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5

Voorwoord

De opkomst van een groene criminologie eind jaren negentig 

(South, 1998) kan niet los worden gezien van enkele belangrijke 

trends binnen de criminologie als geheel in de afgelopen twintig 

jaar. Zo kwam er in die periode onder andere meer aandacht voor 

globalisering en internationalisering, voor organisatiecriminali‑

teit, voor slachtoffers en ongelijke verdeling van slachtofferschap 

en voor mensenrechten. Stuk voor stuk zijn dit benaderingen en 

onderwerpen die prominent aanwezig zijn binnen de groene crimi‑

nologie. Milieuschade heeft immers vaak een internationaal aspect 

en de aanrichters ervan zijn in veel gevallen zowel legale als illegale 

ondernemers. Ook is de kans op slachtofferschap van milieuschade 

– bijvoorbeeld door dumping van gevaarlijke stoffen – in arme 

landen en zwakke staten groter dan in rijke landen. En als het om 

mensenrechten gaat: de stap is niet heel groot om ook de aanwezig‑

heid van drinkwater, niet‑vervuilde landbouwgrond en schone lucht 

daartoe te rekenen.

Waarin de groene criminologie zich duidelijk onderscheidt van 

andere, meer legalistisch georiënteerde vormen van criminolo‑

gie is het centraal stellen van een breed opgevat schadebeginsel. 

Concreet betekent dit dat de groene criminologie niet stopt bij de 

bestudering van milieucriminaliteit, die kan worden gezien als 

officieel gecriminaliseerde activiteit. Veel milieuschade is echter 

het gevolg van activiteiten die (nog) niet strafbaar zijn gesteld. 

Dat daarmee de afbakening van het begrip environmental crime 

(eco-crime) omstreden en problematisch is, wordt volmondig erkend 

door een groene‑criminologieauteur als Rob White. Hij stelt zich op 

het standpunt dat de definitie van eco-crime in wezen de uitkomst 

is van politieke strijd (White, 2011, p. 5). Deze zienswijze verbindt 

de groene criminologie met de kritische criminologie, die wetten, 

regels en schendingen daarvan beziet in de context van machtsver‑

houdingen en sociale ongelijkheid.

Welke handelingen wel en niet als environmental crime zouden 

moeten gelden, is vooralsnog ook een discussie binnen de groene 

criminologie zelf. Concepten uit de ecologie zoals ecologisch 

burgerschap, intergenerationele gelijkheid, duurzaamheid en 

ecologische rechtvaardigheid zouden kunnen helpen het begrip 

schade opnieuw inhoud te geven en een alternatief te bieden voor 
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conventionele opvattingen over wat misdaad is. Een nieuw element 

dat de groene criminologie daarbij inbrengt, is dat mensen worden 

gezien als deel van complexe ecosystemen en niet langer centraal 

staan. Ook dieren en diersoorten kunnen slachtoffer zijn, evenals 

ecosystemen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de waarde van die‑

ren en de natuurlijke omgeving op zichzelf vooropstaat, niet zozeer 

het nut dat zij al dan niet hebben voor de mens. In dit themanum‑

mer komen deze onderwerpen nader aan bod. Tevens zijn er enkele 

artikelen gewijd aan vormen van milieuschade en daaraan gelieerde 

criminele activiteiten.

Het openingsartikel van Boekhout van Solinge is gewijd aan ontbos‑

sing als criminologisch thema. Alvorens hij daarop ingaat, geeft de 

auteur een korte beschrijving van de belangrijkste uitgangspunten 

van de groene criminologie. Hoewel ontbossing uitstekend past 

binnen dit nieuwe specialisme, is het thema ontbossing eveneens 

te relateren aan meer traditionele criminologische concepten. De 

auteur laat dit zien aan de hand van voorbeelden uit het Brazili‑

aanse Amazonegebied, Centraal‑Afrika, Zuidoost‑Azië, Siberië en 

Pakistan. Duidelijk wordt dat ontbossing veel slachtoffers maakt, 

zowel menselijke als niet‑menselijke. Ontbossing blijkt verbonden 

te zijn met schadetoebrenging en een heel scala van misdrijven. 

Ook zonder een groen‑criminologisch perspectief zijn verscheidene 

criminologische concepten van toepassing op illegale ontbossings‑

praktijken, zoals staatscriminaliteit, ondernemingscriminaliteit en 

vormen van georganiseerde misdaad.

De notie dat ook andere dan menselijke slachtoffers aandacht 

verdienen van de criminologie, wordt verder uitgewerkt door 

Janssen. Zij concentreert zich in haar bijdrage op de positie van 

dieren. De weinige criminologen die aandacht besteden aan dieren 

doen dit vaak vanuit een antropocentrisch perspectief waarbinnen 

dieren worden neergezet als passieve objecten en in termen van 

bruikbaarheid voor mensen. Het is de vraag of dit bevredigend is. De 

criminologen Beirne en Cazaux pleiten voor een non‑speciesistische 

criminologie, waarmee zij bedoelen: een criminologie die andere 

wezens dan de menselijke soort in hun eigen waarde beschouwt. 

De auteur pleit niet voor een geheel nieuwe criminologie, maar 

vindt wel dat er meer aandacht zou moeten zijn voor de negatieve 

gevolgen van menselijk gedrag op het welzijn van dieren. Enkele 

onderzoeksopties op dit terrein worden in het artikel verkend.
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7Voorwoord

Na deze wat meer theoretische bijdrage is het tijd voor enkele 

voorbeelden van thema’s die goed passen binnen de groene crimi‑

nologie. Daarbij wordt duidelijk dat schadetoebrenging niet beperkt 

blijft tot milieucriminaliteit, maar dat veel legale handelingen – of 

activiteiten die zich in een ‘grijs’ gebied voordoen – net zo goed grote 

schade kunnen veroorzaken voor mensen, dieren en leefomgeving.

Van Huijstee en Steinweg gaan in op de schaduwzijde van de elek‑

tronicaconsumptie: de immer groeiende stroom van elektronisch 

afval (‘e‑waste’), wereldwijd zo’n 50 miljoen ton. Een deel daarvan 

wordt – veelal illegaal – geëxporteerd van westerse staten naar lan‑

den als Ghana, Nigeria, India en China, waar het afval verder wordt 

verwerkt. Deze verwerking is lucratief omdat e‑waste veel waarde‑

volle metalen bevat. Echter, er zitten ook veel giftige substanties 

in e‑waste. Door de vaak primitieve recyclingmethoden komen 

deze giftige stoffen in het milieu terecht en vormen ze een bedrei‑

ging voor de gezondheid van werkers in de recycling en een brede 

kring van lokale inwoners. Bovendien wordt lang niet zoveel van 

de waardevolle metalen teruggewonnen als bij erkende recycling‑

programma’s in de westerse landen. Indirect leidt de gebrekkige 

recycling tot een grotere druk op het begin van de elektronicaketen: 

de mijnbouw. Ongelukkig genoeg vindt de winning van deze meta‑

len deels plaats in landen met grote binnenlandse problemen en 

bedroevende arbeidsomstandigheden in de mijnen. Zo is in Congo 

de mijnbouw onderdeel – en zelfs aanjager – geworden van de vele 

conflicten die daar spelen. De auteurs doen enkele voorstellen die 

de bijdrage van Europa aan het e‑wasteprobleem zouden kunnen 

verminderen.

Dat ook de verwerking van gewoon huishoudelijk afval kansen biedt 

voor zowel legale als illegale ondernemers, laten Ruggiero en South 

zien in een analyse van de afvalcrisis waarmee de Italiaanse stad en 

provincie Napels in de afgelopen jaren kampte. De analyse leunt op 

begrippen afkomstig uit het milieurecht en uit klassieke studies van 

georganiseerde misdaad.

Duidelijk wordt dat formeel legale ondernemers een zeer groot 

aandeel hebben gehad in de afvalcrisis doordat zij systematisch 

hun verplichtingen niet nakwamen. Zij slaagden er bovendien in de 

verantwoordelijkheid daarvoor af te schuiven op criminele onder‑

nemers, die ze vaak zelf hadden ingehuurd.

Vervolgens beschrijven Van der Leest en Van der Zon op welke wijze 

grensoverschrijdende milieucriminaliteit gelegenheid biedt voor 
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diverse vormen van witwassen. De auteurs baseren zich in de eerste 

plaats op literatuuronderzoek. Voorts is een enquête uitgezet onder 

medewerkers van milieuteams van de politie, de KLPD, de douane, 

de FIOD en andere diensten die zich (deels) bezighouden met de 

bestrijding van milieucriminaliteit. Een viertal witwasconstruc‑

ties wordt nader belicht, waarbij steeds een link wordt gelegd met 

specifieke dadergroepen. De auteurs wijzen erop dat meer aandacht 

nodig is voor dit fenomeen, al was het maar omdat milieucrimi‑

naliteit zeer lucratief is en in veel gevallen meer opbrengt dan 

drugshandel.

Ten slotte besteden we aandacht aan illegale dierenhandel met 

een bijdrage van Van Uhm. Hij wijst erop dat sommige diersoorten 

zó bedreigd zijn, dat de dieren schaars zijn geworden en daarmee 

waardevoller. Veel illegaal verhandelde dieren en dierproducten 

zijn afkomstig uit relatief arme landen, waar het niet al te moeilijk 

is om aan exportpapieren te komen die aantonen dat dieren in 

gevangenschap zijn gefokt, ook als ze in werkelijkheid in het wild 

zijn gevangen. Het gaat om landen in Zuid‑ en Midden‑Amerika, 

Azië, Oost‑Europa en Afrika. Europa is de belangrijkste importeur. 

Gezien de hoge inkomsten uit illegale dierenhandel is het niet onge‑

woon dat handelaars in deze booming business in verband kunnen 

worden gebracht met andere vormen van georganiseerde misdaad. 

Ook door de lage pakkans is de handel in bedreigde diersoorten zeer 

aantrekkelijk.

Marit Scheepmaker
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Ontbossing en criminologie

T. Boekhout van Solinge*

Het vraagstuk van (illegale) ontbossing wordt zelden als een 

criminologisch thema gezien. Een zoekopdracht in een uni‑

versiteitsbibliotheek met de trefwoorden ‘illegal logging’ levert 

publicaties op in een grote aantal wetenschappelijke tijdschriften, 

maar criminologische tijdschriften of handboeken zitten er niet of 

nauwelijks bij.1 Toch is er reden om ontbossing wel als criminolo‑

gisch vraagstuk te beschouwen. Het past vooral goed binnen het 

opkomende veld van de groene criminologie.

Een eerste reden hiervoor is dat veel, vooral grootschalige ontbos‑

sing simpelweg illegaal is. Het gaat dan om beschermde boomsoor‑

ten die worden gekapt of, wat vaker voorkomt, om niet‑beschermde 

bomen die zonder vergunning of concessie tegen de vlakte gaan. Elk 

jaar wordt wereldwijd naar schatting 100 miljoen kuub illegaal hout 

gekapt. Achter elkaar gelegd zouden die boomstammen de aarde 

meer dan tien keer kunnen omspannen (Lawson en MacFaul, 2010, 

p. 103). Illegale houtkap komt vooral, maar niet alleen voor in tropi‑

sche landen, waar vaak een aanzienlijk tot (zeer) groot deel illegaal 

is (Boekhout van Solinge, 2008a).

Een tweede reden is dat er bij ontbossing menselijke slachtoffers 

vallen. Door (illegale) houtkap wordt bosgemeenschappen hun 

leefgebied ontnomen, waar zij voor hun levensonderhoud van 

afhankelijk zijn. Bosbewoners verzetten zich daarom geregeld 

tegen houtkappers, mijnbouwbedrijven of (groot)grondbezitters, 

die bosland willen omzetten in landbouwgrond. Dit leidt 

tot landconflicten, die vaak gepaard gaan met geweld; niet 

* Dr. Tim Boekhout van Solinge is als universitair docent verbonden aan het Willem 
Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

1 Het gaat onder andere om de volgende tijdschriften: Conservation and Society, 
Environmental Management, Forest Ecology and Management, Forest Policy and Eco-
nomics, Journal of Environment and Development, The Journal of Developing Areas, 
Journal of Southeast Asian Studies, Madagascar Conservation and Development, 
Nature, Remote Sensing of Environment, Society and Natural Resources en World 
Development. Ook in minder specialistische bladen als The Economist of New Scientist 
komt het onderwerp illegale houtkap aan bod.
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alleen tegen bosbewoners, maar ook tegen natuur‑, milieu‑ of 

mensenrechtenbeschermers.

Een derde argument om ontbossing te zien als een criminologisch 

en in het bijzonder als een groen‑criminologisch thema is dat ont‑

bossing ook leidt tot veel niet‑menselijke slachtoffers. Een groen‑cri‑

minologisch uitgangspunt ontleend aan de dierenrechtenbeweging, 

is dat slachtoffers niet per definitie menselijk hoeven te zijn (Beirne 

en South, 2007; Sollund, 2008). Hiermee neemt de groene criminolo‑

gie afstand van het tot dusver dominante antropocentrisme binnen 

de criminologie.

Een vierde reden om ontbossing criminologisch te beschouwen is 

dat zij, naast directe menselijke en niet‑menselijke slachtoffers, ook 

in andere opzichten schadelijk is. Veel criminologen die zich tot de 

groen‑criminologische school rekenen, nemen het schadebeginsel 

als uitgangspunt. In de volgende paragraaf zal dit nader worden 

toegelicht en worden toegepast op ontbossing.

De vraag die in deze bijdrage aan de orde komt, is hoe het groen‑ 

criminologische thema van ontbossing zich verhoudt tot de gebrui‑

kelijke criminologische concepten, zoals de traditionelere vormen 

van criminaliteit. Met andere woorden, is deze jonge, groene loot 

van de criminologie echt fundamenteel anders dan de oudere 

takken van de criminologie? Deze vraag zal via enkele casestudies 

worden verduidelijkt en beantwoord.

Na de volgende paragraaf over groene criminologie, ontbossing en 

het schadebeginsel volgen enkele casussen. De eerste drie casus‑

sen betreffen de drie grootste tropische regenouden op aarde, alle 

drie gelegen rond de evenaar, het Amazonewoud in Zuid‑Amerika 

(vooral Brazilië), het regenwoud in het Congobekken in Centraal‑

Afrika (vooral de Democratische Republiek Congo) en de regen‑

wouden op de grote eilanden van Zuidoost‑Azië (vooral Indonesië). 

In de korte, laatste paragraaf worden kort nog twee andere, niet‑

tropische en minder bekende gevallen van ontbossing besproken: in 

respectievelijk Siberië en Pakistans Swatbossen.

Diverse onderzoeksmethoden zijn gebruikt voor dit artikel. Naast 

de gebruikelijke geschreven, wetenschappelijke bronnen is ook 

geput uit rapporten van niet‑gouvernementele organisaties (ngo’s) 

en journalistieke publicaties. De reden voor dit laatste is dat er nog 

relatief weinig wetenschappelijke literatuur over het thema bestaat, 

laat staan criminologische. Ngo’s hebben meer onderzoek gedaan 

en gepubliceerd over illegale houtkap dan criminologen. Verder 
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berust de hier weergegeven informatie ook op impressies die via 

kwalitatieve methoden zijn vergaard: observaties, interviews en 

etnografisch veldwerk: in Nederland, Indonesië en Brazilië.2 Nadere 

details over etnografische methoden bij ontbossingsonderzoek en 

de dilemma’s en gevaren hiervan zijn behandeld in eerdere publica‑

ties (Boekhout van Solinge, 2009, 2011).

Het schadebeginsel toegepast op ontbossing

A green field for criminology van Nigel South (1998) geldt als het 

eerste groen‑criminologische artikel. Het eerste criminologische 

handboek met een expliciet groen hoofdstuk was de Britse socio‑

logische introductie op de criminologie die in 2004 verscheen en 

waarvan Nigel South een van de redacteuren was (Carrabine e.a., 

2004). In hetzelfde jaar werd in Nederland over illegale houtkap 

gepubliceerd als vorm van groene of ecologische criminaliteit, afge‑

kort als ‘eco‑crime’ (Boekhout van Solinge, 2004).

Het begrip ‘green criminology’ werd in 2006 geïntroduceerd als 

titel van een bundel eerder verschenen artikelen (South en Beirne, 

2006). Het jaar daarop voerden Beirne en South (2007) de redactie 

van een boek met nieuwe publicaties, waarmee zij tegelijkertijd een 

afbakening gaven van wat zij onder groene criminologie verston‑

den. Niet criminaliteit, maar schade was het uitgangspunt: schade 

aan leefmilieus, de mensheid en andere dieren.

Door het schadebeginsel en niet criminaliteit als uitgangspunt 

te nemen (zie ook White, 2011) verschilt groene criminologie van 

milieucriminaliteit, waarvoor bijvoorbeeld aandacht is binnen 

de criminologie die organisatiecriminaliteit bestudeert, zoals in 

Nederland door Wim Huisman (2010).

De groene criminologie komt deels voort uit de kritische criminolo‑

gie, die expliciet aandacht besteedt aan macht. Een school binnen 

de kritische criminologie huldigt de opvatting dat schade in plaats 

van criminaliteit het domein van de criminologie zou moeten vor‑

men. Criminaliteit kan worden opgevat als gedrag waarvan de scha‑

delijkheid formeel erkend is – door criminalisering van dat gedrag. 

Echter, lang niet elk schadelijk gedrag wordt  gecriminaliseerd 

2 In dit artikel fungeren die kwalitatieve methoden als achtergrondinformatie. In een 
andere publicatie staan zij centraal (Boekhout van Solinge, 2011).
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en de mate van schadelijkheid bepaalt niet of een gedraging wel 

of niet wordt gecriminaliseerd. Dit toont de sociale constructie 

van criminaliteit: of een bepaald, schadelijk geacht gedrag wordt 

gecriminaliseerd en vervolgens gehandhaafd, is veeleer afhan‑

kelijk van de machtsverhoudingen binnen een samenleving. Bij veel 

groen‑criminologische thema’s is de schade (nog) niet of nauwelijks 

formeel erkend door criminalisering of handhaving.

Een goed voorbeeld is het menselijk slachtofferschap ten gevolge 

van (illegale) ontbossing. Natuurdocumentaires over tropische 

regenwouden suggereren dat die hoofdzakelijk worden bewoond 

door vooral geheimzinnige en gevaarlijke dieren. Dit doet haast 

vergeten dat er vele mensen wonen. Grote regenwouden herbergen 

miljoenen mensen. In de regenwouden van zowel de Amazone als 

de Congo bijvoorbeeld wonen zo’n 30 miljoen mensen. Weliswaar 

woont een aanzienlijk deel in (grote) steden aan de rivieren, maar 

veel wonen ook in of langs het woud zelf. Bosbewoners zijn de eerste 

menselijke slachtoffers van ontbossing, waarbij inheemse bewoners 

zijn oververtegenwoordigd. Bosbewoners verzetten zich geregeld 

tegen ontbossing, wat kan leiden tot ernstig geweld. Soms haalt dit 

het wereldnieuws zoals het Peruaanse geweld in 2009 (Boekhout 

van Solinge, 2010a), maar meestal niet. Het gaat hier om groepen 

mensen met weinig machtige posities.

Ook de oudste soorten samenlevingen, die van jagers en verza‑

melaars, waaronder ook samenlevingen die leven zonder contact 

met de moderne samenleving, zijn slachtoffers van ontbossing. 

Het aantal van deze vaak kleine samenlevingen neemt snel af. Hun 

aantal wordt geschat op ongeveer honderd, levend in twee gebieden: 

het westelijke deel van het Amazonegebied en op het eiland Nieuw‑

Guinea. In beide gebieden worden deze samenlevingen ernstig 

bedreigd door illegale houtkap (Boekhout van Solinge, 2008c, 2008d, 

2010b; Middleton, 2007).

Een andere categorie menselijke slachtoffers bestaan uit natuur‑, 

milieu‑ en mensenrechtenbeschermers, die aandacht vragen voor 

ontbossing of daders voor het gerecht (willen) slepen. Gelet op 

de grote economische belangen in de houthandel, mijnbouw of 

landbouw, worden zij als bedreiging gezien. In afgelegen bosgebie‑

den, waar overheid en wetshandhavers dunbezaaid zijn, leidt dit 

regelmatig tot (dreiging met) geweld of moord.

Zoals al werd aangestipt, maakt tropische ontbossing ook niet‑men‑

selijke slachtoffers. De boskap in tropische regenwouden is vanuit 
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ecologisch oogpunt een regelrechte ramp. Tropische regenwouden 

herbergen meer dan de helft van alle dier‑ en plantensoorten, terwijl 

zij niet meer dan 6% van het aardoppervlak beslaan (Wilson, 2002, 

p. 59). Ontbossing draagt zo in hoge mate bij aan het uitsterven van 

soorten, wat zich momenteel zo snel voltrekt, dat van een nieuwe 

uitstervingsgolf wordt gesproken (Leakey en Lewin, 1996). De bio‑

diversiteit neemt af en een groeiend aantal soorten wordt (ernstig) 

bedreigd met uitsterven (Butchart e.a., 2010). Er zijn verschillende 

redenen voor het verdwijnen van soorten (zoals vervuiling en 

klimaatverandering), maar directe biotoopvernietiging geldt als de 

belangrijkste.

Met het verdwijnen van soorten treedt ook een ander soort schade 

op, met voor de mens waarschijnlijke repercussies. Planten en 

bomen uit tropische bossen vormen een belangrijke bron van 

medicijnen, vaak op basis van oorspronkelijk inheemse botanische 

kennis. Een groot deel van de tropische planten is echter nog weten‑

schappelijk onbekend en met het verdwijnen van soorten gaan ook 

potentiële medicijnen verloren.

Ontbossing leidt ook tot erosie, waardoor vruchtbare grond verloren 

gaat en vaak de zee in stroomt.3 Dit stimuleert weer overstromingen 

met veel ernstiger effecten. Het meest tragische voorbeeld hiervan is 

het vrijwel geheel ontboste Haïti.4

Tot slot, ontbossing leidt ook tot veel CO2‑uitstoot, meer dan al 

het vlieg‑, weg‑ en luchtverkeer bij elkaar, zo’n 18% (IPCC, 2007, 

p. 5; Tollefson, 2007). Gelet op de invloed die deze uitstoot heeft op 

 klimaatverandering kunnen toekomstige generaties ook als slacht‑

offer worden gezien van de grootschalige, vooral tropische ontbos‑

sing die zich (pas) sinds enkele decennia voltrekt.

3 De Nederlandse astronaut André Kuipers merkte in een televisie-interview vooraf-
gaand aan zijn tweede ruimtereis op dat het verdwijnen in zee van vruchtbare grond via 
de rivieren vanuit de ruimte duidelijk zichtbaar is. Ook de ontbossing in de Amazone is 
er goed zichtbaar. Hij zei verder dat veel astronauten zich in de ruimte bewust werden 
van de kwetsbaarheid van de aarde.

4 Dat (de laatste jaren) overstromingen in Haïti ernstiger en dodelijker in effect zijn dan 
in de landen nabij Haïti heeft alles te maken met het verdwenen woud. Haïti vormt de 
linkerkant van het eiland Hispaniola; de rechterkant bestaat uit de Dominicaanse Re-
publiek. De grens tussen beide landen is duidelijk zichtbaar vanuit de lucht. Het bos op 
de rechterzijde van het eiland houdt op te bestaan aan de Haïtiaanse grens. Haïti is het 
armste land op het westelijk halfrond en arme mensen gebruiken meestal (sprokkel)
hout als voornaamste brandstof om te koken.
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Als de ontbossings‑ en uitstervingstrends doorgaan, wordt toekom‑

stige generaties ook de mogelijkheid ontnomen te kunnen genieten 

van de grote (tropische) regenwouden met veel natuurlijke schoon‑

heid en diversiteit. Thans (ernstig) bedreigde soorten zoals de 

mensapen zullen dan wellicht alleen nog in dierentuinen leven. De 

huidige generaties zullen in dat geval in de toekomst te boek komen 

te staan als onverantwoordelijke verspillers en vernietigers, die wel 

over duurzaamheid spraken, maar die niet in de praktijk brachten.5

Ontbossing in de Braziliaanse Amazone

De Amazone is het grootste tropische regenwoud en de meest 

biodiverse plek op aarde, waarvan twee derde in Brazilië ligt. 

Op sommige hectares Amazonewoud groeien meer dan duizend 

verschillende boomsoorten en op sommige bomen zijn 1.500 ver‑

schillende insectensoorten te vinden (London en Kelly, 2007, p. 24).

De bevolking in de Amazone is vrij divers. Eeuwenlange invasies en 

exploitaties brachten veel migranten, zoals tijdens de hoogtijdagen 

van de rubberwinning in de negentiende eeuw, toen de Amazone 

werd uitgekamd op zoek naar rubberbomen met hun kostbare sap.6 

In de Braziliaanse Amazone vormt de inheemse bevolking nu een 

kleine minderheid, maar nergens anders ter wereld bestaan nog 

zoveel stammen die leven zonder contact met de moderne samenle‑

ving. Het betreft vijftig à zeventig kleine stamverbanden van enkele 

of tientallen mensen die leven als jagers en verzamelaars – het 

oudste type van menselijke samenlevingsvormen. Er zijn logi‑

scherwijs maar zeldzame beschrijvingen van deze samenlevingen 

(Wallace, 2003; Holtwijk, 2006). Soms komen zij vrij sensationeel 

5 Het woord duurzaam (‘sustainable’) wordt nog vaak misbruikt, ook door overheden en 
bedrijven in hun marketingbeleid. Deze ecologische term houdt in dat er geen natuur 
of natuurlijke hulpbronnen verdwijnen of worden verspild. Er zijn nog maar weinig 
projecten en producten die dit kunnen waarmaken. Bedrijven misbruiken bijvoorbeeld 
de term duurzaam door die te gebruiken voor producten die lang(er) meegaan.

6 Uit deze tijd stamt ook de beruchte rubberroof door de Brit Henry Wickham, die in 1876 
70.000 rubberzaden de Amazone uit smokkelde en ze naar Londen bracht, vanwaar ze 
naar Brits tropisch Azië werden gebracht (Jackson, 2008). Omdat Wickham handelde 
voor het Britse rijk en met de Britse consul de Braziliaanse douane misleidde, kan dit 
worden opgevat als staatscriminaliteit. Deze rubberroof, die de economische neergang 
van de Amazone betekende, geldt als de klassieke casus van biopiraterij, het zich il-
legaal toe-eigenen van planten en/of botanische kennis. Tegenwoordig wordt dit vooral 
gedaan door of voor farmaceutische bedrijven en kan zij dus worden opgevat als een 
vorm van organisatiecriminaliteit.
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in het nieuws, zoals in 2008 toen foto’s in media verschenen van 

stamleden die hun pijlen richtten op het vliegtuig van waaruit foto’s 

werden genomen. Zij deden dit waarschijnlijk omdat buitenstaanders 

hun vaak ellende brengen, zoals ontbossing en geweld (Boekhout van 

Solinge, 2008d, 2010b).

De ontbossing in de Amazone bedroeg tussen 1988 en 2006 gemiddeld 

18.000 km2 (Malhi e.a., 2008, p. 169), bijna de helft van Nederland. 

Ontbossing begint meestal met gericht kappen van een bepaalde lucra‑

tieve boomsoort. Om die (in stukken) uit het bos te halen moet een pad 

worden gebaand. Eén enkele lucratieve boom dekt hiervan de kosten 

al. Ter plaatse levert die boom honderden of duizenden euro’s op, maar 

de uiteindelijke brutowaarde van één boom, zoals de mahogany, kan 

omgezet in meubels wel een kwart miljoen dollar bedragen (London en 

Kelly, 2007, p. 138).

Een bospad maakt het bos toegankelijk en houthakkers komen minder 

lucratieve soorten kappen. Daarna arriveren kleine boeren, of erger, 

grootgrondbezitters die grote stukken land op het oog hebben. Nadat 

de dure bomen eruit zijn geplukt en verhandeld, steken zij het bos aan 

het eind van de droge tijd in brand.

