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Samenvatting

Wat is het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie (OM) ten aanzien

van overheden die milieuwetten overtreden? Deze vraag stond centraal in

het onderzoek dat het WODC heeft uitgevoerd in opdracht van het Coordine-

rend Beleidsoverleg Milieu en in overleg met de directie Staats- en Strafrecht

en het Stafbureau Openbaar Ministerie. Het voorliggende rapport doet hier-

van verslag.

Aanleiding tot onderzoek

Aanleiding tot onderzoek zijn de rechterlijke uitspraken in strafzaken waar

overheden zijn vervolgd voor milieudelicten. Daaruit blijkt dat (lagere) over-

heden strafrechtelijk ter verantwoording kunnen worden geroepen wanneer

het delict is gepleegd bij de uitvoering van een `ondernemingsactiviteit': een

activiteit die ook door een particulier bedrijf kan worden gedaan, zoals het

inzamelen van klein chemisch afval. Vervolging van overheden is niet moge-

lijk wanneer het delict is gepleegd in het kader van een wettelijk opgedragen

overheidstaak, zoals de zorg voor de veiligheid van publieke wegen. Het pro-

bleem echter is dat de scheiding tussen deze taken onvoldoende duidelijk is.

Hierdoor is de kans aanwezig dat - tegen de verwachting van de officier in -

de rechter oordeelt dat er sprake is van een wettelijk opgedragen overheids-

taak en de officier niet-ontvankelijk verklaart in zijn vervolging.

Uitvoering van onderzoek

Om een antwoord te krijgen op de vraag hoe het OM zaken tegen overheden

behandelt, zijn op alle 19 arrondissementsparketten gesprekken gevoerd met

milieu-officieren. Daarnaast is een analyse uitgevoerd op strafdossiers uit de

periode 1990 tot en met 1992 die betrekking hebben op milieudelicten ge-

pleegd door overheden (in totaal 56 strafzaken).

Belangrijkste onderzoeksresultaten

Reageren op milieudelicten gepleegd door overheden

Milieu-officieren nemen geen berustende houding aan wanneer de verdach-

te van milieudelicten een overheid is. Allen ondernemen actie; de wijze waar-

op dit gebeurt verschilt. Bijna de helft van de ondervraagde officieren laat

naar aanleiding van een strafbaar feit direct een proces-verbaal (pv) opma-
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ken. Men wil overheden namelijk niet anders behandelen dan particuliere

verdachten; daarnaast heeft de overheid een voorbeeldfunctie. Anderen ge-

ven er de voorkeur aan eerst met de verdachte in overleg te gaan, onder meer

omdat een reactie in de waarschuwende sfeer vaak voldoende effect heeft

om de overtredingssituatie te doen beëindigen. Bij een justitiële interventie

- op welke wijze dan ook - staat het behalen van milieurendement centraal.

Problemen bij optreden tegen overheden
Er zijn twee specifieke problemen die milieu-officieren ondervinden bij op-

treden tegen overheden. Ten eerste komt door een strafrechtelijk optreden

de samenwerking met de lokale overheid, tevens handhavingspartner, onder

druk te staan. Strafrechtelijk optreden kan politieke consequenties hebben

die vaak als ongewenst worden beschouwd. Een verstoorde samenwerking

brengt onder meer met zich mee dat werkafspraken niet worden nagekomen.

Ten tweede ervaren officieren het als een probleem dat er, ook in de jurispru-

dentie, geen helderheid bestaat over de vraag wat een 'wettelijk opgedragen

overheidstaak' danwel een 'ondernemingsactiviteit' is. Hierdoor is moeilijk

in te schatten of vervolging mogelijk is. Men weet niet hoe de rechter zal

oordelen over de aard van de gedraging van de overheid en of de officier

ontvankelijk is in zijn vervolging.

Hoewel officieren streven naar een gelijke behandeling van verdachten,

brengt de kans op genoemde problemen met zich mee dat zij hiermee reke-

ning houden bij hun beslissing. In het algemeen zoeken zij naar een wijze

van afdoen waarbij het milieurendement hoog is terwijl de eventuele 'scha-

delijke effecten' beperkt blijven.

Overwegingen bij wijze van afdoen

Het merendeel van de milieu-officieren is geen voorstander van seponeren

van een zaak tegen een overheid omdat het pv dan beter achterwege had

kunnen blijven. De overigen achten een sepot alleen zinvol als het gepaard

gaat met het treffen van maatregelen die het milieu ten goede komen.

De overweging om een overheid een transactie aan te bieden is niet anders

dan bij andere verdachten, namelijk wanneer een zitting weinig aan de zaak

zal toevoegen. Een geldsom wordt vaak gecombineerd met andere voorwaar-

den, zoals een sanering of investering.

Twee aspecten spelen een rol bij de overweging een overheid te dagvaarden.

