenomen, enigszins gekleurd zijn. 

Opsporingsinstanties 

Bijzondere opsporingsambtenaren in dienst van bij 
voorbeeld een gemeente of rijkswaterstaat hebben 
twee bazen en soms ook dubbele loyaliteiten. In het 
geval milieudelicten worden gepleegd door overheden 
bij wie zij in dienst zijn, kunnen deze ambtenaren in 
een onmogelijke positie komen te verkeren. Het valt 
daarom te verwachten dat de reguliere politie, hoewel 
ook zij dubbele loyaliteiten kan hebben, relatief vaak 
bij de opsporing van door overheden gepleegde 
milieudelicten is betrokken. Uit tabel 3 blijkt dat deze 
verwachting bewaarheid wordt. 
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Tabel 3: Verbaliserende instanties (N=56) 

Politie 	 41 
Algemene Inspectie Dienst 	 4 
Zuiveringschap/waterschap 	 3 
Koninkliike Marechaussee 	 3 
Provincie 	 1 
Rijkswaterstaat 	 1 
Hoogheemraadschap 	 1 
Rijksverkeersinspectie 	 1 
Onbekend 	 1 

De reguliere politic levert in drie kwart van de 
gevallen de zaak aan bij het O.M. Bij milieudelicten 
gepleegd door niet-overheden brengt de politic 
ongeveer de helft van alle milieuzaken aan.'" In ruim 
de helft van de zaken" is het initiatief tot het 
opmaken van een proces-verbaal van de politic 
aflcomstig. Tijdens de surveillance werd de politic bij 
voorbeeld geconfronteerd met de zichtbare gevolgen 
van het teren van de brug zonder afdekzeil of van het 
improvisorisch lozen van ongezuiverd rioolwater. Het 
zijn voorbeelden van situaties waarin de loog- en 
oorfunctie' van de politic tot uitdrukking komt. 

In een kwart van de zaken is de directe aanleiding 
een klacht of melding, meestal ancomstig van burgers. 
Vermeldenswaard is ten slotte dat de officier van 
justitie in acht zaken het initiatief heeft genomen, dat 
wit zeggen opdracht heeft gegeven, tot het opmaken 
van het proces-verbaal. Het betreft bier situaties 
waarin het O.M. in informed overleg zonder succes 
waarschuwingen heeft gericht aan het adres van de 
overtredende overheid. In tabel 4 worden de aanlei-
dingen tot het opmaken van het proces-verbaal nog 
eens samengevat. 

Afdoening van zaken 

Van de 56 milieuzaken is ongeveer de ene helft 
(46%) geseponeerd en de andere helft (48%) getransi-
geerd. Twee zaken zijn gedagvaard (den zaak ná een 
niet aanvaard transactie-aanbod) en in een zaak heeft 
nog geen definitieve afdoening plaatsgevonden. 

Voordat een milieuzaak door de °Meier van justitie 
is afgedaan zijn er dikwffis door hem veel activiteiten 
ondernomen. De wijze van afdoening is een formedl 
sluitstuk van een soms langdurige betrokkenheid. In 
elf gevallen is er zelfs al overleg geweest voordat het 
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Tabel 4: Aanleiding verbaliseren (N=56) 

Eigen constatering opsporingsinstantie 	 19 
Bij controle 	 9 
Via delict bij ander 	 2 
Klacht of melding 	 13 
Explosie 	 1 
Op initiatief van O.M. 	 8 
Onbekend 	 4 

proces-verbaal werd opgemaakt. Uit het dossieron-
derzoek blijkt dat in dertig van de 56 zaken na het 
opmaken van het proces-verbaal activiteiten door het 
O.M. zijn ondernomen voorafgaande aan de 
definitieve afdoening. In de `schaduw van het recht' 
wordt met de verdachte onderhandeld over het herstel 
van de milieuschade of het aanbrengen van voorzie-
ningen om herhaling te voorkomen. De afdoening in 
de vorm van bij voorbeeld een seponering of trans-
actie is dan dikwijls de bezegeling van de bereikte 
resultaten. 

Seponeringen 

De meeste seponeringen zijn beleidssepots. De meest 
voorkomende sepotgrond betreffen `overwegingen die 
samenhangen met de persoon van de verdachte', met 
name `gewijzigde omstandigheden'. Dit houdt in dat 
naleving van milieuwet- en regelgeving is gerealiseerd. 
Eenvoudig gesteld: het probleem is opgelost. De 
situatie is in overeenstemming gebracht met de 
vergunningsvoorwaarden (er is vergunning aange-
vraagd; overeenkomstig de voorwaarden zijn voorzie-
ningen aangebracht). Andere overwegingen ter 
seponering zijn voornamelijk `gering (aandeel in) feit' 
en `langs civiel en administratief recht afgedaan'. 
Overigens gaat het seponeren van zaken in achttien 
van de 26 zaken gepaard met aanvullende 
voorwaarden' 2 , zoals een parketberisping met de 
verdachte (de burgemeester) of een brief waarin het 
beleid van het O.M. is belicht. 

In enkele gevallen speelt de officier creatief in op het 
feit dat de verdachte een overheidsorgaan is. Zo 
seponeerde de officier in een zaak betreffende illegale 
lozing door een gemeente onder de voorwaarde dat de 
gemeente meebetaalde aan een milieu-educatieproject 
voor het voortgezet onderwijs en bovendien een 
persbericht met een mea cu/pa zou uitbrengen. 
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Transac ties 

In 27 zaken is een transactie aangeboden. De 
betalingsbereidheid van de overheden is groot. Slechts 
in &en geval weigerde de overheid om principiele 
redenen in te gaan op het schikkingsvoorstel (de zaak 
is toen gedagvaard); in een ander geval is vanwege 
onduidelijkheid over de hoogte van de sanerings-
kosten (een gestelde transactievoorwaarde) uitstel van 
betaling verleend. 

De hoogte van de transacties varieren van fl 500,- 
tot fl 45.000,- gulden. Het gemiddelde is fl 5262,-
gulden." Twee keer is een schikking getroffen met de 
verdachte op grond van art. 36 WED, waarbij de 
verdachte als voorwaarde is opgelegd dat hij de 
noodzakelijke voorzieningen aanbrengt om in 
overeenstemming te kunnen handelen met de vergun-
ningsvoorwaarden. 

Dagvaardingen 

Zoals gesteld zijn slechts twee zaken voor de rechter 
gebracht. De overheid die op principiele gronden 
weigerde in te gaan op het schikkingsvoorstel is door 
de rechter in het ongelijk gesteld. De rechter legde 
overeenkomstig het transactiebedrag een boete op van 
fl 2250,-. Het betrof overigens een zaak waarin buurt-
bewoners hadden geklaagd over het te vroeg uitrijden 
van vuilnisauto's (overtreding Hinderwet). De burge-
meester had hiertoe in verband met bijzondere reini-
gingsactiviteiten persoonlijk opdracht gegeven. 

In de andere zaak was het ministerie van Defensie 
verdachte (vliegveld Volkel). Deze casus die gezien de 
status van de verdachte principiele kanten had, heeft 
geleid tot de eerder genoemde jurisprudentie van de 
HR. 

Conclusie 

In dit artikel is een bescheiden bijdrage geleverd aan 
het verkrijgen van inzicht in een belangrijk 
verschijnsel: het O.M. dat stelling neemt tegen milieu-
delicten die door een overheid worden gepleegd. 
Hierin komt de bestuurskritische rol van het O.M. 
pregnant naar voren. Gedurende de periode 1990- 
1992 werden bij het 0.M., voorzover wij konden 
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nagaan, 56 zaken ingeschreven waarin overheden als 
verdachten waren aangemerkt. 

Opvallend is dat het O.M. allerminst beducht lijkt 
te zijn om tegen overheden proces-verbaal op te doen 
maken. Het gaat namelijk over de gehele linie om 
gewone, soms zelfs betrekkelijk triviale, milieudelicten. 
De officier speelt hierbij in op de status van de 
verdachte door doorgaans op intensieve en soms 
creatieve wijze voorwaarden te stellen aan de niet-
vervolging. Deze niet-punitieve bejeging van de 
verdachte is in overeenstemming met de achter-
gronden van de delicten; deze worden eerder door 
onoordeelkundig dan door malicieus handelen geken-
merkt. 

Noten 

' Overtredende overheden. 
Onderzoek naar het vervolgings-
beleid van het Openbaar Ministerie 
inzake milieudelicten gepleegd door 
overheden, Den Haag, Ministerie 
van Justitie, WODC, Kleine reeks 
1994. 
Dit is het minimum aantal 

zaken, omdat een aantal dossiers 
op het moment van onderzoek 
niet was te achterhalen. Het gaat 
hier om circa tien dossiers. 
' Volgens de milieujaarverslagen 
van het O.M. over 1992 zijn 
overheden in 34 milieuzaken 
vervolgd; in 27 gevallen betreft 
het gemeenten, in zeven gevallen 
andere overheden. 

In de jaarverslagen van het 
milieu-openbaar ministerie over 
1993 wordt melding gemaakt van 
78 milieuzaken tegen overheden. 
Het merendeel van de verdachten 
bestond uit gemeenten. 

Blijkens de milieujaarverslagen 
over 1993 waren in dat jaar 
Middelburg (15) en Amsterdam 
(12) de koplopers. 

Incidenteel is proces-verbaal 
opgemaakt in verband met 
overtreding van de Wet chemische 
afvalstoffen, de Boswet, de Wet 

en het Reglement gevaarlijke 
stoffen, de Bestrijdingsmiddelen-
wet, de Ontgrondingenwet en de 
Wet op de ruimtelijke ordening. 
' In drie zaken is sprake van twee 
handelingen. 

Over het jaar 1993 zijn geen 
gegevens voorhanden met 
betrekking tot een nadere 
uitsplitsing van `andere 
overheden'. 
9  Onder organisatiecriminaliteit is 
verstaan: misdrijven die door 
leden van een gerespecteerde en 
bonafide organisatie worden 
gepleegd binnen het kader van de 
uitoefening van organisatorische 
taken. H.G. van de Bunt, 
Organisatiecriminaliteit, Gouda 
Quint by, Arnhem, 1992. 

Van den Berg, 1994, p. 32. 
" Het betreft hier 52 zaken; van 
vier zaken is onbekend wat de 
directe aanleiding was. 
12  Dit wordt lang niet altijd 
gegoten in de vorm van een 
voorwaardelijk sepot. De 
redenering van de officier is dat 
het mogelijk moet zijn om met 
het bestuur tot goede afspraken te 
komen tot verbetering ook zonder 
de dreiging van een voorwaar-
delijk sepot. 

Gecorrigeerd op uitschieters 
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bedraagt het gemiddelde bijna 
vierduizend gulden. Ter vergelijk: 
Het gemiddelde gecorrigeerde 
bedrag voor WVO-overtredingen 
gepleegd door bedrijven bedraagt 
ruim vijfduizend gulden (Van den 
Berg, 1993). 
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Het milieuconvenant 
Goede voornemens, slechte resultaten 

drs. M. Pleijte en drs. B. van Geleuken* 

Het convenant is bij handhavers van het milieu-
beleid een impopulair beleidsinstrument. Niet verwon-
derlijk want de vele onduidelijke afspraken (inclusief 
ontsnappingsclausules) die in convenanten zijn 
vastgelegd, zijn moeilijk afrekenbaar. Bij tegenval-
lende resultaten zijn individuele bedrijven niet rechtst-
reeks aanspreekbaar. En dat terwijl convenanten juist 
bedoeld zijn om de uitvoerbaarheid van het beleid te 
verbeteren (Moons, 1993). In dit artikel geven we 
eerst aan waarom convenanten in korte tijd populair 
geworden zijn. We benoemen een aantal functies die 
convenanten kunnen vervullen en gaan kort in op de 
handhavingsmogelijkheden. Vervolgens constateren 
we dat de milieuresultaten die via het convenanten-
spoor tot nu toe zijn geboekt, teleurstellend zijn. Ten 
slotte bekritiseren we een tweetal oplossingen die 
doorgaans aangedragen worden om tot een beter 
milieuresultaat te komen: juridisch hardere afspraken 
in het convenant zelf en het gebruik van juridische 
regelgeving als stok achter de deur. 

Het begrip 'convenant' 

Frustraties met regelgeving deden beleidsmakers, 
met oud-minister Winsemius als pionier, zoeken naar 
een ander spoor om milieubeleid te voeren. Door 
regelgeving maakten de vervuilers zich de milieu-
normen niet echt `eigen'; ze werden simpelweg 
opgelegd door overheden. Dit bemoeilijkte de 
uitvoering van het milieubeleid. De uitvoering, 
controle en handhaving van het milieubeleid zou 

* De auteurs zijn verbonden aan de Faculteit der 
Beleidswetenschappen van de Katholieke Universiteit 
Nijmegen, vakgroep Milieu, Natuur en Landschap. 
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daarentegen soepeler verlopen wanneer vervuilers de 
milieunormen verinnerlijken. Wil dat slagen dan 
dienen overheden zich niet meer als bovengeschikte 
partij op te stellen ten opzichte van vervuilers, maar 
als nevengeschikte partij die draagvlak probeert te 
verkrijgen voor de beoogde milieudoelstellingen. Het 
beleidsinstrument `convenane werd aldus nieuw leven 
ingeblazen. 

Onder een convenant wordt verstaan: een schrif-
telijk vastgelegde en ondertekende afspraak tussen 
overheid en een of meer wederpartijen over verwezen-
lijking van overheidsbeleid (Van Ommeren, 1993). 
Andere benamingen voor een convenant zijn: 
memorandum, beginselverklaring, akkoord. De 
Meerjarenafspraken energiebesparing tussen het 
ministerie van Economische Zaken en verschillende 
bedrijfstakken zijn ook als convenanten op te vatten, 
omdat het overeenkomsten zijn tussen de overheid en 
een bedrijfstak. 

De convenanten die we nu kennen, vormen voor het 
overgrote deel een reactie op de grote hoeveelheid 
regelgeving die in de jaren zeventig en tachtig is 
geproduceerd. Voor die tijd was het convenant ook al 
populair, maar toen omdat regelgeving veelal ontbrak. 
Principes als draagvlak en verinnerlijking speelden 
destijds geen rol van betekenis. 

Typen convenanten 

We kunnen vier soorten beleidsconvenanten onder-
scheiden met een min of meer eigen functie: wetge-
vingsvervangende, aanvullende, overbruggende en 
vooruitlopende convenanten. 

Allereerst het wetgevingsvervangende convenant: dit 
type treedt in de plaats van een wettelijke regeling. 
Partijen spreken af dat de overheid geen juridische 
regelgeving zal toepassen. Een voorbeeld is het 
convenant tussen het Hoogheemraadschap Dellland 
en de Gewestelijke Raad voor Zuid-Holland van het 
Landbouwschap uit 1991. Dit convenant had als doel 
individuele vergunningverlening in het kader van de 
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) voor 
circa 4200 tuinders te voorkomen. Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland vernietigden dit convenant 
al gedeeltelijk op 23 juli 1991. De bepaling dat het 
Hoogheemraadschap terughoudend zou zijn met 
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vergunningverlening op basis van de WVO werd 
geschrapt. Delfland zegde vervolgens het convenant in 
november 1992 op. 

Formeel zijn er na dit convenant geen andere wetge-
vingsvervangende convenanten meer afgesloten. In 
een aantal situaties kunnen convenanten wetgeving 
echter nog we! vervangen. Het Verpakkingenconve-
nant en de Meerjarenafspraken energiebesparing zijn 
hiervan voorbeelden. Deze convenanten nemen de 
plaats in van een voorgestelde terugnameplicht voor 
verpakkingen en een voorgenomen energieheffing. Als 
gevolg hiervan kunnen geen wettelijke instrumenten 
meer geintroduceerd worden. Zo voorziet een para-
graaf in het Convenant chemie in de mogelijkheid tot 
ontbinding van de afspraken als de overheid een 
energieheffing introduceert. In de praktijk krijgen deze 
convenanten daarmee een wetgevingsvervangende 
kracht. 

Ten tweede zijn er aanvullende convenanten. Deze 
worden toegepast als bestaande regelgeving niet 
voldoende duidelijk maakt hoe een bepaald milieudoel 
kan worden bereikt. In een convenant kunnen deze 
regels verder uitgewerkt worden. Voorbeelden hiervan 
zijn de intentieverklaringen in het doelgroepenbeleid 
industrie. Daarin worden de doelstellingen van het 
Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) voor de industrie 
eerst vertaald naar doelstellingen voor afzonderlijke 
bedrijfstakken. Hiervan worden individuele doelstel-
lingen afgeleid, die vervolgens in de vergunningen 
worden opgenomen. Zonder de intentieverklaringen is 
deze vertaalslag niet mogelijk. 

Een derde type convenant heeft een overbruggende 
functie. Dit type vult een hiaat in de wetgeving op. Zij 
`repareere tijdelijk lacunes in de bestaande regel-
geving, in afwachting van nog tot stand te brengen 
regelgeving. Een voorbeeld is de Gedragscode inzake 
PET-flessen, waarop de Statiegeldverordening van het 
Bedrijfsschap frisdranken en waters niet van 
toepassing was. Het convenant bevatte afspraken over 
inzameling en hergebruik, in afwachting van de veror-
dening. Toen per 1 januari 1993 een aangepaste 
statiegeld verordening van kracht werd, is het 
convenant opgeheven (Michiels, 1993). 

De vooruitlopende convenanten vormen een vierde 
categorie. Deze convenanten gaan vooraf aan wette-
lijke regelgeving die in de maak is. Een voorbeeld 
hiervan is het Convenant afvalstoffenproblematiek 
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binnenvaart dat vooruit loopt op een (inter)nationale 
regeling voor de algifte en verwerking van afvalstoffen 
van de binnenvaart. Een ander voorbeeld is het 
Convenant groen label voor de veehouderij dat 
vooruit loopt op de amvb Huisvesting veehouderij. 

Voor wat betreft de controle- en handhavingsmoge-
lijkheden van convenanten kunnen we de vier typen in 
twee categorieen onderbrengen. Het wetgevingsver-
vangende convenant is bedoeld als zelfstandig beleids-
instrument en dient als zodanig ook gehandhaafd en 
gecontroleerd te worden. Het convenant vervangt de 
vergunning. De handhaafbaarheid hangt overigens af 
van de mate waarin het convenant openbaar is 
gemaakt en de mate waarin het convenant helderheid 
verschaft over de te halen resultaten. 

Aanvullende, overbruggende en op wetgeving voor-
uitlopende.convenanten zijn zelf geen voorwerp van 
controle en handhaving. Deze convenanten hebben de 
functie de mogelijkheden tot naleving en handhaving 
van wetgeving (de vergunning) te verbeteren. 

Milieuwinst door convenanten 

Wat hebben convenanten het Nederlandse milieu-
beleid te bieden? De meeste convenanten zijn nog te 
kort van kracht om ze al te kunnen beoordelen op 
hun resultaten. Het Convenant verpakkingen werd op 
6 juni 1991 afgesloten en de Meerjarenafspraken 
energie zijn vanaf 1991 afgesloten. Vooral de intentie-
verklaringen industrie zijn van recente datum: 
grafische industrie, april 1993; basismetaalindustrie, 
maart 1992; chemische industrie, april 1993 en zuivel-
industrie, juni 1994. 

Aan de hand van de volgende criteria proberen we 
na te gaan welke bijdrage convenanten leveren aan 
een effectief milieubeleid: de duidelijkheid van conve-
nanten, de samenhang in beleid die bereikt wordt, de 
tijd die met het afsluiten van convenanten gemoeid is 
en de mate waarin duurzaamheid wordt nagestreefd. 
Vervolgens bespreken we enige concrete resultaten. 

Duidelijkheid 

Een convenant bevat meestal een aantal abstracte 
intenties. Er worden weinig `harde' (gekwantificeerde) 
afspraken vastgelegd. lnspannings- of zorgverplich- 
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tingen leiden dan ook vaak tot twijfel over de mate 
waarin partijen gebonden zijn ten opzichte van elkaar. 
Zoals Kila, bestuursvoorzitter van Dow Benelux, zei: 
`Misschien maken we ongewild afspraken die niet na 
zijn te komen. En in die zin belazeren we met z'n 
allen de kluit' (Houtsma, 1994). 