Landconversie, bos transformeren in landbouwgrond, is de grootste 

oorzaak van ontbossing. In de Amazone kan 70% van de ontbossing 

worden toegeschreven aan veeteelt (Malhi e.a., 2008, p. 169). Vooral 

door de groei van de veestapel in de Amazone (met inmiddels zo’n 

70 miljoen koeien) is Brazilië met 200 miljoen koeien ’s werelds groot‑

ste rundvlees‑ en leerexporteur geworden. Een andere belangrijke 

reden van ontbossing is sojateelt. De soja wordt net als het rundvlees 

veelal geëxporteerd (onder andere naar Nederland) en vooral als 

veevoer gebruikt. De sojateelt vond aanvankelijk vooral plaats in de 

zuidelijke Amazone (in de deelstaat Mato Grosso), maar de constructie 

van een grote soja‑exporthaven in de noord oostelijke Amazone door 

sojamultinational Cargill stimuleerde daar  ontbossing voor soja en 

trok boeren en grootgrondbezitters van elders aan.7

7 De auteur participeert daar in een door NWO gefinancierd onderzoek over conflicten en 
natuurlijke hulpbronnen in Colombia en Brazilië. Een van de onderzochte conflictgebieden 
is rond de stad Santarém, zo’n 800 kilometer van de Amazonemonding, waar deze soja-
exporthaven in 2003 is gebouwd. De snel toegenomen sojateelt in dit gebied is een bron 
van nieuwe landconflicten. Ook Cargills haven zelf is een punt van conflict en ( juridi-
sche) discussie. Op het moment van schrijven (maart 2012) heeft het OM een onderzoek 
geopend naar de milieueffectrapportage die voor Cargill door een bedrijf uit São Paulo 
(op 4.000 kilometer) is gedaan en die verschillende gebreken vertoont en wellicht fraude 
betekent.
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De meeste ontbossing (60‑80%) in de Amazone is echter illegaal. 

Het is vrij gebruikelijk dat bosbewoners zich verzetten tegen de 

ontbossing van hun leefgebied en dat grootgrondbezitters pistoleros 

(gewapende mannen) inzetten om bosbewoners te stimuleren te 

vertrekken. Het vermoorden van een lokale verzetsleider is ook een 

veelbeproefde methode om verder verzet in de kiem te smoren. Het 

bekendste voorbeeld van dergelijk ontbossingsgerelateerd geweld 

is de moord, in 1988, op rubbertapper en natuurbeschermer Chico 

Mendes (1989) door de zoon van een veeboer. Eveneens vrij bekend 

is de moord, in 2005, op de Amerikaanse non Sister Dorothy, waar 

ook veeboeren achter zaten. In 2011 werd een prominent echtpaar 

van regenwoudbeschermers vermoord, João en Maria da Silva. Het 

gebeurde op dezelfde dag dat het Braziliaanse Huis van Afgevaar‑

digden een nieuwe boswet aannam die landbouwers en veetelers 

meer houtkap toestaat.8 Er hebben zich echter honderden van 

dergelijke geweldplegingen voorgedaan (Phillips, 2008). Vaak zijn er 

eerst bedreigingen, zoals van coalities van boeren en houtkappers, 

voordat er wordt overgegaan tot moord.9

Omdat de overheid meestal schaars vertegenwoordigd is in deze 

uitgestrekte gebieden, hebben grootgrondbezitters vaak de feitelijke 

macht in handen. Zij kunnen zo nodig laagbetaald politiepersoneel 

zoals van de Militaire Politie omkopen of ze huren hen in om wat 

bij te klussen. De territoriale macht van grootgrondbezitters en het 

geweld dat via hun cowboys of pistoleros wordt gebruikt, vertonen 

enige gelijkenis met het prototype van de Siciliaanse maffia zoals 

Anton Blok (1974) dat heeft beschreven. Ook in de Amazone is de 

overheidscontrole over het geweldgebruik in de publieke ruimte 

beperkt en is het geweldsmonopolie op bepaalde plekken meer in 

handen van een dominante klasse van landeigenaren of namens 

hen opererende mannen. 

8 NRC Handelsblad, 25 mei 2011, ‘Braziliaanse activisten gedood, kap verruimd’.
9 Iemand die langere tijd in de Amazone doorbrengt (zoals de auteur), zal ontdekken dat 

niet alleen de landbouw en met name veeteelt, maar ook de houthandel er bekendstaat 
als nogal criminogeen: relatief veel illegale activiteiten en veel geweldpleging. Soms 
worden geavanceerde methoden gebruikt, zoals via cybercrime. In 2008 bleken meer 
dan honderd Braziliaanse houtkapbedrijven gebruik te hebben gemaakt van (een) 
hacker(s) om overheidsdata voor toegestane houtoogsten te verhogen, waardoor 
1,7 miljoen kuub illegaal hout werd ‘gelegaliseerd’ of witgewassen.
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Ontbossing en plundering in de Congo

Het op een na grootste tropische regenwoud bevindt zich in het 

rivierbekken van de Congo in Centraal‑Afrika, grotendeels binnen de 

landsgrenzen van de Democratische Republiek Congo. Die grenzen 

zijn echter, vooral aan de oostzijde, nogal poreus en Congo’s natuur‑

lijke hulpbronnen verdwijnen er illegaal uit het land.

Meer dan elders hangt in tropisch Afrika ontbossing samen met 

gewapende conflicten. Afrika geldt sinds enkele decennia als het 

continent met de meeste conflicten en is de grootste bestemming van 

zogenoemde ‘kleine wapens’, zoals kalasjnikovs (Naím, 2007, p. 55; 

IANSA e.a., 2007). Voor tropische Afrikaanse landen geldt de beschik‑

baarheid van natuurlijke hulpbronnen als belangrijkste verklarende 

factor voor de vraag of een land in een burgeroorlog belandt (Collier 

en Hoeffler, 1998).10

De term burgeroorlog is eigenlijk niet op zijn plaats voor de oorlog die 

tussen 1998 en 2003 woedde in de Democratische Republiek Congo 

– en in Oost‑Congo nog doorwoekert. Het conflict wordt wel de Afri‑

kaanse Wereldoorlog genoemd, omdat negen landen betrokken waren 

bij dit conflict waarin meer dan 5 miljoen menselijke slachtoffer vie‑

len – het grootste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog. Het conflict 

leidde tot de grootste VN‑operatie ooit, met bijna 20.000 VN‑soldaten 

uit meer dan veertig landen (French, 2009). De oorlog, de aanwezig‑

heid van nederzettingen van vluchtelingen in beschermde bosgebie‑

den en het ongecontroleerde gebruik van natuurlijke hulpbronnen 

bedreigden ook allerlei diersoorten. Centraal‑Afrika is tevens het 

voornaamste leefgebied van de meeste mensapen, waarvan (bepaalde 

subsoorten) gorilla’s en de bonobo’s de meest bedreigde zijn.11

10 Over de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en het verband met gewapende conflic-
ten in West-Afrika is gepubliceerd in een eerder nummer van Justitiële verkenningen (zie 
Boekhout van Solinge e.a., 2008). Deze bijdrage richt zich op Centraal-Afrika.

11 Bonobo’s en gorilla’s leven alleen in Centraal-Afrika in het wild. De bonobo duikt ook wel 
eens in Nederlandse natuurprogramma’s op. Deze mensapen spreken namelijk nogal 
tot de verbeelding, omdat zij veel en verschillende soorten seks bedrijven. Bonobo’s 
lijken op kleine chimpansees, maar er is een groot verschil, want bij chimpansees zijn de 
mannetjes de baas, bij de bonobo’s maken vrouwtjes de dienst uit. Waar conflicten bij 
de chimpansees veelal met geweld worden beslecht, gaat dat bij de bonobo’s via seks. 
Documentaires over de ‘sex monkey’ verzuimen echter nogal eens te melden hoezeer de 
bonobo bedreigd is. Van één subsoort berggorilla wordt het aantal in het wild levend op 
minder dan zevenhonderd geschat (zie ook Boekhout van Solinge, 2008b).
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In 2001 stuurde een ‘UN Expert Panel on the Illegal Exploitation of 

Natural Resources in DR Congo’ een rapport naar de VN‑veiligheids‑

raad (UNSC, 2001). Criminologisch interessant aan dit rapport is dat 

criminele netwerken en samenwerkingsverbanden tussen diverse 

legale of illegale spelers in detail worden blootgelegd. Diverse 

natuurlijke hulpbronnen werden er illegaal gewonnen en wereld‑

wijd geëxporteerd. Diamanten vormen het bekendste voorbeeld, 

maar ook goud, hout, medicinale boomschors, coltan en andere 

mineralen. Coltan is een essentieel onderdeel voor de batterijen van 

allerlei moderne consumentenelektronica, zoals mobiele telefoons 

en laptops, met een haast onverzadigbare afzetmarkt.

In het VN‑rapport springen bepaalde soorten spelers eruit als 

centraal betrokkenen bij de illegale exploitaties van natuurlijke 

hulpbronnen. Het panel beschrijft hen daarom als de drijvende 

krachten achter het conflict: regeringen en commerciële onderne‑

mingen. Sommige buurlanden ‘produceerden’ en exporteerden vol‑

gens officiële cijfers hoeveelheden natuurlijke hulpbronnen, die zij 

onmogelijk of helemaal niet konden produceren. Diverse buurlan‑

den (en zelfs niet‑buurland Kenia) exporteerden grote hoeveelheden 

Congolees hout naar Azië, Europa en Noord‑Amerika. Het expert‑

panel schreef dat de Congolese houtwinning in de Democratische 

Republiek Congo werd gekenmerkt door wetteloosheid en illegaliteit 

(UNSC, 2001, p. 10).

De stijging van ‘productie’ en export van natuurlijke hulpbronnen in 

bepaalde jaren viel, niet toevallig, samen met de bezetting van delen 

van de Democratische Republiek Congo. Rwanda’s coltan export 

bijvoorbeeld vertienvoudigde tussen 1999 en 2001, en overtrof 

daarmee de exportwaarde van Rwanda’s traditioneel voornaamste 

exportgewassen, thee en koffie. Ook Oeganda had verdacht hoge 

productiecijfers. Terwijl Uganda geen diamanten produceert, begon 

het die sinds 1997, toen het een deel van Oost‑Congo bezette, ineens 

te exporteren. Ook Oeganda’s goudexporten waren significant groter 

dan wat het land kon produceren (UNSC, 2001, p. 18‑25). De Wereld‑

bank werd geïnformeerd over Oeganda’s onwaarschijnlijke groei 

in goud‑ en diamantexporten, maar desalniettemin presenteerde 

de Wereldbank Oeganda’s economische groeicijfers als succesvol 

(UNSC, 2001, p. 38‑39). Daarmee werd Oeganda’s illegale exploitatie 

van Congo impliciet goedgekeurd en in zekere zin aangemoedigd.

Naast staten en hun legers (en zeker niet alleen Oeganda en 

Rwanda), noemde het expertpanel ook private ondernemingen als 
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motor van het conflict (UNSC, 2001, p. 42). Legerofficieren en zaken‑

lieden vormden ‘criminele kartels’ met wereldwijde vertakkingen 

(UNSC, 2001, p. 3 en 38). Zo nodig werden vergunningen of (hout)

keurmerken vervalst en internationale banken zoals in Brussel en 

New York faciliteerden financiële transacties.

Gelet op de centrale rol van staten en hun legers bij de illegale 

exploitatie van Congo’s natuurlijke hulpbronnen kan hier worden 

gesproken van staatscriminaliteit (Green en Ward, 2004). De dubi‑

euze rol die bedrijven speelden, rechtvaardigt de term organisatie‑

criminaliteit (Huisman, 2010) of kan worden gekenschetst als een 

combinatie van organisatiecriminaliteit en georganiseerde misdaad 

(Ruggiero, 1996; Boekhout van Solinge, 2012).

Ontbossing in de Indonesische archipel

De tropische eilanden die in Zuidoost‑Azië rond de evenaar liggen, 

vormen de grootste archipel op aarde. Het gebied is beschreven 

in een beroemde negentiende‑eeuwse studie van Edgar Wallace 

(1869), een vriend van Darwin. Het grootste deel behoort tot wat nu 

Indonesië heet. De twee grootste tropische eilanden, respectieve‑

lijk Nieuw‑Guinea en Borneo, behoren deels tot Indonesië: Borneo 

 grotendeels, Nieuw‑Guinea voor de helft.12

De eilanden hebben veel bijzondere bewoners. Zoals eerder 

genoemd, is Nieuw‑Guinea, na de Braziliaanse Amazone, de plek 

waar de meeste stammen te vinden zijn die leven zonder contact 

met de moderne samenleving. Het eiland geldt verder als een van 

de meest ongerepte en door de mens minst aangetaste plekken op 

aarde; elke wetenschappelijke expeditie levert weer nieuw ont‑

dekte soorten op. Er zijn diverse zeldzame dieren te vinden, zoals 

boomkangoeroes en verschillende soorten van de paradijsvogel 

(Boekhout van Solinge, 2008c). Borneo is veruit de belangrijkste 

plek waar orang‑oetans in het wild leven, naast de kleine populatie 

op Sumatra. De bossen op dit laatste eiland hebben weer andere 

bijzondere dierlijke inwoners, zoals de olifant, de neushoorn en de 

Sumatraanse tijger, de enige die nog in de archipel te vinden is.

12 De westkant van Nieuw-Guinea behoort tot Indonesië, de oostkant tot Papoea-Nieuw-
Guinea. Het grootste, Indonesische deel van Borneo heet Kalimantan. Het resterende 
deel bestaat vooral uit Oost-Maleisië en voor een (heel) klein deel uit Brunei.
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Indonesië gold eind jaren negentig als het land waar ontbossing zich 

het het snelst voltrok en waar bovendien de meeste ontbossing, zo’n 

80%, illegaal was. Per jaar verdween toen een gebied zo groot als 

half‑Nederland aan bos. Van 1975 tot 2005 namen Indonesië’s bos‑

sen gemiddeld met 13.000 km2 af (Hansen e.a., 2009), ongeveer een 

derde van Nederland. De boskap was niet alleen voor hout, maar 

ook veel voor palmolieplantages, mijnbouw en papier.13

Anna Tsing (2005) heeft in een antropologische studie over Borneo 

beschreven welke ramp zich in Indonesië heeft voltrokken. De 

regenwouden van Indonesië werden in slechts enkele decennia 

geplunderd en gedecimeerd. Tsing legt goed uit wat hierin de rol 

van de Indonesische elites is geweest: de economische, politieke 

en ook militaire elite. Het Indonesische leger speelt een voorname 

rol omdat het slechts voor een deel uit de staatskas wordt betaald. 

Het moet zichzelf grotendeels zelf financieren, wat het doet via 

een groot aantal commerciële legerondernemingen, waaronder 

 houtondernemingen. Tsing beschrijft het onduidelijke onderscheid 

tussen publieke, private en criminele regenwoudexploitaties. 

Het leger had daarbij als voordeel over de grootste spierballen 

te beschikken en zo de beste deals te maken. Dit creëerde een 

autoritaire wetteloosheid, waarbij natuurlijke hulpbronnen vrij 

beschikbaar waren voor wie ze grijpen kon, met geweld als sleutel 

tot ‘eigendom’ (Tsing, 2005, p. 34‑37 en 67‑68).

Studies van de ngo’s Environmental Investigation Agency (EIA) en 

Telapak beschrijven sommige van deze houtplunderingen, zoals 

op het Indonesische deel van Nieuw‑Guinea (EIA en Telapak, 2004, 

2005, 2006). Coalities van legerofficieren en Chinees‑Maleisische 

handelaren exploiteerden op grote schaal illegaal merbauhout, dat 

op papier vaak afkomstig was uit Maleisië. Dit verklaart waarom 

13 Indonesië en Maleisië zijn de grootste palmolieproducenten. Vooral in Indonesië 
bevinden nogal wat van die plantages zich op illegaal ontbost land. Palmolie zit als 
plantaardige olie (vegetable oil ) in tal van supermarktproducten. Het vraagstuk van 
ontbossing voor papierproductie, vooral op Sumatra, begint langzaam bekend te 
worden, ook omdat een groeiend aantal westerse ondernemingen dit papier niet meer 
afneemt. In Indonesië is er veel te doen (in media, in parlement, rechtszaken, enz.) over 
de ontbossing voor papier en of deze illegaal is (zie o.a. Boekhout van Solinge, 2012).
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de houtexportcijfers van Maleisië al jaren (verdacht) hoog zijn.14 

Merbauhout werd, veelal via Chinese havens en tussenpersonen 

in Singapore en Hongkong, wereldwijd geëxporteerd, met Noord‑

Amerika en Europa als belangrijke bestemmingen.

In criminologische termen kunnen de illegale hout(kap)praktijken 

worden gekarakteriseerd als criminele netwerken, gouvernementele 

en witteboordencriminaliteit (Friedrichs, 2010) met veelvoor‑

komende corruptie en collusie. Na de EIA‑publicaties greep de 

Indonesische president weliswaar in door andere legereenheden 

naar de provincie Papoea te zenden (wat daar en ook elders de 

illegale houtkap deed dalen), maar de corruptie bij justitie bleef als 

probleem bestaan (Lawson en MacFaul, 2010, p. 43 en 86). Er worden 

wel verdachten gearresteerd, maar dit leidt zelden tot veroordelin‑

gen van grote spelers (EIA en Telapak, 2010, p. 3).

Illegale ontbossing buiten de tropen: Siberië en Swat

Als laatste casussen komen nog twee niet‑tropische voorbeelden van 

illegale ontbossing aan bod, in Siberië (Rusland) en Swat (Pakistan). 

Er bestaat weinig literatuur over deze casussen behalve (serieuze) 

journalistieke bronnen, maar zij zijn interessant genoeg om hier te 

beschrijven.

In Siberië bevindt zich het grootste bos op aarde. Begin deze eeuw 

bleek Siberië’s unieke taigabos te worden aangetast door illegale 

houtkap, wat een bedreiging vormt voor de lokale Udegebevolking 

en de Russische tijger, waarvan er minder dan vijfhonderd resteren. 

Niet alleen wordt de tijgerjacht vergemakkelijkt door houtkapwegen, 

14 Maleisië is een van de grootste hardhoutexporteurs en al jaren zijn miljoenen kuub 
Maleisisch hout van ‘onbekende oorsprong’. Maleisische importcijfers vanuit Indonesië 
zijn standaard veel hoger dan de Indonesische exportcijfers naar Maleisië (FAO en 
ITTO, 2005, p. 84-85). Dit soort discrepanties duidt meestal op illegaal hout. De auteur 
zag in 2005 in de binnenlanden van Borneo grootschalige houtsmokkel van Indonesië 
naar Maleisië (Boekhout van Solinge, 2008b, 2011). Foto’s ervan werden later op het 
ministerie van Buitenlandse Zaken met ongeloof bekeken door de verantwoordelijk 
Nederlands ambtenaar (van het ministerie van Landbouw) die met Maleisië overlegde 
over hout(kap)beleid en er geregeld kwam. Nederland is de grootste Europese impor-
teur van Maleisisch hout en er bestaat onenigheid over de betrouwbaarheid van het 
‘duurzame’ Maleisische houtkeurmerk MTCS. Ngo’s stellen dat dat geen duurzaamheid 
garandeert, maar staatssecretaris Atsma besloot (na zijn bezoek aan Maleisië in 2011) 
MTCS-hout toch als duurzaam toe te laten.
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ook verdwijnt door boskap de voedselbron van rendieren, de tijgers’ 

voornaamste prooi (Kirby, 2002).

Een vrachtauto volgeladen met hout is al snel duizenden dollars 

waard, een fortuin in de post‑Sovjettijd. Met tientallen miljoenen 

dollars voedde de illegale houthandel zo de economische boom in 

Ruslands Verre Oosten. Er bestond wel strenge boswetgeving, maar 

die werd niet gehandhaafd omdat, zo vertelde een boswachter, 

‘iedereen hier tot zijn nek in de corruptie zit’ (Kirby, 2002).

The New Yorker publiceerde in 2008 een indrukwekkend verhaal van 

Raffi Khatchadourian (2008) over het undercoveronderzoek van de 

eerdergenoemde EIA naar grootschalige houtsmokkel van Siberië 

naar China. Jaarlijks zou 5 miljard pond hout de Russisch‑Chinese 

grens overgaan, waarvan de helft van illegale kap. Russische wet‑

gevers vroegen om noodmaatregelen en volgens het ministerie van 

Natuurlijke Hulpbronnen was een complete criminele bedrijfstak 

ontstaan rond illegaal hout.

Het bleek te gaan om een harde, criminele houthandel. Een Mos‑

kouse bankier die betrokken was bij houtzaken werd in 2007 dood 

gevonden op de bodem van zijn zwembad; met een zak over zijn 

hoofd en zijn armen aan zijn enkels vastgebonden. In 2008 werd 

bij Vladivostok het lichaam gevonden van een medewerker van het 

Wereldnatuurfonds. Chinese houtopkopers die de EIA‑onderzoekers 

ontmoetten, vertelden dat ze niet naar Rusland gingen omdat dat te 

gevaarlijk was. Houtvrachten werden daarom aan de grens betaald, 

miljoenen dollars in cash. Ook vertelden zij dat ze maffiabescher‑

mingsgeld hadden moeten betalen en dat de later voor corruptie 

veroordeelde burgemeester van Vladivostok er hoofd van de maffia 

was (Khatchadourian, 2008).

Het illegale Siberische hout werd via China wereldwijd verspreid. 

China is ’s werelds grootste fabrikant en exporteur, ook van 

houtproducten. En omdat houtkap in China niet is toegestaan (in 

verband met overstromingen), is China ook de grootste houtim‑

porteur. De Amerikaanse tak van de EIA deed onderzoek in de 

Verenigde Staten en ontdekte dat de winkelketen Wal‑Mart (die 10% 

van alle Chinese exporten naar de Verenigde Staten verkoopt) veel 

houtproducten verkocht die volgens vermelding Chinees waren, 

maar feitelijk Russisch. Het ging om een breed scala van artikelen, 

van toiletbrillen tot babybedjes. Wal‑Mart checkte de oorsprong van 

zijn producten niet, maar beloofde dat te gaan doen na negatieve 

publiciteit rond de EIA‑bevindingen.
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Tot slot, kort, nog een casus waarin een ander type speler kan wor‑

den onderscheiden dat betrokken was (is) bij illegale houtkap: een 

militante beweging als de Taliban.

De Swatvallei in Noordwest‑Pakistan, nabij Afghanistan, heeft niet 

alleen strategische betekenis –bekend sinds Alexander de Grote’s 

reis naar India – maar is ook rijk aan natuurlijke hulpbronnen. 

Vanaf 2003 groeide de aanwezigheid van de Pakistaanse Taliban in 

de Swatvallei en werd hout een inkomstenbron (Rodriguez, 2010). 

Er was al langer illegale houtkap gaande, maar vanaf 2007, toen de 

Taliban de volledige macht over de vallei kreeg, werd de ontbossing 

grootschalig. In 2007 verdween meer bos dan in de twintig jaar 

daarvoor. Na twee jaar was 15% van het Swatbos ontbost terwijl in 

sommige delen wel 70% was gekapt (Khan, 2010). Er ontstond een 

symbiose tussen de Taliban en de reeds bestaande ‘hout maffia’ 

in Swat, die soms ook leden in de regering had. In 2008 wees de 

Pakistaanse minister van Milieu op het bestaan van een militant 

crimineel samenwerkingsverband en stelde dat de ‘houtmaffia’ 

militante bewegingen steunde.

In 2009 verdreef het Pakistaanse leger de Taliban uit Swat, waarmee 

de grootschalige ontbossing stopte. De effecten ijlden echter na. 

De immense overstromingen waarmee Pakistan in 2010 te maken 

kreeg, werden in verband gebracht met ontbossing. Zonder de 

grootschalige ontbossing in Swat zouden de overstromingen niet zo 

ernstig zijn geweest (Khan, 2010; Rodriguez, 2010).

Conclusie en discussie

Criminologen en rechtshandhavers zien ontbossing vaak als een 

enigszins ‘soft’ thema; meer een milieuvraagstuk dan een crimi‑

naliteitsprobleem. Deze bijdrage over ontbossing heeft duidelijk 

gemaakt dat illegale ontbossing een vorm van soms zware crimi‑

naliteit is met veel voorkomende geweldpleging. Ook zonder een 

groen‑criminologisch perspectief past ontbossing daarom binnen 

het veld van de criminologie. De casussen maakten duidelijk dat 

diverse traditionele criminologische concepten zich goed laten toe‑

passen op het vraagstuk van de illegale houtkap en (internationale) 

houthandel.

In de Braziliaanse Amazone gaat het daarbij om georganiseerde 

criminaliteit (in combinatie met organisatiecriminaliteit) die gelij‑
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kenis vertoont met de Siciliaanse maffia, vooral gelet op het feit dat 

in rurale gebieden de overheid weinig aanwezig is en grootgrond‑

bezitters met hun pistoleros het feitelijk voor het zeggen hebben. In 

Indonesië kunnen criminele netwerken en gouvernementele crimi‑

naliteit worden onderscheiden, met veel corruptie (bij justitie) en 

collusie (van legereenheden en houthandel). In de Democratische 

Republiek Congo ging het meer om staatscriminaliteit van buur‑

landen in combinatie met organisatiecriminaliteit. De beperkte 

bronnen over illegale houtexploitatie in Siberië suggereren daar 

betrokkenheid van de Russische maffia. De houthandel via China 

duidt op organisatiecriminaliteit en gouvernementele criminaliteit. 

In Pakistan was de militante Taliban actief in de illegale houtwin‑

ning en werkte er samen met criminele houthandelaren.

De diverse casussen hebben gemeen dat geweld, corruptie, collusie 

en witwaspraktijken haast standaardingrediënten zijn bij illegale 

ontbossingspraktijken. De winstgevendheid ervan wordt vaak 

onderschat. De Wereldbank becijferde in 2005 dat bronlanden 

door illegale houtkap circa 5 miljard dollar belastinginkomsten 

misliepen. De illegale winsten zijn echter veel hoger, omdat de 

meeste winsten worden gemaakt in de tussenhandel, zoals bij de 

export naar (westerse) afzetmarkten. De casussen laten zien dat er 

veel overlap bestaat tussen onderwereld en bovenwereld en dat het 

vaak niet eenvoudig is om een duidelijk theoretisch onderscheid te 

maken tussen verschillende criminaliteitsvormen (Ruggiero, 1996; 

Boekhout van Solinge, 2012).

Dat er weinig criminologische aandacht is voor illegale ontbossing 

kan grotendeels worden verklaard door de veelal westerse oriëntatie 

van de criminologie. Verder domineren binnen de criminologie 

stedelijke thema’s. Criminaliteit in niet‑urbane gebieden, zoals op 

het platteland of in bosgebieden, spreekt wellicht minder tot de 

verbeelding, of ontsnapt aan de aandacht van de meestal in steden 

werkende (en wonende) criminologische onderzoekers.

Toch zijn deze vormen van criminaliteit minder ver verwijderd dan 

we denken. Houtproducten en ook andere producten van ontbos‑

sing (rundvlees, leer, soja, goud, coltan, palmolie, papier, enzovoort) 

komen veel in westerse landen op de markt. Velen van ons zijn, 

zonder het te weten, afnemers hiervan. Criminologen, rechts‑

handhavers, overheden, bedrijven en consumenten hebben hier 

doorgaans weinig oog voor; criminele (tussen)personen en groepen 

profiteren daarvan.
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Over mensen en andere dieren in 
de criminologie

J. Janssen*

Wie spreekt over dieren in de criminologie kan doorgaans rekenen 

op verbaasde of lacherige reacties. Criminologie, dat gaat toch 

immers over mensen? En dieren, dat zijn toch geen rechtspersonen? 

In deze bijdrage wordt een poging ondernomen om uit te leggen 

waarom criminologen zich (meer) open zouden moeten stellen voor 

de bestudering van ervaringen met en van dieren. Die redenering 

wordt stapsgewijs opgebouwd. Allereerst wordt stilgestaan bij de 

focus van de criminologie: wat willen criminologen bestuderen en 

aan de weet komen? Vervolgens wordt aandacht besteed aan de wij‑

ze waarop tot op heden door criminologen onderzoek is gedaan over 

dieren. Dan komt de hamvraag aan bod: is die mate van getoonde 

interesse voldoende of zijn aanvullingen welkom of zelfs nodig? 

Indien het laatste het geval is, waar moeten we dan aan denken?