Ten eerste heeft een overheid een voorbeeldfunctie waardoor zij zich volgens

officieren maatschappelijk moet verantwoorden wanneer zij de wettelijke

regels overtreedt. Bovendien moet worden voorkomen dat het publiek de

indruk krijgt dat een overheid niet wordt gestraft. Een andere reden om te
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dagvaarden is om via de jurisprudentie de vraag wanneer er sprake is van

een wettelijk opgedragen overheidstaak, te beantwoorden. Een dreigende

breuk in de samenwerking met het bestuur en de kans op niet-ontvankelijk-

heid zijn redenen om van dagvaarding af te zien.

Feitelijke strafzaken

In toenemende mate zijn overheden geverbaliseerd. Van de 56 onderzochte

strafzaken tegen overheden blijken 10 milieuzaken te hebben gespeeld in

1990, 18 zaken in 1991 en 28 in 1992.

Het pv is in de meeste gevallen opgemaakt tegen een gemeente waarbij de

delicten betrekking hebben op overtredingen van met name de Wet veront-

reiniging oppervlaktewateren, de Hinderwet, de Wet bodembescherming en

de Afvalstoffenwet. Een groot deel van de verdachte overheden is een of

meer keer gewaarschuwd voordat het pv is opgemaakt.

In veel gevallen (26) is de zaak geseponeerd. Relatief vaak gebeurt dit op

grond van het feit dat de omstandigheden zijn gewijzigd (bijvoorbeeld de

schade is hersteld, verdachte heeft maatregelen getroffen om herhaling te

voorkomen). In 27 zaken is een transactie aangeboden, terwijl slechts in 3

zaken tegen de verdachte overheid een dagvaarding is uitgegaan.

Vergelijken we deze gegevens met cijfers omtrent de afdoening van milieu-

zaken in het algemeen, dan blijkt dat zaken tegen overheden in verhouding

vaker geseponeerd, minder vaak getransigeerd en naar alle waarschijnlijk-

heid minder vaak zijn gedagvaard.

In algemene termen gesproken, blijken overheden milder te zijn gesanctio-

neerd dan particuliere verdachten.

Aanbevelingen

3

Het feit dat milieuzaken tegen overheden op een andere wijze zijn afgedaan

dan milieuzaken tegen particulieren, is in strijd met het voorgestane gelijk-

heidsbeginsel maar wellicht correct vanuit het oogpunt van het impliciet

gehanteerde beginsel van opportuniteit. Of bij vervolging van overheden

uitgegaan dient te worden van het gelijkheids- en/of het opportuniteits-

beginsel is een keuze die het OM dient te expliciteren. Meer specifiek luidt de

aanbeveling dat het OM op landelijk niveau zich uitspreekt over de wenselijk-

heid en juistheid bij vervolging van overheden het opportuniteitsbeginsel als

leidraad te nemen.

Terughoudend strafrechtelijk optreden tegen overheden wordt onder meer

gevoed door de onduidelijkheid en daarmee onwerkbaarheid van het vervol-

gingscriterium'wettelijk opgedragen overheidstaak of ondernemingsactivi-
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teit'. Aanbeveling is dat het OM initiatieven ontplooit om tot een beter werk-

baar criterium te komen. Tevens verdient het aanbeveling dat het OM een

interpretatie geeft van de recente uitspraak van de Hoge Raad teneinde dui-

delijkheid te verschaffen omtrent de vervolgingsmogelijkheden van lagere

overheden.

Terughoudend optreden vindt tevens zijn oorsprong in de dubbelrol van de

milieu-officier: enerzijds partner, anderzijds `bestraffen'. Laatste aanbeveling

is om vanuit het OM op landelijk niveau overheden te informeren over de

visie van het openbaar ministerie op de dubbelrol van de officier teneinde de

legitimiteit van de bestraffende èn samenwerkende milieu-officier te beves-

tigen.



1

Inleiding

1.1 Aanleiding tot het onderzoek

In opdracht van het Coordinerend Beleidsoverleg Milieu' en in overleg met

de directie Staats- en Strafrecht (ministerie van Justitie) en het Stafbureau

Openbaar Ministerie, heeft het WODC onderzoek verricht naar het beleid van

het openbaar ministerie (OM) inzake vervolging van overheden betreffende

milieudelicten.

