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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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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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