Overigens stuurt het bedrijfsleven zelf geregeld aan 
op mystificatie. Bij de impasse tijdens het doelgroep-
overleg basismetaal over de aansluiting van conve-
nanten op vergunningen, kwam het ministerie van 
VROM aan de wens van het bedrijfsleven tegemoet 
door de formulering van de intentieverklaring te 
wijzigen. Zo is in de volgende vrijblijvende en weinig 
zeggende zinsnede 'in acht nemen' vervangen door 
`rekening houden met': 'in het kader van de (...) perio-
dieke actualisering van de bedrijfsmilieuplannen 
houden het bedrijf en de betrokken overheden ook 
rekening met de inmiddels gebleken stand van zaken 
ten aanzien van de realisatie van de integrale milieu-
taakstellingen binnen de gehele bedrijfstak.' 

Een ander punt dat de duidelijkheid van conve-
nanten ondergraaft, is dat emissiereducties voor 
milieuvervuilende stoffen doorgaans geen plafonds in 
absolute hoeveelheden bevatten, maar reductiepercen-
tages. Wanneer de uitgangssituatie niet ondubbel-
zinnig vastligt, wordt onduidelijkheid gecreeerd. 
Onduidelijkheid ontstaat ook wanneer de emissie-
cijfers niet corresponderen met de bedrijfsgroepen. 
Neem het Convenant chemie. Bij de emissiecijfers van 
1985 worden twee bedrijfsgroepen genoemd die niet 
onder dat convenant vallen, terwijl de cijfers van een 
bedrijfsgroep die wel deel uitmaakt van het 
convenant, ontbreken (Biekart, 1993a). Kwantitatieve 
toetsing is hierdoor onmogelijk. 

Samenhang 

Convenanten moeten niet alleen op het overige 
milieubeleid maar ook op elkaar afgestemd worden, 
net als de sectorale milieuwetten voor lucht, water en 
bodem. Echter, door convenanten per bedrijfstak af te 
sluiten, staat het milieuresultaat per bedrijfstak 
voorop. Dat kan leiden tot extra afstemmingspro-
blemen. Het milieuresultaat in de ene bedrijfstak kan 
afbreuk doen aan de milieuwinst in een andere 
bedrijfstak, waardoor het totale resultaat voor het 
milieu tegenvalt. 
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Zo kan het gebeuren dat de grafische industrie in 
het kader van een convenant besluit om voortaan te 
werken met inkt op waterbasis. Gevolg daarvan is dat 
recycling van papier moeilijker wordt. De papier- en 
kartonindustrie ziet zich genoodzaakt om met meer 
chemische middelen inkt te verwijderen (Biekart, 
1993b). Op die manier doen convenanten afbreuk aan 
een integraal en samenhangend beleid. Elke 
bedrijfstak concentreert zich immers op het eigen 
convenant. 

Tijdwinst 

Vaak denkt men dat het opstellen van een 
convenant minder moeite kost dan het opstellen van 
een wet. Convenanten zouden in principe veel sneller 
tot stand kunnen k omen en tot resultaat kunnen 
leiden. In de praktijk gaat deze redenering echter niet 
op. De onderhandelingen met de bedrijfstakken duren 
vaak jaren. Een goed voorbeeld zijn de intentieverkla-
ringen industrie die gericht zijn op procesemissies. Zo 
duurden de onderhandelingen met de basismetaalin-
dustrie een kleine twee jaar (op 14 juni 1990 gestart en 
op 10 maart 1992 beeindigd). Het afsluiten van de 
intentieverklaring met de chemische industrie heeft 
zo'n tweeeneenhalf jaar op zich laten wachten: van 24 
september 1990 tot 2 april 1993. De onderhandelingen 
met de zuivelindustrie namen precies twee jaar in 
beslag (van juni 1992 tot juni 1994). In de metaal-
electro-industrie is de intentieverklaring nog altijd niet 
ondertekend, terwfil de onderhandelingen in maart 
1992 aanvingen. De onderhandelingen over het 
convenant kunststofafval namen maar liefst vijf jaar 
in beslag. 

Een ander punt is dat de afspraken afgestemd zijn 
op het bereiken van concrete resultaten op middel-
lange termijn. Het kost dus veel tijd voordat duidelijk 
wordt of er resultaat geboekt is. 

Duurzatunheid 

Convenanten richten zich tot nu toe op produkten, 
procesemissies en energiebesparing. Hiermee wordt 
nog geen `duurzame' industrie gerealiseerd. De drie 
hoofdlijnen van een duurzame industrie ontbreken 

,immers: integraal ketenbeheer, energie-extensivering 
en kwaliteitsbevordering.' Het huidige convenanten- 
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spoor vormt zelfs een belemmering voor de totstand-
koming van een duurzame industrie. Alle afspraken 
worden immers gemaakt met bedrijfstakken, terwijl 
integraal ketenbeheer vereist dat de produktieko-
lommen (van toeleverancier tot afnemer) als 
aanspreekpunten fungeren. Bovendien wordt het 
voortbestaan van een bepaalde bedrijfstak of van een 
bepaald produkt niet meer ter discussie gesteld 
wanneer een bedrijfstak door de overheid als conve-
nantpartner is erkend. Vanuit het principe van 
duurzaamheid is dat soms wel nodig. 

Als reden voor het niet betrekken van deze milieu-
eisen in de onderhandelingen wordt van overheids-
zijde vaak aangevoerd dat het produktenbeleid nog 
niet uitgekristalliseerd is. Maar zou dat geen reden 
moeten zijn om dit beleid juist wel in convenanten te 
betrekken? Het is niet erg efficient om nu met veel 
geld technieken te ontwikkelen die bij voorbeeld 
alleen de kwaliteit van proces-emissies verbeteren 
(zoals in het huidige doelgroepenbeleid industrie), 
terwijl vanuit de duurzame industrie-gedachte in de 
toekomst tegen hoge kosten weer andere technieken 
ontwikkeld moeten worden (door bij voorbeeld 
andere grondstof-eisen). 

Eerste resultaten 

Zoals opgemerkt zijn convenanten nog te kort van 
kracht om een definitief oordeel te vellen. Toch zijn er 
een aantal aanwijzingen dat de uitvoering niet 
voorspoedig verloopt. Het eerste voorbeeld is het 
eerdergenoemde convenant tussen Hoogheemraad-
schap Delfland en het Landbouwschap. In de periode 
tussen september 1990 en september 1991 nam de 
watervervuiling (fosfaten, stikstof en bestrijdingsmid-
delen) met 20 procent toe (Het Financiele Dagblad, 
8 januari 1992). Een ander voorbeeld is het 
Verpakkingenconvenant. Met de verpakkingenin-
dustrie is afgesproken dat er in het jaar 2000 tien 
procent minder afval zal zijn dan in 1986. In 1992 is 
de hoeveelheid verpakkingsafval echter met circa 
twintig procent gegroeid ten opzichte van 1986. 
Verder wees een onderzoek van het NIPO uit dat 
slechts een derde van alle bedrijven bezig is met de 
uitvoering van het Verpakkingenconvenant. Ook de 
doelstellingen uit de Intentieverklaring basismetaal 
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worden waarschijnlijk niet gehaald. De uitstoot van 
stikstofoxyde en benzeen en tolueen is in het jaar 2000 
naar verwachting niet 55 tot 75 procent lager dan in 
1985, maar maximaal 33 procent (Houtsma, 1994). 

Op de Meerjarenafspraken Energie valt ook heel 
wat aan te merken. Het doe is verbetering van de 
energie-efficifintie in de Nederlandse industrie met 
twintig procent in het jaar 2000 ten opzichte van 
1989. Daarbij wordt voorbijgegaan aan het feit dat in 
sommige gevallen meer haalbaar is dan twintig 
procent. Bovendien valt de grondstoffen-inzet buiten 
de doelstelling. Ten slotte wordt het milieuresultaat 
verminderd omdat het convenant gekoppeld is aan de 
eis van financieel-economische haalbaarheid. De eerste 
milieuresultaten van convenanten zijn daarmee teleur-
stellend te noemen. 

Naar een effectiever convenant 

Ondanks deze negatieve ontwikkelingen dienen wij 
voort te bouwen op het spoor van convenanten 
aangezien het op zich de moeite waard blijft een 
verinnerlijking van het milieubeleid na te streven. 
Inmiddels zijn vele suggesties gedaan om de 
effectiviteit van convenanten te vergroten. We noemen 
er twee. Ten eerste zou de werking verbeterd kunnen 
worden door juridisch hardere afspraken in het 
convenant onder te brengen. Ten tweede kan extra 
wetgeving als stok achter de deur worden gebruikt. 

Weigel ,* in her con venant 

De eerste suggestie gaat uit van het idee dat conve-
nanten partijen te weinig binden. Omdat het niet 
nakomen van de afspraken geen duidelijke rechtsge-
volgen heeft, is vrijblijvendheid het gevolg. De 
effectiviteit van een convenant zal verbeteren, zo 
worth verondersteld, wanneer het convenant meer het 
karakter krijgt van een contract waarin de rechtsge-
volgen duidelijk omschreven zijn. Nadeel van dit 
voorstel is dat het indruist tegen het `eigeniarakter' 
van het convenant. Convenanten zijn immers bedoeld 
om de eigen verantwoordelijkheid van de doelgroepen 
van milieubeleid te vergroten door vrijwillig tot 
overeenstemming te komen. Geeft men een sterker 
juridisch karakter aan dergelijke overeenkomsten dan 
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verzwakt het commitment. Gilhuis verwoordt dit als 
volgt: 're zware functies moeten niet aan het 
convenant worden toegekend. Wanneer men dat wel 
doet, zullen de eisen die vanuit het recht aan het 
convenant moeten worden gesteld toenemen. Aan die 
eisen (duidelijkheid omtrent het rechtskarakter en de 
aangegane verplichtingen, een sluitende regeling 
inzake uitvoering en handhaving, geen doorkruising 
van publiek-rechtelijke wetgeving) zou op zich zelf 
voor een belangrijk deel kunnen worden voldaan. Het 
instrument boet dan echter door procedurele zwaarlij-
vigheid aan aantrekkelijkheid in. Het is de vraag of 
directe regulering dan niet veel meer in aanmerking 
komt' (Gilhuis, 1993). 

Ook wanneer de afspraken in convenanten duide-
lijker rechtsgevolgen krijgen, blijft er juridisch veel op 
af te dingen. Ze geven immers niet die juridische 
waarborgen die wetgeving biedt. Maar het belang-
rijkste is dat door de juridische aanscherping van 
afspraken de functies die convenanten doorgaans 
vervullen (wetgeving aanvullen, overbruggen of er op 
vooruitlopen) worden verzwakt. We hebben het in 
feite niet meer over convenanten, maar over extra 
wetgeving. 

Wetgeving nu het convenunt 

Een tweede voorstel om de werking van conve-
nanten te verbeteren is regelgeving als stok achter de 
deur te gebruiken. Vooral de milieubeweging propa-
geert deze oplossing: `VROM pakt de naleving te veel 
met zijden handschoenen aan. Een stok achter de deur 
voor wanneer bedrijven zich niet aan de afspraken 
houden, is niet aanwezig', aldus Warns van 
Milieudefensie (Houtsma, 1994). Wanneer 
doelgroepen de milieudoelstellingen niet op eigen 
kracht via een convenant realiseren, dan zou de 
overheid moeten overstappen op dwingende regel-
geving. ltegelgeving moet onderdeel zijn van een 
breder instrumentarium, waarin ook convenanten 
thuishoren. Maar dan moet de Tweede Kamer, als die 
merkt dat er vertraging optreedt in de uitvoering van 
een convenant, bedrijven daarop afrekenen en de zaak 
alsnog in wetgeving vatten', stelt Jurgens van de 
Stichting Natuur en Milieu (Houtsma, 1994). 

Het lijkt niet eenvoudig om het naleven van 
afspraken te vergroten door te dreigen met regel- 
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geving. Het draaiboek met sancties moet in ieder 
geval bij het afsluiten van het convenant al klaar 
liggen. De overheid geeft daarmee indirect aan niet 
veel vertrouwen te hebben in het convenant. 
Bovendien, door al te snel met sancties te komen 
krijgt het verinnerlijkingsbeleid geen kans. 

Een ander probleem is het volgende. Bij de 
totstandkoming van het convenant treedt de overheid 
op als gelijkwaardige partij. Schiet het convenant 
volgens de overheid tekort en gaat ze sancties 
toepassen dan stelt ze zich als bovengeschikte partij 
op. Dat vergt een complete cultuuromslag bij zowel 
overheid als doelgroep. De doelgroepen zullen die 
nieuwe rol van de overheid niet zomaar accepteren. 
Het ligt daarom meer voor de hand dat de overheid 
veel moeite zal doen om de eenmaal ingeslagen weg te 
vervolgen. 

Met het verinnerlijkingsbeleid is het initiatief bij de 
doelgroepen van het milieubeleid gelegd. Die zijn 
alleen bereid milieu-investeringen te doen wanneer het 
milieubeleid continulteit uitstraalt. De dreiging van 
juridische maatregelen of heffingen betekent onzeker-
heid waar het bedrijfsleven moeilijk mee kan leven. 
Dit plaatst de overheid in een moeilijke positie: alleen 
al dreigen met regelgeving kan een averechtse uit-
werking hebben op milieu-investeringen. Die worden 
pas gedaan wanneer duidelijk is dat ze ook op langere 
termijn voldoen aan de eisen die het beleid stelt. 

Wetgeving naast het con venant 

Is hiermee de rol van het convenant als instrument 
voor milieubeleid uitgespeeld? Wellicht biedt het 
uitbreiden van aanvullende regelgeving `rondom' het 
convenant perspectiel 1  Dat zou de taak zijn van het 
ministerie van VROM. Het instrumentarium buiten 
het convenant kan bij voorbeeld uitgebreid worden 
door een Wet op de milieujaarverslagen te introdu-
ceren: bedrijven worden verplicht om jaarlijks een 
openbaar milieuverslag uit te brengen. De vorderingen 
op milieugebied worden dan duidelijk zichtbaar en 
ook voor derden controleerbaar. Branche-organisaties 
kunnen op die manier de eigen bedrijfstak gaan 
controleren en disciplineren, mogelijk zelfs zonder 
tussenkomst van de overheid. De overheid kan op 
basis van die informatie de vergunningvoorschriften 
waar nodig aanscherpen. 
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Een andere mogelijkheid is het aanscherpen van 
normen waarop in convenanten wordt teruggevallen, 
bij voorbeeld de Nederlandse Emissie Richtlijnen 
(NER). Hierdoor worden indirect hogere eisen aan 
het bedrijfsleven gesteld. 

Het voordeel van deze aanvullende wetgeving 
(vergeleken met het aanscherpen van juridische 
afspraken in het convenant) is dat het convenant een 
plannings- en verinnerlijkingsinstrument blijft en geen 
regelgevend instrument wordt. Aanvullende wetgeving 
is niet gericht op sanctioneren, maar heeft de functie 
de duidelijkheid en de openbaarheid van het milieu-
beleid te vergroten. Het tweede voordeel (vergeleken 
met de stok achter de deur-strategie) is dat de 
overheid niet als bovengeschikte partij optreedt maar 
meer controlerend op afstand blijft. Daarmee valt 
meer draagvlak voor het beleid te verwachten. Ook 
voor individuele bedrijven is dat beter: het is duidelijk 
wat er op grond van het convenant van ze verwacht 
wordt. Bovendien krijgen bedrijven grotere mogelijk-
heden voor zelfcontrole en zelfhandhaving. Branche-
organisaties, milieu-accountants, maar ook de milieu-
beweging krijgen inzicht in de voortgang en kunnen 
een deel van de controle van de overheid overnemen. 
De overheid blijft middels de uitgifte en controle van 
vergunningen toezichthouder in laatste instantie. 

Ten slotte 

Of de huidige convenanten verdienstelijk zijn voor 
het milieubeleid is zeer twijfelachtig. Het afsluiten van 
convenanten kost veel tijd, terwijl onduidelijk is wat 
er precies is overeengekomen. Daarnaast dreigt het 
milieubeleid te versnipperen door het grote aantal 
convenanten met de verschillende branches. 
Convenanten kunnen zelfs het toewerken naar 
duurzame produktie in de weg staan. De eerste 
concrete resultaten blijven bovendien onder de maat. 

De positie van convenanten in het milieubeleid is op 
dit moment erg onduidelijk. In principe zijn ze niet 
bedoeld om wetgeving te vervangen, maar in de 
praktijk leiden convenanten ertoe dat nieuwe 
wetgeving uitblijft. Ze beperken daarmee de beleids-
ruimte van de overheid in de instrumentkeuze, ook 
daar waar de resultaten achterblijven bij de doelstel-
lingen van het milieubeleid. Anderzijds zijn conve- 
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Noten 

Literatuur 
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Zware milieucriminaliteit 
Notities over aard en omvang 

A.J. van Doorn* 

Als we de lucht en het water schoon 	houden, dan 
zullen we de vogels en de vissen stemrecht moeten geven. 

De zorg voor ons milieu en de bestrijding van de 
milieucriminaliteit zijn onderwerpen waaraan — nog 
steeds — aandacht wordt en zal moeten worden 
besteed. Er is in Nederland allerminst een teruggang 
te bespeuren in het aantal milieumisdrijven en 
-overtredingen. 

Ik zal in dit artikel het verschijnsel milieucrimina-
liteit in kaart proberen te brengen. Ik beperk me 
daarbij tot de categorie zWare milieucriminaliteit. 
Hierbij maak ik een verdeling in twee `markten' van 
milieucriminaliteit, te weten de afvalmarkt en de 
markt van de bedreigde dier- en plantensoorten 
(wildlife). Aan het slot van deze bijdrage zal ik ingaan 
op de vraag hoe meer vat te krijgen is op zware 
milieucriminaliteit. 

Zware milieucriminaliteit 

Is de georganiseerde misdaad betrokken bij milieu-
criminaliteit? Deze actuele vraag laat zich, gelet op de 
vele publikaties hierover, niet eenvoudig beant-
woorden. Er zijn wel bevredigende definities 
voorhanden van wat wel of niet onder georganiseerde 
criminaliteit valt c.q. door welke factoren dit type 
criminaliteit gekenmerkt wordt. Mijns inziens is de 
omschrijving van de werkgroep Zware 
Milieucriminaliteit van de Recherche Adviescommissie 
(1992) aan te bevelen. Deze werkgroep noemt de 
volgende kenmerken 2 : 
— herhaaldelijk en systematisch handelen in strijd met 
de milieuregelgeving en overige wettelijke bepalingen 

* De auteur is hoofd van de afdeling milieucriminaliteit van 
de divisie Centrale Recherche Informatie (CRI) van het 
Korps Landelijke Politiediensten. 

Zware milieucriminaliteit 95 



(op het terrein van het commune strafrecht); er is met 
name een sterke verwevenheid met fraude; 
— georganiseerde activiteiten, veelal in bedrijfsmatig 
verband; 
— veelal bovenregionale spreiding en internationale 
vertakkingen; 
— gericht op aanzienlijk financieel gewin; 
— grote, vaak onherstelbare schade aan het milieu en 
dreigend gevaar voor de volksgezondheid. 

In de praktijk kunnen we twee verschijningsvormen 
van milieucriminaliteit onderscheiden: georganiseerde 
criminaliteit en organisatiecriminaliteit. Van georgani-
seerde criminaliteit is sprake wanneer een groep 
(rechts)personen volgens een bepaald stramien op 
grote schaal milieudelicten pleegt. Daarentegen betreft 
de organisatiecriminaliteit de illegale activiteiten van 
bedrijven die voornamelijk legale activiteiten 
ontplooien. De legale kant van het bedrijf fungeert 
daarbij dikwijls als een facade die illegale activiteiten 
verhult. Ook beleidsinstrumenten als convenanten en 
certificaten kunnen als façade dienst doen. Daarnaast 
zijn legale bedrijven vaak betrokken bij netwerkaimi-
naliteit: door lobbyen, omkoping en corruptie kunnen 
ambtenaren beinvloed worden. De vaak hoge prijs die 
voor bedrijven is verbonden aan het naleven van 
milieuregels, maakt het lucratief de overheid zover te 
brengen dat regels en beleid worden afgezwakt of 
aangepast. 

Overigens is de bestuurlijke overheid altijd 
betrokken bij legale activiteiten van verdachte 
bedrijven. Er is immers een vergunning vereist. Op de 
afvalmarkt komt deze betrokkenheid het sterkst tot 
uitdrukking. De overheid is niet alleen vergunningver-
loner maar ook regelgever, subsidieverstrekker en 
toezichthouder. 