Focus van de criminologie: de mens

De criminologie kan worden omschreven als een veld van studie 

waarop wetenschappers met verschillende disciplinaire achter‑

gronden zich vragen stellen over hoe en waarom strafrechtelijke 

(criminaliteit) en maatschappelijke (deviantie) normen worden 

geschonden en hoe op dat gedrag gereageerd wordt door de samen‑

leving in het algemeen en de overheid in het bijzonder. Op dit 

brede terrein zijn zowel juristen als sociale of menswetenschap‑

pers actief. Om met de juristen te beginnen: in de criminologie 

komen we vooral strafrechtjuristen tegen. Het strafrecht richt zich 

op mensen, dat wil zeggen dat alleen hun doen en laten strafbaar 

gesteld kan worden. Dat is overigens niet altijd zo geweest. Zo zijn 

* Dr. Janine Janssen is verbonden aan het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd 
Geweld van de Nederlandse politie en aan de vakgroep strafrecht en criminologie van 
de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij publiceert frequent over de positie van dieren in 
de criminologie.
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uit de Nederlandse geschiedenis vijf dierprocessen bekend die tot 

de executie van een dier hebben geleid (Janssen, 2009). Maar dat 

ligt allemaal al weer een paar eeuwen achter ons. Als we de huidige 

welzijnswetgeving rond dieren en de actuele discussie over het toe‑

kennen van rechten aan dieren even buiten beschouwing laten, dan 

lijkt er in juridische zin tegenwoordig echter weinig kluif aan dieren 

te zitten: het zijn toch vooral ‘dingen’ die vernield kunnen worden. 

Uiteraard kunnen dieren ook zelf schade aanrichten, maar indien 

Fikkie zijn scherpe tandjes in het pronte achterwerk van de post‑

bode vastbijt, is het kordate keffertje niet aansprakelijk, maar het 

onoplettende baasje. Hoe zit dat dan met de aandacht voor dieren 

bij sociale wetenschappers binnen de criminologie? Ook daar ligt de 

focus op de mens. In het prille begin (1882) van de geschiedenis van 

dit wetenschapsveld heeft Lacassagne zich afgevraagd hoe het met 

delinquent gedrag onder dieren is gesteld, maar wie een willekeurig 

hedendaags handboek openslaat, ziet toch dat criminologen vooral 

peinzen over de vraag waarom en hoe mensen over de schreef gaan 

en hoe andere mensen en instituties daarop reageren.

Waar komen we dieren tegen in de criminologie?

Heeft er sinds Lacassagne dan geen enkele criminoloog meer over 

dieren nagedacht? Het tegendeel is waar, we komen beslist dieren in 

de criminologie tegen. Beirne herkent vier categorieën in het crimi‑

nologische discours over dieren (2007): in de eerste plaats noemt hij 

de visie op die dieren als menselijk bezit. Dieren zijn dan objecten 

die gestolen, gestroopt (zie bijvoorbeeld Lemieux (2011) en Lemieux 

en Clarke (2009) over olifanten en Pires en Clarke (2011a, 2011b) over 

papegaaien) of beschadigd kunnen worden. Of ze verworden tot 

‘producten’ in de menselijke voedselketen. Een actueel thema op 

dit gebied dat ook steeds meer criminologen boeit, is dat van voed‑

selveiligheid in relatie tot bijvoorbeeld organisatiecriminaliteit. 

Een tweede categorie heeft betrekking op andere dieren als proto‑

type van criminaliteit in mensen. Beirne wijst in dit verband op de 

redenering van Lombroso dat delinquenten in feite een atavisme 

waren, dat wil zeggen dat zij in de evolutie waren blijven steken 

en in een dierlijke staat verkeerden. Verder verwijst Beirne naar de 

invloedrijke Chicago‑school, die als wegbereider van de ecologische 

benadering in de criminologie veel voorbeelden uit flora en fauna 
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gebruikte. Een boeiend actueel voorbeeld is te vinden in het werk 

van Bernasco (2007), die met een scheef oog naar foerageerstrate‑

gieën van andere dieren heeft gekeken om te zien of daaruit lering 

valt te trekken omtrent het gedrag van menselijke vermogensde‑

linquenten. Ook noemt Beirne de biocriminologie, waarin naar 

andere dieren gekeken wordt om meer zicht te krijgen op menselijk 

gedrag. Sla er de primatoloog De Waal (2005) maar eens op na: hij 

legt haarfijn uit hoe we apen onder het vergrootglas leggen om 

toch vooral meer over onze eigen soort aan de weet te komen, bij‑

voorbeeld op het terrein van agressie (let op de chimpansee!) of op 

het gebied van seksualiteit (kijk goed naar de bonobo!). Ten derde 

onderscheidt Beirne een discours waarin geweld tegen andere die‑

ren een rol speelt bij het herkennen van intermenselijk geweld. Aan 

de ene kant wordt op het terrein van huiselijk geweld verondersteld 

dat verschillende vormen van geweld bij elkaar komen. Niet alleen 

partners en kinderen krijgen klappen, maar ook huisdieren lopen de 

nodige risico’s. Achterliggende gedachte is dat alertheid op geweld 

tegen huisdieren huiselijk geweld aan het licht kan brengen. Aan de 

andere kant is de gedachte populair dat mensen die op jonge leeftijd 

andere dieren mishandelen, kans lopen zich in een latere fase van 

het leven te ontpoppen als seriemoordenaar. Het vierde door Beirne 

onderscheiden discours is dat van de dierenrechten in de groene cri‑

minologie. Hoewel het binnen het bestek van dit artikel te ver gaat 

om tal van opvattingen die onder de noemer ‘groene criminologie’ 

worden gebracht te beschrijven, terwijl daar verder in dit thema‑

nummer ook aandacht aan wordt besteed, komt het er in grote lijnen 

op neer dat Beirne van mening is dat de groene criminologen tot op 

heden te weinig hebben nagedacht over de positie van dieren, die 

nogal snel onder de grote noemer ‘environment’ worden gebracht. 

Het is volgens hem wenselijk dat binnen dit vierde discours de rol 

van dieren meer expliciet gemaakt wordt door onder meer de vol‑

gende vragen te beantwoorden: welke dieren worden slachtoffer bij 

groene of milieukwesties, en wat houdt dat slachtofferschap dan in?

Speciesisme in de criminologie

Hiervoor is uitgelegd dat hoewel de criminologie vooral op het han‑

delen van mensen is gericht, er toch ook aandacht is voor dieren. 

Wat is dan het probleem? Waarom zijn er criminologen van mening 
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dat dieren dan toch te weinig aandacht krijgen en wie zijn die cri‑

minologen dan wel? Eén naam is al genoemd, Beirne. Deze kritische 

denker is van mening dat de criminologie ons weinig over dieren 

leert:

‘[W]hen animals appear in criminology they are almost always passive, 

 insentient objects acted upon by humans. Discursively, as objects of human 

agency, animals reflect or are drawn into some aspect of the complex web 

of human animal relationships, that is deemed problematic or undesirable.’ 

(Beirne, 2007, p. 61-62)

Dat problematische en ongewenste aspect heeft te maken met een 

speciesistische criminologische visie op dieren, dat wil zeggen dat 

de criminologie de species mens als centraal vertrekpunt neemt. 

Doorgaans zien we onszelf niet als dier onder de dieren, maar ken‑

nen wij onze eigen soort als het ware een status aparte toe. Andere 

dieren worden dan min of meer ondergeschikt aan de mens. Neem 

nou het onderzoek naar de relatie tussen intermenselijk geweld en 

geweld tegen dieren. Om verschillende redenen wordt deze relatie 

bekritiseerd, maar het punt waar het in dit verband om gaat, is 

dat het welzijn van andere dieren op zichzelf van belang is en niet 

alleen als voorspeller van geweld tegen mensen (Janssen, 2005). Het 

punt van kritiek is niet alleen dat dieren kwantitatief relatief weinig 

aandacht krijgen, maar waar het vooral om gaat, is dat ze niet de 

juiste aandacht krijgen. In veel criminologische geschriften komen 

ze niet echt tot leven, maar blijven ze min of meer decorstukken in 

het menselijk leven: de focus ligt immers op menselijk handelen en 

menselijke belangen. Waar we naartoe zouden moeten, is een non‑

speciesistische criminologie, dat wil zeggen een criminologie die 

niet alleen mensen au sérieux neemt, maar ook andere dieren. Want 

die dieren zijn niet alleen ten dienste van de mens de moeite waard.

Taalbewust

Hoe dan verder? Met zijn kritische werk is Beirne een belangrijke 

inspiratiebron geweest voor de Belgische criminologe Cazaux. Van 

haar hand verscheen in 2001/2002 een proefschrift waarin zij een 

aanzet geeft voor een non‑speciesistische criminologiebeoefening. 

Beide criminologen zijn de mening toegedaan dat we in ieder geval 
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om te beginnen ons taalgebruik aan een kritisch onderzoek moeten 

onderwerpen (Beirne, 1996; Cazaux, 2001/2002). Dat staat en valt 

met het gebruik van de woorden ‘mens’ en ‘dier’. In het dagelijkse 

taalgebruik denken wij bij het horen van het woord ‘dieren’ door‑

gaans niet aan mensen. Er wordt een dichotomie verondersteld 

tussen mensen en dieren, waarbij voorbij wordt gegaan aan het feit 

dat mensen ook dieren zijn en in dat grote dierenrijk een eigen soort 

vormen. Cazaux heeft benadrukt dat zij gebruik van het adjectief 

‘niet‑menselijk’ antropocentrisch vindt, want dan gaat het om men‑

sen en ‘de rest’. Als we ons tot de Nederlandse context beperken, 

dan is die ‘rest’ buitengewoon talrijk: Nederland wordt niet alleen 

bevolkt door 17 miljoen menselijke inwoners, maar uit kerncijfers 

van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in ons 

land in 2010 in de agrarische sector ruim 12 miljoen varkens, bijna 

4 miljoen stuks rundvee, 1 miljoen schapen, 350.000 geiten en 

101 miljoen kippen werden gehouden. Aan het begin van het nieuwe 

millennium leefden in Nederlandse huishoudens 30,7 miljoen 

‘gezelschapsdieren’. Met die term worden dieren bedoeld die in of 

bij het huis worden gehouden voor gezelschap, sport of liefheb‑

berij, met uitzondering van paarden en ‘hobbydieren’. Bijna twee 

derde van deze populatie bestond uit vissen. Een gedeelde tweede 

en derde plaats was weggelegd voor vogels en katten: van elke soort 

werden er ruim 3 miljoen gehouden. Verder hielden ons bijna 2 mil‑

joen honden gezelschap (Forum Welzijn Gezelschapsdieren, 2006). 

Over alles wat verder in het wild vliegt, kruipt, loopt en zwemt, heb‑

ben we het dan nog niet eens gehad. Mede gezien die variatie en 

rijkdom spreekt Cazaux dan ook liever over andere dan menselijke 

dieren, oftewel: ‘animals other than human animals’ (aothas). Het 

moge duidelijk zijn dat in dit licht zojuist genoemde termen als 

‘hobby dier’, ‘gezelschapsdier’ of ‘huisdier’ zonder blikken of blozen 

van het etiket ‘speciesistisch’ kunnen worden voorzien.

Aanzet tot een non‑speciesistische onderzoeksagenda

Dat klinkt allemaal prachtig en heel nobel, dat streven om ook ande‑

re dieren evenveel ruimte te geven als de mens in de criminologie. 

Maar wat moeten we dan nu als criminologen gaan onderzoeken? In 

haar proefschrift geeft Cazaux aan dat zij niet zozeer pleit voor een 

geheel nieuwe criminologie. We hoeven onze handboeken niet te 
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verbranden of bij het oud papier te gooien, maar het is wenselijk dat 

wij ons blikveld verbreden. Net als Beirne maakt zij zich sterk voor 

meer aandacht voor situaties waarin mensen het welbevinden van 

andere dieren in gevaar (zouden kunnen) brengen. Dit menselijk 

misbruik heeft zij getracht non‑speciesistisch te formuleren:

‘[A]otha abuse is any human act that contributes to the pain, death or suffering 

of an aotha, or that otherwise threatens his or her welfare. Aotha abuse can be 

physical and/or emotional. It can pertain to acts of commission (active abuse) 

or acts of omission (passive abuse) or neglect. Aotha abuse can be direct, 

intentional or unintentional.’ (Cazaux, 2001/2002, p. 394-395)

Zelf heeft ze vanuit die optiek ook al eens gekeken naar praktijken 

rond massaslachting in de veehouderij (2001). Maar andere thema’s 

die in haar optiek niet zouden misstaan op een non‑speciesistische 

onderzoeksagenda is de rol van dieren in de rechtshandhaving. 

Denk bijvoorbeeld aan politiehonden. Veel literatuur gaat over ver‑

meende of beoogde effecten die met de inzet van deze viervoeters 

worden behaald, maar wat is eigenlijk de impact van dat werk op die 

dieren? Welke risico’s lopen ze en wat gebeurt er met hen als ze door 

leeftijd of gezondheid het werk niet meer aankunnen?

Een ander thema dat Cazaux aankaart, is de manier waarop mensen 

identificatietechnieken, zoals het implanteren van chips en het 

tatoeëren, gebruiken om het leven van dieren te monitoren en te 

controleren. Zij denkt dan niet alleen aan dieren in de landbouw‑

sector – bijvoorbeeld de koeien met de gele oormerken – maar ook 

aan het merken van huisdieren. Dit is niet alleen pijnlijk, maar het 

gaat ook om een inperking van vrijheid. Zij vraagt zich verder af of 

er parallellen zijn te trekken met de manier waarop we elektronisch 

toezicht houden op menselijke delinquenten.

Een andere lijn van onderzoek die Cazaux voor zich ziet, is aandacht 

voor antropomorfe verbeelding van deviantie en criminaliteit. Met 

antropomorf wordt bedoeld dat we menselijke eigenschappen op 

dieren plakken. In het begin van dit artikel werd al gerefereerd aan 

dierenprocessen. Deze processen waren antropomorf omdat dieren 

in de menselijke rol van juridische verdachte werden opgevoerd. Ze 

werden als het ware gedwongen te participeren in een toneelstuk, 

dat alleen voor mensen betekenis had. Dat klinkt als oud nieuws, 

maar eerder (2009) heb ik in dit tijdschrift al eens beschreven hoe 

we er vandaag de dag naar neigen om dieren die we als gevaarlijk of 
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hinderlijk ervaren, bijvoorbeeld pitbulls of ‘invasieve exoten’ zoals 

de muskusrat of de halsbandparkiet, als een soort van daders neer 

te zetten. Ook het omgekeerde proces zou volgens Cazaux onder 

de loep moeten worden genomen: het neerzetten van menselijke 

delinquenten als dieren, of beter gezegd: beesten. Dat is met het 

verscheiden van Lombroso niet passé: zij haalt als voorbeeld een 

onderzoek aan waarin het gedrag van jongeren in een grote stad ver‑

geleken wordt met dat van agressieve resusapen, waarbij zowel de 

jongeren als de apen ervan beticht worden een neurologisch defect 

te hebben en alleen de hyperagressieve en hyperseksuele jongeren 

het tot volwassenheid brengen.

Als we alles op een rijtje zetten, dan komt het er volgens dit ontwerp 

op neer dat op de non‑speciesistische onderzoeksagenda de relatie 

tussen mensen en andere dieren centraal staat, waarbij enerzijds 

een accent wordt gelegd op slachtofferschap onder dieren door men‑

selijk toedoen en anderzijds op de vraag hoe mensen vergelijkingen 

met andere soorten als metafoor gebruiken voor het criminaliseren 

van bepaalde groepen mensen en dieren. Hoewel kritische crimi‑

nologen ook relatief weinig aandacht aan dieren hebben besteed, 

lijkt zowel Beirne als Cazaux goed te gedijen in deze hoek van de 

criminologie, waarin van oudsher veel aandacht wordt besteed 

aan processen van onderdrukking en discriminerende relaties. 

Denk in dit verband bijvoorbeeld aan de positie en emancipatie van 

bepaalde etnische groepen en vrouwen. Tegen deze achtergrond 

verwijst Cazaux onder meer naar een veel geciteerde uitspraak van 

Alice Walker: ‘[T]he animals of the world exist for their own reasons. 

They were not made for humans any more than black people were 

made for whites or women for men.’

De vraag van Lacassagne

Tot nu toe hebben we vooral gesproken over onderzoek waarin de 

relatie tussen mensen en dieren een belangrijke plaats inneemt. In 

de inleiding is echter gesproken over criminologisch onderzoek naar 

zowel de ervaringen mét dieren als ván dieren.Beirne en Cazaux 

lijken zich niet erg druk te maken om de vraag die Lacassagne ruim 

honderd jaar geleden bezighield: hoe zit het met criminaliteit onder 

de dieren? Of en hoe andere dan menselijke dieren deviantie of cri‑

minaliteit ervaren, is een buitengewoon lastig vraagstuk en wel om 
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twee redenen. In de eerste plaats moeten we ons afvragen waarom 

we dat zouden willen weten en eventueel onderwerp van onderzoek 

zouden moeten maken. Willen we oprecht iets leren over die andere 

soort, bijvoorbeeld hoe binnen een roedel wolven conflicten wor‑

den opgelost, louter en alleen omdat we de wolf an sich zo boeiend 

vinden? Of zijn we opnieuw vooral uit op nut voor onze eigen soort? 

Gaan we naar chimpansees in een dierentuin kijken om iets op te 

steken over hoe we groepen voetbalvandalen in een stadion de loef 

af kunnen steken? Hoewel dit antropocentrisch is – het menselijk 

belang wordt immers vooropgesteld – zullen die apen er waarschijn‑

lijk niet erg onder lijden als we bij hen komen kijken hoe we deviante 

supporters aan moeten pakken.

In de tweede plaats werpt die intrigerende vraag naar normaf‑

wijkend gedrag onder andere dieren nogal wat methodologische 

barrières op. Het is ongelooflijk moeilijk om je te verplaatsen in 

de gevoelens en ideeën van een medemens, een soortgenoot, laat 

staan in de leefwereld van een andere soort. Zo stelt Nagel in een 

filosofisch essay zich de vraag wat het nou concreet betekent om 

een vleermuis te zijn (1974). Ook al slaan we druk met onze armen 

op en neer, we komen echt niet van de grond en kunnen dus niet 

voelen hoe het is om te kunnen vliegen, laat staan dat we kunnen 

benaderen hoe het is om over het voor vleermuizen kenmerkende 

sensorische oriëntatievermogen te beschikken. Hoe nieuwsgierig 

we ook naar andere soorten zijn, we blijven zintuiglijk en gevoels‑

matig als het ware opgesloten in onze eigen soort. Hoewel we wel 

sociale organisatie in andere soorten kunnen herkennen, maakt die 

gebondenheid aan onze eigen soort ons tot beperkte waarnemers. 

Derhalve is het buitengewoon riskant – dat wil zeggen moge‑

lijker wijs antropocentrisch, antropomorf en speciesistisch – om 

menselijke concepten als ‘deviant’ en ‘crimineel’ buiten onze soort 

onderbouwd toe te passen.

Slot

De criminologie als wetenschapsveld kent traditioneel een zware 

focus op het doen en laten van mensen. Hoewel er in de loop der 

tijd enige aandacht is besteed aan de rol van andere dieren, was 

die interesse nogal eenzijdig. In veel criminologische teksten over 

dieren prevaleert doorgaans het menselijk belang en staan dieren 
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in dienst van de mens. In onze samenleving zijn wij echter omringd 

door andere dieren, we leven intensief met hen samen en hebben 

een buitengewoon grote invloed op hun welzijn en levensloop. Het 

zou op zijn zachtst gezegd verfrissend zijn als we op een minder 

instrumentele manier naar dieren gaan kijken en ons afvragen hoe 

andere dan menselijke dieren in (machts)relaties in de samenle‑

ving met mensen zijn ingebed. Daarmee vindt de bestudering van 

dieren aansluiting bij klassieke vraagstukken uit de criminologie. 

Aandacht voor dieren verandert de criminologie derhalve niet 

zozeer, het voegt vooral een perspectief toe.

Overpeinzingen over de vraag of ook andere soorten deviantie of 

criminaliteit kennen, confronteren ons met de grenzen die ons 

mens‑zijn aan ons waarnemingsvermogen ten opzichte van de 

leefwereld van andere soorten stelt. Een criminoloog is immers ook 

maar een mens. Die beperkingen negeren grenst aan hoogmoed, 

zich ervan bewust zijn is zowel een teken van bescheidenheid als 

van een open geest die ontvankelijk is voor spannende vragen.
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E‑waste: de donkere kant van 
elektronicaconsumptie

M. van Huijstee en T. Steinweg*

Elektronica‑afval (e‑waste) is de snelst groeiende afvalstroom ter 

wereld, als gevolg van de snelle technologische vernieuwingen 

en de kortere levensduur van elektronische producten die daar 

mede verband mee houden. Wereldwijd wordt elk jaar tot 50 mil‑

joen ton elektronisch afval geproduceerd. Een deel daarvan komt, 

vaak illegaal, terecht in ‘e‑waste hubs’ als Ghana, Nigeria, India en 

China. Hoewel een steeds groter deel van de e‑wasteafvalberg in de 

genoemde landen verklaard wordt door binnenlandse consump‑

tie, is nog steeds een belangrijk deel van deze afvalberg afkomstig 

uit het Westen, ondanks dat de export van e‑waste vanuit Europa 

in veel gevallen verboden is volgens Europese wetgeving. E‑waste 

vormt een groeiend gezondheids‑ en milieuprobleem in deze 

 landen.

De eigenschappen van e‑waste vormen de kern van het probleem: 

e‑waste bevat in veel gevallen zowel waardevolle onderdelen als 

giftige stoffen. Te beginnen met de waarde: er zitten gemiddeld 

naar schatting dertig verschillende metalen in één elektronicapro‑

duct. Al deze metalen hebben hun eigen specifieke eigenschappen, 

waardoor zij bruikbaar zijn in elektronica. Zo zijn goud en koper 

goede geleiders van elektriciteit en worden daarom gebruikt in de 

bedrading, kobalt wordt gebruikt in batterijen en platina verwerkt 

in harde schijven. Tantaal is een bijzonder hittebestendig materiaal, 

dat daarom erg in trek raakte toen rond het begin van dit millen‑

nium de mobiele telefoonmodellen steeds kleiner werden. Hoewel er 

in één product maar minieme hoeveelheden van deze grondstoffen 

verwerkt zijn, is de elektronica‑industrie als geheel vaak een van de 

grootste afnemers van deze grondstoffen ter wereld. Zo is de sector 

goed voor 19% van de wereldwijde vraag naar koper, 25% van die 

naar kobalt, 60% van die naar tantaal en 78% van die naar indium 

(Cobalt Development Institute, 2006; USGS, 2012).

* Dr. Mariëtte van Huijstee en Tim Steinweg MSc zijn onderzoekers bij SOMO –  Stichting 
Onderzoek Multinationale Ondernemingen.
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De hoge waarde van deze metalen is een belangrijke reden voor 

landen als Ghana, Nigeria en China om het e‑waste te importeren en 

de kostbare metalen terug te winnen. Echter, de recyclingmethoden 

ter plekke zijn niet toegesneden op verantwoorde recycling van de 

giftige elementen van e‑waste. Een aantal van de metalen die in 

elektronica verwerkt worden, zoals berillium, cadmium en kwik, 

is zeer giftig en kan schade toebrengen aan de menselijke gezond‑

heid. Ook bevatten sommige elektronicaproducten kankerverwek‑

kende stoffen, zoals broomhoudende vlamvertragers (Greenpeace 

International, 2005; Secretariat of the Basel Convention, 2011). 

Onverantwoorde recycling van e‑waste heeft zo negatieve milieu‑ 

en gezondheidseffecten tot gevolg.

Naast onverantwoord in milieutechnische en gezondheidszin, zijn 

de recyclingmethoden in de genoemde landen ook minder efficiënt, 

waardoor kostbare metalen verloren gaan; wanneer de recycling 

van e‑waste niet efficiënt gebeurt, worden minder metalen terug‑

gewonnen en moeten nieuwe metalen gemijnd worden. Daardoor 

houdt het e‑wasteprobleem direct verband met de sociale en milieu‑

problemen aan het begin van de elektronicaketen.

In dit artikel wordt het e‑wasteprobleem vanuit een ketenperspec‑

tief onderzocht, en worden op basis hiervan beleidsvoorstellen 

gedaan die Europa’s bijdrage aan de geïdentificeerde problemen 

zouden kunnen verminderen. De opbouw van het artikel is als volgt. 

Eerst worden de negatieve sociale en milieueffecten in de afvalfase 

en in de mijnbouwfase van elektronica beschreven. Vervolgens 

laten we zien hoe de elektronicaketen van mijnbouw tot afvalfase 

in elkaar steekt, met specifieke aandacht voor de afvalfase. Daarna 

bespreken we de Europese verordening die de export van e‑waste 

verbiedt en stellen we enkele beleidsmaatregelen voor die het 

e‑wasteprobleem zouden kunnen verlichten.

Sociale en milieuproblemen aan het eind van de elektronicaketen

Landen als Ghana, Nigeria, China en India zijn verworden tot 

zogenoemde ‘e‑waste hubs’ met een gigantische, vaak informele, 

recyclingindustrie. Voor een klein deel van de bevolking in deze 

landen is de import van gebruikte elektronica een winstgevende 

business, omdat winst wordt gemaakt met het repareren en door‑

verkopen van gebruikte elektronica. Voor de meerderheid van de 
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mensen die werkzaam zijn in de sector is het echter een kwestie 

van overleven. Op enorme afvalhopen komt binnenlandse en bui‑

tenlandse e‑waste bij elkaar, die met de hand wordt verwerkt door 

zogenoemde ‘scavengers’ of schrootwerkers: informele recycling‑

werkers die de afvalhopen afstruinen op waardevol materiaal en dat 

in de buitenlucht en zonder beschermende kleding proberen terug 

te winnen. In Ghana werken duizenden mensen in deze informele 

afvalsector, van wie ongeveer 40% kinderen (Frandsen e.a., 2011).

In Nigeria en Ghana wordt informele inzameling en recycling 

van e‑waste meestal uitgevoerd door migranten afkomstig van 

het platteland, waar de bevolking weinig alternatieven heeft voor 

kleinschalige landbouw en waar variabele regenval voedseltekorten 

veroorzaakt. Recent onderzoek wijst uit dat een aanzienlijk deel van 

de schrootwerkers in Nigeria en Ghana leeft onder de internationaal 

bepaalde armoedegrens van US $ 1,25 per dag (Secretariat of the 

Basel Convention, 2011).

Wanneer e‑waste op verkeerde wijze wordt verwerkt, kan dit zeer 

negatieve effecten hebben op zowel mens als milieu. Op de afval‑

hopen in genoemde landen vindt verwerking niet in geavanceerde 

fabrieken plaats zoals bij ons. De informele recyclingwerkers maken 

vaak gebruik van verbranding in de openlucht om metaalcompo‑

nenten te herwinnen. De gevaarlijke stoffen die in veel elektronica‑

producten zitten, komen hierbij vrij, en kunnen de gezondheid van 

de recyclingwerker direct of indirect (via bijvoorbeeld vervuiling 

van het grondwater) aantasten.

Verschillende onderzoeken wijzen uit dat blootstelling aan elek‑

tronisch afval kan leiden tot langdurige gezondheidsproblemen, 

vaak onomkeerbaar, zoals onvruchtbaarheid, miskramen, tumoren, 

endocriene ziektes en misvorming bij de geboorte. Onderzoek in 

Ghana laat zien dat afvalwerkers vaak last hebben van snijwonden, 

hoesten en hoofdpijn, problemen hebben met de bovenste luchtwe‑

gen, en kampen met uitslag en verbranding (Frandsen e.a., 2011). 

Ook in China is uitgebreid onderzoek gedaan naar de gezondheids‑

effecten van e‑waste, zoals loodvergiftiging. Van de giftige zware 

metalen wordt lood het meest gebruikt in elektronische apparaten. 

Lood komt in biologische systemen terecht via voedsel, water, 

lucht en bodem. Kinderen zijn bijzonder kwetsbaar voor loodver‑

giftiging, omdat ze meer lood uit hun omgeving absorberen dan 

volwassenen. Dit tast hun zenuwstelsel en bloed aan. Onderzoek in 

Guiyu, de belangrijkste ‘e‑waste hub’ in China, toont een verhoogd 
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 loodgehalte aan in het bloed van kinderen. Verder maken diverse 

studies in en rondom Guiyu melding van een stijgend niveau van 

giftige zware metalen en organische verontreinigingen in stof, 

grond, riviersediment, oppervlaktewater en grondwater. In ditzelfde 

gebied hadden bewoners vaker last van beschadiging van de huid, 

hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, chronische gastritis en 

maag‑ en darmzweren (Kishore en Kishore, 2010; Huo e.a., 2007).