Mijn indruk is dat organisatiecriminaliteit en de 
daartoe behorende netwerkcriminaliteit de overhand 
heeft bij milieudelicten. Vooralsnog is er geen 
aantoonbaar verband te leggen met georganiseerde 
criminaliteit, zoals ondermeer in de drugshandel wel 
het geval is. Ervaringen in met name de Verenigde 
Staten leren echter dat de afvalmarkt bijzonder 
gevoelig en ontvankelijk is voor de georganiseerde 
misdaad. 

96 	Justitiole verkenningen, jrg. 20, nr. 9. 1994 



De afvalmarkt 

Nederland is na de VS (750 kilogram) en Finland 
(620 kilogram) het land met de hoogste afvalpro-
duktie per persoon per jaar, namelijk vijfhonderd kilo. 
Daarnaast worden door bedrijven grote hoeveelheden 
afval geproduceerd. De afvalverwerkingscapaciteit in 
ons land is zoals in de meeste landen onvoldoende om 
aan deze vraag te voldoen. Dit spanningsveld tussen 
vraag (het lozen van afval) en aanbod (verwerkingsca-
paciteit) is de voedingsbodem van veel criminaliteit. 
Bovendien zullen bedrijven vaak proberen hun afval 
op een zo goedkoop mogelijke wijze kwijt te raken, 
ten einde hun produktiekosten te minimaliseren. Dit 
leidt tot vele soorten van crimineel gedrag, van 
`sjoemelen' tot zeer bewust knoeien en daarmee tot 
zware delicten. 

Globaal kunnen we de volgende drie afvalstromen 
onderscheiden: 
— gevaarlijk afval (bij voorbeeld afgewerkte/verontrei-
nigde olie); 
— bedrijfsafval (bij voorbeeld bouw- en sloopafval); 
— huishoudelijk afval (bij voorbeeld papier). 

Deze stromen zijn weer te verdelen naar inzameling, 
opslag en overslag, transport en bewerking. Transport 
is de belangrijkste verbindende schakel in deze keten, 
omdat deze meerdere keren terugkomt en het meest 
zichtbaar is. Strafbare feiten bij het transport van 
afval zijn bij voorbeeld: 
— het transport vindt plaats zonder de vereiste 
vergunning; 
— het afval gaat niet naar de opgegeven bestemming; 
— er wordt ander of meer afval getransporteerd, dan 
waarvoor vergunning is verleend; 
— de afvalstoffen worden in de documenten met 
algemene termen aangeduid. 

Daarnaast wordt het uiterlijk (de opschriften) van 
vrachtwagens zodanig aangepast dat aan de buiten-
zijde niet te zien is dat het om een transport van 
gevaarlijk afval gaat. Zo wordt de controle van dit 
soort transporten bemoeilijkt. Een andere manier om 
zand in de ogen van de controleurs te strooien is het 
rijden van afwijkende routes. 

Bij de internationale milieucriminaliteit speelt het 
zogenaamde afvaltoerisme een grote rol. Hierbij gaat 
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het om illegale grensoverschrijdende transporten van 
afval binnen Europa, afkomstig van een EU-land. 
Dergelijke afvallijnen zijn vaak onderdeel van groot-
schalige Internationale milieucriminaliteit. Overigens, 
door het wegvallen van de grenscontrole binnen de 
Europese Unie is na de buitengrenspassage de weg vrij 
om in elk willckeurig land binnen de EU afval illegaal 
te dumpen. Maar ook de omgekeerde weg is mogelijk: 
afval van EU-staten wordt naar landen getranspor-
teerd waar men het om allerlei redenen niet zo nauw 
neemt met het milieutoezicht, zoals Afrikaanse en 
Aziatische landen en landen in het voormalige Oost-
Europa. 

Voorbeelden van internationale afvalcriminaliteit 
zijn recycling, smokkelen en vermenging. 
— Recycling. Ms afval wordt verhandeld om 
zogememd opnieuw te worden gebruikt, zou het geen 
alval meer zijn maar een grondstof. Een voorbeeld 
hicrvan is de verkoop van met chemicalien verontrei-
nigde afgewerkte olie. Deze afvalolie wordt dan 
gebruikt als goedkope brandstof, hetgeen uiteraard bij 
de verbranding een enorme vervuiling oplevert. Ook 
komt het regelmatig voor dat afval naar een land 
wordt vervoerd waar qua capaciteit onvoldoende of in 
het geheel geen mogelijkheden zijn voor specifieke 
recycling. Zo werd bij voorbeeld door een Duits 
bedrijf aan Polen filteras aangeboden ten einde het 
zink daaruit terug te winnen. De Polen verbraken 
echter na geruime tijd het contract omdat zij — nadat 
het zink was teruggewonnen uit de filterassen — met 
veel tc veel giftig afval (cadmium, lood, kwik en 
dergelijke) bleven zitten. De PooIse zinksmelterij 
ontving zo'n fl. 80.- per ton afval, terwijI het Duitse 
bedrijf het teruggewonnen zink voor zo'n fl. 1000.- 
per ton weer verkocht. Daarnaast werkte het PooIse 
bedrijf zonder rookgasreiniging en filters zodat al het 
gif in het milieu terecht kwam. 
— Smokkelen. Een Belgisch bedrijf importeert onder 
andere uit Nederland illegaal gevaarlijk afval 
(chemische reststoffen). De vloeibare en de vaste delen 
worden in tanks gescheiden, waarna de vloeistoffen 
worden geloosd en de vaste stoffen in cementovens 
verbrand. Een zeer goedkope manier om van je afval 
af te komen waarbij degene die het afval `verwerke 
wilde hebben een flinke prijs diende te betalen. 
— Vcrmenging. In Duitsland kan men het plastic 
afvalprobleem niet meer aan. Er is onvoldoende 
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capaciteit om dit afval te verwerken. Nu is bepaald 
dat de producent het plastic (met name verpakkings-
materiaal) moet terugnemen. De consument betaalt 
ter financiering hiervan statiegeld op dit griine Punkt-
materiaal. Nu wordt dit plastic via afvalmakelaars in 
grote hoeveelheden ter recycling naar derde wereld-
landen vervoerd, onder andere via Belgie en 
Nederland. De capaciteit in die landen is echter niet 
toereikend, terwijl ook een deel van het plastic wordt 
vermengd met ziekhuisafval of ander chemisch afval. 
Op deze wijze raakt Duitsland haar plastic en tevens 
ander afval kwijt, terwijl derde wereldlanden via 
onder meer Nederland met dit afval worden 
opgescheept. 

De wildlife-markt 

De handel in wildlife kent een `normale' marktsi-
tuatie, zij het dat deze voor een deel illegaal is; hier 
wordt de prijs door de grotere vraag en het kleinere 
aanbod bepaald. Vergelijkingen met de handel in 
drugs gaan hier in hoge mate op, zij het dat de 
omvang van organisaties en de mate waarin zij zich 
met deze illegale handel bezig houden veel geringer is. 
De voedingsbodem voor deze handel is de wens in het 
westen (uitheemse) dieren en/of planten te bezitten. 
Ondanks de strafbaarstellingen wordt het winstge-
vende vangen, vervoeren en verhandelen van 
beschermde soorten dieren en planten op ruime schaal 
bedreven. 

De wereldmarkt van de wildlife-handel heeft een 
enorme omvang. Per jaar worden ongeveer 40.000 
primaten (apen), slagtanden van minimaal 90.000 
olifanten, 1 miljoen orchideden, 2 tot 5 miljoen vogels, 
10 miljoen reptielen, 15 miljoen pelsdierhuiden en 350 
miljoen tropische vissen verhandeld (Traffic 
Europe/USA, 1992/1993, Cites-rapporten, 1993). De 
drang van de mens om bijzondere planten en dieren te 
verwerven is blijkbaar enorm groot. 

Ongeveer 65% van de bedreigde vogelsoorten dreigt 
door deze internationale handel uit te sterven. De 
handelaren en vangers bekommeren zich er niet om de 
vraag of hun oogst wel door voldoende nieuwe 
aanwas gecompenseerd wordt. Alleen wanneer de 
vangstresultaten plotseling sterk teruglopen begint 
men zich over het algemeen pas zorgen te maken. 
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Ervaringen van de afgelopen jaren bevestigen dat 
Nederland een belangrijke rol speelt in de wildlife-
handel. Nederlandse handelaren staan bekend als 
grote afnemers, zowel voor de verkoop in eigen land 
als voor de doorvoer. De havens in Rotterdam en 
Amsterdam en de luchthaven Schiphol behoren tot de 
belangrijkste Europese aanvoerhavens van uitheemse 
dieren en planten. De import bestaat voornamelijk uit 
wildvang, terwij1 de export voor ongeveer 90% 
gekweekte vogels betreft. Veel dieren sterven voordat 
ze werkelijk verhandeld worden. Vogelbeschermings-
organisaties hebben berekend dat voor iedere verhan-
delde vogel vier exemplaren zijn gestorven. 

Internationale afspraken, vastgelegd in de UN 
Conventie van Washington (CITES) van 1975, 
moeten waarborgen dat planten en dieren niet meer 
door commerciele activiteiten uitsterven of met 
uitsterven worden bedreigd. Momenteel zijn ruim 
dertigduizend bedreigde plantensoorten en vierentwin-
tighonderd kwetsbare diersoorten onder de 
bescherming van dit verdrag gebracht. Nederland 
werd in 1984 verdragstaat. Er zijn nu 122 landen 
partij hi] dit verdrag. 

Illegale handel 

Er bestaan internationaal omvangrijke netwerken 
van handelaren in dieren en planten. Hun handel is 
deels legaal en deels illegaal. Deze netwerken kennen 
veelal hun eigen specialismen (apen, vogels, reptielen 
en dergelijke). Achter deze netwerken houden een 
aantal grote handelaren de touwtjes in handen. Deze 
grote handelaren noemt men ook wel animal-lords. Bij 
de illegale smokkel is er een overlap van de netwerken 
geconstateerd. Veelal wordt er gebruik gemaakt van 
bij voorbeeld dezelfde corrupte douane-ambtenaren, 
routes, koeriers of luchtvaartmaatschappijen. 

Het financiele voordeel is hi] deze handel — hoe 
verder men doordringt in de handelsketen — enorm. 
Enige voorbeelden: 
— een stroper ontvang voor een papagaai $ 25, de 
lokale handelaar $ 85, de eindhandelaar $ 1,200; 
— bij een lokale handelaar in Bogota kost een blauw-
gele ara $ 10 deze vogels kosten in de USA $ 1,200; 
— aan de grens van Kameroen met Gabon werd voor 
$ 8 een gorilla verkocht, die op de illegale markt in 
Europa vervolgens $ 15,000 opbracht. 
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Andere voorbeelden in de handel in bedreigde 
diersoorten zijn: 
— Meer dan een miljoen kaaimannen worden jaarlijks 
in Brazilie door stropers afgemaakt. De huiden 
worden Brazilie uitgesmokkeld via Paraguay en 
Bolivia en belanden uiteindelijk in de leerindustrie in 
Frankrijk, Italie en Japan. 
— De vraag naar zeldzame volgels is zo groot, dat de 
eieren van veel gevraagde vogelsoorten uit de nesten 
worden verwijderd en in broedmachines worden uitge-
broed, waarna de jonge vogels met grote winst 
worden verkocht. 

De stroper ontvangt aldus slechts een gering 
percentage van de uiteindelijke verkoopwaarde. Het 
grote deel van de winst van de wildlife-handel komt 
uiteindelijk bij de internationale handelaren terecht. 
Vooral de zeer bedreigde soorten en/of de soorten 
waarin volgens internationale verdragen niet 
gehandeld mag worden, leveren binnen de handel 
enorme geldbedragen op. Door uitbreiding van de 
wettelijke bescherming en mogelijk ook door de groei 
van het milieubesef en de uitbreiding van het toezicht 
op dit soort handel, zijn de prijzen de laatste tijd 
alleen maar gestegen. 

Aanpak milieucriminaliteit 

Als we het voorgaande overzien kunnen we ons de 
vraag stellen hoe meer vat is te krijgen op de zware 
milieucriminaliteit en met name hoe de informatiever-
werving verbeterd kan worden. 

Wat de afvalmarkt betreft is het van groot belang 
inzicht te hebben in de segmenten, hun omvang en de 
mechanismen die daarbinnen een rol spelen. Inzicht in 
de legale handel stelt de bestrijder van de milieucrimi-
naliteit in staat het illegale deel (de illegale afval-
stroom) op het spoor te komen. Binnen mijn afdeling 
wordt ook getracht inzicht te verkrijgen in de econo-
mische en bestuurlijke machtsfactoren in de afval-
sector. Daarbij wordt aandacht besteed aan bedrijfs-
structuren, vergunningen, onderlinge relaties en 
invloed. Daarnaast is inzicht in de afvalverwijderings-
ketens en het al dan niet vaststellen van horizontale 
en/of verticale monopolisering (ketenbeheersing) in 
deze afvalstromen een vereiste. 
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Verticale monopolisering duidt op de mate van 
macht over de gehele keten met betrekking tot een 
specifiek soon afval (van inzameling via transport en 
over-/opslag tot eindverwerking). Horizontale 
monopolisering duidt op de mate waarin men de 
gehele markt beheerst, bij voorbeeld voor wat betreft 
de inzameling van een bepaald soort afval. 

Daad en dader 

Een van de methoden bij het recherchewerk is het 
bij elkaar brengen van de daad met de dader(s). Bij 
een overval of een bcroving is de daad zeer zichtbaar. 
Voor de hedendaagse min of meer bedrijfsmatig 
gepleegde milieudelicten ligt dit anders. Zo ligt de tijd 
waarin min of meet openlijke grootschalige 
dumpingen van afval plaatsvonden, achter ons. 
Momenteel liggen de delicten verborgen achter allerlei 
façades. Daarnaast zijn ze vaak vermengd met legate 
handelsactiviteiten. Deze ontwikkelingen vragen om 
een flinke investering in een vooronderzoek om de 
daad vast te stellen en om een uitgebreid (bedrijfs-
)ondcrzoek ten einde bewijsmateriaal te vergaren en 
de dader(s) te achterhalen. 

Gelet op de huidige praktijk ligt de prioriteitkeuze 
van de politic onvoldoende bij dit soort fraude-achtige 
onderzoeken. Een specifiek probleem vraagt om een 
specifieke aanpak. Er zijn op het specifieke milieu-
handhavings- en opsporingsgebied een aantal specia-
listen ontstaan. Deze deskundigen zijn aanwezig bij de 
landelijke ondersteunende specialistische diensten, 
maar ontbreken grotendeels bij de politic. Het 
ontbreken van deze continue expertise bij de inzet van 
(fraude-)rechercheurs is mede te wijten aan de reorga-
nisatie van de politic.' 

Organisatiecriminalitcit is slechts effectief te 
bestrijden met professionals. Ze zijn niet alleen nodig 
op het gebied van het verhoren van verdachten en het 
opstellen van ingewikkelde processen verbaal, maar 
ook op het vlak van analyse van allerlei stoffen en 
materialen. Ter realisering en verzekering van deze 
deskundigheid zou een landelijke aanpak gewenst zijn, 
zeker indien op langere termijn mocht blijken dat de 
inzetmogelijkheden van de regio-politie niet voldoende 
zijn om ook aan de vraag op dit specifiekc terrein — 
naast alle andere zaken die zich aandienen — te 
voldoen. 
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Daarnaast is landelijke informatie-coordinatie een 
vereiste om effectiever te werken. De realisering van 
een landelijke informatisering van milieugegevens, 
opgehangen aan bedrijfsgegevens en verbonden met 
controle- en opsporingsinformatie, zou reeds een 
belangrijke stap voorwaarts betekenen. 

Internationale aanpak 

Ook op het vlak van de bestrijding van interna-
tionale milieudelicten verkeert de informatie-uitwis-
seling in een aanvangsfase. Bovendien staan 
verschillen in wetgeving en uitvoering een effectieve 
aanpak in de weg. De pakkans is in vergelijking met 
het financiele gewin dan ook gering. In Interpol- en in 
Trevi-bijeenkomsten (de politiesamenwerking binnen 
de EU) is het onderwerp milieucriminaliteit inmiddels 
vast onderdeel op de agenda geworden. 

Vobr een goede Europese coordinatie van zaken op 
het gebied van de zware milieucriminaliteit is het 
noodzakelijk dat er een eenduidig aanspreekpunt 
komt binnen Europa. Voorlopig is er de voorziening 
getroffen dat Denemarken, met de ondersteuning van 
Nederland en Duitsland, als administratief verza-
melpunt van statistische informatie gaat fungeren. 
Europol zou mijns inziens deze rol moeten overnemen 
en verder moeten uitbouwen tot een actieve infor-
matie-coordinatierol. Naast deze in gang gezette 
ontwikkeling van samenwerking binnen de Europese 
Unie is onder voorzitterschap van Nederland een 
aanzet gegeven om in Interpolverband wereldwijd 
aanspreekpunten te realiseren en relevante informatie 
uit te wisselen op het terrein van (nucleair-)afval en 
wildlife. 

Noten 

' 1k denk hierbij aan de project-
groep misdaadanalyse van de 
CR1, die onderzoek gedaan heeft 
naar de aard en de omvang van 
de zware en/of georganiseerde 
misdaad in Nederland (1991 en 
1993) en aan bij voorbeeld de 
publikaties van Bovenkerk (1992), 
Van Duyne (1990) en Van de 
Bunt (1992) over dit onderwerp. 

Bij de keuze van deze 

kenmerken is door de project-
groep gebruik gemaakt van de 
ervaringen met die recherche-
onderzoeken waarbij het 
Milieubijstansteam (MBT) van 
het Ministerie van VROM en de 
DCRI betrokken (geweest) zijn. 

Niet verwonderlijk dat onlangs 
een onderzoek (Andersson, Elffers 
en Felix, 1994) naar de politie-
milieutaak heeft aangetoond dat 
handhavings- en opsporingsaktivi-
teiten nog vaak moeizaam tot 
uitvoering komen. 
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Summaries 

Justitiele Verkenningen (Judicial Explorations) is 
published nine times a year by the Research and 
documentation Centre of the Dutch Ministry of 
Justice in cooperation with the publishing house 
Gouda Quint BV. Each issue focuses on a central 
theme connected with criminal law, criminal policy 
and criminology. The section Summaries contains 
abstracts of the internationally most relevant articles 
of each issue. The central theme of this issue (vol. 20, 
no. 9, 1994) Environmental law and selfregulation. 

Covenants in Dutch politics of accommodation 
G.A.A.J. van den Heuvel 
The governance of social-economic life in the 

Netherlands has a strong history in accommodation 
as political style. This is expressed in the many 
negotiation bodies on local, regional and national 
levels. Most political decisionmaking is prepared in 
these bodies. Its major function is pacification: to 
avoid conflicts in socio-economic politics. In the mid-
sixties a new phenomenon was introduced in these 
circuits: the covenant, a special agreement between 
government and organizations, realized outside the 
parliament. Its specialty lays in the official publication 
of these agreements. By publishing them they get the 
outlook of a public regulation, of a rule. But that is 
misleading. It looks like a rule but it is only a two 
party contract. This misleading aspect gives profits to 
both, the government as well as the organizations: it 
works fast, efficient and effective. It strengthens the 
organizational image on social responsibility. Besides, 
the government proclaims it can regulate twice as 
much as it could do by official (parliamentarian) 
regulation. In the second part of the paper an analysis 
is made of environmental covenants. In the field of 
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environmental politics covenants have a particular 
role. To the public they give the impression results are 
made in getting a better environment. But looking 
more closely one sees mainly agreements of intent. 
This makes environmental covenants strong instru-
ments for symbolic politics. As such they work well. 
The major danger behind accommodation politics and 
ruling by covenants is the risk of collusion: when 
government and organization work so well together, 
they both shift into illegal procedures or practices. 
Behind the mask of administrative tolerance illegal 
practices can be hidden. For these illegalities the 
government is as much responsible as the organiza-
tions. Here lies a typical task for criminal law: 
controlling the controllers. 

Environmental crime demands responsive enforcement 
W. Huisman, A. de Lange and B. Niemeijer 
In this article environmental crime is treated as a 

specific form of corporate crime. 'Responsive enfor-
cement' is dependent of the relative weight of the 
various causes of environmental crime: economic, 
organizational and cultural factors. Penal law is an 
essential element of responsive enforcement. It rests 
on the independent position and the moral authority 
of the public prosecutor and the broad range of 
sanctions and measures available, including the 
weapon of publicity. The 'shaming' effect of a penal 
process hits a vulnerable side of organizations, their 
reputation. However, in view of the necessary reinteg-
ration organizations should always have the oppor-
tunity to clear their name. This can take place in 
various ways, like recovery of environmental damages 
and/or adoption of forms of self regulation (company 
codes, environmental audits, compliance officers 
etcetera). 

Enforcement of environmental law and selfregulation 
in companies 
M. V. C. Aalders 
More and more Dutch companies are organizing 

their environmental management on a systematic 
basis. Government is stimulating these Internal 
Company Environmental Managementsystems 
(ICEM). In a government paper of 1989 it was said 
that though this `selfregulation' may be considered to 
be an integrated part of corporate management, it is 
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also a suitable tool to strengthen the compliance with 
environmental regulations. What does this 
development mean to enforcement of environmental 
law? Given their own responsibility the regular police 
as well as public prosecutors are not supposed to treat 
ICEM-companies more lenient than others. But the 
dilemma is, that 'regulated' selfregulation and law-
enforcement should be a combined enterprise. 
Therefore police and prosecution either will abstain of 
getting too much involved, or must be willing to 
cooperate with government inspectors in a coordi-
nated attempt to commit ICEM-companies to comply 
with environmental regulations. This compliance-
oriented approach requires from the criminal law 
organization a more government-oriented mentality 
and a criminal policy that is not made by the public 
prosecutor in the first place. The question what this 
means for the traditional role of the prosecutor as a 
magistrate, has not yet been fully reflected upon. 

The Public Prosecutor's Office as gadfly in the 
government's fleece 
E.A.I.M. van den Berg, H. G. van de Bunt en 
W.M. Kleiman 
This article reflects on the fact that governments 

violate environmental laws. It seems that the nature 
of the environmental crimes committed by govern-
ments bear resemblance to 'common' environmental 
crimes. In most cases the governments act without the 
necessary license or act contrary to the conditions of 
the license. The crimes committed are characterized 
by injudicious more than malicious acts. The relevant 
question is how the Public Prosecutor can react to 
these crimes. The position of the Public Prosecutor's 
Office in upholding environmental laws can be a 
complicating factor, since its task can imply taking 
action against the administration while being a part of 
it. It is striking though that the Public Prosecutor's 
Office does not seem to be hesitant in charging 
governments. But it also is to be noted that the public 
prosecutor takes into account the status of the 
defendant by, in a sometimes creative way, condi-
tioning the dismissal. 
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Environmental gains and losses due to covenant 
policies 
M. Pleijte and B. van Geleuken 
The use of covenants in Dutch environmental policy 

is not quite promising due to lack of clearness and 
political comprehensiveness. Reaching of sustaina-
bility is not to be expected and the first concrete 
environmental results are disappointing. To improve 
this situation, two options have usually been 
presented. Firstly, the legal status of the agreements 
in covenants can be improved. Secondly, legislation 
should be applied on a more regular basis to improve 
the performance of covenants. However, the authors 
propose an alternative. To achieve the environmental 
policy objectives, more clearness might be obtained by 
additional legislation. 

Character and extent of serious environmental crime 
A.J van Thorn 
The insufficient capacity of The Netherlands to 

process waste leads to various degrees of criminal 
behaviour, ranging from 'fiddling' with the waste to 
intentionally dealing with it in a dishonest manner, 
thereby perpetrating serious environmental crime. In 
the illegal trading in species of fauna and flora which 
are threatened with extinction, the extent of the 
criminal acts is determined by the considerable 
demand for these endangered species. No demon-
strable connection can be established as yet with 
organized crime in either of these markets in the 
Netherlands. A characteristic of serious environmental 
crime is that the public administration is always 
involved in the legitimate activities of the suspected 
firms, and that there is a close involvement with the 
upper world (the legal part of a firm). If, in the longer 
term, the possibilities for using the services of the 
regional police prove to be inadequate, preference will 
have to be given to dealing with the problem at a 
national level. The setting up of a national automated 
system of environmental data, consisting of data of 
firms and connected to control and law enforcement 
intelligence, would already be a considerable impro-
vement. 
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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. Wij attenderen u erop dat 
volgens art. 16b, lid 1 van de 
Auteurswet 1912, de kopieen 
uitsluitend mogen dienen tot eigen 
oefening, studie of gebruik. Door 
de documentatie-afdeling worden 
boeken, tijdschriftartikelen, 
rapporten en jaarverslagen met 
betrekking tot bovengenoemde 
gebieden toegankelijk gemaakt. De 
documenten die vanaf 1987 zijn 
verschenen, worden automatisch 
ingevoerd. Op aanvraag kunnen 
literatuurlijsten m.b.t. specifieke 
onderwerpen worden toegestuurd. 
Boeken en rapporten kunnen te 
leen worden gevraagd. 
Tijdschriftartikelen kunnen in 
beperkte mate tegen vergoeding 
gekopieerd en toegezonden worden. 
In beide gevallen kan men zich 
wenden tot de afdeling documen-
tatie van het WODC, 
Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, tel.: 070-370 65 53 
(C.J. van Netburg) en 
070-370 66 56 
(E.M.T. Beenakkers) en 
070-370 65 63 (P. van Rossem). 

Literatuuroverzicht 

Algemeen 

1 
Barkan, S.E., S.F. Cohn 
Racial prejudice and support for 
the death penalty by whites 
Journal of research in crime 
and delinquency, 31e jrg., nr. 2, 
1994, pp. 202-209 

Uit veel onderzoeken is gebleken 
dat meer blanken dan zwarten 
voorstander zijn van de 
doodstraf. Nagegaan wordt of de 
blanke steun voor de doodstraf 
samenhangt met rasvooroordelen. 
Voor het onderzoek wordt 
gebruik gemaakt van gegevens 
ontleend aan de General Social 
Survey (GSS) uit 1990, omdat 
daarin een speciale module is 
opgenomen met items over raciale 
attitudes en percepties. De GSS is 
een steekproef uit de volwassen, 
niet-ginstitutionaliseerde 
populatie van de VS. De steek-
proef van 1990 bestond uit 1150 
blanken, 159 zwarten en 63 verte-
genwoordigers van andere rassen. 
In dit onderzoek zijn alleen 
blanken opgenomen. Steun van 
blanken voor de doodstraf is 
inderdaad verbonden met 
rasvooroordelen. De auteurs 
menen dat het beleid wel rekening 
mag houden met steun voor de 
doodstraf, die is gemotiveerd 
door de behoefte aan vergelding 
en afschrikking, maar niet met 
steun voor de doodstraf, die is 
gebaseerd op rasvooroordeel. De 
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auteurs waarschuwen dat het 
gevon den verband niet noodza-
kelijk van eausale aard is. 
Met literatuuropgave. 

2 
Bohm, R.M., RI. Vogel 
A comparison of factors 
associated With uninformed and 
informed death penalty opinions 
Journal of criminal justice, 22e 
jrg., nr. 2, pp. 125-143 

In 1991 was 76% van de 
bcvolking in de VS voorstander 
van de doodstraf voor mensen die 
wegens moord waren veroordeeld; 
183/4 was tegen de doodstraf. In 
1966 was sleehts 42% voor de 
doodstraf en 47% tegen. Diezelfde 
bevolking weet weinig over de 
doodstraf en de gevolgen ervan. 
In dit onderzoek worden factoren 
die zijn verbonden met niet-
geinformeerde opinies over de 
doodstral vergeleken met factoren 
die zijn gerelateerd aan gelnfor-
meerde opinies. Vanuit de veron- 
derstelling dat informatie over een 
onderwcrp leidt tot andere opinics 
over dat onderwerp, lijkt het 
aannemelijk dat die factoren 
verschillen. Infonnatie over een 
onderwerp leidt echter niet 
noodzakelijk tot een andere 
opinie. lnformatie kan ook 
bevooroordeeld worden geassimi-
leerd in bestaande opinies. In dat 
geval zullen de factoren niet 
verschillen. Er wordt gekeken 
naar demografische factoren en 
naar de rcdenen die mensen in 
opiniepeilingen geven voor hun 
opinies. Vergeleken worden een 
experimentele groep studenten die 
een speciale cursus over de 
doodstraf heeft gevolgd en een 
controlegroep die andere 
cursussen heeft gevolgd. Hoewel 
Cr enkele verschillen bestaan 
tussen de factoren die verbonden 
zijn met ongeinformeerde opinies 
over de doodstraf en de factoren 
die zijn verbonden met geinfor- 
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mecrde opinies over de doodstraf, 
bestaan er ook kernfactoren, dat 
wil zeggen factoren die gemeen-
schappelijk zijn aan beide opinies. 
Deze kernfactoren worden niet 
beinvloed door kennis, maar 
kennis wordt zodanig verwerkt 
dat deze factoren worden onder-
steund. Een van die kernfactoren 
is algemcne afschrikking. 
Voorstanders van de doodstraf 
blijven voorstanders ook al zou 
worden aangetoond dat de 
doodstraf niet meer afschrikt dan 
een gevangenisstraf. 
Tegenstanders blijven tegen-
standers ook al zou blijken dat de 
doodstraf meer afschrikt dan een 
andere straf. Dit betekent dat 
afschrikking primair een rationali-
satie is van een al bestaande 
opinie. 
Met literatuuropgave. 

3 
Carrington, P.J., S. Moyer 
Gun arailability and suicide in 
Canada; testing the displacement 
hypothesis 
Studies on crime and crime 
prevention, 3e jrg., 1994, 
pp. 168-178 

In de jaren tachtig bestond drie 
kwart van de vuurwapen-doden in 
Canada uit zelfmoordenaars. Bij 
een derde van alle zelfmoorden 
wordt een vuurwapen gebruikt. 
Volgens de gelegenheidstheorie 
die ten grondslag ligt aan 
situationele criminaliteitspreventie 
beInvloedt de beschikbaarheid 
van vuurwapens de frequentie 
waarmee zij worden gebruikt bij 
zelfmoord. Volgens de verplaat-
singshypothese resulteert een 
verminderde beschikbaarheid van 
een zelfrnoordmiddel tot het 
gebruik van andere middelen en 
blijft het zelfmoordcijfer even 
hoog. Beide veronderstellingen 
worden hier getoetst op twee 
manieren. Ten eerste door middel 
van regressie-analyse van 



regionale variaties in vuurwapen-
bezit en zelfmoordcijfers. Ten 
tweede door de analyse van de 
zelfmoordcijfers voor en na de 
wijziging van de federale 
Vuurwapenwet in 1977 waarmee 
de aanschaf, het bezit, het in 
voorraad hebben en het gebruik 
van vuurwapens sterk werden 
beperkt. Uit beide toetsen blijkt 
dat er een sterk verband bestaat 
tussen de beschikbaarheid van 
vuurwapens en de aantallen 
zelfmoorden waarbij een 
vuurwapen werd gebruikt. 
Verplaatsingseffecten bleken niet 
op te treden. 
Met literatuuropgave. 

4 
Free Jr., M.D. 
Religiosity, religious conser-
vatism, bonds to school, and 
juvenile delinquency among three 
categories of drug users 
Deviant behavior, 15e jrg., nr. 
2, 1994, pp. 151-170 

Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek ter toetsing van de 
sociale controle-theorie van 
Hirschi. Verondersteld wordt dat 
religiositeit, religieus conserva-
tisme en de band met school een 
remmende werking hebben op 
delinquent gedrag en het gebruik 
van alcohol, marijuana en andere 
illegale drugs. De factor `sociale 
klasse' is meegenomen in de 
analyse vanwege de mogelijke 
invloed ervan op de gehechtheid 
aan school. Het buitenshuis 
werken van de ouders is meege-
nomen als een maat voor 
ouderlijk toezicht: als beide 
ouders werken is er minder 
ouderlijk toezicht op de kinderen, 
wat het delinquente gedrag van 
die kinderen kan bevorderen. 
Subjecten van het onderzoek zijn 
916 studenten van twee universi-
teiten in de leeftijd van 17 tot en 
met 20 jaar. De steekproef wordt 
sterk gedomineerd door blanken 

(96,4%) en vrouwen zijn overver-
tegenwoordigd (60,4%). 
Religiositeit is negatief gerelateerd 
aan delinquent gedrag en het 
gebruik van alcohol, marijuana en 
andere illegale drugs. Religieus 
conservatisme is alleen negatief 
gerelateerd aan alcoholgebruik. 
Sociale klasse is positief gerela-
teerd aan de gehechtheid aan 
school. Het buitenshuis werken 
van de ouders is niet gerelateerd 
aan delinquent gedrag en het 
gebruik van alcohol en drugs. 
Gehechtheid aan en betrok-
kenheid bij school zijn betere 
voorspellers van minder ernstige 
dan van ernstige vormen van 
deviantie. Zij hebben geen invloed 
op ernstige delinquentie en het 
gebruik van andere illegale drugs, 
en slechts een zwakke invloed op 
het gebruik van alcohol en 
marijuana. 
Met literatuuropgave. 

5 
Hagan, M.P., R.P. King e.a. 
The efficacy of a serious sex 
offenders treatment program for 
adolescent rapists 
International journal of 
offender therapy and compa-
rative criminology, 38e jrg., 
nr. 2, 1994, pp. 141-150 

In de Verenigde Staten is het 
verkrachtingscijfer aanzienlijk 
hoger dan in andere industriele 
landen. Het verkrachtingscijfer is 
daar vier keer hoger dan in 
Duitsland, dertien keer hoger dan 
in Engeland en twintig keer hoger 
dan in Japan. Onderzoekers 
evalueerden een therapie voor 
mannelijke adolescenten die 
veroordeeld waren tot een correc-
tiestraf wegens verkrachting. Er 
waren vijftig veroordeelden in het 
onderzoek betrokken. Alle 
personen hadden een seksueel 
delict gepleegd tegen een persoon 
van hun eigen leeftijd of ouder. 
Na twee jaar werd een follow-up 
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gedaan waaruit bleek dat vijf 
personen opnieuw veroordeeld 
waren voor een seksueel delict. 
Een meerderheid, namelijk 29 van 
de 50 personen, was echter wel 
vcroordeeld voor een willckeurig 
strafbaar feit. Van hen werden de 
jeugdigen onder supervisie 
geplaatst, de overige werden 
opnieuw tot een correctiestraf 
veroordeeld. De resultaten leiden 
tot de conclusie dat behandeling 
bij veel jeugdige daders van 
seksueel geweld effectief is, maar 
niet geacht moet worden alle 
psychologische en gedragspro-
blemen op te lossen. 

6 
Hagan, J. 
The new sociology of crime and 
inequality in America 
Studies on crime and crime 
prevention, 3e jrg., 1994, 
pp. 7-23 

Het criminaliteitsbeleid in de VS 
is gevoed door een sterk conser-
vatieve stroming. In brede kring 
wordt aangenomen dat sociale 
ongelijkheid een groot goed is. 
Het bevordert het individuele 
initiatief en daarmee tevens 
efficientie en produktiviteit van 
het economisch proces. Maar 
volgens de auteur is de empirische 
fundering van deze stelling zeer 
dubieus te noemen. De 
maatschappelijk kosten van een 
grote sociale ongelijkheid zijn 
extreem hoog. De auteur noemt 
drie gevolgen die in zijn ogen 
desastreuze proporties hebben 
aangenomen. Ten cerste is er 
sprake van gettovorming die 
zondermeer gekwalificeerd kan 
wordcn als Amerikaanse 
apartheid. Ten tweede veroor-
zaakt het werkgelegenheidsbeleid 
een toenemende raciale 
ongelijkheid. Ten derde is Cr 
sprake van concentratie van 
armoede die gevoelens doet 
ontstaan van machtcloosheid en 

frustratie, goede vocdingsbodems 
voor de gewelddadige crimina-
liteit. In de VS zijn er onder 
sociale wetenschappers andere 
opvattingen ontstaan over het 
verband tussen sociale 
ongelijkheid, criminaliteit en 
economische efficientie. In deze 
nieuwe zienswijze wordt het 
Amerikaanse overheidsbeleid 
gezien als een beleid van 
maatschappelijke desinvestering 
als gcvolg waarvan de getroffenen 
overgaan tot criminaliteit (drugs, 
prostitutie, gokken) als vorm van 
levensonderhoud. De auteur licht 
dit toe aan de hand van 
voorbeelden van studies op 
macro- cn microniveau. 
Met literatuuropgave. 
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7 
Palermo, G.B., D. Simpson 
At the roots of violence; the 
progressive decline and disso-
lution of the family 
International journal of 
offender therapy and compa-
rative criminology, 38e jrg., 
nr. 2,1994, pp. 105-116 

In dit artikel worden enige histo-
rische en sociologische opmer-
kingen gemaakt over het ontstaan 
en de functies van het gezin. Van 
oudsher is het gezin een 
dynamische kracht in de sociale 
en morele opvoeding van mensen 
en in de affectieve ondersteuning 
en bcscherming van haar leden. 
Onder druk van de steeds veran-
derende sociaal-economische 
omstandigheden is het gezin 
steeds verder aangetast en zijn 
mensen zich onzekerder en gefrus-
treerder gaan voelen. Het heden-
daagse gezin draagt aan zijn leden 
niet langer die hoge morele 
waarden over van eerlijkheid en 
verantwoordelijkheid die zo 
belangrijk zijn voor goed burger-
schap en zelfachting. flit ligt, met 
de werkloosheid en de wijd 
verspreide aanwezigheid van 



psychoactieve drugs, ten 
grondslag aan de sterke toename 
van gewelddadig en crimineel 
gedrag. Hoewel zij onderkennen 
dat straatgeweld door meer 
factoren wordt veroorzaakt, bij 
voorbeeld de gemakkelijke 
beschikbaarheid van vuurwapens 
en drugs, leggen de auteurs de 
nadruk op de progressieve desin-
tegratie van het gezin als belang-
rijkste oorzakelijke factor. Zij 
voorzien een modern functioneel 
gezin waarvan de leden persoon-
lijke verantwoordelijkheid 
hooghouden, evenals culturele, 
religieuze en morele waarden. 
Met literatuuropgave. 

8 
Perry jr, J.B., C.C. Hsieh e.a. 
Fear of crime and city nightlife 
Journal of crime and justice, 
17e jrg., nr. 1, 1994, pp. 69-84 

De auteurs hebben in hun 
onderzoek nagegaan waarom 
F'ortside Marketplace in Toledo 
(Ohio) qua winkelcentrum en 
uitgaanscentrum een mislukking 
is geworden. Zich baserend op de 
inzichten van Cohen en Felson 
(de routine activiteiten theorie), 
postuleerden de auteurs de angst 
voor criminaliteit als een belang-
rijke determinant. De onderzoeks-
groep (N=400, respons 65 
procent), werd telefonisch 
benaderd. Angst voor crimina-
liteit bleek inderdaad een belang-
rijke reden van de teruglopende 
bezoekersaantallen te zijn. Vooral 
bij ouderen bleek dit het geval. 
Degenen die Portside 
Marketplace als onveilig 
beschouwden, aarzelden over het 
algemeen ook om 's avonds een 
voet buiten de deur te zetten. Ook 
bleek dat lagere inkomensgroepen 
het centrum meden. De auteurs 
concluderen dat wanneer het 
aantal mensen met voldoende 
budgettaire mogelijkheden en 
jeugdige energie een kritische 

ondergrens passeert, ongeacht 
veiligheidspercepties stedelijke 
centra hun aantrekkingskracht 
zullen verliezen. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechts-
pleging 

9 
Alexander jr., R. 
Hands-off hands-on, hands-
semi-off; a discussion of the 
current legal test used by the 
United States Supreme Court to 
decide inmates' rights 
Journal of crime and justice, 
17e jrg., nr. 1, 1994, 
pp. 103-128 

In de jaren vijftig en zestig is het 
Amerikaanse Hooggerechtshof 
gaan erkennen dat gedetineerden 
aanspraak kunnen maken op 
constitutionele grondrechten. 
Grondrechten van gedetineerden 
mochten slechts worden ingeperkt 
voorzover veiligheidsoverwe-
gingen dit noodzakelijk maakten. 
In de jaren zeventig en tachtig is 
het Hooggerechtshof zich weer 
meer op het standpunt gaan 
stellen dat zij zich zo min 
mogelijk moet bemoeien met de 
interne gang van zaken binnen 
penitentiaire inrichtingen. Deze 
ontwikkeling culmineerde in de 
formulering van de zogenaamde 
`billijkheidstoets'. Volgens deze 
toets is het gerechtvaardigd een 
gedetineerde grondrechten te 
ontzeggen indien er een logisch 
verband is met het door de 
inrichting naar voren gebrachte 
overheidsbelang; indien er voor 
gedetineerden alternatieven open 
staan; indien honorering van de 
eis van de gedetineerde effect 
heeft op onder meer de 
beschikbare middelen voor het 
gevangeniswezen; en indien het 
inrichtingsmanagement geen alter-
natief heeft. De auteur meent dat 
deze billijkheidstoets teveel 
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discretie verschaft aan het inrich-
tingsmanagement om gedeti-
neerden constitutionele rechten te 
onthouden. Bovendien zou het 
volgens deze billijkheidstoets 
gerechtvaardigd zijn om psychisch 
gestoorde gedetineerden door 
middel van medicatie gedwongen 
tot rust te brengen in het belang 
van de inrichtingsorde. Ten slotte 
kan het inrichtingsmanagement 
op deze manier met een beroep 
op schaarse financiele middelen 
vrijwel ongelimiteerd ingrijpen in 
de grondrechten van gedeti-
necrden. 