Naast gezondheidseffecten zijn er ook negatieve milieueffecten 

verbonden aan e‑waste. Die effecten treden vooral op bij de ont‑

manteling van apparaten, de herwinning van grondstoffen en de 

afdanking van het restmateriaal. Recyclingactiviteiten vinden vaak 

plaats in de buitenlucht, waar schadelijke stoffen die vrijkomen bij 

demontage direct in de bodem terechtkomen. Het verbranden van 

koperen kabels en bedrading, van monitors en tv‑behuizingen zorgt 

voor een accumulatie van as en gedeeltelijk verbrand materiaal op 

de verbrandingssites. Isolatieschuim van gedemonteerde koelkas‑

ten (die giftige cfk’s bevatten) of oude autobanden worden vaak 

als brandstof gebruikt voor het vuur. Dit creëert acute chemische 

risico’s en langetermijnvervuiling rondom de verbrandingssites, 

maar zorgt ook voor uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer en 

stoffen die de ozonlaag aantasten (Secretariat of the Basel Conven‑

tion, 2011).

Sociale en milieuproblemen aan het begin van de elektronicaketen

De winning van materialen die in elektronica gebruikt worden, gaat 

vaak gepaard met slechte arbeidsomstandigheden, schendingen 

van mensenrechten, schade aan het milieu en soms zelfs met gewa‑

pende conflicten. In 2007 publiceerde makeITfair, een campagne 

van een aantal Europese maatschappelijke organisaties die zich 

richt op verduurzaming van de hele elektronicaketen, een serie 

rapporten over omstandigheden bij de mijnbouw in Indonesië, de 

Democratische Republiek Congo (DRC) en Zuid‑Afrika. Uit deze 

rapporten bleek dat lokale gemeenschappen van hun land werden 

verdrongen door de mijnbouw van platina, dat er op grote schaal 

sprake was van kinderarbeid bij de mijnbouw van kobalt en dat 

kwetsbare gebieden werden verwoest bij de mijnbouw van tin 

(Steinweg en De Haan, 2007; Pöyhönen en Simola, 2007; Nordbrand 

en Bolme, 2007).
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Internationale organisaties, zoals de Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), erkennen ook dat er grote 

hoeveelheden metalen worden gemijnd in conflictgebieden, en dat 

bedrijven die daar hun ruwe materialen vandaan halen het risico 

lopen om bij te dragen aan het conflict (OESO, 2011).

De vraag naar deze grondstoffen op de wereldmarkt heeft grote 

invloed op de hoeveelheden die gemijnd worden, en daarmee ook 

op de omstandigheden waaronder de mijnbouw plaatsvindt. Een 

duidelijk voorbeeld hoe de druk om te mijnen negatieve gevolgen 

heeft op de omstandigheden was de zogenoemde coltan boom in 

de DRC rond het jaar 2000. Door de ontwikkeling van een aantal 

nieuwe mobieletelefoonmodellen en de Sony Playstation 2, die veel 

tantaal bevatten, ontstond er een plotseling tekort aan tantaal op 

de wereldmarkt. Dit creëerde een hausse aan artisanale mijnbouw 

van coltan (de ruwe grondstof waar tantaal van gemaakt wordt) in 

het oosten van de DRC. Niet alleen werd hierdoor de berggorilla met 

uitsterven bedreigd (deze werd als ‘bushmeat’ door de mijnbouwers 

opgegeten), maar het genereerde ook zeer grote inkomsten voor 

gewapende rebellen, die daarmee wapens kochten en deze tegen de 

lokale bevolking inzetten (Verenigde Naties Veiligheidsraad, 2001). 

De daarop volgende burgeroorlog woedt tot op de dag van vandaag.

Tegenwoordig is in dezelfde regio een omgekeerde trend waarneem‑

baar. Door de ontwikkeling van nieuwe wetgeving in de DRC en in 

de Verenigde Staten hebben bedrijven in de productieketen, zoals 

onder andere de grote elektronicamerken, de facto besloten om 

Congolese grondstoffen te boycotten. Lokale organisaties rappor‑

teren dat dit desastreuze gevolgen heeft voor de lokale economie, 

waardoor de omstandigheden van de lokale bevolking, die al jaren 

zucht onder de verschrikkingen van een burgeroorlog, nog verder 

verslechterd zijn (Pole Institute, 2011).

In beide gevallen leiden abrupte veranderingen van gedrag elders 

in de keten – eerst vanwege een tekort aan grondstoffen, daarna 

vanwege nieuwe wettelijke verplichtingen – tot een verslechtering 

van de situatie in het begin van de keten. Het voorbeeld van de DRC 

toont ook aan dat er een verband is tussen de omstandigheden 

in conflictgebieden en het recyclen van materialen. Hoe minder 

tantaal er gerecycled wordt uit oude elektronica, hoe groter de druk 

van de internationale markt wordt om te mijnen in conflictgebieden 

als oost‑DRC, ongeacht de omstandigheden.
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De elektronicaketen

Consumentenelektronica, zoals mobiele telefoons, laptops en spel‑

computers, passeren vele stations over de hele wereld voordat ze 

bij de consument terechtkomen. Ook na afdanking van het product 

door de consument gaan deze producten de hele wereld over, als 

tweedehandsproduct of als afval. De productieketen van consu‑

mentenelektronica is lang en complex, maar grof gezegd kunnen er 

vier verschillende fases in deze productieketen worden onderschei‑

den:

1. de mijnbouw van de benodigde grondstoffen;

2. de productie van de onderdelen en assemblage;

3. retail en consumptie;

4. afval.

De mijnbouw van grondstoffen die in elektronica verwerkt worden, 

vindt op vele plekken ter wereld plaats. Zo komt tin, dat als soldeer 

gebruikt wordt, veelal uit Indonesië, Peru en Maleisië. Koper komt 

onder andere uit Chili en Australië. Ook komen er veel grondstoffen 

uit Afrikaanse landen, zoals de DRC en Zuid‑Afrika.

Productie van elektronica vindt vooral in China en Zuidoost‑Azië 

plaats, met name in Special Economic Zones, waar gigantische 

fabrieken zijn gevestigd. Zo werken er in het complex van Foxconn, 

de grootste leverancier aan Apple, HP, Nokia en andere, naar schat‑

ting 450.000 arbeiders. Ook zijn er grote assemblagefabrieken in 

Mexico en Oost‑Europa. De arbeidsomstandigheden in deze fabrie‑

ken laten vaak te wensen over. Figuur 1 geeft een voorbeeld van een 

keten van de mijnbouw van platina tot de verwerking in elektroni‑

sche producten. In dit specifieke geval zijn vijf fases geïdentificeerd, 

die zich bevinden in Zuid‑Afrika, Duitsland en Maleisië, alvorens de 

platina in harde schijven verwerkt wordt.

Wat betreft de consumptie van elektronica in Nederland werd 

volgens ramingen van de United Nations University in 2010 30 kilo‑

gram nieuwe elektrische en elektronische apparatuur per inwoner 

op de markt gebracht. Dan gaat het over nieuwe apparaten zoals 

wasmachines, koel‑ en vriesapparatuur, gereedschap, computers, 

speelgoed en verlichting, maar ook medische apparaten en meet‑ en 

regelapparatuur (VROM‑Inspectie, 2011)
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Figuur 1 Een voorbeeld van de toeleveringsketen van platina aan de 

elektronica industrie

ANGLO PLATINUM

W.C. HERAEUS

KOMAG INC.

WESTERN DIGITAL

VARIOUS MAJOR ELECTRONICS BRANDS

Anglo American subsidiary, biggest platinum miner in South Africa
Lists Heraeus as one of its main customers

Division of Heraeus Holding, a German specialty chemicals company
Is mentioned by Komag as one of its main suppliers of raw materials

A producer of thin film materials, used in hard disks
Recently bought by Western Digital

A producer of hard disks
Supplies to all the large computer brands

HP
Toshiba
Apple
Fujitsu Siemens Acer
Dell
Sony
Packard Bell

Bron: Steinweg en De Haan (2007)

Op het moment dat de consument het product niet langer gebruikt, 

bijvoorbeeld omdat het kapot is of omdat men een nieuwer model 

heeft aangeschaft, kan het verschillende routes volgen en op meer‑

dere plekken terechtkomen. Het kan blijven liggen in ‘de keukenla’, 

het kan via het normale afval worden weggegooid en in de ver‑

brandingsoven terechtkomen, in het tweedehandscircuit worden 

gebracht, worden gerepareerd, gescheiden worden ingeleverd en 

verwerkt door de producentenorganisaties NVMP en ICT‑Milieu, 

en worden geëxporteerd. Nog steeds eindigen grote hoeveelheden 

afgedankte elektronica als ‘e‑waste’ op afvalbergen in ontwikke‑

lingslanden als India, Ghana of Nigeria, terwijl dit in veel gevallen 

volgens de EVOA‑richtlijn verboden is.
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Zeer recent (maart 2012) publiceerde de UNU een wetenschap‑

pelijk onderzoek dat de oorsprong en bestemmingen van alle 

Nederlandse e‑waste stromen in kaart brengt . Terwijl voorheen 

slechts 30  procent van het e‑waste kon worden getraceerd, ligt dit 

percentage nu op 80 procent.1 Uit het onderzoek blijkt dat jaarlijks 

in Nederland 400 miljoen kilo e‑waste wordt afgedankt. In 2011 

zamelden de erkende inzamelsystemen Wecycle en ICT‑Milieu bij 

elkaar 130 miljoen kilo e‑waste in. Het onderzoek wijst tevens uit 

dat de consument jaarlijks maar liefst 35 miljoen kilo aan kleine 

elektrische apparaten en spaarlampen met het huisvuil weggooit. 

Zo’n 10 procent van het e‑waste verdwijnt naar het buitenland en 

kan daarmee niet worden ingezameld (Huisman, Van der Maesen 

e.a., 2012). Figuur 2 geeft inzicht in de verschillende e‑waste stro‑

men in Nederland.

Tweedehands goederen

Een veelgebruikte manier om e‑waste te exporteren is door deze 

aan te merken als tweedehandsgoederen. Export van tweedehand‑

selektronica naar ontwikkelingslanden is namelijk wel toegestaan. 

Een recente studie van het secretariaat van de Basel Conventie geeft 

een beeld van de omvang van de import van e‑waste door ontwik‑

kelingslanden. Onderzoek in Ghana laat zien dat in 2009 ongeveer 

70% van de totale import in Ghana bestaat uit gebruikte elektronica. 

30% van deze geïmporteerde goederen bleek niet te functioneren, 

en had dus eigenlijk aangemerkt moeten worden als e‑waste en niet 

als tweedehandsgoed. De helft van deze goederen is lokaal gerepa‑

reerd en verkocht aan consumenten, de andere helft belandde op 

de afvalberg. Dit kwam neer op ongeveer 40.000 ton e‑waste in 2010 

(Prakash e.a., 2011 in: Secretariat of the Basel Convention, 2011).

Winstmarges

Een belangrijke drijfveer voor de illegale export van e‑waste van 

Nederland en Europa naar ontwikkelingslanden als Ghana en 

Nigeria zit in het verschil tussen de winstmarges die kunnen wor‑

den behaald uit de herwonnen materialen tussen de landen.

1 Persbericht Wecycle, 15 maart 2012,  http://www.wecycle.nl/nieuws/
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De kosten voor verantwoorde recycling in Nederland liggen veel 

hoger dan die voor de informele, maar ongezonde en milieu‑

onvriendelijke recyclingmethoden in ontwikkelingslanden (Van 

Huijstee en De Haan, 2009).Vanuit de ontwikkelingslanden bekeken 

is de positieve monetaire waarde van e‑waste, veroorzaakt door de 

hoge metaalprijzen, een reden om de e‑waste te importeren en te 

proberen om deze waardevolle metalen terug te winnen. De wijze 

van recycling is wel aanzienlijk minder efficiënt dan in Europa 

(bijvoorbeeld 25% goud teruggewonnen in China en India tegenover 

meer dan 95% in Europa, waardoor waardevolle metalen verloren 

gaan (Van Huijstee en De Haan, 2009).

Een andere reden is dat elektronicaonderdelen in ontwikkelings‑

landen veel meer waard zijn dan in Nederland. De kosten die dan 

niet in de berekening worden meegenomen, zijn de gezondheids‑ en 

milieukosten. Die worden betaald door de recyclingwerkers ter 

plaatse en hun gemeenschappen.

Wet‑ en regelgeving: Europese verordening overbrenging van 
afvalstoffen (EVOA)

Zoals we hebben gezien, is export van e‑waste vanuit Europa naar 

ontwikkelingslanden schadelijk voor mens en milieu in de importe‑

rende landen, en indirect ook voor mensen in mijnbouwgebieden, 

omdat er met inefficiënte recycling kostbare metalen verloren gaan 

die anders herwonnen hadden kunnen worden, waardoor de druk 

op de mijnbouw af zou nemen.

Omdat de schadelijke effecten aan het einde van de keten worden 

erkend, is de export van e‑waste in veel gevallen illegaal op basis 

van de EU‑Verordening overbrenging van afvalstoffen (Verordening 

nr. 1013/2006). De verordening verbiedt de uitvoer van gevaarlijk 

afval vanuit de Europese Unie naar niet‑OESO landen, waaron‑

der ook sommige vormen van e‑waste vallen. Vervoer van oude 

 elektronische apparatuur is wel toegestaan als het gaat om tweede‑

handsgoederen die nog steeds functioneren, en dus (nog) geen afval 

zijn. Hiermee wordt immers de levensduur van elektronische appa‑

raten verlengd en hebben mensen in ontwikkelingslanden toegang 

tot goedkope elektronica, wat de ontwikkeling ten goede komt.

Handhaving van het exportverbod op e‑waste door handhavende 

diensten als de VROM‑Inspectie en de douane is een behoorlijke 
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uitdaging omdat het verschil tussen elektronica‑afval en tweede‑

handselektronica vaak moeilijk op het oog te maken is. Vaak kan 

men pas door apparaten te testen ontdekken of ze nog functioneren 

of niet. Daarnaast wordt gebruikte elektronische apparatuur en/of 

e‑waste vaak vervoerd als bijlading in geëxporteerde tweedehands‑

auto’s en ‑vrachtwagens. Of ze worden vervoerd in containers onder 

het label ‘tweedehands huishoudelijke materialen’, waarin bij‑

voorbeeld meubels, potten en pannen, matrassen, koelkasten, tv’s, 

stereosets en af en toe een computer zitten. De exportlading wordt 

in deze gevallen dus niet als elektronica gelabeld, wat de inspectie 

bemoeilijkt. Alleen bij steekproefsgewijze controles kunnen deze 

bijladingen worden ontdekt (Ministerie van VROM, 2007).

Dat handhaving van de EVOA‑richtlijn moeilijk is, betekent niet dat 

handhavingsacties geen zin hebben. Nadat de voormalige VROM‑

Inspectie in 2005 de controles in de havens intensifeerde, lijkt de 

illegale export vanuit Nederland gedaald te zijn, afgemeten aan het 

dalende aantal geconstateerde overtredingen. Ook zet de Inspectie 

vanaf 2009 in op ‘terug naar de bron’‑onderzoeken. Hierbij is vanuit 

concrete EVOA‑overtredingen in de haven teruggezocht naar de oor‑

spronkelijke ontdoener van het afval. Tegen vier grote handelaren 

en grootwinkelbedrijven is vervolgens strafrechtelijk opgetreden. 

Drie grootwinkelbedrijven hebben hierop hun beleid aangepast, 

waarbij ze het elektronica‑afval dat bij hen wordt ingeleverd via de 

‘oud voor nieuw’‑regeling hebben aangepast en het afval nu bij de 

erkende systemen terechtkomt (VROM‑Inspectie, 2010).

Handhaving van de EVOA‑richtlijn draagt dus bij aan het vermin‑

deren van de illegale export, maar zal hem niet stoppen: zolang er 

sterke economische prikkels zijn om illegaal te exporteren, zullen er 

altijd partijen zijn die zoeken naar een alternatieve route. Er is dus 

aanvullend beleid nodig om het e‑wasteprobleem aan te pakken.

Mogelijke beleidsoplossingen

Om de export van giftige stoffen uit Europa te stoppen en tegelij‑

kertijd de druk op de mijnbouw te verminderen is een combinatie 

van instrumenten nodig. Hierbij kan men denken aan een com‑

binatie van wetten en regels op Europees niveau, naast de EVOA: 

een aangepaste E‑wasterichtlijn (de zogeheten WEEE‑richtlijn), 
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een aangepaste Ecodesign‑richtlijn en een Europese variant van de 

Amerikaanse Dodd‑Frank Act.

De WEEE-richtlijn

De Europese Waste Electric and Electronic Equipment (WEEE)‑

richtlijn is in 2003 opgesteld om hergebruik en recycling van 

elektronica te stimuleren en elektronicaproducenten te prikkelen tot 

milieuvriendelijker ontwerp (ecodesign). Het ambitieniveau (inza‑

meling van vier kilo per inwoner per jaar) is inmiddels achterhaald, 

en de richtlijn wordt daarom momenteel herzien. De herziening is 

in een eindstadium, en de contouren van de nieuwe WEEE‑richtlijn 

zijn duidelijk. De inzamelingsdoelstelling gaat omhoog van vier kilo 

naar een percentage: vier jaar na inwerkingtreding van de richtlijn 

geldt een percentage van 45% van het volume van elektronica dat op 

de markt wordt gebracht, zeven jaar na inwerkingtreding is dit 65%.

De WEEE kan bijdragen aan vermindering van de e‑waste‑export 

en mijnbouw door inzameling en recycling van elektronica te 

verplichten en hiermee enerzijds het afval in Europa te houden en 

anderzijds bruikbare metalen daar optimaal uit te herwinnen. Door 

de hogere inzamelingsdoelstellingen vormt de herziene richtlijn in 

dit opzicht zeker een verbetering ten opzichte van de oude richtlijn. 

Zij laat echter ook belangrijke kansen liggen door geen resultaat‑

verplichtingen op te nemen voor recycling en onvoldoende prikkels 

voor inzameling te creëren. Het ziet er zelfs naar uit dat de herziene 

richtlijn nieuwe mogelijkheden zal scheppen voor e‑waste‑export. 

Elektronica die geleased is voor professioneel gebruik en daarna 

terugkomt bij de producent, mag straks hoogstwaarschijnlijk wor‑

den geëxporteerd onder de noemer ‘apparatuur voor hergebruik’, 

zonder dat deze is getest op functionaliteit.

Wel biedt de herziene WEEE‑richtlijn aanknopingspunten voor 

aanvullende wetgeving. De Europese Commissie wordt name‑

lijk verplicht een aantal rapportages uit te brengen en op grond 

daarvan actie te ondernemen. Voorbeelden hiervan zijn op output 

gebaseerde recyclingdoelstellingen en inzamelingsdoelstellingen 

voor kleine apparaten (die relatief veel kostbare metalen bevatten). 

Dergelijke aanvullende wetgeving is cruciaal om e‑waste‑export te 

stoppen en recycling te optimaliseren.
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De Ecodesign-richtlijn

De herziene WEEE zal naar verwachting ook een opening bieden 

voor een verbreding van de Ecodesign‑richtlijn. Die schrijft nu voor‑

al ontwerpcriteria voor op het gebied van energie‑efficiëntie, maar 

zou kunnen worden uitgebreid met voorschriften op het gebied van 

metaalgebruik, giftige stoffen en recyclebaarheid van apparatuur. 

Dit laatste punt zou de recyclingkosten in Europa omlaag kunnen 

brengen en daarmee het verschil in winstmarges op recycling tus‑

sen ontwikkelingslanden en Europa kunnen verkleinen.

Europese variant op Dodd-Frank Act, artikel 1502

Een andere benadering die complementair naast bovenstaande 

maatregelen kan worden ingezet om de illegale export van e‑waste 

tegen te gaan, duurzame recycling te stimuleren en daarmee de 

druk op de mijnbouw te verminderen, ligt in het aantrekkelijker 

maken van het gebruik van gerecyclede materialen. Als het voor 

elektronicabedrijven aantrekkelijker is om gebruik te maken van 

gerecyclede materialen in plaats van nieuwe materialen, zal de 

stroom grondstoffen die niet hergebruikt worden omdat ze illegaal 

geëxporteerd worden, sneller opdrogen.

Eén voorbeeld is de Amerikaanse Dodd‑Frank Act. Deze wet, gericht 

op de hervorming van het Amerikaanse financiële stelsel, omvat 

een clausule over de zogenoemde conflictgrondstoffen. Elk in de 

Verenigde Staten genoteerd bedrijf dat producten fabriceert waarin 

tin, tungsteen, tantaal of goud verwerkt is, moet rapporteren over 

de herkomst van deze grondstoffen. Als deze uit de DRC of een van 

de omringende landen komen, moet het bedrijf aangeven of het ‘due 

diligence’2 heeft toegepast om ervoor te zorgen dat de mijnbouw 

van deze grondstoffen geen inkomsten heeft gegenereerd voor 

strijdende groepen.

Deze wetgeving is mogelijk een belangrijke stap richting een 

duurzame en vreedzame oplossing van het conflict in Oost‑Congo. 

Het afgelopen decennium hebben gewapende partijen weten te 

profiteren van de anarchie die er in de regio heerst in combinatie 

2 Due diligence is de term die gebruikt wordt om de reeks aan maatregelen te beschrij-
ven die een bedrijf moet nemen om te voorkomen dat het direct of indirect bijdraagt 
aan gewapende conflicten, bijvoorbeeld door de inkoop van grondstoffen.
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met de aanhoudende vraag naar Congolese grondstoffen op de 

wereldmarkt. De lucratieve opbrengsten van de grondstoffenhandel 

zijn een belangrijke verklaring waarom dit conflict zo lang voort‑

duurt, hoewel het niet de enige oorzaak is. Zo zijn het ontbreken van 

een functionerende overheid, de inmenging van buurlanden in het 

conflict en de op zichzelf opererende facties van het nationale leger 

belangrijke elementen die het ontstaan en het voortduren van het 

conflict deels kunnen verklaren.

Wetgeving zoals Dodd‑Frank in de Verenigde Staten zal nooit op 

zichzelf een duurzame oplossing van het conflict kunnen bieden, 

omdat zij zich maar op een van de oorzaken van het conflict richt. 

Maar omdat zij, indien goed geïmplementeerd, de financiële prik‑

kels van het gebruik van geweld wegneemt, schept zij de ruimte 

om andere maatregelen door te voeren die anders geen enkele kans 

van slagen zouden hebben. Zonder hervormingen van de globale 

grondstoffenmarkt is het onmogelijk om op lokaal niveau succesvol 

het nationale leger te hervormen, lokale infrastructuur te ontwik‑

kelen of de lokale overheid te versterken. De financiële prikkels om 

de status quo te behouden zijn simpelweg te groot.

Hoewel de details van de Dodd‑Frank Act nog worden uitgewerkt 

door de Amerikaanse beurswaakhond, de Securities and Exchange 

Commission (SEC), is het zeer waarschijnlijk dat deze verplichting 

niet zal gelden voor gerecyclede materialen (Shearman & Sterling, 

2011). Hieruit volgt dat gerecyclede grondstoffen aantrekkelijker 

zijn voor gebruik in elektronica, omdat men voor deze stromen de 

herkomst niet verder hoeft te achterhalen, en de bijkomende kosten 

dus kan voorkomen.

In Europese context wordt er voorzichtig gesproken over de moge‑

lijkheid om vergelijkbare wetgeving door te voeren. Niet alleen zou 

dergelijke wetgeving een volgende stap kunnen zijn richting een 

vreedzame oplossing voor het conflict in het oosten van de DRC, 

ook kan zij op de hierboven beschreven wijze indirect een bijdrage 

leveren aan meer duurzame recycling en minder illegale export. In 

mei 2011 heeft makeITfair (een campagne van een aantal Europese 

maatschappelijke organisaties die zich richt op verduurzaming van 

de hele elektronicaketen), samen met de Europarlementariër Judith 

Sargentini, een rondetafelbijeenkomst georganiseerd om deze Euro‑

pese variant op de agenda te zetten. Hoewel er op deze bijeenkomst 

een breed gedragen steun voor dergelijke wetgeving werd geuit, 
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zowel door parlementariërs als ngo’s en bedrijven, is het daar tot op 

heden niet van gekomen.

Conclusie

E‑waste wordt illegaal geëxporteerd buiten de OESO‑landen en 

veroorzaakt daarmee gezondheids‑ en milieuproblemen in de 

importerende landen als Ghana, Nigeria, China en India. Omdat 

recyclingmethoden daar minder geavanceerd zijn, zijn ze ook min‑

der efficiënt. Hierdoor gaan kostbare metalen verloren. De illegale 

e‑waste‑export draagt zo indirect bij aan de druk op de mijnbouw, 

die bron is van een scala aan maatschappelijke problemen, waar‑

onder gewapend conflict.

De economische prikkels voor illegale export zijn sterk. Daarom 

is het belangrijk om naast handhaving van het verbod op export 

andere prikkels in te bouwen om e‑waste binnen Europa te hou‑

den en te verwerken. Dit kan volgens de auteurs door de EVOA te 

combineren met een aangepaste WEEE‑richtlijn, een uitgebreide 

Ecodesign‑richtlijn en een Europese variant van artikel 1502 van 

de Amerikaanse Dodd‑Frank Act. Deze maatregelen zullen de 

e‑wasteproblematiek die veroorzaakt wordt door de binnenlandse 

consumptie in ontwikkelingslanden niet oplossen, noch schadelijke 

mijnbouw tot stilstand brengen of gewapende conflicten beslechten. 

Maar de voorstellen zorgen er wel voor dat Europa zijn verantwoor‑

delijkheid neemt en zijn bijdrage aan de genoemde problemen 

minimaliseert.
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Groene criminologie en 
vuileboordencriminaliteit

V. Ruggiero en N. South*

Van alle organismen die deze planeet bewonen, is de mens de enige 

die grote hoeveelheden niet‑reduceerbaar afval produceert. De pro‑

blemen van afvalbeheer en vuilnisverwerking zijn absoluut centrale 

en toch in het algemeen genegeerde kwesties binnen een hypercon‑

sumptiemaatschappij. Deze problemen leiden tot ongemakkelijke 

vragen en net als met de boodschap van Al Gore over de uitdaging 

die klimaatverandering vormt voor de menselijke samenleving, 

wordt de kern van deze kwesties gevormd door een ‘ongemakkelijke 

waarheid’ over de afvalcrisis die een ‘wegwerpmaatschappij’ met 

zich meebrengt en die dringend moet worden aangepakt (O’Brien, 

2007; Girling, 2005). Rosenthal (2008) stelt dat overal in Europa en 

de Verenigde Staten ‘de bestaande stortplaatsen in hoog tempo 

vol raken, terwijl er in de kleine ruimten van Europa weinig plaats 

is voor nieuwe’. Vanaf 2020 eist de Europese Unie van haar lidsta‑

ten dat zij de hoeveelheid vuilnis die naar de stortplaatsen wordt 

gebracht, hebben teruggedrongen tot 35% van de hoeveelheid in 

1995. Er is al een begin gemaakt met het sterk beperken en terug‑

dringen van het gebruik van stortplaatsen, oftewel vuilnisbelten, 

met het oog op de talloze gezondheids‑ en milieuproblemen die 

deze veroorzaken. Maar Italië, Spanje, Griekenland en Groot‑

Brittannië brengen elk nog steeds meer dan 60% van hun afval naar 

vuilstortplaatsen. Het is zeer de vraag of deze landen, net als Ierland 

en Frankrijk, de langetermijndoelstellingen met betrekking tot vuil‑

stortplaatsen zullen halen. De Verenigde Staten doen het niet veel 

beter. Daar kwam volgens het Environmental Protection Agency 

in 2006 55% van het afval op vuilstortplaatsen terecht (Rosenthal, 

2008).

Om de ‘ongemakkelijke waarheid’ van de dreigende instorting van 

het afvalbeheer te pareren zijn individuele en sociale gedragsveran‑

deringen nodig. Zulke veranderingen vereisen op hun beurt motiva‑

* Prof. Vincenzo Ruggiero is als hoogleraar sociologie verbonden aan de Middlesex Uni-
versity in Londen. Prof. Nigel South is hoogleraar sociologie aan de University of Essex. 
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tie, die gebaseerd kan zijn op het gebruik van stimulansen, prikkels 

tot naleving of vormen van regulering. Dit is nodig, want het vinden 

van werkbare en verteerbare alternatieven voor massaconsumen‑

tisme en de daarmee samenhangende massale afvalproductie is 

moeilijker en minder aantrekkelijk dan de problemen ontkennen 

en technieken toepassen die ons helpen de omvang en ernst van het 

probleem – in elk geval psychologisch – te neutraliseren (Sykes en 

Matza, 1957). Maar verandering is ook om andere redenen moeilijk, 

niet in de laatste plaats omdat afvalverwerking een zeer lucratieve 

bedrijfstak is die aantrekkelijk is voor zowel legale als illegale 

ondernemingen. Kort samengevat genereert afval ‘vuil kapitalisme’ 

en ‘giftige misdrijven’.