10 
Crutchfield, R.D., G.S. Bridges 
C.a. 
Analytical and aggregation 
biases in analyses of impris-
onment: reconciling discre-
pancies in studies of racial 
disparity 
Journal of research in crime 
and delinquency, 31e jrg., nr. 2, 
1994, pp. 166-182 

De onderzoeksliteratuur met 
betrekking tot rassendiscriminatie 
in het Amerikaanse strafrecht is 
veer tegenstrijdig. Sommige 
studies wijzen op nettieve, 
andere op positieve discriminatie, 
terwijI weer andere studies 
helemaal geen verschillen in 
behandeling laten zien. Deze 
tegenstrijdige resultaten zijn 
volgens de autcurs deels te wijten 
aan mcthodologische onvolko-
menheden. Doorgaans richten 
deze discriminatie-studies zich 
namelijk slechts op een beslis-
singsstap binnen het strafrecht, bij 
voorbeeld de straftoemeting, en 
bcperken zij zich verder tot een 
enkel arrondissement. In andere 
studies warden ten onrechte 
regionale tot landelijke cijfers 
geaggregeerd. In de onderhavige 
studie is dit probleem onder-
vangen. De straftoemetingscijfers 
voor een groot aantal 
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Amerikaanse staten zijn daartoe 
afzonderlijk vergeleken. Daarbij 
bleek dat in sommige staten 
relatief veel negers tot gevangenis-
straf worden veroordeeld ten 
opzichte van hun aandeel in de 
totale bevolking van die staten. In 
andere staten was het omgekeerde 
het geval. Vervolgens hebben de 
auteurs door middel van een 
speciaal daartoe geconstrueerde 
index vastgesteld in hoeverre deze 
insluitingsverschillen waren te 
herleiden tot hogere of lagere 
arrestatiepercentages. In zeer veel 
staten bleek meer dan de helft van 
de geconstateerde raciaal 
bepaalde insluitingsverschillen tot 
een groter arrestatie-risico Le 
herleiden te zijn. 

11 
Dock, J. 
The juvenile court; an endan-
gered species? 
European journal on criminal 
policy and research, 2e jrg., nr. 
2,1994, pp. 42-56 

Zowel in de Verenigde Staten als 
in Westeuropese landen is de 
laatste tijd het jeugdrecht, als 
afzonderlijkc tak, nogal in 
beweging. Bijna IOU jaar oud, 
sinds de instelling van de eerste 
jeugdrechtbank in Illinois, staat 
de beoogde mix van bestraffing 
en bescherming (in Nederland in 
de vorm en de persoon van de 
kinderrechtcr) inmiddels nogal 
eens ter discussie. Haar wordt wel 
een gebrek aan legaliteit 
nagedragen: de kinderrechter is 
niet ronduit jeugdbeschermer, 
noch behoeft ze te voldoen aan de 
strikte procedures die voor het 
volwassenen-strafrecht gelden; 
ook wordt haar wel een gebrek 
aan etTectiviteit verweten in een 
van beide richtingen Chet kind 
krijgt het slechtste van beide 
werelden'). Verder staat, vooral in 
Amerika, het instituut onder druk 
van een meer punitieve tijdgeest 



volgens welke de verhardende 
jeugdcriminaliteit niet met hulp, 
doch uitsluitend met vroegtijdig 
en streng straffen moet worden 
bestreden. De VN-verklaring van 
de rechten van het kind daaren-
tegen zoekt het vooral in 
helderder omschreven rechten en 
een eigen toegang van de minder-
jarige tot de (straf)rechtelijke 
procedures. Meer dan 150 landen 
hebben inmiddels ondertekend; 
verdere implementatie kan ertoe 
leiden dat het klassieke pater- of 
maternalistische model van het 
jeugdrecht wordt vervangen door 
een zuiverder legalistische 
benadering. Doek pleit voor een 
interpretatie van de conventie, 
volgens welke het specifieke 
jeugdrecht in verbeterde vorm wel 
degelijk blijft bestaan. Hiertoe 
rekent hij ook meer mogelijk-
heden voor taakstraffen voor 
jeugdigen, en een deskundige 
training van kinderrechters en 
raadpleging van andere deskun-
digen zoals ontwikkelingspsycho-
logen en jeugdpsychiaters. 
Bovendien zal de wetgever een 
prudent evenwicht moeten vinden 
tussen het opstellen van heldere 
richtlijnen enerzijds en de discre-
tionaire bevoegdheid van de 
kinderrechter anderzijds. 
Met literatuuropgave. 

12 
Fennell, Ph.W.H. 
Mentally disordered suspects in 
the criminal justice system 
Journal of law and society, 21e 
jrg., nr. 1, 1994, pp. 57-72 

Het risico van valse bekentenissen 
is met name groot bij verdachten 
die lijden aan een mentale 
stoornis. Omdat geestelijk 
gestoorden zich vaak gedragen op 
een manier die de aandacht trekt, 
raken ze al snel onder verdenking. 
Vanaf het moment dat ze 
verdacht zijn kan hun houding de 
politieambtenaar er toe brengen 

te geloven dat ze ontwijkend 
gedrag vertonen of leugens 
vertellen. Ze kunnen extra 
kwetsbaar worden door het doen 
van een schuldbekentenis, ofwel 
omdat ze geneigd zijn het de 
ander naar de zin te maken, ofwel 
omdat ze op een dwangmatige 
manier bekentenissen afleggen. 
De bepalingen 27-30 van de 
Criminal Justice and Public Order 
Bill kunnen de positie van de 
mentaal gehandicapte nog kwets-
baarder maken. Het artikel 
bespreekt de volgende vragen: 
Hoe effectief zijn de bestaande 
waarborgen? Welke invloed zullen 
de bepalingen 27-30 hebben op 
die waarborgen? Welke 
waarborgen zouden zijn aanbe-
volen als duidelijk was geweest 
dat het zwijgrecht zou worden 
afgeschaft? Verder wordt 
aandacht besteed aan de PACE-
waarborgen en hun effect op de 
bescherming van de mentaal 
gehandicapte. 

13 
Huber, B. 
Developments of criminal law in 
Europe; an overview 
European journal of crime, 
criminal law and criminal 
justice, le jrg., nr. 3, 1993, 
pp. 260-277 

De auteur geeft hier een excerpt 
van zijn boek Developments in 
criminal law in Europe 1986-1988; 
observations and trends, dat 21 
rapporten omvat waarin de 
ontwikkelingen in Europa op het 
gebied van het strafrecht 
gedurende deze jaren worden 
beschreven. De bedoeling is dat 
dit excerpt wordt gebruikt in 
combinatie met het boek. 
Allereerst worden de — gehele of 
gedeeltelijke — hervormingen van 
het strafprocesrecht besproken. 
Hierna wordt ingegaan op de 
leken— en professionele recht-
spraak en de rolverdeling 
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respectievelijk vereenvoudigde 
procedure aan de orde komt. Ook 
gaat de autcur in op de ontwikke-
lingen ten aanzien van het 
vooronderzoek, de door de politic 
gebruikte dwangmiddelen en 
bijzondere onderzoeksmethoden, 
proefprocessen, het bewijsrecht, 
de bescherming van het slacht-
offer en de wetten met betrekking 
tot de gevangenneming. 

14 
Junger-Tas, J. 
Will the juvenile justice system 
survive? 
European journal on criminal 
policy and research, 2e jrg., nr. 
2,1994, pp. 76-91 

In het jeugdrecht heeft de nadruk 
altijd sterk gelegen op opvoeding 
en bescherming. Deze benadering 
krijgt de laatste jarcn van twee 
kanten tegenwind: Cr is, ook in 
vergelijking met het volwassenen-
strafrecht, te weinig waarborg 
voor zorgvuldige juridische proce-
dures (het legalistisch aspect), 
respectievelijk in het licht van de 
actuele jeugdcriminaliteit moet 
juist de straf meer nadruk krijgen 
(het punitief aspect). In dit kader 
wordt ook de strafrechtelijke 
leeftijdsgrens, in criminologisch 
opzicht toch al betrekkelijk 
arbitrair, ter discussie gesteld. En 
kan, gezien de aard van sommige 
recente geweldscriminaliteit bij 
zeer jeugdigen, het hele jeugd-
strafrecht maar nict beter worden 
algeschaft? Moet in de plaats van 
de parens patriae (de staat als 
vaderfiguur) niet de ijzeren vuist 
of het traliewerk komen? Junger-
Tas pleit voor een evenwichtige 
benadering waarin de jeugdige 
niet, zoals nu nog \mak gebeurt, 
het slechtste van twee werelden 
krijgt toebedceld: onvoldoende 
bescherming, onzorgvuldige 
bestraffing. Volgens de auteur is 
nog nooit gebleken dat vroegtijdig 
punitief optreden, bij voorbeeld 
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door verlaging van de leeftijd 
waarop jeugdigen verantwoor-
delijk kunnen worden gehouden 
voor hun delinquent gedrag of 
door verlenging van de maximum 
vrijheidsstraffen, op zich zelf 
bijzonder effectief zou zijn bij het 
voorkOmen van later crimineel 
gedrag. De juiste mix tussen 
bescherming, socialisatie en straf 
is veel beter te realiseren in het 
kader van het specifieke jeugd-
recht, en dat is precies de reden 
waarom dit moet blijven bestaan. 
Daarbij zijn de ontwikkelingen in 
de verschillcnde westerse landen 
te toetsen aan de VN-Standaard 
minimum regels voor het jeugd-
recht uit 1985, en een aanbeveling 
van de Raad van Europa uit 
1987. 
Met literatuuropgave. 

15 
Lensing, J.A.W. 
Herijking van het strafproces- 
recht op rijn Engels; enkele 
opmerkingen nuar aanleiding van 
het rapport van de Royal 
Commission on Criminal Justice 
Delikt en delinkwent, 25e jrg., 
nr. 6.1994, pp. 568-594 

In dit artikel wordt ingegaan op 
de kritiek op de voorstellen, die in 
het medio 1993 verschenen 
rapport van de Royal 
Commission on Criminal Justice 
werden gedaan. Deze voorstellen 
kregen geen warm onthaal bij de 
regering. In de eind 1993 bij het 
parlement ingediende Criminal 
Justice and Order Bill hceft de 
regering slechts een van de talrijke 
voorstellen van de commissie 
overgenomen: het mogelijk maken 
van het verkrijgen van lichaams-
materiaal' zonder toestemming 
van de verdachte. Wel heeft de 
rcgering iets voorgesteld dat de 
commissie uitdrukkelijk afwees: 
the right to silence. Over diverse 
andere punten beraadt de regering 
zich nog. Een van de algemene 



punten van kritiek op het rapport 
is, dat aan de functies en aan de 
doeleinden van de commissie en 
hun onderlinge rangorde te weinig 
aandacht zou zijn besteed. Ook 
wordt de commissie verweten dat 
geen analyse is gemaakt van 
gerechtelijke dwalingen die de 
aanleiding waren voor haar 
instelling en andere, sindsdien 
gebleken miscarriages of justice. 
Overigens is de commissie niet 
van mening dat het karakter van 
het Engelse strafproces als partij-
proces hier jets mee te maken 
heeft. Wellicht zou kunnen 
worden gezegd dat de commissie 
er impliciet van uit lijkt te gaan 
dat de oorzaak moet worden 
gezocht in de berechting van 
strafzaken door het Crown Court 
met een jury. Zij besteedt 
namelijk nauwelijks aandacht aan 
de procedure in de magistrates' 
courts. De commissie heeft ook 
enige aandacht besteed aan de 
situatie in andere landen, doch 
was er niet van overtuigd dat een 
inquisitoir systeem een bijdrage 
zou kunnen leveren aan het 
verkleinen van de kans op 
onjuiste veroordelingen en 
daaropvolgende herzieningsproce-
dures. Opvallend is ook dat in het 
rapport geen verwijzingen 
voorkomen naar IVBPR, EVRM 
en de rechtspraak van het 
EHRM. De auteur gaat nog in op 
de voorstellen ten aanzien van 
plea bargaining en andere consen-
suele vormen van afdoening, the 
right to silence, hoger beroep en 
vooronderzoek en spreekt de 
hoop uit dat over het functio-
neren van het Nederlandse straf-
procesrecht eens een even grote 
hoeveelheid empirisch onder-
zoeksmateriaal zal bestaan als er 
thans over het functioneren van 
het Engelse strafprocesrecht 
bestaat. 

16 
Walgrave, L. 
Beyond rehabilitation; in search 
of a constructive alternative in 
the judicial response to juvenile 
crime 
European journal on criminal 
policy and research, 2e jrg., 
nr. 2,1994, pp. 57-75 

Alle geindustrialiseerde landen 
kennen sinds enige decennia een 
speciaal jeugdstrafrechtsysteem, 
waarin (retributieve) strafdoel-
einden ondergeschikt zijn 
gemaakt aan de doelstelling van 
`behandeling' en/of 
(her)opvoeding. Twee argumenten 
worden aangevoerd om dit 
resocialisatie-paradigma te 
verlaten: hulp en recht zijn 
gebaseerd op onverzoenlijke 
principes en de effectiviteit van 
resocialisatie-programma's laat te 
wensen over. De auteur pleit voor 
de adoptie van een nieuw 
paradigma voor het jeugdstraf-
recht, dat van de `restitutie'. 
Dienstverlening en dader-slacht-
offer bemiddelingsprojecten zijn 
voorbeelden van sancties die aan 
dit paradigma voldoen. Volgens 
de auteur bergt het principe van 
restitutie de voordelen van beide 
voorgaande systemen, terwijl het 
de nadelen vermijdt. Hij stelt 
daarom voor de proefnemingen 
op dit vlak uit te breiden, om de 
grenzen van de toepasbaarheid 
van dit nieuwe model te leren 
kennen. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

17 
Bovenkerk, F. 
.Een misdadige tweede generatie 
immigranten?; Verklaringen voor 
de omvang, aard en oorzaken 
van jeugdcriminaliteit in verschil-
lende etnische groepen 
Jeugd en samenleving, nrs. 7/8, 
1994, pp. 387-404 
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Dit artikel is een uitgebreide 
bewerking van de bijlage die de 
auteur schreef bij het rapport van 
de Commissie Jeugderimthaliteit. 
Sommige etnische groepen kennen 
een jeugdcriminaliteitsprobleem 
dat naar verhouding groter is dan 
dat van andere etnische groepen. 
Dat betekent dat Cr geen sprake is 
van een sociale wetmatigheid en 
dat er bijzondere voorwaarden 
nodig zijn om het problem te 
doen ontstaan. Jonge Indische 
Nederlanders, Spanjaarden, 
Portugezen, Grieken, Italianen en 
Chinezen kennen geen bijzonder 
criminaliteitsprobleem. Jonge 
Molukkers hebben een drug- en 
criminaliteitsprobleern gekend, 
dat inmiddels is verminderd. Bij 
jonge Surinamers en Antillianen 
bestaat nog steeds een criminali-
teitsprobleem. Dit geldt ook voor 
jonge Turken die zowel 
vcrmogens- als geweldsdelicten 
begaan en opvallen door de 
handel in drugs. Jonge 
Marokkanen hebben het hoogste 
criminaliteitscijfer. Zij maken zich 
vooral schuldig aan vermogensde-
licten. De auteur bespreekt vijf 
theorieen ter verklaring van de 
verschillen in aard en omvang van 
de jeugdcriminaliteit bij etnische 
groepen: De theorie van negatieve 
selectie, de gelegenheidstheorie, de 
controletheorie, de deprivatie-
theorie en de invloed van 
culturele factoren. Aan de beide 
laatste besteedt hij de meeste 
aandacht. Volgens de deprivatie-
theorie is de criminaliteit van 
allochtone jongeren het gevolg 
van de spanning tussen het 
culturele doe! (veel geld) en het 
ontbreken van mogclijkheden om 
dat docl te bereiken. De groepen 
met de meeste jeugdcriminaliteit 
blijken inderdaad de grootste 
achterstanden te hebben op de 
gebieden van werken, wonen en 
weten. De neerwaartse spiraal van 
werkloosheid en criminaliteit kan 
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een onderklasse docn ontstaan. 
Culturele factoren kunnen de 
verschillende aard van de crimina-
liteit van etnische groepen 
verklaren. Daarbij gaat het om de 
von m van de gemeenschap en het 
familie- of gezinstype. 
Met literatuuropgave. 

18 
Brantley, A.C., A. DiRosa 
Gangs: a national perspective 
FBI law enforcement bulletin, 
63e jrg., nr. 5,1994, pp. 1-6 

Bendes in Amerika zijn er al van 
voor de Onafhankelijkheids-
verklaring. Onder bende wordt 
verstaan: een groep van drie of 
meer individuen die verbonden 
zijn door ras, afkomst, cultuur of 
territorium en die herhaaldelijk 
samenkomen om criminele activi-
teiten te ontplooien. Honderd jaar 
later ontstonden er etnische 
bendes in de grote steden aan de 
oostkust en vervolgens in het 
mid-westen aan de westkust. 
Momenteel is er niet alleen sprake 
van bendevorming in de grote 
steden, maar ontstaan deze 
overal. Hoewel sommige jongeren 
toetreden tot ecn bende uit econo-
mische motieven, blijkt er ecn 
groot aantal andere redenen aan 
ten grondslag te kunnen liggen. 
Betrouwbare cijfers over de 
huidige omvang van het probleem 
zijn er niet. Naarmate de bendes 
zich nicer richten op de handel in 
illegale drugs, blijken zij meer 
georganiseerd te raken. Een 
aantal succesvolle bendes 
ontwikkelt zich zelfs tot 'super-
bendes', die binnendringen in het 
zakenleven en zich daar schuldig 
maken aan witteboorden-crimina-
liteit. Rendes vormen dan ook 
steeds nicer een bedreiging voor 
het gevoel van veiligheid binnen 
de Natie. Een samenhangend 
beleid op nationaal en plaatselijk 
niveau van maatschappelijk werk, 
scholen, het justitieel apparaat en 



andere betrokken instanties, zoals 
de FBI, is noodzakelijk. Hierbij 
verdient preventie de nodige 
aandacht. 

19 
Doumas, D., G. Margolin e.a. 
The intergenerational trans-
mission of aggression across 
three generations 
Journal of family violence, 9e 
jrg., nr. 2, 1994, pp. 157-175 

Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek naar de intergenera-
tionele overdracht van agressief 
gedrag binnen het gezin. Drie 
generaties van 181 families zijn in 
het onderzoek betrokken. 
Verondersteld wordt dat agressief 
gedrag wordt aangeleerd door het 
te zien van belangrijke rolmo-
dellen. Mishandeling van de 
echtelijke partner en van kinderen 
in het gezin van oorsprong (01) 
worden gerelateerd aan dezelfde 
typen gezinsgeweld in het huidige 
gezin (02) en beide worden 
gerelateerd aan agressief gedrag 
van het kind (G3). De resultaten 
wijzen op een gedeeltelijke onder-
steuning voor de veronderstelling 
dat agressief gedrag intergenera-
tioneel wordt overgedragen. De 
uitkomsten zijn echter 
verschillend voor mannen en 
vrouwen. Blootstelling aan 
agressief gedrag heeft een 
voorspellende waarde voor het 
agressieve gedrag van mannen in 
de volgende generatie(s). 
Blootstelling aan echtelijk geweld 
in GI voorspelt echtelijke en 
ouderlijke agressie van mannen in 
2, terwij1 jongens die zijn 
mishandeld in 02 zich in G3 
agressief gaan gedragen. 
Echtelijke agressie in G1 
voorspelt agressie van jongens in 
3, maar voegt geen waarde toe 
aan de predictie van agressie in 
03 door agressie in G2. Voor 
vrouwen echter, is blootstelling 
aan agressie niet voorspellend 

voor agresiief gedrag in enige van 
de opvolgende generaties. 
Echtelijke agressie in GI is wel 
predictief voor slachtofferschap 
van echtelijke agressie in 02. 
Met literatuuropgave. 