Groene criminologie, milieuonrecht en het ontlopen van verant‑
woordelijkheid

Recente onderzoeken die vallen onder noemers als ‘groen’, ‘milieu’, 

‘natuurbehoud’ of ‘ecocriminologie’ (Lynch, 1990; South en Beirne, 

1998; Beirne en South, 2007; Sollund, 2008; White, 2008; Herbig en 

Joubert, 2006; Walters, 2010) hebben elementen van kritische crimi‑

nologie en milieubewustzijn samengevoegd. Daardoor is inmiddels 

behoorlijk wat bekend over de criminologische gevolgen en de con‑

sequenties voor de volksgezondheid van milieuschade en ‑onrecht. 

Gezien de duidelijke problemen die milieuschade en vervuiling 

opleveren, stelt Simon (2000, p. 635) dat het erop lijkt alsof alleen 

een vorm van ‘geïnstitutionaliseerde ongevoeligheid voor goed en 

kwaad’ kan verklaren, waarom er nog steeds milieuslachtoffers 

worden gemaakt, dat er onrecht plaatsvindt en dat schending van 

milieuwetten – veelal gepaard gaande met organisatiecriminaliteit – 

nog altijd voorkomt. Op wereldwijd niveau beschuldigt Simon de 

afvalverwerkingsindustrie van activiteiten die extra verwoestend 

zijn omdat ‘de meeste slachtoffers behoren tot de zwaksten van deze 

aarde: arme gekleurde mensen, van wie de meesten machteloos 

staan tegenover milieuovertredingen van multinationals’ (Simon, 

2000, p. 639). Veel onderzoeken hebben aandacht gevraagd voor het 

feit dat deze arme en machteloze gemeenschappen milieuslachtof‑

fers worden doordat zij wonen op plekken waar vaak vervuilende 

industrie, afvalverwerkingsinstallaties of andere milieugevaarlijke 
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faciliteiten zijn gevestigd (Bullard, 1994; Williams, 1996; Lynch en 

Stretesky, 2001).

Dergelijke ‘gif‑tragedies’ (Cass, 1996) komen wereldwijd veel voor 

en worden vaak gekenmerkt door problemen bij het  aanspannen 

van rechtszaken. Het is immers vaak moeilijk te bewijzen dat 

commerciële activiteiten verband houden met specifieke strafbare 

feiten. Ook is er bij deze tragedies vaak sprake van corruptie en een 

mentaliteit van ‘winst tegen elke prijs’ bij de industrie (Cass, 1996, 

p. 110‑112). In dat laatste geval kan een rationele bedrijfsvoering 

zelfs leiden tot een bewuste keuze voor criminele activiteiten omdat 

de pakkans laag is en schuld moeilijk te bewijzen valt. Bovendien 

is er nog de mogelijkheid om zaken met smeergeld af te handelen 

in het geval dat ze de aandacht van regel‑ of wetgevende instanties 

of zelfs rechtbanken zouden trekken (Cass, 1996, p. 112, die zich 

baseert op Sutherland, 1949). Binnen dit algemene patroon zien we 

wat Gobert en Punch (2003, p. 27) omschrijven als ‘misdaadfacilite‑

rende industrieën waarin een terugkerend en buitenproportioneel 

patroon van criminele activiteit te zien is’. Personen met een straf‑

blad kunnen worden aangetrokken door de mogelijkheden die deze 

industrieën bieden, omdat ze hierin kansen zien voor winstgevende 

illegale bedrijfsactiviteiten. Gobert en Punch putten uit het werk 

van Huisman en Niemeijer (1998) om enkele kenmerken te identi‑

ficeren die bepaalde partijen binnen de afvalverwerkingsbranche 

in Nederland gevoelig maken voor crimineel opportunisme en het 

omzeilen van de regels. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat dezelfde 

kenmerken ook in andere landen te vinden zijn:

‘Bedrijven worden vooraf betaald, waardoor het verleidelijk is overeenkomsten 

aan te gaan waaraan ze onmogelijk kunnen voldoen. Ze zullen dan hun toe-

vlucht zoeken tot illegale methoden om hun verplichtingen te kunnen nakomen. 

De betrokken ondernemingen zijn doorgaans klein en worden geleid door 

managers met een dominante stijl van leiding geven, maar weinig kwalificaties. 

Door hoge beloningen te verstrekken en/of afhankelijkheidsrelaties aan te 

gaan, kunnen managers die een hekel hebben aan regelgeving en vakbonden 

toch een loyaal personeelsbestand opbouwen. Tegelijkertijd zullen deze ma-

nagers ernaar streven goede contacten tot stand te brengen met overheids-

functionarissen en zullen zij professionele consultants in de arm nemen die hen 

kunnen adviseren over hoe ze zichzelf als milieuvriendelijk kunnen presenteren. 

Achter deze façade zullen deze bedrijven bewust en stelselmatig de wet over-

treden.’
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Mandel (1999, p. 66) beschrijft de activiteiten van dergelijke overtre‑

ders als ‘dodelijke overdrachten’ van ‘niet‑goedgekeurde gevaarlijke 

materialen’: ongewenst en vaak giftig afval wordt van gereguleerde 

ruimten verplaatst naar locaties waar weinig of geen regels gelden 

en van ontwikkelde landen naar ontwikkelingslanden, dit als onder‑

deel van een wereldwijde industrie. Volgens Mandel gebeurt dit in 

een ‘wanordelijke wereld’, wat de ontwikkeling en toepassing van 

milieuwetgeving belemmert. Daar kunnen we nu niet uitgebreid op 

ingaan, maar we kunnen wel enkele relevante kwesties aanstippen.

Milieuwetgeving

Milieuwetgeving kan worden omschreven als conceptueel hybride, 

in de zin dat de uitgangspunten ervan grotendeels zijn afgeleid van 

beginselen die in andere juridische contexten zijn geformuleerd. 

Milieuwetgeving is enerzijds geïnspireerd door het publiekrecht, 

in de vorm van een set verordeningen, procedurele beperkingen en 

controleprocedures, maar bevat anderzijds elementen van het pri‑

vaatrecht, waar het van invloed is op eigendom en andere erkende 

rechten en belangen:

‘Daardoor kan het gevoel ontstaan dat de discussie over milieuwetgeving 

uiteindelijk wordt gehinderd door een afhankelijke satellietstatus, een verzame-

ling groenere waarden, die echter voor het grootste deel tegen een duidelijk 

niet-groene stroom van heersende rechtsprioriteiten in moet zwemmen.’ 

( Stallworthy, 2008, p. 4-5)

Met andere woorden: milieuwetgeving lijdt onder de traditie van 

een juridische redenering die gericht is op de bescherming van soci‑

aaleconomische systemen die sterk gericht zijn op ongebreidelde 

industriële groei, productie en consumptie.

Toenemend geloof in de vrije markt heeft geleid tot een situatie 

waarin ethiek, onderwijs en de ‘onzichtbare’ mechanismen van de 

economie zelf gezien worden als de enige regulerende middelen 

waarvan staten gebruik zouden moeten maken. Critici stellen 

echter dat wettelijke controle niet mag worden afgeschaft en dat 

strategieën ‘wettelijk ingebed’ moeten zijn om te kunnen slagen: 

‘Het milieu heeft goede wetgeving nodig om te voorkomen dat het 

ernstig wordt geschaad’ (Wilkinson, 2002, p. 8). Als we een specifiek 
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geval bekijken, bijvoorbeeld afvalverwerking, moet de wetgeving 

rekening houden met de volgende drie categorieën gedragingen: 

(a) rechtspersonen die stoffen verwijderen in overeenstemming met 

de voorwaarden die worden gesteld door een vergunning, (b) rechts‑

personen die stoffen verwijderen op een wijze die een overtreding 

van hun vergunning vormt, en (c) rechtspersonen die stoffen ver‑

wijderen zonder dat ze daarvoor een vergunning hebben (Wolf en 

Stanley, 2003). Het is misschien waar, zoals Stallworthy (2008, p. 1) 

stelt, dat de milieuwetgeving evolueert ‘tot de fase waarin zij een 

samenhangende basis van toepasbare theorieën en beginselen heeft 

ontwikkeld’, maar deze wetgeving heeft zich altijd vooral gericht op 

de tweede en derde categorie die hierboven is genoemd, namelijk op 

de schade die wordt veroorzaakt door witteboorden‑, organisatie‑ of 

conventionele criminaliteit, terwijl de schade die wordt veroorzaakt 

door de industriële ontwikkeling zelf voor het grootste deel nooit is 

aangepakt. Toch zou milieuwetgeving ertoe kunnen leiden dat de 

bescherming van ecosystemen en biodiversiteit, evenals passende 

voorwaarden voor het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, een 

issue worden in de juridische discussie (Stallworthy, 2008, p. 3).

Gerechtigheid tussen generaties

In reactie op dergelijke problemen – juridisch en moreel – is het 

begrip van intergenerationele billijkheid geformuleerd. Dit behelst 

een pleidooi voor ‘gerechtigheid tussen generaties’, waarbij rechten 

en plichten worden geïdentificeerd en vastgesteld in het internatio‑

naal recht. Volgens deze visie ontvangt elke generatie een natuurlijk 

en cultureel erfgoed van de eerdere generaties, dat zij voor de vol‑

gende generaties beheert. Dit partnerschap tussen de levenden, de 

doden en de ongeborenen schept ‘een plicht voor de mensheid om 

aan de volgende generaties een planeet door te geven die minstens 

zo gezond is als de planeet die zij heeft geërfd, zodat elke generatie 

de vruchten ervan kan plukken’ (Kofele‑Kale, 2006, p. 324). Het is 

echter moeilijk vast te stellen hoe zo’n morele plicht kan worden 

omgezet in een juridische. Sommige auteurs menen dat die plicht, 

gezien de billijkheid en het belang ervan, uitstekend past binnen 

algemene rechtsbeginselen (Wolf en Stanley, 2003). Andere hebben 

juist kritiek op de onwil of het onvermogen van overheden om een 

dergelijke morele plicht te vertalen naar ingrijpende regulerende 

maatregelen.
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In een poging om zakelijke belangen en publieke belangen met 

elkaar in evenwicht te brengen, kunnen overheden hooguit beleid 

uitvoeren dat milieuschade beperkt in plaats van wegneemt. Zulke 

maatregelen zijn onder meer de regel ‘de vervuiler betaalt’, waarbij 

bedrijven de kosten voor de vervuiling die zij veroorzaken zelf 

voor hun rekening moeten nemen, ‘ecotaksen’, die bedoeld zijn om 

ondernemingen te stimuleren het milieueffect van hun activiteiten 

te beperken, en ‘emissiehandel’, een ‘milieu‑instrument’ dat een 

maximaal aantal ‘vervuilingseenheden’ voor bedrijven vaststelt: de 

regelgever verlaagt geleidelijk het aantal eenheden dat in omloop 

is, wat leidt tot een stijging van de prijs per eenheid. Dit vormt een 

financiële prikkel voor deelnemende bedrijven om hun benodigde 

aantal eenheden te verlagen door minder vervuilende productieme‑

thoden te ontwikkelen (Wolf en Stanley, 2003, p. 18).

Critici van deze ‘milieu‑instrumenten’ merken op dat de milieu‑

wetgeving als geheel een grote mislukking is gebleken, ondanks de 

goede bedoelingen en het harde werk van veel burgers, juristen en 

ambtenaren. Zij stellen dat de betrokken instanties een dermate 

grote discretionaire bevoegdheid claimen dat het voor bedrijven 

mogelijk blijft schade toe te brengen aan de atmosfeer, natuur‑

lijke hulpbronnen en niet‑menselijke diersoorten. Zij pleiten voor 

een ‘doctrine van publiek beheer’ op basis waarvan de overheid 

het milieu en de belangen van openbaar welzijn en overleving 

beschermt:

‘De kern van deze doctrine wordt gevormd door het beginsel dat elke soeve-

reine overheid essentiële natuurlijke hulpbronnen in “beheer” heeft voor het 

publiek. Op die manier wordt een verschuiving gestimuleerd van een systeem 

dat wordt geleid door politieke discretionaire bevoegdheid naar een systeem 

dat doordrongen is van de beginselen van openbaar beheer en het bijbeho-

rende beleid in alle takken van het openbaar bestuur en op alle rechtsniveaus.’ 

(Wood, 2009, p. 43)

Regelgeving zal echter tekortkomingen blijven vertonen en het 

ontlopen van verantwoordelijkheden zal voortduren. De hiernavol‑

gende casus over Napels en de ‘vuilniscrisis’ laat zien hoe politieke 

discretionaire bevoegdheid en commercieel opportunisme daaraan 

bijdragen. Zoals we zullen zien, is een analyse nodig van de nieuwe 

manieren waarop witteboordencriminaliteit en georganiseerde 

misdaad met elkaar in verband staan.
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Vuilnisbaronnen en nieuwe ondernemers

In Napels zijn de lokale bestuurders er niet in geslaagd (of, waar‑

schijnlijker, hebben zich niet genoodzaakt gezien) een oplossing te 

vinden voor de vuilnisverwerking als gevolg van de aanwezigheid 

van talloze groepen met een gevestigd belang in deze specifieke 

bedrijfstak. Uit angst voor het verliezen van politieke steun besteed‑

de de lokale overheid het afvalbeheer uit aan een groot aantal kleine 

bedrijven, ofschoon het duidelijk was dat een dergelijke ongeregu‑

leerde versnippering problemen zou opleveren. Deze verdeling van 

‘gunsten’, die sommigen toeschrijven aan de bijzondere manier 

waarop de Napolitanen de beginselen van de democratie ten uitvoer 

leggen, wordt door Vilfredo Pareto (1966) gezien als een fundamen‑

teel kenmerk van de democratie zelf. In de ‘cynische’ analyse van 

Pareto is de essentie van democratieën de patroon‑cliëntrelatie, een 

relatie die grotendeels is gebaseerd op economische belangen:

‘In zulke systemen wordt democratische participatie bereikt dankzij een groot 

aantal wederzijds afhankelijke knooppunten van invloed en patronage, die 

bijeen worden gehouden door het feit dat elk knooppunt in zekere mate afhan-

kelijk is van de goede genade van een ander knooppunt.’ (Pareto, 1966, p. 67)

De taak van deze systemen is om de verschillende centra van patro‑

nage en clientèle bijeen te brengen op een manier waarmee iedereen 

tevreden is, om zo hun stabiliteit te behouden. Deze paretiaanse 

regeling is in Napels weliswaar politiek effectief, maar economisch 

rampzalig gebleken, zodanig dat de Italiaanse centrale overheid in 

1994 een ‘buitengewoon commissaris voor afval’ benoemde. Met 

andere woorden: de kleine bedrijven bleken wel in staat om consen‑

sus en stemmen te garanderen, maar niet om de diensten te leveren 

die hun waren toevertrouwd. De nieuw aangestelde commissaris 

was niet op de hoogte van de lokale politieke alchemie en kreeg 

geen medewerking in de regio Campanië en de hoofdstad Napels. 

Als buitenstaander bleek hij niet in staat een plan te ontwikkelen 

dat door de verschillende betrokken belangengroepen zou wor‑

den gesteund. Daarom werd de taak toevertrouwd aan een lokale 

 vertegenwoordiger, de gouverneur van de regio, Antonio Rastrelli. 

Deze rechtse politicus plande een ambitieuze, grootschalige, 

geïntegreerde cyclus, die gescheiden afvalinzameling, storting op 

gecontroleerde locaties, verwerking van het afval tot samengeperste 
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materialen (zogenoemde ‘ecoballen’) en de omzetting daarvan in 

brandbare olie omvatte. De olie werd dan uiteindelijk naar ver‑

brandingsinstallaties gebracht en gebruikt voor de opwekking van 

elektriciteit.

De aanbestedingsprocedure voor dit ambitieuze plan werd pas in 

1998 gestart. Uiteindelijk was het de onderneming Impregilo die 

de aanbesteding won en in 2000 het contract ondertekende met 

de nieuwe gouverneur van de regio Campanië, de linkse politicus 

Antonio Bassolino. 

Impregilo is een concern waarvan Fisia  Italimpianti, Babcock 

Communal GmbH, Deutsche Babcock Anlagen en Evo Oberhausen 

deel uitmaken. Het concern bood verdacht lage kosten en beloofde 

de hele cyclus te zullen beheren en de noodzakelijke faciliteiten te 

zullen bouwen. Hierbij moet worden opgemerkt dat Pier Giorgio 

Romiti de eigenaar van Impregilo is. Dit is de zoon van de man die 

gedurende lange tijd directeur personeelszaken was bij Fiat en na 

drie decennia overstapte naar een grote private onderneming. Pier 

Giorgio bereikte waar zijn vader altijd van gedroomd had: zijn eigen 

kapitaal investeren en een positie verwerven in de exclusieve kring 

van het Italiaanse kapitalisme, niet meer als werknemer, maar als 

eigenaar (Astone, 2009).

Noodsituatie

Impregilo had een sterke onderhandelingspositie, die zowel geba‑

seerd was op de reputatie van het familiebedrijf als op de urgentie 

van de situatie. Dankzij de lage prijs van de geboden diensten kreeg 

het bedrijf toestemming om afvalverwerkingsinstallaties te bouwen 

waar het maar wilde. Als locatie werd Acerra gekozen, een gebied 

waar nota bene een nieuw kinderziekenhuis zou worden gebouwd. 

Toen de inwoners van Acerra in opstand kwamen, werd duidelijk 

dat de voorgestelde afvalverwerkingsinstallaties, zelfs als ze zou‑

den worden afgebouwd, slechts voldoende zouden zijn om 15% van 

het afval dat in de regio werd geproduceerd, te verwerken (Petrillo, 

2009).

Impregilo beperkte de werkzaamheden tot de vernietiging van het 

vuilnis dat door de vrachtwagens werd afgeleverd en het persen van 

honderdduizenden ‘ecoballen’, die vervolgens werden begraven 

op enkele bestaande terreinen in de regio of naar het buitenland 

JV_02_12.indd   63 13-4-2012   15:17:16



64 Justitiële verkenningen, jrg. 38, nr. 2, 2012  Groene criminologie

werden afgevoerd. Volgens de overeenkomst tussen de regionale 

overheid en het bedrijf zouden enkele onderaannemers worden aan‑

gewezen voor de verwerking van het afval totdat de werkzaamheden 

van de realisering van de hierboven beschreven geïntegreerde 

cyclus klaar zouden zijn. 

Deze ‘tussenoplossing’ duurde van 2000 tot 2007, toen duidelijk 

werd dat het oude systeem, dat gebaseerd was op talloze onderaan‑

nemingscontracten met kleine bedrijven, nooit was afgeschaft. De 

paretiaanse verdeling van gunsten, zoals die hiervoor is beschreven, 

was zelfs geïntensiveerd. Dit had geleid tot extreme vastgoedacti‑

viteit in het gebied, waarbij grond voor drie tot vier keer de markt‑

waarde werd verkocht. Nieuwe kleine ondernemers betraden de 

markt, kochten grond van particuliere eigenaren en veranderde 

die, in afwachting van een onwaarschijnlijke vergunning, in 

afvalstortplaatsen.

Deze durfondernemers breidden het toch al grote gebied van illegale 

afvalstort nog verder uit en zorgden voor een groter aanbod van 

illegale stortdiensten aan industriebedrijven in Noord‑Italië. In de 

jaren daarvoor had de georganiseerde misdaad in de regio Cam‑

panië vaak afvalverwijderingsdiensten aangeboden aan bedrijven 

in het noorden, waaronder producenten van giftige stoffen zoals 

dioxaan. In dat verband hadden onderzoekers al gewaarschuwd dat 

grote delen van de kustwateren in de provincie Napels verontreinigd 

waren. Uiteindelijk bleek dat 90% van de totale hoeveelheid afval die 

daadwerkelijk werd verwijderd uit de Golf van Napels, daar terecht 

was gekomen door illegaal storten (Ruggiero, 1996, p. 140).

Onder de nieuwe omstandigheden werden er steeds meer bedrijven 

opgericht die in handen waren van criminele groepen, waaronder 

verscheidene improviserende vrachtwagenbezitters die hun rol 

beperkten tot het vervoer van afval. De medeplichtigheid van 

lokale politici bleek uit de snelle, geroutineerde manier waarop er 

vergunningen werden verleend aan zulke ondernemers, van wie 

sommigen schuilnamen van familieleden of zakenpartners zonder 

strafblad gebruikten. Een van die bedrijven oefende, in afwachting 

van de beoordeling van de milieuschade die ze veroorzaakten, zijn 

activiteiten uit onder de cynische naam Ecologia 2003. De kleine 

camorra‑ondernemers beseften dat een kilo vuilnis meer waard 

was dan een kilo tomaten en veranderden dus zo veel mogelijk land 

in illegale stortplaatsen. Terreinen die eerder door de autoriteiten 
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waren gesloten wegens gevaar voor de volksgezondheid, werden ook 

gebruikt (De Crescenzo, 2008).

Op 27 juni 2007 klaagden de onderzoeksrechters van Napels 

28 personen aan, onder wie enkele managers van Impregilo wegens 

‘fraude tegen het openbaar bestuur’ en enkele bestuurders wegens 

het niet controleren van het werk van hun opdrachtnemers en het 

niet melden van de fraude. Na een noodsituatie die veertien jaar 

had geduurd, en waarbij naar schatting € 8 miljard was verspild, 

werd zestig ton vuilnis uitgestort in de straten van de provincie 

Napels. Alleen al in de straten van de stad Napels lag vijfduizend 

ton. Pier Giorgio Romiti en Antonio Bassolino werden aangewezen 

als de hoofdverantwoordelijken (De Stefano en Iurrillo, 2009). De 

eerstgenoemde werd beschuldigd van een ontoereikende, frau‑

duleuze inschrijving bij de aanbesteding, terwijl hij wist dat de 

geoffreerde prijs onrealistisch was en dat het offrerende bedrijf niet 

de technische capaciteit had om het werk uit te voeren. Bassolino 

werd beschuldigd van grove nalatigheid en medeplichtigheid aan de 

fraude, omdat hij een ongeldige overeenkomst had gesloten en niet 

had ingegrepen toen het onaanvaardbare gedrag van de begun‑

stigde duidelijk werd. De politicus liet in het openbaar zijn irritatie 

over de aanklacht merken en rechtvaardigde zijn optreden door te 

zeggen dat hij de overeenkomst had getekend ‘zonder hem te lezen’, 

zoals hij wel vaker deed: ‘Ik onderteken zo veel papieren!’ Hij stelde 

dat het de taak was van zijn directe medewerkers, in het bijzonder 

‘technici’ met de relevante expertise en toezichtmogelijkheden, om 

de contracten met externe partijen te controleren (Piccoli, 2008, 

p. 15).

Vuileboordencriminaliteit

Sommige aspecten van die zojuist beschreven casus zijn verre van 

uniek. Veel eerder uitgevoerd onderzoek heeft uitgewezen dat de 

verwerking van industrieel afval zonder vergunning en het negeren 

van milieuverordeningen ‘goedkoper en sneller’ is (Szasz, 1986, 

1994). Uit zaken die in Nederland aan het licht zijn gekomen, is 

gebleken dat illegale ondernemingen dienstenpakketten kunnen 

aanbieden met onder meer valse facturen, transportfaciliteiten, 

leugenachtige chemische rapporten over de aard van de gedumpte 

stoffen en vervalste stortvergunningen. In de meeste Europese 
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landen zijn bepaalde wettelijk geregistreerde bedrijven ook illegaal 

actief. Ze gaan partnerschappen aan met legitieme ondernemingen 

of voeren intern parallelle onwettige bedrijfsactiviteiten uit, afhan‑

kelijk van de vraag hoeveel de klant bereid is te betalen. We hoeven 

ons in dat verband niet af te vragen of de klanten op de hoogte zijn 

van het illegale karakter van de goedkopere optie, want de lage 

prijs spreekt voor zich (Van Duyne, 1993; Brants, 1994; Moore, 1994; 

South, 1998). In de Verenigde Staten heeft onderzoek uitgewezen 

dat de georganiseerde misdaad betrokken is bij alle aspecten van de 

branche, waaronder controle over bedrijven met een officiële ver‑

gunning voor het verwijderen van afval en bedrijven die contracten 

hebben binnengehaald met openbare of particuliere organisaties, 

de betaling van smeergelden aan eigenaren van stortplaatsen of 

zelfs het eigendom van dergelijke terreinen (Block en Scarpitti, 1985; 

Szasz, 1986; Salzano, 1994).

Recente zaken in Duitsland tonen aan dat zelfs in landen waar 

de wetgeving geavanceerd en helder is, illegale afvalstort veel 

voorkomt. Dat kwam aan het licht toen er een discrepantie werd 

opgemerkt tussen de verwachte hoeveelheid afval en de geringere 

hoeveelheid die daadwerkelijk werd ontvangen door de verbran‑

dingsinstallaties in de oostelijke regio’s van het land. Men ontdekte 

dat het ontbrekende deel van het afval op illegale stortplaatsen was 

gedumpt. Ondernemers die gebruikmaakten van deze stortplaat‑

sen, kozen voor de goedkoopste oplossing en omzeilden daarmee 

de regels die bepalen dat er een vergoeding van zo’n € 200 per ton 

behandeld afval moet worden betaald (Natale, 2009). Er werden 

ook gevallen ontdekt waarin de samenstelling van het behandelde 

afval vals gecertificeerd was. Stoffen die naar speciale verwer‑

kingsinstallaties hadden moeten worden gebracht, kwamen zo 

terecht op ongeschikte locaties. Dat zulke zaken voorkomen in een 

milieubewust land als Duitsland is misschien verrassend, maar kan 

worden verklaard door een paradox: onder invloed van een groter 

milieubewustzijn verhoogden achtereenvolgende regeringen de 

kosten voor verwerking van industrieel afval; dit leidde echter tot 

een sterkere prikkel voor het ontstaan van illegale stortdiensten en 

voor industriële ondernemingen om te kiezen voor deze goedkope, 

zij het illegale, oplossingen.

De dynamiek van een partnerschap tussen de officiële economie en 

de georganiseerde misdaad is een gemeenschappelijk en essentieel 

kenmerk van gevallen van illegale afvalstort in zowel het heden als 
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het verleden: de georganiseerde misdaad biedt legitieme bedrijven 

een dienst aan en ontvangt in ruil daarvoor mogelijkheden voor 

commerciële ontwikkeling (Ruggiero, 1996, 2000). De casus van 

Napels biedt echter nieuwe stof tot nadenken, die eerdere analyti‑

sche aannames zou kunnen veranderen.

Profiteren van chaos

Het hierboven beschreven gerechtelijk onderzoek in Napels liep 

uit op een ontmaskering van wijdverbreide stereotypen: ten eerste 

dat de verantwoordelijkheid voor de vuilniscrisis rechtstreeks toe 

te schrijven zou zijn aan de georganiseerde misdaad, ten tweede 

dat de wortel van het probleem de demagogie van de milieube‑

weging was en ten derde dat de lokale overheden ‘nimbygedrag’1 

vertoonden, wat wil zeggen dat ze niet bereid zouden zijn om stort‑

plaatsen te accepteren in hun eigen gemeente. In werkelijkheid 

kon de georganiseerde misdaad zich verder ontwikkelen dankzij 

de inefficiëntie van de legale ondernemers en de ‘vuileboordencri‑

minelen’ onder hen. Bovendien bleek zelfs het clichébeeld dat het 

ondernemingsklimaat in het zuiden van het land ongunstig is voor 

ondernemers uit het noorden als gevolg van de activiteiten van de 

georganiseerde misdaad, totaal niet te kloppen. De zojuist bespro‑

ken casus laat zien dat de chaotische situatie vooral gunstig was 

voor degenen die haar zelf hadden veroorzaakt, namelijk de legale 

bedrijven. Nadat zij de georganiseerde misdaad de kans hadden 

gegeven om haar diensten aan te bieden, gaven ze vervolgens de 

illegale ondernemers de schuld van hun eigen onvermogen om con‑

tractuele verplichtingen na te komen. Bovendien vroegen de legale 

bedrijven de overheid meer geld voor de uitvoering van overeenge‑

komen taken door te verwijzen naar de heersende chaos en de lokale 

misdaadorganisaties die steeds meer beschermingsgeld eisten. 