20 
Franke, H. 
Violent crime in the 
Netherlands; a historical-sociolo-
gical analysis 
Crime, law and social change, 
21e jrg., nr. 1, 1994, pp. 73-100 

De onderzoeker tracht een 
antwoord te geven op de vraag of 
het aantal geweldsdelicten in 
Nederland met de tijd is 
afgenomen. Hij richt zich hierbij 
op de meest belangrijke vormen: 
moord, doodslag, rnishandeling 
en diefstal of beroving met 
geweld. Ontwikkelingen op lange 
termijn worden geanalyseerd op 
basis van criminaliteitcijfers, 
medische statistieken en slacht-
offerstudies. Kwantitatieve 
ontwikkelingen zijn, zo meent de 
auteur, niet te begrijpen of te 
interpreteren zonder de 
voornaamste theoretische vooron-
derstellingen te omschrijven. 
Daarom geeft hij hiervan aller-
eerst een korte schets. Hij gaat 
m.n. in op het sociologische 
perspectief, zoals ontwikkeld door 
Norbert Elias. De onderzoeker 
komt tot de conclusie dat het 
aantal geweldsdelicten vanaf het 
midden van de 19e eeuw tot aan 
de jaren zeventig verhoudings-
gewijs ongeveer gelijk bleef. 
Daarna was er sprake van een 
toename van bovengenoemde 
vormen van geweld. Bij het 
vinden van een verklaring 
hiervoor, blijkt het noodzakelijk 
onderscheid te maken tussen 
instrumentele en impulsieve 
geweldsvormen. Het lijkt erop dat 
m.n. instrumenteel geweld (gericht 
op het verkrijgen van materiele 
goederen) meer werd gebruikt. 
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Het aantal impulsieve geweldsde-
licten (om emotionele en/of 
sociale problemen op te lossen) 
daarentegen blijft stabiel of neemt 
zelfs af. 
Met literatuuropgave. 

21 
Kempf Leonard, K., 
S.M. Decker 
The theory of social control; 
does it apply to the very young? 
Journal of criminal justice, 22e 
jrg., nr. 2, 1994, pp. 89-105 

De sociale controle-theorie wordt 
getoetst aan de hand van een 
steekproef bestaande uit 
leerlingen aan een 'public school' 
in St. Louis. De gemiddelde 
leeftijd is elf jaar, wat deze steek-
proef de jongste maakt waaraan 
de theorie ooit is getoetst. Uit de 
resultaten blijkt dat het sociale 
controle-model niet goed in staat 
is conformiteit te onderscheiden 
van delinquentie. De elementen 
attachment en commitment zijn 
sterk gerelateerd aan delinquent 
gedrag. Opmerkelijk was dat 
belief weliswaar gerelateerd bleek 
aan delinquent gedrag, maar in 
een richting tegengesteld aan de 
verwachte. Ook was het opvallend 
dat zoveel respondenten het 
aanvaardbaar vinden om de wet 
te overtreden. De auteurs 
schrijven dit toe aan de lokale 
omgeving waarin de werkloosheid 
hoog is, een kwart van de 
geboorten moeders betreft van 
beneden de twintig jaar en 34% 
van alle kinderen onder de armoe-
degrens leen. De auteurs conclu-
deren dat meer aandacht moet 
worden geschonken aan de opera-
tionalisatie van de elementen van 
de band met de samenleving voor 
de thcoretische merites van de 
sociale controle-theorie kunnen 
worden vastgesteld. 
Met literatuuropgave. 
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22 
Marek, A. 
Organized crane in Poland; how 
to combat it? 
European journal on criminal 
policy and research, 2e jrg., nr. 
2, 1994, pp. 92-98 

Georganiseerde misdaad komt op 
in Polen, Tsjechie, Slowakije, 
Hongarije en andere Midden-
Europese landen waar het econo-
mische stelsel zich ontwikkelt tot 
een vrije-markt-economie. Sociale 
en politieke liberalisatie, 
contacten met westerse econo-
mische stelsels en het openstellcn 
van de grenzen, waarbij vrije 
uitwisseling van mensen en 
goederen plaatsvindt, hebben als 
neveneffect dat criminele organi-
saties uit zowel het Oosten als het 
Westen binnen kunnen dringen. 
Het is noodzakelijk, zo stelt de 
auteur, dat deze dreiging wordt 
onderkend en dat Cr zo spoedig 
mogelijk preventieve maatregelen 
worden genomen. Georganiseerde 
misdaad in Polen hceft m.n. 
betrekking op het doorsluizen van 
gestolen motorvoertuigen uit 
West-Europa (vooral Duitsland) 
naar Rusland en de andere landen 
van de voormalige Sovjetunie. 
Daarnaast is er sprake van het 
smokkelen van drugs over de 
Poolse grenzen — over land, zee en 
door de lucht. Op welke schaal 
dit gebeurt blijft moeilijk te 
bepalen. Ook blijkt het niet 
eenvoudig deze georganiseerde 
misdaad te bestrijden. Niettemin 
is de Poolse overheid Cr in 
geslaagd een aantal bendes te 
ontmaskeren. Daarnaast schrijft 
de Poolse Nationale Bank sinds 
oktober 1992 aan alle banken 
voor verdachte transacties te 
melden bij controlerende 
instanties en politic. Herziening 
van het Poolse Wetbock van 
Strafrecht zal tevens noodzakelijk 
zijn. 
Met literatuuropgave. 



23 
Mays, G.L., K. Fuller e.a. 
Gangs and gang activity in 
southern New Mexico; a 
descriptive look at a growing 
rural problem 
Journal of crime and justice, 
17e jrg., nr. 1, 1994, pp. 25-44 

De laatste jaren horen we ook in 
Nederland wel eens lets over 
jeugdbendes. In de Verenigde 
Staten werd er al eerder, voor en 
na de Tweede Wereldoorlog veel 
studie naar gedaan. Sinds de jaren 
tachtig is het onderwerp er 
opnieuw niet weg te denken uit de 
(jeugd)criminologie. En wie kent 
niet de krantenberichten over Los 
Angeles? Onder andere de 
toename van geweld en de rol van 
crackgebruik en -handel spelen in 
de Amerikaanse ontwikkelingen 
een voorname rol. Uit deze studie 
blijkt het fenomeen ook in een 
veel landelijker omgeving dan Los 
Angeles of New York brede 
aanhang te hebben. Een scholie-
renonderzoek onder jeugdigen 
van overwegend Latino afkomst, 
in de leeftijdsgroep van 14 tot 16 
jaar, laat zien dat een op de vijf 
zich tot een gang rekent; daaren-
boven zou nog eens een kwart wel 
bij een gang willen zitten. In de 
studie wordt het begrip jeugd-
bende ruim gedefinieerd, ondanks 
de bewering door de auteurs van 
het tegendeel: zo is bij voorbeeld 
niet alleen het bestaan van een 
initiatie-rite, maar ook al het 
loutere kenmerk van de aanwe-
zigheid van een specifieke leider 
of van leiders voldoende om van 
een gang te spreken. Het lidmaat-
schap wordt afgemeten aan bij 
voorbeeld het dragen van 
bepaalde kleuren, tatoeages of 
tekens op de hand. Bendeleden 
blijken significant meer vanda-
lisme en groepswangedrag te 
plegen dan niet-bendeleden en zij 
die wel bij een bende zouden 
willen zitten (wannabes); hetzelfde 

geldt voor het gebruik en de 
verkoop van softdrugs en cocaine, 
zij het dat dit over het geheel 
lager uitvalt. Bij de geweldsde-
licten ten slotte, blijken de 
wannabes hun al tot de jeugd-
bendes toegelaten leeftijdsgenoten 
zelfs nog naar de kroon te steken; 
misschien hebben zij op dit vlak 
nog meer te bewijzen. De auteurs 
concluderen dat de recrutering 
van jeugdbendes al op jonge 
leeftijd en op school plaatsvindt, 
ook al blijken de leiders zelf 
veelal wat ouder en hebben ze al 
afgehaakt op school. 
Met literatuuropgave. 

24 
Niggli, M.A. 
Rational choice theory and 
crime prevention 
Studies on crime and crime 
prevention, 3e jrg., 1994, 
pp. 83-103 

Dit artikel gaat over de rationele 
keuze-theorie en de betekenis 
ervan voor criminaliteitspreventie. 
Aandacht wordt besteed aan de 
reikwijdte van deze theorie, 
waarbij in het bijzonder wordt 
ingegaan op de definiering van 
het begrip `rationaliteie. 
Rationeel is gedrag dat de baten 
maximaliseert en de kosten 
minimaliseert. Mensen kunnen 
heel goed rationeel handelen 
zonder dat te weten, zelfs zonder 
enig bewustzijn te hebben. 
Rationeel gedrag kan voortkomen 
uit irrationele motieven. Gedrag is 
rationeel als het leidt tot een 
betere aanpassing aan de 
omgeving. Zowel de baten als de 
kosten kunnen van irrationele 
aard zijn. Het gaat niet om objec-
tieve nutsmaximalisatie, niet om 
de `ruilwaarde' van gedrag, maar 
ook om de `gebruikswaarde' 
ervan. De auteur pleit voor 
integratie van de rationele keuze-
theorie met de systeem-theorie, de 
institutionele economische theorie 
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en de individucle beslissings-
theorie. Met argumenten ontleend 
aan de rationele keuzetheorie 
verkkuut de auteur het falen van 
de afschrikkingstheorie. Hij stelt 
onder mcer yoor onderschcid te 
maken tussen positieve en 
negatieve preventie. Het laatste is 
afschrikking. Ook moeten 
verschillende verklaringsniveaus 
worden onderscheiden. De auteur 
benadrukt de overeenkomsten 
tussen de rationele keuze-theorie 
enerzijds en de controle- en 
sociale leertheorie andcrzijds. 
Beide laatste thcorieen zijn 
daarom volgens hem ook compa-
tibel. 
Met literatuuropgave. 

25 
Sommers, I., D.R. Baskin e.a. 
Gelling out of the life; crime , 
desistance by female street 
offenders 
Deviant behavior, I 5e jrg., 
nr. 2,1994, pp. 125-149 

Verslag wordt gedaan van cen 
onderzoek naar de beeindiging 
van crimineel gedrag door 30 
vrouwen die zich schuldig 
maakten aan delicten als roof, 
mishandeling, inbraak, wapen-
bezit, brandstichting of 
kidnapping. Voor deelname aan 
het onderzoek moesten zij in elk 
geval cen kcer gearrestcerd zijn 
wegens zo'n delict en twee jaar 
voor het onderzoek zijn 
opgehouden met elke vorm van 
crimineel gedrag. Met de 
vrouwen, die in leeftijd vaiieren 
van 21 tot 40, worden diepte-
interviews gehouden over hun 
levensgeschiedenis: gezin en 
buurt, ervaringen op school en 
met werk, betrokkenheid bij 
crimineel gedrag, slachtoffer-
schap, gcbruik van alcohol en 
drugs, behandeling voor 
verslaving, handel in drugs, 
relaties met leeftijdgenoten en het 
proces van het ophouden met 

Gevangeniswezen/tbs 
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crimineel gedrag. Alle vrouwen 
waren ervaren druggebruikers en 
waren betrokken geweest bij roof, 
inbraak, drughandel en prosti-
tutie. De meesten waren gedeti-
necrd geweest. Voor 57% gold dat 
de verslaving de criminaliteit had 
versterkt; bij 43% maakten 
druggebruik en criminaliteit deel 
uit van hun algehele leektijl. De 
beslissing om op te houden met 
het criminele gedrag komt tot 
stand door een schokervaring, 
doordat men de bedreiging met 
straf ernstig neemt of door beide. 
Dan komen de vrouwen in een 
crisisperiode. Vervolgens hereva-
lueren zij bun levensdoelen en 
kondigen aan te gaan stoppen 
met criminaliteit. Ten slotte vindt 
integratie plaats in een niet-
deviante levenstijI via het aangaan 
van nieuwe relaties buiten het 
deviante milieu. Dit veranderings-
proces lijkt sterk op dat van 
mannen die uit het criminele 
milieu stappen. 
Met literatuuropgave. 

26 
Ben-David, S., P. Silfen 
In quest of a lost father? 
Inmates' preferences of staff 
relation in a psychiatric prison 
ward 
International journal of 
offender therapy and compa- 
rative criminology, 38e jrg., 
nr. 2,1994, pp. 131-139 

Coffman heeft in de jaren zestig 
de nadruk gelegd op het onvvense-
lijke antagonisme in de 
verhouding tussen het personeel 
en de gedetineerden in peniten-
tiaire inrichtingen. Sedertdien is er 
een verschuiving opgetreden in de 
opstelling van het inrichtingsper-
soneel. Deze opstelling werd 
steeds meer anti-autoritair, 
empatisch, flexibel en pro-gedeti-
neerde. In een onderzoek op een 



psychiatrische afdeling van een 
I sraelische gevangenis is nagegaan 
hoe de onderlinge verhoudingen 
tussen personeel en gedetineerden 
feitelijk zijn en welke behoeften in 
dit opzicht de gedetineerden zelf 
hebben. Behalve van participe-
rende observatie is in het 
onderzoek gebruik gemaakt van 
vragenlijsten die zowel aan 
personeel als aan gedetineerden 
zijn afgenomen. Het bleek dat in 
de praktijk alle vijf onderscheiden 
prototypen van mogelijke opstel-
lingen van inrichtingspersoneel op 
de betreffende afdeling 
voorkwamen: beveiligingsgericht, 
punitief, vaderlijk autoritair, 
therapeutisch en flexibel open. 
Zeer opvallend was dat de gedeti-
neerden geen voorkeur hadden 
voor de flexibele open 
benadering, maar voor een 
vaderlijk autoritaire en een bevei-
ligingsgerichte houding. Hieruit 
blijkt dat — psychiatrische 
gestoorde — gedetineerden 
behoefte hebben aan een duide-
lijke structuur waarbij de grenzen 
tussen personeel en gedetineerden 
duidelijk zijn afgebakend en 
waarbij duidelijke gedragsspel-
regels voldoende houvast bieden. 
Met literatuuropgave. 

27 
Borst, E.J. de 
Professionalism and loyalty in 
the implementation of prison 
policy 
International criminal justice 
review, 2e jrg., 1992, 
pp. 119-128 

In Nederland zijn enkele jaren 
geleden vijf extra beveiligde 
inrichtingen opgezet voor zeer 
vluchtgevaarlijke gedetineerden. 
In deze inrichtingen werd een 
bijzonder restrictief regime 
gevoerd. Omdat de gedetineerden 
regelmatig tussen de inrichtingen 
werden gerouleerd, was het 
noodzakelijk om deze regimes- 

voering strak te uniformeren. 
Daartoe werden door de centrale 
directie van het gevangeniswezen 
gedetailleerde regimesrichtlijnen 
voorgeschreven. In de praktijk 
bleken echter toch aanzienlijke 
verschillen op te treden in het 
door de verschillende inrichtingen 
gevoerde beleid. Volgens de 
auteur kwam op grond van eigen 
professionele inzichten de 
loyaliteit aan de centrale richt-
lijnen onder druk te staan. Om 
deze spanning op te heffen is een 
organisatorische voorziening 
getroffen waarin de lokale inrich-
tingsmanagers betrokken werden 
bij de formulering en bijstelling 
van de regimesregels. In de 
praktijk blijkt dit te hebben 
gewerkt. In zijn algemeenheid 
pleit de auteur voor grotere 
betrokkenheid van lokale inrich-
tingsmanagers bij het te formu-
leren beleid, omdat daardoor de 
legitimiteit van dat beleid groter 
wordt. Teveel is in het verleden 
het beleid eenzijdig vanuit de 
centrale directie gevangeniswezen 
geformuleerd zonder aandacht te 
besteden aan de uitvoerbaarheid 
ervan. 

28 
Diggs, D.W., S.L. Pieper 
Using day reporting centers as 
an alternative to jail 
Federal probation, 58e jrg., nr. 
1, 1994, pp. 9-12 

Een alternatieve sanctie die aan 
populariteit wint is day reporting, 
waarbij de dader thuis blijft 
wonen, doch zich regelmatig, 
soms zelfs dagelijks, bij een 
speciaal centrum meldt. Deze 
vorm van alternatieve sanctie 
werd het eerst ingesteld in Groot-
Brittannie in het begin van de 
jaren zeventig en was in eerste 
instantie bedoeld als een alter-
natief voor de gevangenisstraf 
voor oudere, kleine criminelen, 
die als recidivisten te boek 
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stonden. De Criminal Justice Act 
van 1982 maakte deze straf 
formed en in het midden van de 
jaren tachtig waren er meer dan 
80 centre in Engeland en Wales. 
Het eerste centrum in Amerika 
werd in 1986 geopend in 
Hampden County, Massachusetts. 
De auteurs beschrijven in dit 
artikel uitvoerig het in mei 1991 
geopende centrum in Orange 
County, Florida. Tot 31 januari 
1994 hebben zich hier in totaal 
224 personen moeten melden. Flet 
succespercentage bedroeg 84%. 
Slechts een client werd gearres-
teerd terwij1 hij nog aan het 
programma deelnam. Van de 
deelnemers werd 8% gearresteerd 
nadat het programma was 
voltooid. De tijd tussen voltooiing 
van het programma en arrestatie 
bedroeg gemiddeld 7,5 maand. De 
kortste tijd was een maand en de 
langste 17 maanden. Totdat er 
meer onderzoek is gedaan near 
recidive zijn er twee manieren om 
het succes van day reporting te 
meten: een kosten/baten-analyse 
en de mate waarin de gemeen-
schap wordt beschermd. Bij de 
kosten/baten-analyse is van 
Mang welke straf day reporting 
vervangt: gevangenisstraf of een 
voorwaardelijke straf. Day 
reporting zou volgens de auteurs 
in het bijzonder geschikt zijn voor 
criminelen wier gedrag door 
voorwaardelijke straffen niet 
wordt gecorrigeerd en bij wie 
duidelijk is dat zij meer structuur 
nodig hebben bij hun behan-
deling. 
Met literatuuropgave. 

29 
Keenan, J.'., R.B. Ruback c.a. 
Measuring the military 
atmosphere of boot camps 
Federal probation, 58e jrg., 
nr. 1, 1994, pp. 67-71 

Kenmerkend voor de zogenaamde 
boot camps die de laatste jaren in 

de meeste Noord-amerikaanse 
staten zijn opgericht, is de sterke 
nadruk op discipline en tucht, op 
driloefeningen en fysieke training. 
Anders gezegd, de regimes van de 
boot camps zijn op militaire leest 
geschoeid. De auteurs introdu-
ceren een methode om het 
militaire karakter van de boot 
camps te objectiveren. Het betreft 
een vragcnlijst waarmee verschil-
lende facetten van het regime 
door beoordelaars kunnen 
worden ingcschaald. De betrouw-
baarheid en validiteit van het 
instrument worden kort 
besproken. 
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30 
Rackmill, S.J. 
An analysis of home confinement 
as a sanction 
Federal probation, 58e jrg., 
nr. I, 1994, pp. 45-52 

In toenemende mate wordt in de 
VS (elektronisch) huisarrest 
gezien als een bruikbaar alter-
natief voor de gevangenisstraf. 
Het doel van de auteur is om 
enkele financiele, juridische en 
praktische aspecten te bespreken. 
Huisarrest is kosteneffectief 
omdat het de overheid huisves-
tingskosten bespaart (in de VS 
gemiddeld 12.500 dollar per 
regelovertreder per jaar) en 
bouwkosten van nieuwe gevange-
nissen (50.000 dollar per bed). In 
1986 bespaarde de overheid in 
New York bijna 337.000 dollar. 
Tussen de staten onderling 
bestaan verschillen in selectiecri-
teria, maar over het algemeen 
worden personen die een gevaar 
vormen voor de samenleving 
uitgesloten. Over de optimale 
tijdsduur bestaan grote menings-
verschillen. Een onderzoek onder 
reclasseringsambtenaren conclu-
deerde tot een maximale periode 
van zes maanden. 
Personeelsbeleid van de toezicht-
houdende instanties, training en 



salariering van hun personeel zijn 
cruciaal, niet in de laatste plaats 
omdat overtredingen van het 
huisarrest meestal in het weekend 
plaatsvinden. Juridische scherp-
slijperij rond het elektronisch 
huisarrest heeft zich meestal 
toegespitst op het 14e 
Amendement van de Amerikaanse 
Grondwet. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

31 
Antonowicz, D.H., R.R. Ross 
Essential components of 
succesful rehabilitation programs 
for offenders 
International journal of 
offender therapy and compa-
rative criminology, 38e jrg., 
nr. 2, 1994, pp. 97-104 

De auteurs hebben 44 resociali-
satie-programma's voor gedeti-
neerden, waarvan de effecten 
methodologisch verantwoord zijn 
vastgesteld, geevalueerd. Het doel 
van deze evaluatie was om de 
algemene factoren te identificeren 
die bijdragen aan het succes van 
dergelijke programma's. Slechts 
zes factoren bleken in dit opzicht 
van betekenis te zijn. In de eerste 
plaats is het essentieel om de 
interventiestrategie af te leiden 
van een helder conceptueel model. 
In de tweede plaats blijken 
programma's met een 
verscheidenheid van interventie-
technieken meer succes te hebben 
dan programma's die zich slechts 
op een methode baseren. Verder 
is het van belang om op indivi-
dueel niveau concrete criminogene 
behoeften te diagnostiseren en 
daar de interventie-strategie op te 
richten. Een vierde essentiele 
succesfactor is de interventie-
strategie te presenteren op een 
wijze die aanslaat bij de 
betreffende gedetineerde. 
Belangrijk is verder ook dat het 

Literatuuroverzicht 

inrichtingspersoneel de behande-
lingsstrategie ondersteunt door als 
positief rolmodel te fungeren. 
Inhoudelijk blijken vooral 
programma's waarin sociaal-
cognitieve vaardigheden worden 
getraind, het meest effectief te 
zijn. Andere factoren bleken niet 
bepalend te zijn voor het succes 
van resocialisatieprogramma's. Zo 
is er bij voorbeeld geen significant 
verschil in receptiviteit voor de 
bedoelde programma's tussen 
gedetineerden met een hoog en 
met een laag recidive-risico. Ook 
is vrijwilligheid van deelname 
geen noodzaak. 
Met literatuuropgave. 

32 
Gendreau, P., F.T. Cullen e.a. 
Intensive Rehabilitation 
Supervision; the next generation 
in community corrections? 
Federal probation, 58e jrg., nr. 
1, 1994, pp. 72-78 

Onder druk van de overbevolking 
in de Noord-amerikaanse gevan-
genissen en als uitvloeisel van de 
get tough-benadering van crimi-
nelen, heeft de toepassing van 
zogenaamde intensief toezicht-
programma's sinds de jaren 
tachtig een hoge vlucht genomen. 
Volgens de auteurs worden deze 
programma's echter overgewaar-
deerd. Uit onderzoek blijkt dat zij 
vaak meer kosten dan werd 
gedacht, terwijl zij evenmin 
effectief blijken in termen van het 
terugdringen van recidive. Dit 
laatste verwondert de auteurs 
niet. De meeste van dit soort 
projecten vertonen een puur 
repressief karakter, het contact 
met de deelnemers dient alleen de 
controle op het gedrag van de 
deelnemers. Juist die projecten die 
naast dit element van toezicht 
ook onderdelen bevat gericht op 
`behandeling', lijken op grond van 
onderzoeksgegevens meer kans op 
slagen te hebben. De auteurs 
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pleiten daarom voor de 
afschaffing van de huidige ISP's 
ten gunste van een wcloverwogen 
introductie van 'IRS': Intensive 
Rehabilitation Supervision. 
Met literatuuropgave. 

Jeugdbescherming en -delin-
quentie 

33 
Matlack, M.E., M.S.M. 
McGreevy jr e.a. 
Family correlates of social skill 
deficits in incarcerated and 
nonincarcerated adolescents 
Adolescence, 29e jrg., nr. 113, 
1994, pp. 117-132 

Het onderzoek waarvan in dit 
artikel verslag wordt gedaan, 
heeft zich gericht op de relatie 
tussen kenmerken van het gezin 
waarin adolescenten zijn 
opgegroeid, sociale vaardigheden 
en eriminaliteit. Het onderzoek is 
verricht onder 62 Amerikaanse 
adolescenten waarvan de hellt 
gedetineerd was en de andere helft 
onderwijs genoot aan een platte-
landsuniversiteit. De eerderge-
noemde variabelen zijn door 
middel van vragenlijsten en tests 
gemeten. Gedetineerde adoles-
centen bleken significant grotere 
tekorten te hebben in hun sociale 
vaardigheden dan de studenten. 
Ook bleek de gezinsachtergrond 
in verschillende opzichten minder 
gunstig te zijn. Zo kwamen 
gedetineerden vaker uit een een-
ouder-gezin, en bleek de kwaliteit 
van het gezinsleven slechter te 
zijn. De auteurs leiden hieruit af 
dat in een dysfunctionerend gezin 
positieve sociale vaardigheden 
minder effectief worden geleerd. 
Het zijn deze deficienties die 
vervolgens de kans op crimineel 
gedrag vergroten. Uit deze onder-
zoeksresultaten worden aanbeve-
lingen afgeleid die betrekking 
bebben op de preventie van 
crimineel gedrag. Deze aanbeve- 
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lingen richtcn zich met name op 
de identificatie en begeleiding van 
jongeren uit risicovolle gezinnen. 

Verde,-  wordt aanbevolen om in 
de behandelingsprogramma's voor 
gedetineerde adolescenten vooral 
aandacht te schenken aan de 
verbetering van sociale vaardig-
heden. 
Met literatuuropgave. 

Verslaving 

34 
Gilman, M. 
Football and drugs; two cultures 
clash 
The international journal of 
drug policy, Se jrg., nr. I, 1994, 
pp. 40-48 

Een interessante vraag is waarom 
voetbalfanaten die zich van 
oudsher met kratten bier, dreigend 
grocpsgedrag, vandalisme en 
geweldsdelicten inlaten, de laatste 
jaren ineens softdrugs (erbij) zijn 
gaan gebruiken. Immers, hasj en 
marihuana worden sinds jaar en 
dag in verband gebracht met 
gemoedelijker jeugdsubculturen 
dan die van de voetbalhooligans. 
Fans van Manchester United 
strijken voor een wedstrijd in 
Rotterdam in mei 1991, kennelijk 
een Europa-Cup finale, massaal 
een paar dagen eerder al in 
Amsterdam neer om daar in 
Paradiso voor het eerst van hun 
leven hasj te rokcn. Op maandag-
avond staan de Britse working 
class heroes tusscn de Nederlandse 
muziekliefhebbers stoned te zijn 
op de vloer van de Amsterdamse 
softdrugstempel. Verder geeft het 
artikel een geschiedschrijving van 
Britse jongerensubculturen sinds 
de jaren zestig, en is Cr de 
persoonfijke toon van het verhaal. 
De auteur stelt dat zijn verhan-
deling vooral als een 'etnogra-
fische' moeten worden gelezen. 



35 
Guy, S.M., G.M. Smith c.a. 
The influence of adolescent 
substance use and socialization 
on deviant behavior in young 
adulthood 
Criminal justice and behavior, 
21e jrg., nr. 2, 1994, 
pp. 236-255 

Verslag wordt gedaan van een 
longitudinaal onderzoek naar de 
invloed van druggebruik in de 
adolescentie op druggebruik en 
crimineel gedrag op volwassen 
leeftijd. Onder druggebruik wordt 
verstaan het gebruik van tabak, 
alcohol, soft drugs en hard drugs. 
De sociale controle-theorie van 
Hirschi is uitgangspunt van het 
onderzoek. Deelnemers aan het 
onderzoek zijn 657 mannen en 
vrouwen die werden ondervraagd 
op 15-jarige en op 25-jarige 
leeftijd. Er bleek een sterke relatie 
te bestaan tussen druggebruik in 
de adolescentie en verschillende 
maten van sociale conformiteit. 
Druggebruik is geen geisoleerd 
verschijnsel, maar maakt deel uit 
van ander probleemgedrag. De 
stabiliteit van het druggebruik op 
lange termijn bleek vrij sterk te 
zijn: extensief druggebruik in de 
adolescentie bleek een goede 
voorspeller van zwaarder drugge-
bruik op volwassen leeftijd. Verder 
voorspelde druggebruik in de 
adolescentie toegenomen agressief 
gedrag als jongvolwassene. 
F'olydruggebruik in de jonge 
volwassenheid was significant 
gerelateerd aan ongevallen in 
verband met druggebruik, agressief 
gedrag, zaakbeschadiging en 
immoreel gedrag. De auteurs 
menen dat het gebruik van schade-
lijke stoffen in de adolescentie niet 
alleen moet worden tegengegaan 
door voorlichting over die stoffen 
zelf, maar ook door de banden te 
versterken met het gezin en sociale 
instituties, zoals de school. 
Met literatuuropgave. 

36 
Inciardi, J.A. 
Recent research on the 
crack/cocaine/crime connection 
Studies on crime and crime 
prevention, 3e jrg., 1994, 
pp. 63-83 

Onderzoek naar connecties tussen 
drugs en criminaliteit concentreert 
zich op de mogelijke relaties 
tussen de twee verschijnselen en de 
aard en causale richting van die 
relaties. Verschillende waardevolle 
studies hebben aangetoond dat er 
een economische component aan 
de drugscriminaliteit connectie is 
(gebruikers stelen om drugs te 
bemachtigen), dat gebruikers een 
achtergrond hebben die geken-
merkt wordt door illegale activi-
teiten en dat druggebruik zowel 
criminaliteit veroorzaakt als inten-
siveert. Het artikel geeft een 
overzicht van de literatuur op dit 
gebied, en presenteert recente data 
van 699 bij criminaliteit betrokken 
crack- en andere cocainege-
bruikers in Miami, Florida. Over 
een periode van 90 dagen rappor-
teerden deze gebruikers 1.76 
miljoen criminele feiten. Meer dan 
90% daarvan bestond uit particu-
liere drugtransacties. Minder dan 
1% van de criminele feiten resul-
teerde in een arrestatie. In de 
meerderheid van die gevallen ging 
het om de serieuzere misdaden 
(beroving, bedreiging, diefstal). De 
meest overtuigende statistische 
relatie tussen criminaliteit en 
druggebruik betrof echter de 
particuliere verkoop en distributie 
van cocaine en crack door drugs 
gebruikers c.q. dealers die op die 
manier in hun eigen druggebruik 
voorzagen. De auteurs conclu-
deren dat deze bevinding niet in 
overeenstemming is met het 
stereotype beeld van dealer die wel 
drugs verkoopt, maar de 
opbrengst daarvan nooit 
aanwendt voor eigen gebruik. 
Met literatuuropgave. 
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37 
Miller, N.S., M.S. Gold 
Criminal activity and crack 
addiction 
The international journal of the 
addictions, 29e jrg., nr. 8, 1994, 
pp. 1069-1078 

Het gebruik van crack, een heftig 
werkende cocaine-variant, is 
voorzovcr bekend in Nederland 
vrij beperkt gebleven. Leek het Cr 
medio jaren tachtig nog op dat 
deze Amerikaanse trend zich ook 
onder de harde kern van 
harddrugsverslaafden in ons land 
zou doorzetten, de laatste jaren 
blijft het bij incidentele geluiden. 
In de Verenigde Staten daaren-
tegen, vooral in de verpauperde 
wijken van de grote steden, neemt 
de crack een centrale plaats in de 
criminele economic van kleine 
dealers en verslaafden. Het middel 
wordt sterk in verband gebracht 
met de toename van geweldsde-
licten in de drugswereld. Met 
name de gebruikswijze van het 
inhaleren (basen) wil nog wel eens 
gepaard gaan met een hoog 
gebruiksniveau en onvoorspelbaar 
gedrag. In deze studie wordt niet 
de klassieke zwarte straatjunk 
centraal gesteld, maar een bredere 
categoric van, tevens blanke, 
drugsgebruikers. De steekproef 
bestaat uit bellers naar een cocal-
nehulp- en informatietelefoon. 
Ook bij deze groep blijkt het 
gebruik van crack significant 
samen te gaan met meer crimineel 
gedrag. Dit geldt ook voor de 
subgroep van verslaafden uit de 
maatschappelijke middenklasse 
met een hogere opleiding, werk en 
inkomen. Deze subgroep is in 
omvang weliswaar klein, maar de 
welgestelde cocaineverslaafile met 
een hoog crack-gebruiksnivcau 
blijkt even crimineel actief te zijn 
als zijn verpauperde tegenvoeter. 
Toch is het dcze laatste op wie 
het profiel van de criminele 
crackverslaafde in de regel 

uitsluitend wordt gebaseerd. 
Met literatuuropgave. 
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38 
Rengert, 
Drogue et crime,-  l'impact du 
commerce de drogues stir le tissu 
urbain 
Criminologic, 27e jrg., nr. 1, 
1994, pp. 69-79 

Bestaat er verband tussen 'routine-
activiteiten' van drugverslaafde 
criminelen en de ruimtelijke 
concentratie van misdrijven door 
deze criminelen begaan? Deze 
probleemstelling werd onderzocht 
in een serie analyses, waaronder 
een onderzoek naar het ruimtelnke 
patroon van inbraken in 
woonhuizen door drugverslaafde 
inbrekers. Gebruik werd gemaakt 
van de modellcn van Clark op dit 
terrein. TerwijI Clark de thuissi-
tuatie en de werkplek als aankno-
pingspunten in zijn onderzoek 
betrok, is de auteur uitgegaan van 
de thuissituatie en de plaats waar 
de drugs verhandeld worden als 
aanknopingspunten. Als de 
drugverslaafde zijn of haar 
behoefte bestrijdt uit diefstal en 
inbraak, kan worden venvacht dat 
deze aanknopingspunten het 
middelpunt vormen van de 
criminele activiteiten, ter beperking 
van de actieradius. De onderzoeks-
gegevens maken duidelijk dat de 
door vele politiekorpsen gevolgde 
tactiek tot concentratie van de 
misdaad op bepaalde plaatsen is 
gedoemd te falen. Drugverslaafde 
dieven en inbrekers zullen blijven 
trachten buiten het gebied waar de 
drugs worden verhandeld te 
treden. Het is zelfs zo dat deze 
groep drugverslaafde criminelen 
kan werken als een voorhoede 
voor zich ruimtelijk uitbreidende 
verkoopplaatscn voor drugs. 
Handelaren in drugs en drugver-
slaafde criminelen lijken een 
symbiotische relatie te hebben. 
Met literatuuropgave. 



Slachtofferstudies 

39 
Heide, K.M. 
Evidence of child maltreatment 
among adolescent parricide 
offenders 
International journal of 
offender therapy and compa-
ritive criminology, 38e jrg., 
nr. 2, 1994, pp. 151-162 

Sinds de jaren tachtig heeft een 
serie populaire beschrijvingen van 
adolescenten die hun ouders 
vermoord hebben aangetoond dat 
deze jeugdigen het slachtoffer zijn 
geweest van kindermishandeling. 
Er zijn verschillende vormen van 
kindermishandeling. De auteur 
van dit artikel onderscheidt vier 
vormen van misbruik (fysiek, 
seksueel, verbaal en psycholo-
gisch) en drie typen van verwaar-
lozing (fysiek, medisch en 
emotioneel). Ze rapporteert de 
mate waarin deze vormen van 
misbruik worden geconstateerd 
bij de respondenten uit de steek-
proef van adolescent parricide 
offenders (APO'S). Vervolgens 
wordt aangetoond in welke mate 
kindermishandeling voorkwam in 
de tien voorafgaande wetenschap-
pelijke publikaties m.b.t. APO's 
die tussen 1941 en 1984 zijn 
verschenen. De resultaten laten 
zien dat ook in andere studies 
sprake was van verschillende 
vormen van misbruik en verwaar-
lozing, hoewel niet altijd als 
zodanig herkend. De bevindingen 
benadrukken nog eens dat het 
doorgronden van het verschijnsel 
kindermishandeling van essentieel 
belang is voor het ontrafelen van 
de dynamiek die kan resulteren in 
de moord op een ouder. De resul-
taten onderstrepen het belang van 
educatie over de parameters van 
misbruik en verwaarlozing. 
Met literatuuropgave. 
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Preventie van criminaliteit 

40 
Sutton, A. 
Crime prevention; promise or 
threat? 
The Australian and New 
Zealand journal of criminology, 
27e jrg., nr. 1, 1994, pp. 5-20 

Doel van het artikel is het inven-
tariseren van mogelijkheden en 
risico's van het preventiebeleid. 
De term preventiebeleid dekt een 
heel scala van theorieen en 
praktijken. De auteur gaat eerst 
na van welke argumenten voor-
en tegenstanders van diverse 
`scholen' zich bedienen. Het 
gevaar van een beleid dat zich 
richt op vermindering van 
mogelijkheden om criminaliteit te 
begaan (opportunity reduction) of 
van een aanpak gericht op verbe-
teringen in de sociale omgeving 
(social prevention) is dat de 
aandacht afgeleid wordt van de 
onderliggende structurele 
oorzaken. Ook de gevaren van 
stigmatisering van betrokken 
groeperingen en privatisering van 
de beveiligingsproblematiek ziet 
de auteur met grote zorg 
tegemoet. Een door begrotings-
problemen tot terughoudendheid 
gedwongen overheid zou deze 
problemen alleen nog maar 
kunnen verergeren. Als oplossing 
ziet de auteur een herbezinning op 
het preventieconcept. Er dienen 
zich nieuwe ontwikkelingmoge-
lijkheden voor de criminologie 
aan als bij deze herorientatie 
programma's en strategieen 
geplaatst worden in het brede 
kader van een sociale theorie over 
criminaliteit. 
Met literatuuropgave. 
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Mededelingen 

Themanummers Justine le 
Verkenningen 

Regelmatig worden, bij 
voorbeeld ten behoeve van het 
onderwijs, grote aantallen 
exemplaren van Justitiele 
Verkenningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte 
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. Ook 
personen die een bijdrage willen 
leveren aan een van de aangekon-
digde nummers worden verzocht 
contact op te nemen met de 
redactie. 
JVI, januari/februari: Europees 
strafrecht 
JV2, maart: Ciriele procedure 
JV3, april: Tien fear SeC 
JV4, mei: Beroepseodes 
JV5, juni: Gedogen 

Congressen 

Onderhandelend bestuur; owl en 
nieuw 

Onderhandelend bestuur is het 
verschijnsel dat de overheid niet 
(langer) haar voorschriften oplegt 
aan haar onderdanen, maar in 
onderhandeling treedt met 
betrokken private actoren 
(burgers, organisaties) om haar 
doelstellingen te realiseren. Dit 
fenomeen doet een aantal vragen 
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rijzen van zoewel feitelijke als van 
normatieve aard. Feitelijke, 
(rechts)sociologische vragen zijn: 
hebben we hier te maken met een 
nieuw verschijnsel? Wat zijn de 
overeenkomsten en verschillen 
tussen onderhandelend bestuur en 
neocorporatisme en de netwerkbe-
nadering die momenteel in de 
bestuurskundc in zwang is en de 
christelijke leer van souvereiniteit 
'in eigen kring'? De normatieve 
vragen hebben o.a. betrekking op 
de positie van derden-belangheb-
benden, die niet bij de onderhan-
delingen betrokken zijn geweest. 
Doelstelling van de studiedag is 
de stimulering van het weten-
schappelijk debut over de ideeen 
die in de congresbundel zijn 
neergelegd. Het aandachtsgebied 
onderhandelend bestuur wil parti-
ciperen in zowel juridische als in 
sociaal-wetenschappelijke kring. 
Door een discussie met een Duitse 
en Nederlandse criticus, wordt in 
het ochtendgedeelte een beeld 
gegeven van de sterke en zwakke 
punten van de benadering. 
's Middags wordt gediscussieerd 
in 4 verschillende workshops. 
Datum: vrijdag 16 december 1994 
Plaats: Academiegebouw, zaal 8, 
Rapenburg 73, Leiden 
Wormatie: Anne-Marie Krens of 
Arja Mostert, tel.: 071-275200. 