Vuileboordencriminaliteit schiep, kort samengevat, een buitenge‑

woon gunstig ondernemingsklimaat: het veroorzaken van chaos 

dreef de winsten op.

Ook van beweringen dat de demagogie van de lokale milieubewe‑

ging en de weigering van de lokale autoriteiten om stortplaatsen op 

hun grondgebied te dulden de vuilniscrisis hadden veroorzaakt, 

1 Nimby is een afkorting van ‘not in my backyard’.

JV_02_12.indd   67 13-4-2012   15:17:16



68 Justitiële verkenningen, jrg. 38, nr. 2, 2012  Groene criminologie

bleef in het onderzoek weinig over. De milieubeweging kwam pas 

in actie nadat illegale stortlocaties in gebruik waren genomen, 

waaronder een terrein dat bedoeld was voor de bouw van een nieuw 

kinderziekenhuis. Lokale bestuurders bleken op hun beurt niet 

alleen zeer bereid te zijn geweest om de aanleg van legale stort‑

plaatsen binnen de door hen bestuurde gebieden toe te staan, maar 

ook om een oogje toe te knijpen toen de illegale stortplaatsen een 

handige oplossing bleken voor de noodsituatie.

Van Landesco tot Block en Chambliss

Toen John Landesco (1973) de structuur, culturele achtergrond en 

activiteiten van de georganiseerde misdaad in Chicago beschreef, 

belichtte hij de banden van wederzijds belang die gangsters aan‑

gingen met de politie, ondernemers en afnemers van de goederen 

en diensten die zij leverden. Zulke meestal verborgen gehouden 

relaties werden vaak duidelijk op bruiloften, begrafenissen, poli‑

tieke banketten en andere gelegenheden waarbij de gemeenschap 

samenkwam. In een fascinerend hoofdstuk over de begrafenissen 

van gangsters merkte Landesco op dat men weliswaar tijdens zijn 

leven persoonlijke banden verborgen kan houden, maar dat men er 

in de dood niet aan ontkomt deze bekend te maken. Ook bij andere 

gelegenheden, zoals politieke bijeenkomsten en banketten, was het 

verband tussen politiek, bedrijfsleven en misdaad duidelijk zicht‑

baar als de afgevaardigde van de gemeente zat te drinken naast 

afpersers, zakenlui en politiebeambten, en ze samen manieren 

bespraken om elkaar bij hun eigen activiteiten te helpen. Maar de 

zaak die we zojuist hebben beschreven, gaat zelfs verder. Landesco’s 

gedetailleerde analyse bevestigt dat de officiële economie en de 

georganiseerde misdaad vaak onderling diensten uitwisselen en 

elkaars ondernemingen bevorderen. De vuilniscrisis in Napels ver‑

toont enkele eigenschappen die suggereren dat deze analyse nog 

verder moet worden doorgevoerd, waarbij gebruik moet worden 

gemaakt van definities die worden gegeven door Block (1991) en 

Chambliss (1978). De eerstgenoemde stelt dat de term ‘georgani‑

seerde misdaad’ helemaal moet worden afgeschaft en moet worden 

vervangen door de term ‘illegale onderneming’. Chambliss con‑

cludeert, nadat hij de onderwereld lange tijd van binnenuit heeft 

geobserveerd, dat de georganiseerde misdaad bestaat uit zaken‑
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mensen, politici en een minderheid die wordt gevormd door leden 

van misdaadsyndicaten.

Così fan tutte

De casus van Napels laat zien dat de georganiseerde misdaad 

kan doordringen in de legitieme economie als deze openingen en 

passende ondernemingsruimte biedt. Met andere woorden, als 

georganiseerde misdaadgroepen en het bedrijfsleven elkaar tegen‑

komen, is er geen sprake van een onnatuurlijke ontmoeting tussen 

een disfunctionele en een harmonieuze entiteit, maar tussen kan‑

senzoekers die allemaal even bereid zijn de regels op creatieve wijze 

naar hun hand te zetten. Een harmonieuze economie zou onor‑

thodoxe activiteiten direct opmerken en oneerlijke exploitanten er 

direct uitpikken en op die manier avonturiers en criminelen uitslui‑

ten en terugdrukken in het smalle grensgebied van de conventionele 

clandestiene economie. De besproken gevallen laten in plaats 

daarvan zien dat er een wederzijds leerproces plaatsvindt, waarbij 

criminele technieken ‘migreren’ van de ene naar de andere groep, 

van legale naar illegale ondernemers, en vice versa. De eersten 

leren van de laatsten hoe ze openbare middelen kunnen plunderen, 

terwijl de laatsten van de eersten leren dat fraude een belangrijk 

aspect van het bedrijfsleven is (Ruggiero, 2007). We hebben gezien 

hoe de officiële bedrijven die betrokken waren bij de vuilniscri‑

sis in Napels, het lokale bestuur te weinig lieten betalen voor een 

dienst die zij in werkelijkheid niet konden en wilden leveren. Op een 

vergelijkbare manier zijn criminele groepen in en om Napels legen‑

darisch geworden om hun vermogen om zogenoemde ‘pakketten’ 

te verkopen; zogenaamd gewilde goederen van hoge kwaliteit die 

in werkelijkheid geen enkele waarde hebben. ‘Pakketten’ zijn bij‑

voorbeeld dozen die zogenaamd de nieuwste computers of mobiele 

telefoons bevatten, maar in werkelijkheid zijn gevuld met stenen of 

flessen mineraalwater. De ondernemers die betrokken waren bij de 

zaak in Napels verkochten hun eigen ‘pakket’, namelijk een valse 

belofte van een dienst waarvan ze van tevoren wisten dat ze deze 

niet konden leveren. Zowel de legale als de illegale ondernemers 

droegen bij aan milieucriminaliteit, waardoor de grenzen tussen 

ondernemen en misdaad vervaagden. In zo’n omgeving was het 

voor hen eenvoudig om hun werkwijze te rechtvaardigen met een 
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typische rationalisering (‘iedereen doet het’), waarin de opera van 

Mozart weerklinkt: Così fan tutte.

Socialisme voor de rijken

De specifieke ‘vuileboordencriminaliteit’ die hier is beschreven, 

laat zien hoe het bedrijfsleven kan profiteren van de rampen die het 

zelf veroorzaakt. De aannemers die officieel waren belast met de 

opdracht om het afval te beheren, eisten meer overheidsgeld toen 

kleine durfondernemers de markt betraden, samen met onder‑

nemingen die direct of indirect in handen waren van criminele 

organisaties. Dat extra geld zou nodig zijn om de chaos te bestrijden, 

de orde te herstellen en de gehele cyclus van afvalverwerking in 

eigen hand te krijgen. Deze legale ondernemingen spanden ook het 

gelijktijdige volksprotest voor hun karretje om druk uit te oefenen 

op de autoriteiten neer geld beschikbaar te stellen (Brusasco, 2009). 

Tot slot vonden ze dat ze het recht hadden om gered te worden, net 

als andere bedrijven in de productiebranche of de financiële sector 

die van een faillissement werden gered toen ze in nood verkeerden. 

Dit leidt tot een laatste, meer algemene observatie. Het concept van 

ondernemerschap is in de afgelopen eeuwen onderdeel geworden 

van het collectieve bewustzijn, omdat ondernemers, terwijl ze goe‑

deren produceren en werkgelegenheid scheppen, voor eigen risico 

hun eigen middelen investeren in ondernemingen waarvan de 

resultaten min of meer onvoorspelbaar zijn. Als men er niet in slaagt 

een bedrijf gezond te houden, dreigt onmiddellijk het risico uitge‑

sloten te raken van de markten. Vuileboordencriminelen vertalen 

daarentegen hun eigen falen naar nieuwe winstkansen; ze vermij‑

den de onzekerheden van de particuliere markten en kiezen voor 

inkomstenbronnen met meer zekerheid in het publieke domein. 

Hun gebrek aan werkelijk economisch initiatief blijkt uit het feit 

dat ze zich richten op instellingen en collectieve actoren, en niet op 

groepen particuliere consumenten. En als ze falen, nemen ze het 

variabele risico weg en wentelen ze dat af op de gemeenschap door 

steun van de staat te eisen en streven ze, terwijl ze in het openbaar 

pleiten voor liberalisme, naar de instelling van een vorm van socia‑

lisme die exclusief is afgestemd op de rijken.
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Conclusie

In de hier beschreven casus hebben legale vuileboordencriminelen 

en illegale georganiseerde misdaad ‘onderhandelbaar gereguleerde’ 

ruimten geëxploiteerd. Zelfs op plaatsen waar regels en controles 

bestaan en worden gehandhaafd, is niet te voorkomen dat er finan‑

ciële prikkels ontstaan en een mentaliteit van ‘winst tegen elke prijs’ 

die ertoe leiden dat bepaalde activiteiten ondergronds verdwijnen 

en er bedrijven ontstaan die geld verdienen aan het omzeilen van 

regels en controles. Dergelijke resultaten zijn op verschillende 

manieren problematisch en schadelijk: voor de wet, voor het leven 

van de burgers en voor de volksgezondheid.

De moeilijkheden van het vinden van passende en effectieve straf‑ 

en civielrechtelijke rechtsmiddelen voor dit specifieke terrein van 

milieuschendingen en ‑misdrijven zijn inmiddels bekend en de 

problemen van de ontoereikendheid van de regelingen en mid‑

delen voor de handhaving van de regels en wetten zijn algemeen en 

internationaal beschreven (Hutter, 1986; Du Rees, 2001; De Prez, 

2000). Deze situatie geldt in een groot aantal verwante gebieden 

van georganiseerde misdaad, organisatiecriminaliteit en wit‑

teboordencriminaliteit die te maken hebben met ‘overtredingen 

van de wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid, milieu, 

consumenten of voedsel die worden gepleegd door grote multina‑

tionals en lokale bedrijven’ (Croall, 2009, p. 167). Georganiseerde 

vormen van misdaad die actief zijn als illegale ondernemingen, 

dikwijls met legale dekmantels, ontlopen vaak effectieve straffen en 

maatregelen. Dit is mogelijk door intimidatie en corruptie en door‑

dat ze nuttig zijn voor legitieme ondernemingen, die hen gebruiken 

om criminele praktijken te externaliseren, formeel buiten de deur te 

houden (Szasz, 1986, p. 23). Waar dergelijke ondernemingen en hun 

delicten worden behandeld als organisatiecriminaliteit blijkt de wet 

vaak, zoals Punch (2009, p. 52) het uitdrukt, ‘zwak, zo niet machte‑

loos’ te zijn: ‘De wet is in zekere zin slechts papier, een verklaring 

van morele afkeuring of intentie, of wat de “wet in de boeken” wordt 

genoemd.’ Lokale, nationale en internationale instanties beschik‑

ken vaak over slechts beperkte middelen in omvang en impact om 

milieuregels te handhaven en op schendingen te reageren, los van 

het feit dat ook de uitoefening van deze verantwoordelijkheid soms 

te wensen overlaat.
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Om vooruitgang te boeken zijn nieuwe bevoegdheden en regelingen 

nodig, maar we mogen niet vergeten dat er ook veel moet worden 

herinnerd, opnieuw geleerd en opnieuw toegepast op basis van eer‑

dere ervaringen met organisatiecriminaliteit, corrupte overheden 

en frauduleuze bedrijven.
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Witwasmethoden bij 
grensoverschrijdende 
milieucriminaliteit

W.P.E. van der Leest en G.J. van der Zon*

In (wetenschappelijke) analyses over milieucriminaliteit is zel‑

den aandacht besteed aan het witwassen van wederrechtelijk 

verkregen vermogen. In 1998 hebben Faure en De Roos de moge‑

lijkheden beschreven om wederrechtelijk verkregen voordeel bij 

milieudelicten te berekenen. Dit is een van de schaarse publicaties 

over dit thema. Eigenlijk is dat vreemd: immers, het belangrijk‑

ste motief om milieucriminaliteit te plegen is de financiële winst. 

Politiemilieuexpert Van der Kamp stelt: ‘In deze criminaliteitsvorm 

gaat meer geld om dan bijvoorbeeld in de productie van en handel in 

drugs. Het zijn heel grote zaken, met heel grote spelers die een deel 

van de wereldeconomie bepalen’ (Sengers, 2011).

In dit artikel zijn grensoverschrijdende witwasmethoden die in de 

milieubranche worden toegepast in kaart gebracht. Via twee lijnen 

hebben wij gezocht naar grensoverschrijdende witwasmethoden. 

Via de eerste lijn hebben wij een inventarisatie gemaakt  van de 

beschikbare literatuur.  Parallel aan het literatuuronderzoek heb‑

ben wij een enquête uitgezet. Ten behoeve van de bestrijding van 

milieucriminaliteit  beschikt de Nederlandse politie over zes inter‑

regionale milieuteams, vierentwintig regionale milieuteams. Voorts  

houden ook drie diensten binnen het Korps landelijke politiedien‑

sten zich met de bestrijding bezig. Naast deze politiediensten zijn 

ook de inlichtingen‑ en opsporingsdienst van de Inspectie Leefom‑

geving en Transport, de Nederlandse Voedsel‑ en Warenautoriteit, 

de douane, de Fiscale inlichtingen‑ en opsporingsdienst (FIOD) en 

het Functioneel Parket bezig met de aanpak van milieucriminaliteit. 

Vertegenwoordigers van deze diensten zijn aangeschreven en in 

voorkomende gevallen persoonlijk geïnterviewd. Opvallend was dat 

een groot aantal aangeschrevenen meldt geen informatie omtrent 

* Drs. Wouter van der Leest en mr. George van der Zon zijn werkzaam bij de dienst IPOL 
van het Korps landelijke politiediensten (KLPD).
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witwassen voorhanden te hebben. In bestuurlijke of strafrechte‑

lijke onderzoeken waren deze instellingen kennelijk nog nooit met 

witwasconstructies in aanraking gekomen of hadden deze niet als 

zodanig herkend. Op zich is deze constatering niet verwonderlijk, 

omdat het financieel rechercheren op het terrein van milieucrimi‑

naliteit bezig is met een inhaalslag. In de praktijk hoort men vaak 

kreten als: ‘Milieucriminaliteit is al moeilijk genoeg en nu ook nog 

dat ingewikkelde financieel rechercheren!’ Dit gegeven maakt de 

beschrijving van dit fenomeen lastig.

Met milieudelicten kan veel geld worden verdiend. De binnen deze 

branche gebruikelijke geld‑goederenstroom werkt dit in de hand. 

In tegenstelling tot het gewone handelsverkeer loopt de geldstroom 

in dezelfde richting als de goederenstroom. Een afnemer van afval 

krijgt naast het afval ook een geldelijke vergoeding voor de beoogde 

verwerking hiervan. Dit is een uitgelezen mogelijkheid voor fraude. 

Hierdoor hoeven er niet altijd (ingewikkelde) witwasconstructies te 

worden gebruikt om het geld een legaal aanzien te geven. Legale en 

illegale (geld)stromen kunnen gemakkelijk worden vermengd. Een 

deel van het wederrechtelijk verkregen voordeel kan via eenvou‑

dige manipulatie in de financiële boekhouding een legaal aanzien 

verkrijgen. Dit maakt de detectie voor de opsporing lastig.

In dit artikel richten wij ons op de beschrijving van grensoverschrij‑

dende witwasmethoden. Door het gebrek aan overzicht over het 

gehele opsporingsveld kunnen we geen betrouwbare uitspraken 

doen over de aard en omvang van het witwassen op dit terrein. 

Van Duyne (2006) stelt overigens dat het op een wetenschappelijk 

verantwoorde manier vaststellen van de omvang van witwassen in 

Nederland überhaupt onuitvoerbaar is. Dit artikel moet dan ook 

worden gezien als het product van een explorerend onderzoek. Alvo‑

rens de witwasmethoden te beschrijven, wordt kort gedefinieerd wat 

milieucriminaliteit is en wat wij verstaan onder witwassen.

Milieucriminaliteit en witwassen: kernbegrippen

Milieucriminaliteit omvat strafrechtelijk, bestuursrechtelijk en/

of ethisch verwijtbaar gedrag op het terrein van de milieuwet‑ en 

‑regelgeving dat (aannemelijk) milieuschade tot gevolg heeft 

en waarmee tegelijkertijd (bedrijfs)economisch voordeel en/

of immaterieel gewin wordt nagestreefd. In dit artikel staat de 
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strafrechtelijke component centraal. De milieubranche bestaat 

uit een breed scala aan ondernemingen, zoals bedrijven die afval 

verwerken, verontreinigingen schoonmaken, vuurwerk verkopen, 

handelen in zeldzame diersoorten of handelen in metalen. Vrijwel 

elke activiteit biedt een gelegenheid om op een illegale wijze geld te 

verdienen; soms heel veel geld.

Het begrip witwassen is moeilijk te definiëren. Unger e.a. (2006) 

inventariseerden achttien verschillende definities van witwassen. 

Zij onderscheidden juridische, politieke en economische definities. 

Witwassen kan worden omschreven als het geheel van handelingen 

dat nodig is om gelden die afkomstig zijn van criminaliteit een 

ogenschijnlijk legale herkomst te geven (PEO, 1996). In dit artikel 

hanteren wij de ruimere juridische definitie. Deze definitie verschilt 

bij vergelijking tussen landen het minste en is daarmee het beste 

bruikbaar om grensoverschrijdende vormen van witwassen te 

analyseren (Unger e.a., 2006). 

In het Wetboek van Strafrecht zijn drie strafbepalingen over 

witwassen opgenomen, te weten de artikelen 420bis (opzettelijk 

witwassen), 420ter (gewoonte witwassen) en 420quater (schuld wit‑

wassen). Een van de bestanddelen in deze artikelen betreft de term 

‘voorwerp’. Alleen met voorwerpen kan worden witgewassen. Onder 

voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten. 

Het ruime bereik van het delictbestanddeel ‘voorwerp’ betekent 

dat veel meer gedragingen onder witwassen vallen dan hetgeen 

in de doelstelling van de oorspronkelijke wet is genoemd en dan 

hetgeen er in het gewone spraakgebruik onder wordt verstaan. Door 

het ruime bereik van het begrip ‘voorwerp’ zijn de witwasartikelen 

inmiddels ook toegepast in milieuzaken, waarin ‘koper’, ‘grond’ en 

‘vogels’ werden witgewassen.

Witwassers bestaan in alle soorten en maten. Variërend van 

personen die een gestolen partij metaal recyclen tot een crimi‑

nele organisatie die complexe constructies opzet om tientallen 

miljoenen euro’s tegelijk een legaal aanzien te geven. Op basis 

van de complexiteit van de witwasconstructie, de omvang van 

het daarmee gemoeide bedrag en de herkomst van dit geldbedrag 

kunnen verschillende categorieën worden onderscheiden. Tijdens 

ons onderzoek viel de sluwheid van deze constructies op. Veel 

constructies sluiten naadloos aan op de legale bedrijfsactiviteiten 

en zijn hierdoor voor de betrokkenen gemakkelijk uitvoerbaar. Voor 

de beschrijving van deze categorieën maken wij gebruik van een 
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 analogie met de voetbalwereld. De klassen bestaan uit de eerste 

divisie, de eredivisie en de Champions League. De besproken klas‑

sen zullen in de achtereenvolgende paragrafen worden besproken in 

volgorde van eenvoudig naar complex witwassen.

Eerste divisie witwassers

In de eerste divisie treffen we onder andere (il)legale vuurwerk‑

handelaren, kleine metaalhandelaren, visfraudeurs, handelaren in 

gestolen of omgekatte voorwerpen en agrariërs aan. Kenmerkend 

voor deze klasse is dat het grootste deel van de handel met con‑

tant geld wordt verricht. Zowel de aankoop van de illegale waar 

(bijvoorbeeld gestolen koper) als de verkoop vindt op deze wijze 

plaats. Er zijn aldus zwartgeldcircuits die zwart blijven. Hierbij 

vormen de landsgrenzen geen belemmering; zeker niet binnen het 

Schengengebied met zijn vrijhandelsverkeer. De omzet van deze 

illegale activiteiten wordt slechts beperkt vermengd met de omzet 

van eventuele legale activiteiten. Het gros van de actoren voldoet 

aan de typologie van de local hero (Van de Bunt en Kleemans, 

2007). Local heroes maken handig gebruik van de mogelijkheden 

die de omgeving hun biedt, maar zijn niet in staat deze omgeving te 

ontgroeien. Uit ons onderzoek blijkt dat in de eerste divisie vooral 

mensen actief zijn die makkelijk geld willen verdienen. Voor hen 

maakt het niet uit of de handel legaal of illegaal is. In de praktijk 

lopen deze stromen vaak door elkaar heen. Voor een deel treedt 

hierbij vermenging op.

Vuurwerk

Op het gebied van vuurwerk troffen wij een crimineel samenwer‑

kingsverband aan, waarin voornamelijk Nederlanders actief waren. 

Deze organisatie richtte zich geheel op de Nederlandse markt. De 

deelnemers handelden in illegaal vuurwerk en hadden zich voor 

dat doel in België gevestigd. Dit was een bewuste keuze. In België 

mag in de eerste plaats vuurwerk worden verkocht dat in Nederland 

verboden is. Ten tweede wordt in België nauwelijks gecontroleerd 

op de opslag van vuurwerk. In Nederland ligt dit geheel anders 

na de vuurwerkramp in Enschede. In de derde plaats wordt gean‑

ticipeerd op de Nederlandse opsporing. Grensoverschrijdende 
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opsporing is gebonden aan internationale formaliteiten, hetgeen 

deze onderzoeken gecompliceerd en tijdrovend maakt. De contant 

gegenereerde geldbedragen (variërend van honderden tot duizen‑

den euro’s) werden deels wederom geïnvesteerd in de aankoop van 

illegaal vuurwerk. Deze nieuwe aankopen vonden cash plaats bij 

vuurwerkfabrieken in Italië, Duitsland en Polen. Er ontstond geen 

paper trail. De handelaren smokkelden het geld en het aangekochte 

vuurwerk over de, deels open, landsgrenzen. De pakkans was zeer 

gering. De contante winst werd gebruikt voor het levensonderhoud 

van de betrokkenen. Zwart geld is binnen een gezinshuishouding 

– zeker wanneer landsgrenzen worden overschreden –  tot bepaalde 

hoeveelheden makkelijk besteedbaar en voor opsporingsinstan‑

ties moeilijk te detecteren. Zolang de winsten beperkt blijven, kan 

het geld op deze wijze vrijwel geheel geconsumeerd worden. Een 

te uitbundige levensstijl gaat echter opvallen (Meloen e.a., 2003). 

Werken met contant geld is buiten Europa moeilijker en soms 

onmogelijk. Een voorbeeld betreft de handel in (il)legaal vuurwerk 

met producenten in China. De geografische afstand bemoeilijkt de 

contante handel. Betalingen aan Chinese handelaren dienen giraal 

te worden verricht. In een drietal onderzochte zaken werden con‑

tante bedragen van tienduizenden euro’s witgewassen door deze op 

Nederlandse bankrekeningen te storten. In één geval was dit geld 

tevoren in een bankkluis bewaard. Hierna werd het geld (in)direct 

overgemaakt naar de begunstigde.

In andere branches werken deze witwasmethoden op gelijke wijze. 

Kenmerkend is dat er vooraf geen witwasconstructies zijn gecon‑

strueerd. Pas als daartoe een noodzaak bestaat, wordt een construc‑

tie uitgedacht. De betrokkenen maken daarbij slechts incidenteel 

gebruik van de adviezen van professionele facilitators. Grensover‑

schrijding is niet noodzakelijk voor de gebruikte witwasmethodie‑

ken. De landsgrenzen worden echter wel gebruikt om de illegale 

activiteiten te plegen en opsporing te bemoeilijken. Nationale 

opsporingsdiensten zijn in deze gevallen gebonden aan tijdrovende 

juridische procedures, verschillen in wetgeving, nationale prioritei‑

ten en welwillendheid van de buitenlandse partner.
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Eredivisie witwassers

In de eredivisie wordt gebruik gemaakt van geraffineerdere witwas‑

methodieken. Contant geld wordt bij uitzondering aangetroffen. 

Dit hangt samen met de omvang; het gaat meestal om tienduizen‑

den of zelfs honderdduizenden euro’s per jaar. Slechts een klein 

deel van de winsten wordt nog consumptief besteed. Het grootste 

deel gaat op aan beleggingen en investeringen. De witwascon‑

structies zijn goed doordacht. Er wordt bewust gebruik gemaakt 

van meerdere nationale en internationale rechtspersonen, waarbij 

de landsgrenzen slim worden gebruikt. Opsporing wordt hierdoor 

gecompliceerder. Kenmerkend is dat wederrechtelijk verkregen 

voordeel (deels) in de boekhouding wordt verwerkt. Hierdoor 

krijgt dit geld de schijn van rechtmatigheid. Bedrijven die deze 

witwasmethoden toepassen, houden een schone schijn op naar de 

buitenwereld: windowdressing. Op het eerste gezicht lijken deze 

bedrijven volkomen legaal te opereren. In deze categorie werden 

door ons zes verschillende witwasmethodieken aangetroffen. Een 

viertal methoden zal worden besproken. Van deze vier methodieken 

hebben wij daadwerkelijk grensoverschrijdende voorbeelden in ons 

onderzoek aangetroffen.

Schijnlegitimiteit

Het bezit van een onderneming biedt op zich al een mogelijkheid om 

illegale winsten een legaal aanzien te geven. Grensoverschrijdende 

handelsstromen bieden door het im‑ en exportelement nog betere 

mogelijkheden. In het algemeen wordt de volgende gang van zaken 

aangetroffen. Een handelaar voert vanuit het buitenland een 

bepaalde stof (bijvoorbeeld antibiotica of melkpoeder) in. Op papier 

wordt deze stof vervolgens naar het buitenland geëxporteerd. In 

werkelijkheid blijft deze stof in Nederland en wordt gebruikt om 

illegale activiteiten mee te plegen, waarmee wederrechtelijk verkre‑

gen voordeel wordt gegenereerd. Het bedrijf verricht (in de meeste 

gevallen) geen andere bedrijfsactiviteiten. Het voordeel wordt in de 

bedrijfsboekhouding als legale handelsactiviteit opgenomen waar‑

over de noodzakelijke belastingen worden voldaan. Op deze wijze 

wordt boekhoudkundig illegaal verkregen geld witgewassen tot 

legaal verkregen geld (zie Figuur 1).
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Figuur 1 Witwassen en schijnexport
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Een complexere vorm van deze constructie is in een onderzoek naar 

vleesfraude aangetroffen. Een handelaar importeerde paardenvlees 

naar Nederland. Naar dit vlees is in Nederland nauwelijks vraag. 

Aan het geïmporteerde vlees werden supplementen toegevoegd en 

tevens werd de omschrijving van dit vlees gewijzigd. Het vlees werd 

zelfs voorzien van een halalverklaring. Vervolgens exporteerde de 

handelaar het nu veel waardevollere vlees voor de verkoop naar het 

buitenland. Voor de im‑ en export maakte de handelaar gebruik 

van Nederlandse besloten vennootschappen (bv’s) die regelmatig 

werden vervangen. Op deze wijze werd een volledig overzicht van de 

illegale activiteiten afgeschermd en kon het betalen van belasting 

tot een minimum worden beperkt. Na verkoop van het ‘omgekatte’ 

vlees werd de opbrengst op een rekening van een Cypriotische 

rechtspersoon gestort. Op het oog zou dit een legale constructie 

kunnen zijn. In werkelijkheid vond continue fraude plaats. Het 

witgewassen voordeel werd in een aantal legale projecten in binnen‑ 

en buitenland geïnvesteerd. Er werden bijvoorbeeld investeringen 

gedaan in Spaans onroerend goed en een schoonheidssalon. Door 

het gebruik van het im‑ en exportelement worden overzicht en 

controle door nationale instanties sterk bemoeilijkt. Elke instantie 

ziet slechts een deel van een op het oog legaal lijkende constructie. 

Argwaan wordt hierdoor voorkomen.