Hulpverlening door de pothie; 
waar ligt de grens? 
De politic als organisatie 

verandert sterk. Veel aandacht 
wordt besteed aan het leveren van 



maatwerk, meetbare kwaliteit en 
meer blauw op straat. Hierbij 
ontstaat een spanningsveld tussen 
de behoefte aan hulpverlening van 
de burgers en de mogelijkheden 
die de politie heeft. Dit heeft tot 
gevolg dat er grenzen worden 
gesteld. Maatwerk is immers ook 
duidelijkheid in wat wel en wat 
niet (meer) kan. Tijdens het 
congres zullen inleiders vanuit 
diverse invalshoeken ingaan op de 
(on)mogelijkheden in de hulpver-
lening en op de noodzaak om 
netwerken dusdanig sluitend te 
maken dat een optimale hulpver-
!ening geboden kan worden. 
Thans blijkt helaas nog te vaak, 
dat er gaten vallen. Deze dag is er 
dan ook op gericht om deze gaten 
te dichten. Als knelpunten 
kunnen worden weggenomen en 
hulpverlening van politiediensten 
en instanties onderling naadloos 
in elkaar overgaan, pas dan kan 
gesproken worden van maatwerk 
naar de burger toe. Het congres 
wordt georganiseerd voor: 
medewerkers basispolitiezorg 
(wijk- en rayonagenten); midden 
en hoger kaderleden belast met de 
bredere basispolitiezorg; 
medewerkers openbaar ministerie; 
coordinatoren bestuurlijke 
preventie; korpschefs; korpsbe-
heerders; gemeente ambtenaren. 
Datum: 19 januari 1995 
Plaats: Congrescentrum Orpheus, 
Apeldoorn 
Informatie: Vermande studie-
dagen, Pb. 20, 8200 AA Lelystad, 
tel.: 03200-22944. 

De WODC-rapporten 

Om zo veel mogelijk belangheb-
benden te informeren over de 
onderzoeksresultaten van het 
WODC wordt een beperkte 
oplage van de rapporten 
kosteloos verspreid onder functio-
narissen, werkgroepen en instel- 

lingen 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 BV. 
Rapporten die ná deze datum zijn 
verschenen, zijn voor belangstel-
lenden, 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. Een complete lijst van 
de WODC-rapporten is te 
verkrijgen bij het WODC (tel.: 
070-370 65 54). 

Hieronder volgen de titelbe-
schrijvingen van de in 1992, 1993 
en 1994 verschenen rapporten. 

Hecke, T. van, J. Wemmers 
Schadebemiddelingsproject 
Middelburg 
1992, WODC 116 
Polder, W., F.J.C. van 
Vlaardingen 
Preventiestrategieen in de praktijk; 
een meta-evaluatie van criminali-
teitspreventieprojecten 
1992, WODC 117 
Laan, P.H. van der, C. Verwers en 
A.A.M. Essers 
Moeilijk plaatsbare jongeren; een 
onderzoek naar plaatsingen en 
pogingen tot plaatsing in tehuizen 
van OTS-pupillen in de leeftUd van 
12 tot 17 jaar 
1992, WODC 118 
Junger-Tas, J., M. Kruissink en 
P.H. van der Laan 
Ontwikkeling van de jeugdcrimina-
liteit en de justitiele jeugdbe-
scherming: periode 1980-1990 
1992, WODC 119 
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Berg, E.A.I.M. van den, A. Hahn 
m.m.v. R.F. Kouwenberg en W. 
Waelen 
Politic, partners en milieu; 
woorden en deaden 
1992, WODC 120 
Leuw, Ed., M. Brouwers 
Evaluatie van de Alcohol Verkeer 
Cursussen 
1992, WODC 121 
Nelen, J.M., J.J.A. Essers 
Veel voorkomende eriminaliteit op 
de Nederlandse Antillen 
1993, WODC 122 
Bol, M.W., B.J.W. Docter-
Schamhardt 
Politic en openhaar ministerie 
tegen rassendiscriminatie; over de 
naleving van richtlynen 
1993, WODC 123 
Kroese, G.J., R.H.J.M. Staring 
Prestige. professie en wanhoop; 
ten onderzoek ander gedetineerde 
overvallers 
1993. WODC 124 
Bedem, R.F.A. van den 
Motieven voor naturalisatie; 
waarom vreemdelingen tilt diverse 
minderheidsgroepen wel of niet 
kiezen voor naturalisatie 
1993, WODC 125 
Polder, W., G. Paulides 
Prestatieverschillen lasso? arron-
dissementen 
1993, WODC 126 
Leuw, Ed. 
De ths met aanwyzingen; de 
toepassing IOu en profession& 
oordelen over een sirafreehtelijke 
maatregel 
1993, WODC 127 
Junger-Tas, J. 
A lternatieven voor de vrijheids-
strut lessen tat het huitenknd 
1993, WODC 128 
Kommer, M.M. 
Heenzendingen 
1994, WODC 129 
Spaans, E.C. 
Appels en peren; een onderzoek 
nactr de recidive van dienstverleners 
en kortgestraften 
1994. WODC 130 

Rutenfrans, C.J.C. en G.J. 
Terlouw 
Delinquentie, satiate controle en 
'ife events': eerste resultaten van 
een longitudinaal onderzoek 
1994, WODC 131 
Aalberts, M.M.J., J.C.J Boutellier 
en H.G. van de Bunt (red.) 
Rechtsverzorging en wetenschap; 
een plaatshepaling van het WODC 
by het ufveheid van J. Junger-Tas 
1994, WODC 132 
Nelen, J.M., M. Boone en M.D. 
van Goudoever-Herbschleb 
Het Openbaar Ministerie en grote 
fraudezaken 
1994, WODC 133 
Klijn, A., C. Cozijn en G. Paulides 
Be eiviele procedure bij de kanton-
rechter; evaluatie van een 
vernieuwing 
1994. WODC 134 
Bedem, R.F.A. van den, H.A.G. de 
Valk en S.O. Tan 
Toelating en opvang van tuna's 
1994, WODC 135 

De door het WODC in eigen 
beheer uitgegeven rapporten, 
evenals de rapporten die zijn 
verschenen onder auspicien van 
de CWOK, zijn zolang de voor-
raad strekt gratis te verkrijgen bij 
het WODC (mw. A. Weide-Eind, 
070-37065 54 tot 15.00u). 
In 1992, 1993 en 1994 verschenen 
de volgende rapporten: 

Nahum, E.M. 
Gezinshereniging; de overkomst 
van gezinsleden van migranten en 
Nederlanders 
1992, WODC, 1(20 
Wiebrens, C.J., M. Kruissink en 
G.J. Terlouvv 
Vergelijken van politieprestaties; 
aanzet tot ontwikkeling van een 
output/eVectrapportage van de 
politic 
1992, WODC K2I 
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Barendse-Hoornweg, E.J.M. 
Hoe worden civiele zaken 
afgehandeld?; eell indruk van de 
praktijk in 1983 en 1986 op vijf 
rechthanken 
1992, WODC, K22 
Wemmers, J.M., T. van Hecke 
Srafrechtelijke dading 
1992, WODC K23 
Veerman, G.J. m.m.v. G. Paulides 
Over jaarverslagen en wetseva-
luatie 
1992, WODC, 1(24 
Doornhein, L. 
Eigen rechtsgang voor minclerja-
rigen; ervaringen net artikel 
1:126a BW 
1992, WODC, K25 
Spaans, E.C. 
Jeugdreclassering in 
Rijksinrichting 't Nieuwe Lloyd; 
een inventarisatie van anderhalf 
jaar vrijwillige begeleiding 
1993, WODC, 1(26 
Mertens, N.M. 
De ondertoezichtstelling en andere 
maatregelen van kinder-
bescherming; een dossieronderzoek 
1993, WODC, K27 
Bedem, R.F.A. van den 
Motives for naturalization, Motifs 
pour naturalisation, 
Einbiirgerungsmotive 
1993, WODC, K28 
Cozijn, C., R.F. Kouwenberg 
Een Alcohol- Verkeers Project in 
de pro vincie Drenthe 
1993, WODC, 1(29 
P.H. van der Laan en M. Smit 
Jongens en meisjes in een gesloten 
jeugdinrichting; de eerste 
ervaringen met coeducatie in Het 
Poortje 
1993, WODC, K30 
Hesseling, R.B.P. 
Huismeesters 
1993, WODC, 1(31 
Gemert, F.H.M. van 
Fatale fantasie; een onderzoek 
naar moorden op prostituees 
1994, WODC, K32 

Berg, 	van den 
Openbaar ministerie en milieu; 
terugblik op 1992; tweede meting 
`planning & control milieuwethand-
having' 
1994, WODC, 1(33 
Netburg, C.J. van 
Eigen schuld!? 'Cu/pa in causa' bij 
wettelijke strafuitsluitingsgronden 
1994, WODC, K34 
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Tijdschriftenlijstenlijst 

VVODC-documentatie 

Onderstaande tijdschriften werden 
in 1994 geraadpleegd ten behoeve 
Ian de selectie van artikelen voor 
het literatuuroverzicht Ian 
Justitiele Verkenningen 

Addiction (voorheen: British 
journal of addiction) 
Adolescence 
Advocatenblad 
Algemeen politieblad 
American behavioral scientist 
American journal of orthopsy-
chiatry 
American journal of police 
American journal of psychiatry 
American journal of sociology 
American sociological review 
Ars aequi 
Australian and New Zealand 
journal of criminology 

Balans 
Binnenlands bestuur 
Blutalkohol 
British journal of criminology 
Buitenlanders bulletin (tot 1-9-94; 
voortgezet als Contrast) 
Bulletin on Narcotics 

Canadian journal of criminology 
Child welfare 
Civis mundi 
0 international 
Contemporary sociology 
Contrast (voorheen Nicuwsblad 
migranten/ Buitenlanders bulletin) 
Crime and delinquency 
Crime, law and social change 
Crime on line 
Crime prevention and criminal 
justice newsletter 

Criminal behaviour and mental 
health 
Criminal justice abstracts 
Criminal justice and behavior 
Criminal justice review 
Criminal law review 
Criminologic (Fr.talig) 
Criminology 
Criminology Australia 
Criminology, penology and police 
science abstracts 

Delikt en delinkwent 
Demos 
Deviant behavior 
Drogalkohol 

European journal of crime, 
criminal law and criminal justice 
European journal on criminal 
policy and research 
Evaluation review 

Facta 
Families in society 
Federal probation 
Focus on police research and 
development 

Geopolitical drug dispatch 

Handhaving 
Howard journal of criminal 
justice 

Index 
Informatie management 
Information bulletin on legal 
activities 
International criminal police 
review 

136 	Justitiele verkenningen, jrg. 20, nr. 9, 1994 



International journal of drug 
policy 
International journal of law and 
psychiatry 
International journal of offender 
therapy and comparative 
criminology 
International journal of the 
addictions 
International journal of the 
sociology of law 
International review of victi-
mology 

Jeugd en samenleving 
Journal of asset protection and 
financial crime 
Journal of crime and justice 
Journal of criminal justice 
Journal of criminal law and 
criminology 
Journal of family violence 
Journal of law and society 
Journal of police science and 
administration 
Journal of quantitative 
criminology 
Journal of research in crime and 
delinquency 
Journal of social issues 
Juist 
Jurimetrics 
Justice quarterly 
Justitiekrant 
Juvenile justice 

Kriminalistik 
Kriminologisches Bulletin 
Kriminologisches Journal 
Kwartaalbericht rechts-
bescherming en veiligheid 

Law and society review 

Maandblad geestelijke yolks-
gezondheid 
Migrantenrecht 
Migrantenstudies 
Migration news sheet 
Modus 
Monatsschrift far Kriminologie 
und Strafrechtsreform 

Tijdschrijftenlijst 

National institute of justice 
journal 
National update; bureau of justice 
statistics 
Nederlands juristenblad 
Nederlands tijdschrift voor de 
psychologie en haar grens-
gebieden 
Nemesis 
Netherlands official statistics 
Neue Kriminalpolitik 
New England journal on criminal 
and civil confinement 
Newsletter European network for 
policewoman 
Nieuws voor criminologen 
Nieuwsblad migranten (tot 1-9-94; 
voortgezet als Contrast) 
Nieuwsbrief politie 
NSCR newsletter 

Opportuun 
Overheidstatistiek 

Panopticon 
Penal issues 
Penological information bulletin 
(voorheen Prison information 
bulletin) 
Police journal 
Police studies 
Policing and society 
Politeia 
Politie magazine 
Politieofficier 
Polizei 
Pretekst 
Prison service journal 
Privacy en registratie 
Probation journal 
Proces 

Recht der werkelijkheid 
Recht en kritiek 
Recht vooruit 
Rechtsgeleerd magazijn Themis 
Rechtshulp 
Rechtskundig weekblad 
Research bulletin 
Research notes from the 
Netherlands 
Revue de droit penal et de crimi-
nologie 
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Revue de la gendarmerie 
nationale 
Revue de science criminelle et de 
droit penal compare 
Revue Internationale de crimino-
logie et de police technique 

Sancties 
SEC; kwartaalblad voor samen- 
!eying en criminaliteit 
Select: human resource 
management 
Sociaal economische maand-
statistiek + supplementen 
Social justice 
Social and legal studies 
Social problems 
Sociale wetenschappen 
Socialisme & democratic 
Sociological methods and 
research 
Sociologische gids 
Statistisch magazine 
Studies on crime and crime 
prevention 
Surplus 

Tudschrifi jeugdonderzoek 
Tijdschrift voor alcohol, drugs en 
andere psychotrope stoffen 
Tijdschrift voor criminologie 
Tijdschrift voor de politic 
Tijdschrift voor de sociale sector 
Tijdschrift voor famine- en jeugd-
recht 
Tijdschrift voor jeugdhulp-
verlening en jeugdwerk 
Tijdschrift voor psychiatric 
Total los 
Trema 
Twioscoop 

Violence and victims 
Vrijspraak 

Wetenschapsbeleid 

Zeitschrili fiir die gesamte 
Strafrechtswissenschaft 
Zeitschrift fur Rechtssoziologie 
Zeitschrift fur Strafvollzug und 
Straffalligenhille 
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Register Justitiele verkenningen 

over 1994 

Algemeen 	 Nr. Blz. 

Aalberts, M.M.J. en N. Dijkhoff 
Restrictie; rationeel of rationalisatie 	 3 	24 
Ankersmit, F.R. 
Veronderstelt de politieke filosofie de ethiek? 	6 	123 
Bedem, R.F.A. van den 
Volgmigratie en partnerkeuze als vormen 
van `onstuurbare migratie' 	 3 	46 
Boutellier, J.C.J. 
De zorgzame staat; over het morele motief 
in het overheidsbeleid 	 6 	85 
Cliteur, P.B. 
Op zoek naar het bezielend verband 	 6 	9 
Crouwers, B. en P.C. Ippel 
Gegeven het individu; het belang van de 
Registratiekamer 	 5 	8 
Doelen, F.C.J. van der 
Gebruik en misbruik van scenario's 	 8 	9 
Doesschate, J.W. ten 
Strijdige belangen bij het Nederlandse asielbeleid 
in de jaren 1968-1982 	 3 	59 
Entzinger, H.B. 
De beheersbare migratie 	 3 	8 
Exter, J.J.M. den 
Etnische registratie in het kader van 
voorkeursbeleid 	 5 	50 
Hoogenboom, T. 
Europese samenwerking bij vreemdelingenbeleid; 
een rechtspolitieke schets 	 3 	80 
Jong, C.D. de 
het voordeel van hink-stap-sprong; scenario's 
voor een asielbeleid 	 8 	96 
Junge, A.S. 
Centrale persoonsregistratie in Denemarken 	5 	65 
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Klop, C.J. 
Burgerlijke betrekkingen en het ethos van de staat 6 	54 
Klijn, A. en S. van Leeuvven 
Floe eenvoudige simulaties te denken geven; over 
inschrijvingsvoorwaarden in de gefinancierde 
rechtsbijstand 	 8 	144 
Kuypers, P. 
De orde van de wet; over de ambtelijke moraal 	6 	116 
Mosshammer, A. en E. Houtepen 
Over de risico's van persoonsregistratie 	 5 	22 
Oudhof, J. 
Registra tie als basis voor statistische informatie 	5 	84 
Pleijte, M. en B. van Geleuken 
Het milieuconvenant; goede voornemens, slechte 
resultaten 	 9 	83 
Rabbae, M. 
Islam en de normstellende staat 	 6 	37 
Schuyt, C.J.M. 
Moraal en sociaal-economische ontwikkelingen 
in de verzorgingsstaat 	 6 	74 
Stokkom, B.A.M. van 
Ambtelijke integriteit of bureaupolitiek 	 6 	102 
Witteveen, W.J. 
Over de grenzen aan het apelleervermogen van 
de overheid 	 6 	43 

Strafrecht en strafrechtspleging 

Aalders, M.V.C. 
Handhaving en zelfregulering; milieurecht in 
het bedrijfsleven 	 9 	47 
Berg, E.A.I.M. van den, H.G. van de Bunt 
en NI. Kleiman 
Het O.M. als horzel in de bestuurlijke pels 	9 	70 
Brenninkmeijer, A.F.M. 
Wegen voor behoorlijke straftoemeting 	 2 	48 
Combe, L. de la en J.M. Wesseldijk 
High tech, low touch; koppeling bij de 
bestrijding van sociale zekerheidsfraude 	5 	35 
Heuvel, G.A.A.J. van den 
Convenanten in de Nederlandse overlegeconomie 9 	9 
Huisman, W., A. de Lange en E. Niemeijer 
Milieucriminaliteit vergt handhaving op maat 	9 	26 
Junger-Tas, J. 
Vernieuwing en behoudzucht in het strafrecht; de 
ontwikkeling van alternatieven voor de celstraf 	2 	22 
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Kosto, A. 
Straffen buiten de muren 	 2 	8 

Criminologie 

Berghuis, A.C. 
Scenariostudies over misdaad en straf 	 8 	27 
Doorn, A.J. van 
Zware milieucriminaliteit; notities over aard 
en omvang 	 9 	95 
Frijda, N. 
Emotionele achtergronden van geweld 	 1 	8 
Kalleveen, P. van 
Geweldsmisdrijven in de CBS-statistieken 	1 	29 
Kohnstamm, R. 
Enkele gedachten over straf in de opvoeding 	2 	76 
Kruissink, M. 
Vuurwapengeweld; fabels en feiten 	 1 	48 
Maas-de Waal, C.J. 
De onbekende toekomst van criminaliteit; 
vooruitzichten van scenario's• 8 	66 
Theeuwes, J.J.M. en B.C.J. van Velthoven 
Een economische visie op de ontwikkeling 
van criminaliteit 	 8 	42 
Timmerman, H. en I. Mulder 
Geweld in Noord-West Europa 	 1 	113 
Willemse, H.M. 
Media en geweld 	 1 	67 

Gevangeniswezen/tbs 

Elting, L. 
Werkzame detentie 	 2 	84 
Wiewel, P.G. 
Een half tot vijf jaar; een alternatief scenario voor 
het gevangeniswezen (zie JV 9, 1994 voor erratum) 8 	81 

Reclassering 

Beer, A.P.G. de en G.J. Ploeg 
een reclassering op vernieuwde leest 	 4 	9 
Bovens, R.H.L.M. en M.J. Hoekstra 
Van verslavingsreclassering naar justitiele 
verslavingszorg 	 4 	47 
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Singer-Dekker, H. 
Een breder perspectief? Enkele kanttekeningen 	4 	36 
Speldenbrink, B. 
Reclassering nieuwe stijk teveel doel, te weinig 
middel 	 4 	63 
Steenhuis, D.W. 
Reclassering en Openbaar Ministerie; een 
dienstverleningsrelatie 	 4 	21 
Verhoef, N.J. 
De reclassering in breder perspectief 	 4 	28 

Politie 

Kruize, P. en D.J. Weimer 
Geweldsincidenten tussen politiemenscn en 
burgers in Den Haag 

Verslaving 

Swierstra, K.E. 
Drugsscenario's; paars regeerakkoord, roze 
toek omstbeelden 

Slaehtofferstudies 

Oskam, J., J. Kingma en H.J. Klasen 
De opvang van geweldsslachtoffers in een 
ziekenhuis 
Verrijn Stuart, H.M. 
Via onschuld naar macht; slachtoffers in het 
strafproces 
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8 	115 
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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, microWlm 
of anderzins, hetgeen ook van 
toepassing is op de gehele of 
gedeeltelijke bewerking. Het 
verlenen van toestemming tot 
publikatie in dit tijdschrift houdt 
in: 
I. dat de auteur de uitgever 
machtigt om de door derden 
verschuldigde vergoeding voor 
kopieren conform artikel 17, lid 2, 
Auteurswet 1912 en het KB van 
20 juni 1974, Staatsblad 351 ex 
artikel 16B 1912 te doen geldend 
maken door en overeenkomstig 
de statuten en reglementen van de 
Stichting Reprorecht te 
Amsterdam. 
2. dat de auteur de Uitgever 
machtigt om zijn rechten ex 
artikel 16 sub A ten vierde 
Auteurswet 1912 (bloemlezingen) 
geldend te maken volgens 
dezelfde beginselen als die van de 
Stichting Reprorecht. Een en 
ander behoudens uitdrukkelijk 
voorbehoud zijdens de auteur. 
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