Voorrangsrechten

Een voorrangsrecht is een recht waarbij een schuldeiser ten koste 

van andere schuldeisers als eerste het recht krijgt op de verkoop‑

opbrengst van een bepaald goed. Door slim gebruik te maken van 
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voorrangsrechten met buitenlandse rechtspersonen kan eveneens 

handig worden witgewassen. Deze methodiek werkt in het algemeen 

als volgt. Een Nederlandse rechtspersoon wordt gebruikt voor het 

plegen van milieudelicten. De rechtspersoon wordt bestuurd door 

een directeur‑grootaandeelhouder. Een andere bestuursconstructie 

is evenwel mogelijk. In deze rechtspersoon is noodzakelijkerwijs 

enig kapitaal in de vorm van zaken en/of vermogensrechten aanwe‑

zig. De vermogensrechten kunnen binnen deze witwasconstructie 

bijvoorbeeld de vorm aannemen van vorderingen op debiteuren. Op 

dit kapitaal wordt in ruil voor een geldlening een recht van hypo‑

theek en/of pand (voorrangsrechten) gevestigd. Dit recht komt toe 

aan een buitenlandse, door de organisator gecontroleerde, rechts‑

persoon. De constructie wordt zodanig opgezet dat de relatie tussen 

de buitenlandse rechtspersoon en de directeur‑grootaandeelhouder 

niet zichtbaar is. Het bedrag van de geldlening wordt zo snel moge‑

lijk en in ieder geval voor de pleegdatum van de milieudelicten aan 

de Nederlandse rechtspersoon onttrokken.

Deze onttrekking kan bijvoorbeeld via een management‑ of consul‑

tancyfee plaatsvinden. Ook het illegaal verkregen bedrijfsresultaat 

verdwijnt langs deze weg. Na deze onttrekkingen blijft alleen een 

klein bedrijfskapitaal in enigerlei vorm over. Door het plegen van 

de strafbare feiten loopt de Nederlandse rechtspersoon vol met geld‑

boeten, dwangsommen en overige geldvorderingen, hetgeen tot een 

onafwendbaar faillissement leidt. Via de gevestigde voorrangsrech‑

ten kan het laatste kapitaal bij faillissement voortijds gemakkelijk 

naar het buitenland worden overgeheveld. De betrokken schuldei‑

sers met in sommige gevallen honderdduizenden euro’s aan vorde‑

ringen hebben het nakijken. Voor het strafrechtelijk ontnemen van 

wederrechtelijk verkregen voordeel werkt deze constructie op zijn 

minst belemmerend. Ook belastingen en premies vallen moeilijk te 

verhalen (zie Figuur 2).

Dubbele boekhouding

Een derde methode betreft een listige boekhoudkundige truc. 

Bedrijven met kwalijke intenties werken in veel gevallen met een 

dubbele boekhouding. In de onofficiële geheime boekhouding wor‑

den de werkelijke (zwarte) inkomsten en uitgaven bijgehouden. De 

overheid ontvangt echter gegevens uit de officiële witte boekhou‑

ding, die door de betrokkene fiscaal gunstiger is opgesteld. 
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Figuur 2 Witwassen en voorrangsrechten
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Deze constructie levert voor de frauderende ondernemer onei‑

genlijk, in veel gevallen aanzienlijk, fiscaal voordeel op. Via fiscale 

misdrijven kan worden witgewassen.1 Op deze wijze beschikt een 

bedrijf over een zwarte geldstroom die op velerlei wijze kan wor‑

den gebruikt. Er kunnen bijvoorbeeld diensten worden ingehuurd. 

Denk hierbij aan deels zwart betaald personeel. Om het toezicht 

te bemoeilijken kan gebruik worden gemaakt van internationale 

rechtspersonen. In één milieuzaak werd een deel van de goederen 

legaal en een deel illegaal geleverd. Hiertoe werd gebruik gemaakt 

van vervalste transportdocumenten en valse facturen. De opbrengst 

van de illegale goederen werd op de rekening van een buitenlandse 

rechtspersoon gestort. Door middel van de zwarte geldstroom wer‑

den onder meer nieuwe illegale investeringen gefinancierd. 

Vermenging

Een vierde witwas methode is het vermengen van legaal en ille‑

gaal geld in één boekhouding, wat vrij eenvoudig te realiseren is 

als men de beschikking heeft over een legale onderneming. In de 

ontstane geldstroom zijn de componenten niet meer van elkaar 

te onderscheiden. Over het uiteindelijke ondernemingsresultaat 

werd in de meeste gevallen keurig belasting betaald. In een aantal 

gevallen had deze witwasconstructie een internationale context. 

1 HR 7 oktober 2008, LJN BD2774, NJ 2009, 94.
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Een exporteur van kunststofafval, die systematisch de nationale en 

illegale wetgeving overtrad door in de begeleidende documenten bij 

zijn containers onjuiste informatie te verstrekken, mengde de totale 

opbrengsten op papier keurig in zijn bedrijfsboekhouding. Hiermee 

werd een winst van ongeveer € 2,7 miljoen gegenereerd. In een 

andere zaak werd vervuilde grond vanaf een saneringslocatie afge‑

voerd. Voordat internationaal transport plaatsvond, diende deze 

grond te worden bewerkt. Op papier vond deze bewerking plaats, 

terwijl in werkelijkheid deze grond zonder bewerking illegaal in het 

buitenland werd gestort. De bespaarde kosten werden als gemaakte 

kosten in de boekhouding verwerkt. Hierdoor werd een grotere net‑

towinst geboekt. (Zie Figuur 3) In sommige zaken leek het erop dat 

legale ondernemingen vooral gebruikt werden voor het maskeren 

van illegale activiteiten.

Figuur 3 Witwassen en vermenging
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In dit artikel zijn vier van de zes binnen de categorie eredivisie 

aangetroffen witwasconstructies besproken. De overige twee 

constructies, te weten (1) het ‘leegtrekken’ van een werkmaatschap‑

pij en (2) het manipuleren van de marktwaarde zijn echter eveneens 

grensoverschrijdend toepasbaar. In ons onderzoek troffen wij echter 

geen internationale voorbeelden aan.

In tegenstelling tot de eerste divisie zien we binnen de eredivisie dat 

bewust gebruik gemaakt wordt van de (juridische) landsgrenzen. 

Dit geldt zowel voor de goederenstroom als voor de geldstroom. 

Overheden hebben op deze wijze slechts beperkt zicht op de handel 

en wandel van dit soort kwaadwillende bedrijven. De constructies 

zijn redelijk goed doordacht. Pas na uitgebreid internationaal onder‑
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zoek in de bedrijfsboekhoudingen kunnen illegale activiteiten aan 

het licht komen.

Champions League witwassers

In de eredivisie maken personen of organisaties gebruik van de 

mogelijkheden die hun geboden worden. In de Champions League 

spelen organisaties die actief op zoek zijn naar gelegenheden om 

veel geld te verdienen. De milieusector is voor deze organisaties 

aantrekkelijk omdat er veel geld in omgaat en de (inter)nationale 

wetgeving uitgelezen mogelijkheden biedt. De Champions League 

verschilt ook van de eredivisie door het volume van de omzet. In de 

Champions League gaat het op jaarbasis om vele miljoenen, terwijl 

de omzetten in de eredivisie kleiner zijn.

Emissiehandel

Een goed voorbeeld van zo’n mogelijkheid ontstond bij de invoering 

van emissierechten. Emissierechten zijn ingevoerd om de uitstoot 

van broeikasgassen (onder andere koolstofdioxide en stikstofoxiden) 

terug te dringen. In 2005 is de handel van start gegaan. Bedrijven 

in de aangesloten landen, die aan bepaalde voorwaarden voldoen, 

vallen verplicht onder dit systeem. Deze bedrijven krijgen of kopen 

emissierechten en moeten jaarlijks een hoeveelheid rechten inle‑

veren die overeenkomt met de hoeveelheid CO2 die zij uitstoten. 

Bedrijven die rechten overhouden, kunnen deze verkopen aan 

bedrijven die rechten tekortkomen. Door deze werkwijze ontstaat er 

een prikkel voor bedrijven om hun CO2‑uitstoot te reduceren.

De financiële waarde van de rechten die zich alleen al in het Neder‑

landse register bevinden, bedraagt ongeveer € 15 miljard. Registers 

van landen als Duitsland en Frankrijk bevatten een veelvoud 

hiervan. De waarde van de emissies maakt ze aantrekkelijk voor 

handelaren, maar ook voor kwaadwillenden. Voor kwaadwillenden 

is er nog een ander groot voordeel: het systeem kent nauwelijks 

voorzieningen tegen de fraude. Met emissierechten kan wederrech‑

telijk verkregen voordeel worden witgewassen.

Tijdens ons onderzoek troffen wij de volgende internationale zaak 

aan. Een bedrijf verkocht vanuit Zwitserland 98.000 ton aan rechten 

aan een Nederlands bedrijf. Dit bedrijf verkocht de rechten onmid‑
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dellijk weer door aan een Brits bedrijf. Dit bedrijf verkocht een deel 

van de rechten weer aan het Zwitserse bedrijf. Vervolgens werden 

deze rechten weer aan het Nederlandse bedrijf doorverkocht. 

Deze carrousel werd een aantal keer doorlopen. Deze transacties 

werden digitaal binnen een kwartier uitgevoerd en afgehandeld. 

In werkelijkheid werd steeds (een deel van) dezelfde 98.000 ton aan 

emissierechten verhandeld. Ruim € 5 miljoen kon op deze wijze via 

een btw‑carrousel worden witgewassen (zie Figuur 4).

Figuur 4 Witwassen en de btw‑caroussel
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Maljaars heeft in 2011 in Justitiële verkenningen deze btw‑carrousel 

beschreven. Deze werkwijze is in meerdere Europese landen toege‑

past. De betrokken criminele organisatie heeft daarbij in Nederland 

tientallen miljoenen euro’s verdiend. Voor heel Europa is de schade 

op € 5 miljard geschat (Maljaars, 2011). De leden van het samenwer‑

kingsverband konden hun criminele handelingen vanuit een derde 

land uitvoeren en behoefden zich fysiek niet naar de betrokken lan‑

den te verplaatsen. In sommige gevallen werden voor het verrichten 

van hand‑ en spandiensten, zoals het oprichten en/of aankopen van 

rechtspersonen, strolieden gebruikt. Nadat een nieuwe verleggings‑

regeling werd ingevoerd, daalde heel opvallend het totale volume 

van de handel met 60% (Maljaars, 2011).

Opmerkelijk is dat een dergelijke carrousel niet nieuw is. In het 

verleden is deze methode ook met andere goederen uitgevoerd, 

zoals mobiele telefoons en computerprocessoren. De organisatie 

scande mogelijke nieuwe fraudemogelijkheden af. Dit werd duide‑

lijk uit het gegeven dat zij zich via de aanvraag van vergunningen 

op de energiemarkt wilde begeven. Maljaars (2011) wijst erop dat 

emissierechten geen fysieke goederen zijn, maar wel een heel hoge 

JV_02_12.indd   87 13-4-2012   15:17:17



88 Justitiële verkenningen, jrg. 38, nr. 2, 2012  Groene criminologie

waarde hebben. Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor witwassen. 

Heel duidelijk werd dat de handelingen van de criminele organisatie 

tevoren goed waren uitgedacht.

Financiële injectie

Tijdens ons onderzoek hebben wij bedrijven aangetroffen die zich 

atypisch ten opzichte van de groeiverwachtingen van de branche 

ontwikkelden. De algehele branche vertoonde een krimp, stilstand 

of een lichte groei en deze bedrijven vertoonden een afwijkende 

grote groei. Duidelijk werd dat deze bedrijven werden gefinancierd 

met geld afkomstig van criminele activiteiten. Op deze manier 

konden volop grote investeringen worden gedaan, bedrijfsonder‑

delen worden opgericht en concurrenten worden overgenomen. 

Ook werd op werk ingeschreven tegen een te lage prijs. Op deze 

wijze ontwikkelde een bedrijf zich tot een van de grotere bepalende 

spelers in een branche. Andere bedrijven werden simpelweg over‑

genomen of uit de markt gedrukt. Het gevaar is aanwezig dat door 

deze ontwikkeling concurrentievervalsing optreedt, waardoor de 

marktwerking wordt uitgeschakeld. Een monopolist in een markt 

met hoge toetredingsdrempels kan via prijsverhogingen zijn eerdere 

zwarte investeringen ruimschoots wit terugverdienen. In een van de 

onderzochte zaken werd handig gebruik gemaakt van de verschil‑

lende internationale definiëring van het begrip afval. Afval werd 

geëxporteerd en kon op de plaats van bestemming als een grond‑

stof worden verkocht; een dubbele winstpakker. Immers, voor de 

 afvalverwerking was betaald en voor het leveren van grondstoffen 

werd opnieuw betaald.

Tot slot

Gebruikte witwasmethodieken bij milieucriminaliteit zijn vrijwel 

nooit onderzocht, met als gevolg  dat deze witwasconstructies 

nauwelijks worden herkend. Ook internationaal is men hier wei‑

nig alert op. De laatste jaren is er (inter)nationaal meer aandacht 

voor het afpakken van wederrechtelijk verkregen vermogen. 

Milieucriminaliteit biedt hiervoor een goede gelegenheid. Er gaan 

hele grote bedragen in om. Het plukken van milieucriminelen 

kan als strafrechtelijke maatregel een zeer effectief instrument 
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zijn om deze vorm van criminaliteit te bestrijden. Internationale 

samenwerking is een voorwaarde om grensoverschrijdende milieu‑

criminaliteit doeltreffend te kunnen aanpakken. Alleen op deze 

wijze worden grensoverschrijdende witwasconstructies zichtbaar 

en kan een volledige aanpak plaatsvinden.

Wij hebben een onderscheid gemaakt in een drietal categorieën van 

witwasconstructies. In de eerste categorie, de eerste divisie, gaat het 

om kleine bedrijven en contante geldstromen. Hiervoor zijn ook op 

internationaal vlak geen ingewikkelde witwasconstructies nodig. 

De open grenzen worden in voorkomende gevallen optimaal benut, 

waardoor een zekere afscherming ontstaat en de Nederlandse over‑

heid een achterstand oploopt. In de tweede categorie, de eredivisie, 

gaan grotere bedragen om, waardoor contante inkomsten en uitga‑

ven nauwelijks nog aan de orde zijn. De bedrijven maken optimaal 

gebruik van hun internationale omgeving en kunnen hierdoor een 

deel van hun bedrijfsactiviteiten aan het oog van de Nederlandse 

overheid onttrekken. Het adagium ‘schoenmaker houd je bij je leest’ 

gaat voor hen goed op. De witwasmethodieken zijn gelieerd aan hun 

legale bedrijfsproces. De kans op ontdekking wordt hierdoor nog 

kleiner. De internationale grenzen zijn ideaal om allerlei voorwer‑

pen van identiteit te laten veranderen. Niet alleen geld, maar ook 

afval kan worden witgewassen! Ten slotte komen we bij de Champi‑

ons League. Hierin gaan de actoren bewust op zoek naar internati‑

onale witwasmogelijkheden. De criminele organisaties zoeken, net 

als hackers, naar de zwakke plekken in de systemen. In een aantal 

gevallen wordt gebruik gemaakt van gaten in de wet‑ en regelgeving 

die volledig worden benut. De overheid is zich bij het opstellen van 

milieuwetgeving onvoldoende bewust van dit risico. In de toekomst 

is het zaak om deze wetgeving hier beter op te controleren.
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De illegale handel in beschermde 
diersoorten

D.P. van Uhm*

Illegale dierenhandel is een vorm van criminaliteit die onderbelicht 

is binnen de criminologie.1 Toch doet deze vorm van criminaliteit 

zeker niet onder voor andere vormen van illegale handel (Lynch 

en Stretsky, 2003). De groei van de illegale dierenhandel is er 

mede debet aan dat vele beschermde dieren met uitsterven wor‑

den bedreigd. Het gaat bij illegale dierenhandel niet alleen om de 

handel in levende dieren of planten, maar ook om producten zoals 

dierenhuiden, voedsel, ivoor en toeristische souvenirs afkomstig 

van bedreigde diersoorten. Net als met veel andere producten 

betekent dit dat soorten meer waard worden naarmate er minder 

van zijn (South, 2008). Zo zijn er vanaf januari 2011 43 hoornen 

van neushoorns gestolen uit musea in Europa, 20 bij verzamelaars, 

antiekhandelaren, preparateurs en veilinghuizen en waren er 

6 diefstalpogingen waarbij replica’s zijn meegenomen. Deze hoor‑

nen zouden per kilo meer waard zijn dan goud, met prijzen tussen 

de € 20.000 en € 30.000. We leven kennelijk in een tijd waarin zelfs 

op dode neushoorns wordt gejaagd (Reijngoud, 2011). In dit artikel 

zal worden ingegaan op de regelgeving, de aard en de handhaving 

betreffende handel in beschermde diersoorten.

CITES‑regelgeving

Veel dier‑ en plantensoorten zijn de afgelopen decennia uitgestor‑

ven of op de rand van uitsterven komen te staan, onder meer als 

gevolg van overbevissing, overbejaging en verzameling (Van den 

Berg, 1995; Boekhout van Solinge, 2011). Al in de jaren vijftig werd 

duidelijk dat het voortbestaan van sommige soorten in gevaar werd 

* Drs. Daan van Uhm is als promovendus verbonden aan de vakgroep Criminologie van 
de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht.

1 Congres Culturele Criminologie 2009, lezing dr. T. Boekhout van Solinge over groene 
criminologie, Universiteit Utrecht, 2 juni 2009.
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gebracht door de handel in wilde, in de natuur gevangen dieren. 

Tegen deze achtergrond aanvaardde de International Union for 

Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) een resolu‑

tie, die uiteindelijk in 1973 zou leiden tot afspraken tussen tachtig 

landen over de handel in bedreigde diersoorten. Deze overeenkomst 

wordt ‘The Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora’ (CITES) genoemd en is een wet‑

telijk raamwerk dat de handel in wilde dieren reguleert door middel 

van CITES‑vergunningen. In 1975 trad CITES in werking (Inskipp en 

Wells, 1981; Liddick, 2011). Tegenwoordig nemen 175 landen deel aan 

de conventie. Zij zijn verplicht zich te houden aan de bepalingen van 

de conventie.

Het CITES‑verdrag is een handelsverdrag met als doel de internatio‑

nale handel in wilde dieren en planten mogelijk te maken zonder dat 

deze soorten in hun voortbestaan worden bedreigd. In het CITES‑

verdrag zijn meer dan 30.000 soorten opgenomen. Het verdrag 

bestaat uit drie bijlagen of appendices, die elk een apart bescher‑

mingsniveau kennen:

-	 Appendix I: alle dieren die hierin voorkomen, worden met uit‑

sterven bedreigd. Commerciële handel in uit het wild afkomstige 

exemplaren is dan ook streng verboden.

-	 Appendix II: de dieren op deze lijst worden niet direct bedreigd 

met uitsterven, maar vormen zeker kwetsbare populaties. 

De handel in deze dieren is toegestaan, maar alleen als export‑ en 

importvergunningen zijn verleend.

-	 Appendix III: de soorten waar het land van herkomst bescher‑

ming aan wil bieden. De handel hierin is dan ook gebonden aan 

 speciale procedures.

Voor invoer, uitvoer of wederuitvoer over de buitengrenzen van de 

Europese Unie is een invoervergunning, kennisgeving van invoer, 

uitvoervergunning of wederuitvoervergunning vereist. De Euro‑

pese regelgeving kent naast deze vergunningen het EG‑certificaat 

voor eigendomsoverdracht, commerciële handelingen en vervoer 

binnen de Europese Unie. Deze regelgeving is ook in Nederland 

van kracht. CITES beschermt alleen soorten waarin internationaal 

wordt gehandeld en die (mogelijk) met uitsterven worden bedreigd. 

Dit betekent dat veel dier‑ en plantensoorten niet onder het CITES‑

verdrag vallen en vrij kunnen worden verhandeld (Van Bockhoven, 

1994; Oldfield, 2003).
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Vraag en aanbod

Europa is een van de grootste wereldmarkten op het gebied van 

illegale dierenhandel (Europol, 2011). Per jaar komen er miljoenen 

beschermde dieren en miljarden beschermde dierproducten Europa 

binnen, waarvan naar schatting honderdduizenden exotische dieren 

de Nederlandse grens over komen. Maar liefst 25% van de internatio‑

nale handel in wildlife, waaronder dierenhandel, wordt beschouwd 

als illegaal (UNICRI, 2009). Interpol schat de waarde van de illegale 

handel in wilde dieren tussen de $ 10 miljard en $ 20 miljard per jaar, 

waarbij de omzet vergelijkbaar is met de drugs‑ en wapenhandel 

(Liddick, 2011; McMurray, 2008; Schneider, 2008).

Tussen 2005 en 2009 werden jaarlijks meer dan 317.000 levende 

vogels, 2 miljoen levende reptielen, 2,5 miljoen krokodillenhuiden, 

1,5 miljoen hagedissenhuiden, 2,1 miljoen slangenhuiden, 73 ton 

kaviaar, 1,1 miljoen stukken koraal en bijna 20.000 jachttrofeeën 

verhandeld.2 Europa is een van de belangrijkste importeurs van 

reptielen en reptielproducten. De Europese Unie importeerde tussen 

2000 en 2005 gemiddeld per jaar 3,4 miljoen hagedissen huiden, 

2,9 miljoen krokodillenhuiden en 3,4 miljoen slangenhuiden. 

Tegelijkertijd werden 0,2 miljoen schildpadden, 1,2 miljoen hagedis‑

sen en 0,3 miljoen levende slangen geïmporteerd voor de handel in 

huisdieren (Engler en Parry‑Jones, 2007).

Tussen 2000 en juni 2011 hebben in de Europese Unie 31.000 CITES‑

gerelateerde inbeslagnames plaatsgevonden. Nederland is een van 

de belangrijkste handelsknooppunten met de Rotterdamse haven en 

luchthaven Schiphol.3

Bepaalde dierproducten zijn zeer veel waard. Zo brengt een 

 babygorilla op de zwarte markt $ 40,000 op, is een tijgerhuid $ 35,000 

waard en betaalt men voor berengal $ 200.000 per pond. Daarnaast 

kan de waarde aanzienlijk groeien naarmate het product zich verder 

in de handelsketen bevindt. Bijvoorbeeld, een grijze papegaai uit 

Ivoorkust kost $ 20 om te vangen, wordt vervolgens voor $ 100 geëx‑

porteerd en kan voor $ 600 geïmporteerd worden en uiteindelijk voor 

$ 1.100 verkocht in de detailhandel (Liddick, 2011).

Veel illegale dieren of dierproducten komen uit arme landen die 

eenvoudig papieren verschaffen waaruit blijkt dat dieren gekweekt 

2 www.traffic.org/trade/.
3 E-mailcorrespondentie Traffic, 27 maart 2012.
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zijn; in werkelijkheid zijn ze echter in het wild gevangen. Ook zijn er 

landen die rommelen met hun CITES‑exportquotum, zodat dieren 

die bijvoorbeeld in de Democratische Republiek Congo gevangen 

zijn via Zuid‑Afrika legaal worden uitgevoerd als exportquotum 

van Zuid‑Afrika naar Nederland.4 Over het algemeen bevinden de 

exportlanden zich in Zuid‑Amerika, Centraal‑Amerika, Azië, Oost‑

Europa en Afrika en liggen de importlanden in Noord‑Amerika, 

West‑Europa, het Midden‑Oosten, Japan en Singapore. Sommige 

landen zijn import‑ en exportlanden, zoals China, Australië, Canada 

en Zuid‑Afrika (Liddick, 2011). Nederland staat bekend als door‑

voerland (Van Uhm, 2009). De criminele activiteiten verschillen 

van land tot land, afhankelijk van de lokale flora en fauna. Handels‑

routes worden gekozen via landen met een zwakke regulering, 

weinig controles en lage straffen (Wyatt, 2012).

Fraude, witwassen en smokkel

In de illegale dierenhandel worden verschillende methoden toe‑

gepast (Van den Berg, 1995; Liddick, 2011; Sun Wyler en Sheikh, 

2009):

-	 verstoppen van handelswaar bij luchtvervoer;

-	 omzeilen van vervoerscontrole;

-	 illegale import per schip en per post;

-	 vermelding van onjuiste gegevens op documenten;

-	 frauderen met naamgeving;

-	 verhandelen van wildvang in plaats van gekweekte exemplaren;

-	 als toeristisch souvenir;

-	 handelen in gestolen wildlife;

-	 witwassen van geld.

De dieren of dierproducten komen Nederland binnen via de boot, 

het vliegtuig, de post of per auto. Het komt zelfs voor dat mensen 

dieren op hun lichaam smokkelen. Evenals met drugs verzint men 

steeds weer nieuwe methoden om door de controles heen te komen. 

4 KVR26333, nr. 2108. Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de ministers van Land-
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Justitie over de moedwillige slechte hand-
having van het verbod op de smokkel van exotische dieren in Nederland (ingezonden 
13 juli 2006); antwoord.
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Zo worden er koffers met dubbele bodems onderschept, met alliga‑

tors en leguanen, en vrachtschepen die de havens binnenkomen met 

verborgen ladingen ivoor (Van Uhm, 2009). Het transport is vaak 

berekend op een percentage dieren dat het overleeft. Er zijn smokke‑

laars die twintig vogels vervoeren, waarbij er ingecalculeerd wordt 

dat slechts twee het transport overleven. Als slechts een deel de 

tocht overleeft, is de smokkel nog steeds lucratief (Kreveld, 2007b). 

Bepaalde diersoorten lenen zich beter voor verberging dan andere. 

Vogelspinnen, reptielen, vetplanten, cactussen en veel andere 

producten worden per post verstuurd. Maar ook grotere dieren, zelfs 

olifanten, worden incidenteel in beslag genomen tijdens controles 

(Van Uhm, 2009). Ten slotte worden beschermde soorten onder een 

andere soortnaam ingevoerd. Zo zijn er streng beschermde CITES‑

Bijlage I‑soorten die veel lijken op soorten van CITES‑Bijlage II. En 

soms lijken beschermde soorten op onbeschermde soorten, zodat 

alleen een expert het verschil kan zien (Bastmeijer en Kreveld, 2008).

Georganiseerde criminaliteit

In de illegale dierenhandel zijn, naast kleine criminele netwerken, 

grote criminele organisaties actief. Georganiseerde Chinese mis‑

daadorganisaties opereren vanuit Hong Kong en leveren traditionele 

Chinese medicijnen, die derivaten van bedreigde diersoorten 

bevatten – zoals tijgerbotten – aan Noordwest‑Europa. Binnen de 

Europese Unie zijn georganiseerde groepen actief die gespeciali‑

seerd zijn in het vervalsen van papieren. Met behulp van vervalste 

documenten worden de illegaal uit het wild verkregen dieren wit‑

gewassen als ‘gefokt in gevangenschap’ (Clark, 2008; Europol, 2011). 

Ook criminele drugsbendes in Brazilië, Colombia en Mexico leveren 

op grote schaal bedreigde diersoorten aan de Europese Unie en de 

Verenigde Staten (Europol, 2011; Sun Wyler en Sheikh, 2009). Vaak 

gaat de illegale dierenhandel samen met andere vormen van cri‑

minaliteit en worden de smokkelroutes voor wapens en drugs ook 

gebruikt voor de dierenhandel (UNICRI, 2009; White, 2011). Een 

confrontatie met lokale politie kan leiden tot bloederige taferelen. 

Zo werden er begin 2012 in Kameroen vijfhonderd olifanten afge‑

slacht door zwaarbewapende criminele bendes uit Tsjaad en Sudan. 

Met de verkoop van het ivoor zouden de bendes hun wapenhandel 
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kunnen financieren. Bij een ingreep van de lokale autoriteiten sneu‑

velden in januari 2012 zes soldaten uit Tsjaad.5

Knelpunten in de handhaving

De mogelijkheden voor illegale handel in beschermde dier‑ en plan‑

tensoorten zijn aanzienlijk gegroeid sinds het Verdrag van Schengen 

(vrij verkeer van personen tussen de Schengenlanden) en de uit‑

breiding van de Europese Unie. Niet alleen is de Europese Unie een 

van de belangrijkste afzetmarkten, maar ook weten de handelaren 

precies op welke luchthavens regelmatig wordt gecontroleerd, en 

op welke niet of nauwelijks. Bovendien weten ze in welk land ze de 

grootste kans hebben om een invoervergunning te verkrijgen op 

valse gronden (Engler en Parry‑Jones, 2007). In de praktijk kan het 

zijn dat een illegale dierenhandelaar zonder CITES‑papieren in 

Spanje minder snel wordt opgepakt dan elders (Van Uhm, 2009).

Een ander handhavingsprobleem is het onderscheid tussen 

gekweekte en uit het wild gehaalde beschermde dieren. De meeste 

gekweekte dieren kunnen legaal worden verhandeld, de uit het 

wild afkomstige dieren niet. In een poging om het onderscheid 

 duidelijker te maken is een chip ingevoerd voor gekweekte dieren. 

Maar het is niet te controleren waar de dieren zijn gechipt, wat kan 

leiden tot fraude. In de vogelhandel moet een ring aan een pootje 

aan tonen dat een vogel gekweekt is. Er zijn echter geen eenduidige 

eisen gesteld aan vogelringen, met als gevolg dat men vogels vangt 

uit het wild en ze een vogelring omdoet (Kreveld, 2007b; LNV, 2007).

De verantwoordelijke handhavende organisaties in Nederland zijn 

de douane voor controle aan de grens, de politie voor het binnen‑

land en het Functioneel Parket voor de opsporing en vervolging 

betreffende strafzaken. Daarnaast functioneert de Nederlandse 

Voedsel‑ en Warenautoriteit als controlerende opsporingsdienst en 

de Dienst Regelingen geeft in‑ of uitvoervergunningen af, indien de 

legale herkomst van beschermde diersoorten of producten achter‑

haald kan worden. In de praktijk blijkt dat de intensiteit waarmee 

milieuwetten worden gehandhaafd, afhankelijk is van de inzet 

van één of enkele enthousiaste individuen binnen een organisatie. 

5 Trouw, 25 februari 2012.
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Ook worden vaak andere prioriteiten gesteld (LNV, 2007). Uit een 

onderzoek van het WODC blijkt dat de politie weinig grip heeft op 

milieucriminaliteit en dat de korpsleiding het belang van bestrij‑

ding onvoldoende inziet. Er is weinig opsporingsonderzoek op 

het terrein van milieucriminaliteit, waardoor zaken blijven liggen 

(WODC, 2006).

Daarnaast vormt internet een groeiend probleem binnen de hand‑

having op het gebied van illegale dierenhandel. Een groot aantal 

inheemse en uitheemse diersoorten die onder bescherming en/of 

strikte controle staan, worden aangeboden via internet (Van den 

Brink, 2012). Tot slot weten burgers niet altijd waar ze op moeten 

letten als ze een dier aanschaffen (LNV, 2008). Het gebeurt vaak dat 

mensen onbewust de wet overtreden. Bijvoorbeeld toeristen met 

souvenirs of burgers met beschermde exotische huisdieren (Van 

Uhm, 2009).

Conclusie

Illegale dierenhandel is een interessant onderzoeksthema binnen 

de groene criminologie. Bedreigde diersoorten worden steeds meer 

waard naarmate de aantallen afnemen. De handhaving blijkt las‑

tig te zijn vanwege vervalsingen in vergunningen, het moeilijk te 

achterhalen verschil tussen kweek en uit het wild komende dieren 

en de handel via internet. De handelsroutes worden gekozen via 

landen met zwakke controle, waarna de handel vrij doorgevoerd 

kan worden binnen de Europese Unie. De illegale handel in dier‑

soorten behelst diverse vormen van criminaliteit. Van toeristen die 

per ongeluk een souvenir meenemen tot aan criminele organisaties 

die eveneens betrokken zijn bij andere vormen van criminaliteit. De 

hoge winst, de lage pakkans en de lage strafmaat maken deze vorm 

van criminaliteit aantrekkelijk. Hoewel illegale dierenhandel een 

groeiend mondiaal probleem lijkt te zijn, met de Europese Unie als 

belangrijke importeur, wordt hieraan geen prioriteit gegeven.
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Summaries

Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published eight 

times a year by the Research and Documentation Centre of the 

Dutch Ministry of Security and Justice in cooperation with Boom 

Lemma uitgevers. Each issue focuses on a central theme related to 

judicial policy. The section Summaries contains abstracts of the 

internationally most relevant articles of each issue. The central 

theme of this issue (no. 2, 2012) is Green criminology.

Deforestation and criminology
T. Boekhout van Solinge

Illegal deforestation is generally not considered as a criminological 

subject but in this article it is argued that it can easily be consid‑

ered as such. The central question that is addressed here is how 

the theme of deforestation, which clearly fits into the new realm 

of green criminology, relates to more traditional criminological 

concepts. This question is discussed through various case studies: 

the Brazilian Amazon (mainly Brazil), Central Africa (mainly the 

Democratic Republic of Congo), South East Asia (mainly Indonesia), 

Russian Siberia, and Pakistan’s Swat forests. The case studies show 

that there are actually many victims of deforestation, both human 

and non‑human, and that deforestation is linked to a variety of 

other crimes and harms as well. It is concluded that even without 

taking a green criminological perspective, several concepts of 

criminology apply to illegal deforestation practices: governmental 

and state crimes, corporate crimes, and various types of organized 

crime.

People and other animals in criminology
J. Janssen

Criminology usually focuses on the human experience. The rela‑

tively few criminological publications that do pay attention to 

animals, are very often written from an anthropocentric perspec‑

tive in which animals are portrayed as passive objects and in terms 

of their usefulness to humans. Is this a satisfactory situation? Some 

criminologists would answer this question with a sincere ‘no’. 

For example Beirne and Cazaux have pleaded for a non speciesist 

criminology, meaning a criminology that does not take other than 
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the human species for granted. This is not a plea for an entire new 

criminology, but an appeal for more attention on negative outcomes 

of human behaviour regarding animal welfare. In this article some 

examples of research options are described.

E‑waste: The dark side of electronics consumption
M. van Huijstee and T. Steinweg

Electric and electronic waste (e‑waste) is the fastest growing waste 

stream worldwide: 50 million tons of electronic waste each year. 

Part of it is exported, often illegally, from industrialised countries 

to e‑waste hubs like Ghana, Nigeria, India, and China. E‑waste 

often contains both valuable metals as well as toxic substances. 

The high value of metal is the main reason for imports by countries 

like Ghana, Nigeria, and China. However, the recycling methods in 

these countries are not tailored to responsible recycling of the toxic 

elements of e‑waste, thereby causing major negative environmental 

and health effects. Also, the recycling methods in those countries 

are less efficient, which leads to the loss of valuable metals and to 

an increase in the mining of virgin metals. In this way the e‑waste 

problem is directly related to the social and environmental prob‑

lems at the beginning of the electronics chain. This article explores 

the e‑waste problem from a value chain perspective and proposes 

policy measures that could diminish Europe’s contribution to the 

problem.

Green criminology and dirty collar crime
V. Ruggiero and N. South

As a contribution to literature drawing together green criminology 

and studies of organized and corporate crime, this paper provides 

a case study of crimes and public health harms linked to the Naples 

garbage disposal crisis. The context is the inability of modern 

consumer society to cope with the problem of mass production of 

waste. In turn this leads to opportunities for both legal and criminal 

entrepreneurs to offer services that promise but fail to ‘dispose’ of 

the problem. The analysis draws upon environmental law and clas‑

sic studies of organised crime.

JV_02_12.indd   102 13-4-2012   15:17:18



103Summaries

Money laundering in cross border environmental crime
W.P.E. van der Leest and G.J. van der Zon

The laundering of criminal proceeds from environmental crime 

has so far received little attention. This is to some extent surprising 

because environmental crime is one of the most profitable types of 

crime. Criminal proceeds are in many cases bigger than in the drug 

trade. In this article three different categories of money laundering 

are described. The authors use an analogy with soccer to describe 

these categories. In ‘division one’ transactions are almost all in 

cash. The illegal goods, for instance fireworks, can be bought and 

sold with cash money. There is hardly any need to launder money 

and the border is barely an obstacle. In the ‘premier league’ the bor‑

der plays an important role to launder money. The authors identify 

several methods of money laundering such as the mixing of legal 

and illegal trade, the use of double‑entry bookkeeping and the use 

of priority rights. In the ‘Champions League’ criminal groups cre‑

ate an opportunity to make money illegally and to launder their 

criminal proceeds. For example the EU‑wide introduction of CO2 

emissions trading created an opportunity for VAT fraud.

The illegal trading of protected animal species
D.P. van Uhm

Many species are threatened with extinction today. Certain ani‑

mal species are becoming scarce and thus more valuable. Illegally 

traded animals and animal products are exported by relatively poor 

countries. These easily provide exporting papers that demonstrate 

that animals are bred in captivity, when in reality they are caught 

in the wild. In general illegally traded animals originate from South 

and Central America, Asia, Eastern Europe and Africa. Europe is a 

major importer. Since illegal trade in animals is booming business, 

it is not uncommon for illegal traders in exotic animals to be associ‑

ated with other forms of organised crime. Due to a relatively low risk 

of prosecution and high profits to be made, the trade in rare species 

has become very attractive.
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Internetsites

De volgende internetsites hebben betrekking op het thema van dit 

nummer van Justitiële verkenningen. De informatie is ook te raadple‑

gen op de website van het WODC, www.wodc.nl, door te klikken op 

‘publicaties’ en ‘Justitiële verkenningen’.

www.basel.int
Op deze site is onder andere de tekst te vinden van de Basel 

Conventie over grensoverschrijdend transport van gevaarlijk afval 

en de verwerking daarvan. Verder informatie over de aangesloten 

lidstaten, projecten en nieuwe ontwikkelingen. Direct toegang tot 

een groot aantal rapporten.

www.makeitfair.org
MakeITfair is een samenwerkingsproject van Europese ngo’s die 

aandacht vragen voor de uitbuiting in de elektronica‑industrie en de 

milieuvervuiling die deze bedrijfstak veroorzaakt. Onder de knop 

‘Facts’ zijn hierover enkele rapporten te vinden.

www.step‑initiative.org
Samenwerkingsproject van verschillende VN‑organisaties gericht 

op het creëren van een duurzame elektronicasector. Veel informatie 

over recycling van e‑waste op deze site.

www.ilent.nl/onderwerpen/leefomgeving/milieu/index.aspx
Website van de Inspectie Leefomgeving en Transport, die belast is 

met de handhaving van de regels over (export van) afval.

www.infomil.nl
Website van Infomil, een centraal informatiepunt voor wet‑ en 

regelgeving op milieugebied, vooral gericht op beleidsmakers en 

‑uitvoerders.

www.interpol.int/Crime‑areas/Financial‑crime/Money‑laundering
Informatie over witwassen op de site van Interpol. Tevens infor‑

matie over milieumisdrijven via de link www.interpol.int/

Crime-areas/Environmental-crime/Environmental-crime.
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www.itto.int
De website van de International Tropical Timber Organization 

(ITTO), een intergouvernementele organisatie voor het bevorderen 

van het behoud en duurzaam beheer, gebruik en handel van tropi‑

sche bossen. Statistieken, een nieuwsrubriek en publicaties over de 

stand van zaken in de tropische wouden wereldwijd.

www.unep.org
De site van de VN‑milieuorganisatie UNEP biedt informatie 

over ontbossing en duurzaam beheer via de knop ‘Ecosystem 

Management’.

http://critcrim.org/node/298
Via de website Critical Criminology Information and Resources kan 

contact worden gelegd met de International Green Criminology 

Work Group, die samenkomt tijdens bijeenkomsten van de 

American Society of Criminology en andere belangrijke congressen.

www.scoop.it/t/green‑criminology
Berichten in media wereldwijd over gebeurtenissen die voor stu‑

denten en onderzoekers op het terrein van groene criminologie 

interessant kunnen zijn. De site wordt onderhouden door Matthew 

Hall van de University of Sheffield School of Law.

www.vanuhmresearch.com/illegaledierenhandel.pdf
Afstudeerscriptie van de Utrechtse criminoloog Daan van Uhm over 

illegale dierenhandel en de rol van Nederland.

www.animalsandsociety.net/assets/library/476_s1048.pdf
Link naar het artikel ‘Criminology and animal studies’ van de cri‑

minoloog Piers Beirne.
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Congresagenda

18 april Decentralisatie Jeugdzorg

19‑20 april The Borders of Punishment

20 april Voer voor kwartiermakers

20‑24 mei  WSV Symposium on victimology

23 mei Tappen en infiltreren

11‑13 juni The Stockholm Criminology Symposium

14‑15 juni NVK‑Congres

Hierna volgt een beschrijving van de congressen.

Decentralisatie Jeugdzorg
Gemeenten staan door de op handen zijnde decentralisatie van 

jeugdzorg voor de uitdaging om de zorg voor jeugd vraaggerich‑

ter en efficiënter in te richten. Welke bewegingsruimte heeft een 

gemeente wettelijk en financieel gezien om een geheel eigen aanbod 

te ontwikkelen? Welke onderdelen van de jeugdzorg kunnen beter 

regionaal worden georganiseerd, en met welke partners? Sprekers 

zijn onder anderen Tom van Yperen (NJi) en Erik Gerritsen (voorzit‑

ter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam).

Datum: 18 april 2012

Locatie: Amsterdam, Aristo

Informatie en aanmelding: www.leidscongresbureau.nl

The Borders of Punishment: Criminal justice, citizenship and social 
exclusion
Immigration and its control are highly charged topics in contem‑

porary policy and politics. The Borders of Punishment conference 

aims to unpack the relationship between immigration control, citi‑

zenship and criminal justice and to connect criminological theory 

to migration studies and explore the intellectual resonance between 

the two. The conference will provide an opportunity to reflect on 

the theoretical and methodological challenges posed by mass mobi‑

lity and its control. Thematically the aim is bringing to attention 

legal and criminological issues posed by the increasing criminali‑

sation of immigration. Contributors will consider how ‘traditional’ 

criminal justice institutions such as the criminal law, police, and 

prisons are being shaped and perhaps altered by immigration, as 
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well as examine novel forms of penalty (deportation, detention 

facilities), which have until now seldom featured in criminological 

studies and textbooks.

Datum: 19‑20 april 2012

Locatie: University of Oxford

Informatie en aanmelding: www.crim.ox.ac.uk/event=11426

Voer voor kwartiermakers; kennis voor de inrichting van de natio‑
nale politie
Het doel van dit seminar is de kwartiermakers van de nieuwe natio‑

nale politie te ondersteunen met resultaten uit politieonderzoek en 

van waardevolle kennis te voorzien.

In een tiental workshops presenteren wetenschappers en onderzoe‑

kers, ondersteund door praktijkdeskundigen, de politiewetenschap‑

pelijke kennis op een aantal belangrijke dossiers. Keynotesprekers 

zijn Jannine van den Berg (kwartiermaker nationale politie), Pieter 

Winsemius (staatsraad) , Leen Verbeek (commissaris van de konin‑

gin in Friesland) en Arthur Docters van Leeuwen (senior research 

fellow NSOB).

Datum: 20 april 2012

Locatie: Amsterdam, Rosarium

Informatie en aanmelding: www.politieenwetenschap.nl/

index_1280.html

WSV Symposium on victimology
The 14th International Symposium World Society of Victimology is 

dedicated to Justice for victims: Cross-cultural perspectives on con-

flict, trauma and reconciliation. During the symposium renowned 

experts will address the three main themes ‘Victims’ rights’, 

‘Transitional justice’ and ‘Trauma, resilience and justice’ in their 

keynotes. Together with academics, researchers, practitioners, poli‑

cy makers, teachers and students from around the world they will 

examine and discuss current and emerging issues in the field.

Among the speakers are Kathleen Daly (Griffith University, 

Brisbane), Alex Hinton (Rutgers University, Newark), Rama Mani 

(Oxford University) and Harvey Weinstein (University of California).

Datum: 20‑24 mei 2012

Locatie: Den Haag, World Forum

Informatie en aanmelding: www.14thsymposiumwsv.nl/home/
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Tappen en infiltreren
Nadere informatie op de website.

Datum: 23 mei 2012

Locatie: Utrecht, Raadzaal Rechtenfaculteit, Achter Sint Pieter 200

Informatie en aanmelding: www.ciroc.nl

The Stockholm Criminology Symposium
This year there are two central themes. The first is ‘Focusing on 

victims of crime; comparing crime patterns and improving prac‑

tice’. The second theme is ‘Contemporary criminology’. By tradition 

the Stockholm Criminology Symposium presents a large number 

of panels under the general theme ‘Contemporary criminology’, 

which provide an overview of the current state of knowledge. 

Professors Julia Davidson, David Farrington and Jianhong Liu are a 

few prominent participants who have registered so far, and will give 

presentations at the symposium. Participants have the option of pre‑

senting a poster‑session, which is meant to present work in progress, 

new results or other efforts that would benefit from a discussion. The 

symposium provides a meeting place where participants can esta‑

blish new relationships and develop networks on both national and 

international levels. The symposium also offers an opportunity for 

existing networks to hold meetings while in Stockholm.

Datum: 11‑13 juni 2012

Locatie: Stockholm, City Conference Centre

Informatie en aanmelding: www.criminologyprize.com/extra/pod/

NVK‑Congres
Gedurende de twee congresdagen vinden tientallen marktdagsessies 

plaats, waarin diverse sprekers een korte presentatie geven over hun 

onderzoeksbevindingen. Daarnaast wordt in enkele plenaire onder‑

delen aandacht besteed aan een centraal thema: criminalisering.

Professor Peter Squires van de Universiteit van Brighton spreekt 

over de criminalisering van antisociaal gedrag. Hij zal zich baseren 

op zijn uitgebreide werk op het gebied van de ‘Anti‑Social Behaviour 

Order’ (ASBO). Als tweede spreker zal professor Patrick Hebberecht 

van de Universiteit Gent reflecteren op criminalisering.

Datum: 14‑15 juni 2012

Locatie: Leiden, KOG

Informatie en aanmelding: www.criminologie.nl/nvk/nvk_congres.

php
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WODC: website en rapporten

WODC-website: www.wodc.nl

Op de WODC‑site is de volgende informatie te vinden:

1. Zoeken op onderwerp via de homepage:

– trefwoord ABC (zoeken op standaardtrefwoorden);

– onderwerpen (zoeken op onderwerpsgebieden).

2. Publicaties:

– jaaroverzichten van alle rapporten (inclusief uitbesteed) en 

 Justitiële verkenningen;

– wetenschappelijke artikelen;

– uitgebreide samenvattingen en volledige teksten (in pdf) 

 beschikbaar bij vrijwel alle publicaties;

– internetbronnengids (geannoteerde wetenschappelijke internet‑

sites).

3. Onderzoek:

– overzichten van startend, lopend en afgerond onderzoek (inclusief 

uitbesteed onderzoek);

– onderzoeksprogramma;

– cijfers en prognoses (Recidivemonitor, Monitor georganiseerde 

criminaliteit, Prognoses justitiële ketens);

– procedure uitbesteed onderzoek.

4. Organisatie:

– onder andere: organisatiestructuur, medewerkerslijst, vacatures, 

jaarbericht, commissies en werkgroepen;

– informatiedesk (onder andere: bibliotheek, veel gestelde vragen 

en opmerkelijk op tv).

De Justitiethesaurus wordt op de website gebruikt voor de 

 standaardtrefwoordenlijst. Deze bestrijkt de volgende  terreinen: 

 criminologie, criminaliteitspreventie, veiligheid, delicten/

crimi naliteits vormen, justitiële organisatie, politie, slachtoffers, 

strafrechts pleging, strafstelsel, gevangeniswezen, reclassering, 

vreemde lingen, burgerlijk en administratief recht, staatsrecht en 

internationaal recht. Een geografische thesaurus maakt ook deel uit 
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van de  Justitie‑thesaurus. De digitale versie (pdf) van de Justitie‑

thesaurus is te vinden op de WODC‑website (www.wodc.nl). De 

gedrukte versie is gratis aan te vragen.

Voor vragen en opmerkingen over de WODC‑site of de Justitie‑

thesaurus kunt u terecht bij:

Hans van Netburg (redacteur WODC‑site)

tel.: 070‑370 69 19

fax: 070‑370 79 48

e‑mail: c.j.van.netburg@minvenj.nl

Voor vragen over producten en diensten van het WODC kunt u 

terecht bij de WODC‑informatiedesk, wodc‑informatiedesk@ 

minjus.nl (zie: rubriek ‘Vragen/Ik heb een vraag’ op de homepage).

De WODC‑rapporten
Hieronder zijn de titelbeschrijvingen van de Onderzoek en Beleid‑

rapporten en de rapporten in de serie Cahiers, Memorandum en 

Factsheets sinds 2011 te vinden. Voor rapporten die eerder zijn ver‑

schenen (terugggaand tot 1997), kunnen belangstellenden terecht 

op www.wodc.nl/publicaties. Alle WODC‑rapporten kunnen daar 

kosteloos worden gedownload. Geïnteresseerden in een gedrukte 

versie van de O&B‑rapporten kunnen deze tegen betaling bestellen 

bij Boom distributiecentrum te Meppel, tel. 0522‑237555, e‑mail 

budh@boomdistributiecentrum.nl.

Onderzoek en Beleid (O&B)

Eshuis, R.J.J., N.L. Holvast, 
H.G. van de Bunt, J.G. van Erp, 
N.T. Pham
Het aansprakelijk stellen van 

bestuurders; onderzoek naar de 

overwegingen die spelen bij het 

al dan niet intern aansprakelijk 

stellen van bestuurders en interne 

toezichthouders

2012, O&B 303

Fischer, T.F.C., W.J.M. Captein, 
B.W.C. Zwirs
Gedragsinterventies voor 

volwassen justitiabelen; stand 

van zaken en mogelijkheden voor 

innovatie

2012, O&B 302
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Eshuis, R.J.J. (WODC),  
N.E. de Heer‑de Lange (CBS), 
B.J. Diephuis (Raad voor de 
rechtspraak) (eindred.), m.m.v. 
M.M. van Rosmalen (CBS)
Rechtspleging Civiel en Bestuur 

2010; ontwikkelingen en 

samenhangen

2012, O&B 301

Eichelsheim, V.I., A.M. van der 
Laan
Jongeren en vrijheidsbeneming; 

een studie naar de wijze 

waarop jongeren in Justitiële 

Jeugdinrichtingen omgaan met 

vrijheidsbeneming

2011, O&B 300

R.P.W. Jennissen (red.)
De Nederlandse migratiekaart; 

achtergronden en ontwikkelingen 

van verschillende internationale 

migratietypen

2011, O&B 299

Kalidien, S.N. (WODC), 
N.E. de Heer‑de Lange (CBS) 
(eindred.), m.m.v. M. M. van 
Rosmalen (CBS)
Criminaliteit en 

rechtshandhaving 2010; 

ontwikkelingen en samenhangen

2011, O&B 298

Weenink, A.W., C.M. Klein 
Haarhuis, R.J. Bokhorst
De staat van bestuur van 

Aruba; een onderzoek naar de 

deugdelijkheid van bestuur en 

de rechtshandhaving

2011, O&B 297

Voert, M.J. ter, F. Zwenk,  
m.m.v. E.M.Th. Beenakkers
Kwaliteit in zware tijd; 

marktwerking, vraaguitval en 

notariële dienstverlening

2011, O&B 296

Verhoeven, M.A., B. van Gestel, 
D. de Jong
Mensenhandel in de 

Amsterdamse raamprostitutie; 

een onderzoek naar aard en 

opsporing van mensenhandel

2011, O&B 295

Molleman, T
Benchmarking in het 

gevangeniswezen; een onderzoek 

naar de mogelijkheden van het 

vergelijken en verbeteren van 

prestaties

2011, O&B 294

Slotboom, A., T.M.L Wong, 
C. Swier, T.C. van der Broek
Delinquente meisjes; achter-

gronden, risicofactoren en 

interventies

2011, O&B 293

Laan, A.M. van der, M. Blom
Meer jeugdige verdachten, maar 

waarom? Een studie naar de 

relatie tussen maatschappelijke 

ontwikkelingen en de 

veranderingen in het aantal 

jeugdige verdachten van een 

misdrijf in de periode 1997-2007

2011, O&B 292
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Poot, C.J. de, A. Sonnenschein; 
with the cooperation of: 
M.R.J. Soudijn, J.G.M. Bijen, 
M.W. Verkuylen
Jihadist terrorism in the 

Netherlands; a description based 

on closed criminal investigations

2011, O&B 291

Engelse vertaling van O&B 281 

(2009)

Nagtegaal, M.H., R.P van de 
Horst, H.J.M. Schonberger
Inzicht in de verblijfsduur 

van tbs-gestelden; cijfers en 

mogelijkheden

2011, O&B 290

Cahiers

Gestel, B. van, C.J. de Poot, 
R.J. Bokhorst, R.F. Kouwenberg
Opsporing van terrorisme in 

de praktijk; de Wet opsporing 

terroristische misdrijven vier jaar 

in werking 

Cahier 2012‑4

Eshuis, R.J.J., T. Geurts, 
E.M.Th. Beenakkers
Hulp bij juridische problemen. 

Een verkennend onderzoek 

naar de kwaliteit van de 

dienstverlening van advocaten 

en rechtsbijstandverzekeraars; 

literatuurstudie en secundaire 

analyses

Cahier 2012‑3

Broek, T.C. van der, T. Molleman
Medewerkertevredenheid 

gevangeniswezen 2011; 

verdieping in personele 

en inrichtingspecifieke 

kenmerken

Cahier 2012‑2

Zuiderwijk, A.M.G., B. Cramer, 
E.C. Leertouwer, M. Temürhan, 
A.L.J. Busker
Doorlooptijden in de 

strafrechtsketen; ketenlange 

doorlooptijden en doorlooptijden 

per ketenpartner voor 

verschillende typen zaken

Cahier 2012‑1

Bokhorst, R.J., M. van der 
Steeg, C.J. de Poot
Rechercheprocessen bij de 

bestrijding van georganiseerde 

criminaliteit

Cahier 2011‑11

Wijkhuijs, L.J.I., A.M. Galloway, 
M.H.C. Kromhout, I.C. van der 
Welle, M. Smit
Pardon? Evaluatie van 

de Regeling afwikkeling 

nalatenschap oude 

vreemdelingen

Cahier 2011‑10

Moolenaar, D.E.G., T. Zuidema, 
J. de Boer
De afname van het aantal 

boetes en transacties voor 

verkeersovertredingen nader 

verklaard 

Cahier 2011‑9 
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Molleman, T.
Ongewenste omgangsvormen 

tussen gevangenispersoneel; 

stand van zaken anno 2011

Cahier 2011‑8 

Decae, R.J. (eindred.)
Capaciteitsbehoefte Justitiële 

Ketens t/m 2016; beleidsneutrale 

ramingen

Cahier 2011‑7 

Blom, M., I.M. Bregman,  
B.S.J. Wartna
Geregistreerde 

verkeerscriminaliteit in kaart; 

een kwantitatief beeld van 

achtergrondkenmerken en de 

recidive van geregistreerde 

verkeersdelinquenten in 

Nederland 

Cahier 2011‑6

Braak, S.W. van den,  
A. Sonnenschein, 
D.E.G. Moolenaar, P.R. Smit
Een methode voor het verklaren 

en voorspellen van trends

Cahier 2011‑5

Sonnenschein, A., S.W. van den 
Braak, D.E.G. Moolenaar
Trendwatch; introductie en eerste 

resultaten van een instrument 

ter verbetering van justitiële 

capaciteitsramingen

Cahier 2011‑4

More, P.A., G. Weijters
Tweede meting van de monitor 

nazorg ex-gedetineerden; 

resultaten en vergelijking tussen 

twee metingen in de tijd

Cahier 2011‑3

Laan, A.M van der, M. Blom 
(red.)
Jeugdcriminaliteit in de periode 

1996-2010; ontwikkelingen 

in zelfgerapporteerde daders, 

door de politie aangehouden 

verdachten en strafrechtelijke 

daders op basis van de Monitor 

Jeugdcriminaliteit 2010

Cahier 2011‑2

Mulder, J., M.H. Nagtegaal
Evaluatie van de pilot C&SCO-

CAM; Monitoring van de imple-

mentatie en doelstellingen van 

een programma ter preventie van 

geweld op middelbare scholen

Cahier 2011‑1

Memoranda

Tollenaar, N., A.M. van der Laan
Effecten van de ISD-maatregel; 

technisch rapport

Memorandum 2012‑2

Schönberger, H.J.M., C.H. de 
Kogel, m.m.v. I.M. Bregman 
Kenmerken en recidivecijfers van 

ex-terbeschikkinggestelden met 

een zedendelict

Memorandum 2012‑1

Schönberger, H.J.M., C.H. de 
Kogel
Wettelijke kaders voor langdurig 

of levenslang toezicht bij 

delinquenten in Engeland/Wales, 

Canada en Duitsland

Memorandum 2011‑5
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Braak, S.W. van den, 
M.T. Croes, P.O. de Jong, 
R.M.V. van Os, M.J. ter Voert
Beoordeling impactanalyse 

kostendekkende griffierechten 

Memorandum 2011‑4

Wartna, B.S.J., M.Blom,  
N. Tollenaar
De WODC-Recidivemonitor; 

4e, herziene versie

Memorandum 2011‑3

Wartna, B.S.J., M. Blom,  
N. Tollenaar
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