Aanleiding voor het onderzoek zijn de uitspraken van de rechtbank, het hof

of de Hoge Raad (HR) in strafzaken waar overheden zijn vervolgd voor milieu-

delicten. Want niet alleen particulieren - bedrijven en burgers - maken zich

schuldig aan milieucriminaliteit. Ook de rijksoverheid, provincies of gemeen-

ten overtreden milieuwetten (zie bijlage 1 voor een overzicht van milieu-

delicten gepleegd door overheden). Overheden kunnen evenals particulieren

voor milieudelicten strafrechtelijk ter verantwoording worden geroepen, zij

het dat hieraan restricties zijn verbonden. Vervolging van overheden is niet

mogelijk wanneer het delict is gepleegd in het kader van een wettelijk op-

gedragen overheidstaak. Daarentegen kan wel vervolging worden ingesteld

wanneer het delict is gepleegd ter uitvoering van een

'ondernemingsactiviteit' die ook door een particulier is uit te voeren.

Bij de vervolging van overheden is het echter een probleem dat er onvol-

doende duidelijkheid bestaat over de vraag wanneer er sprake is van een

opgedragen overheidstaak dan wel een'ondernemingsactiviteit'. Ook de juris-

prudentie geeft tot nu toe slechts ten dele helderheid omtrent deze vraag.

Dit brengt voor officieren van justitie onzekerheid met zich mee over de

mogelijkheid om overheden voor de rechter te brengen.

Voordat we de onderzoeksopzet bespreken, gaan we eerst nader in op deze

vervolgingsproblematiek.

1.1.1 Wettelijke regeling

Artikel 51 van het Wetboek van Strafrecht (WvSr.) bevat sinds 1 september

1976 een bepaling betreffende het daderschap en de strafrechtelijke aan-

sprakelijkheid van andere dan natuurlijke personen. Dit houdt in dat ook

1 Het Coordinerend Beleidsoverleg Milieu van het OM bestaat uit advocaten-generaal belast met
de behandeling van milieuzaken en leden van het om. De voorzitter in het overleg is de procu-

reur-generaal portefeuillehouder Milieu.
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publiekrechtelijke rechtspersonen (waaronder overheden) kunnen worden

vervolgd voor strafbare feiten.

De memorie van toelichting (1975-1976) op dit wetsontwerp stelt dat deze

regeling echter niet van toepassing is op publiekrechtelijke rechtspersonen

in het algemeen. Er dient onderscheid te worden gemaakt naar gedragingen

van deze rechtspersonen. Een eventuele vervolging van overheden voor de

door hen gepleegde feiten is afhankelijk van de aard van de gedraging. Er

zijn twee typen van gedragingen te onderscheiden. Een publiekrechtelijk

rechtspersoon kan handelingen verrichten in het kader van wettelijk aan

haar opgedragen overheidstaken. In dit geval kan de overheid niet strafrech-

telijk ter verantwoording worden geroepen. Een voorbeeld hiervan is dat de

gemeente een strafbaar feit pleegt in het kader van de zorg voor de veiligheid

van publieke wegen.2 Bij strafbare handelingen moeten de geëigende staats-

of administratiefrechtelijke organen de overheid op haar fouten wijzen.

Maar er kan ook sprake zijn van handelingen die door particulieren (kunnen)

worden verricht. Bij dit type van gedragingen is de overheid in principe straf-

rechtelijk te vervolgen. Bijvoorbeeld, als een gemeente huisvuil ophaalt en

zich niet aan de daarvoor geldende milieuregels houdt. Het inzamelen van

huisvuil is ook uit te voeren door een particulier bedrijf; de overheid onder-

scheidt zich in die zin niet van een particuliere onderneming. Hierdoor be-

staat er onvoldoende grond om de verdachte overheid anders te bejegenen

dan een particulier bedrijf dat vergelijkbare ondernemingsactiviteiten ver-

richt.

Uit de memorie van toelichting is op te maken dat de aard van de gedraging

van de overtredende overheid van doorslaggevende betekenis is. Het crite-

rium voor strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de overheid kan kortweg

worden teruggebracht tot de vraag of het delict is gepleegd ter uitvoering van

een overheidstaak of een 'ondernemingsactiviteit'. In de praktijk echter is de

vraag of een handeling tot een wettelijk opgedragen overheidstaak moet

worden gerekend, niet eenvoudig te beantwoorden.

Er is nog een andere principiële en actuele vraag die de memorie van toe-

lichting niet beantwoordt, namelijk of de Staat der Nederlanden voor de

strafrechter ter verantwoording kan worden geroepen. Omdat onder het be-

grip 'publiekrechtelijke rechtspersonen' tevens de staat kan worden gerang-

schikt, is blijkens de memorie van toelichting strafbaarheid vooralsnog niet

uit te sluiten.

2 Het'verkeersdrempelarrest' (HR 27-10-1981).
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1.1.2 Jurisprudentie

In de afgelopen jaren zijn regelmatig overheidsorganen voor de strafrechter

ter verantwoording geroepen. Daarbij is het voorgekomen dat (vooral lagere)

overheden schuldig zijn bevonden aan strafbare feiten die zij pleegden in het

kader van ondernemingsactiviteiten. Maar er zijn ook zittingen geweest

waarop de verdachte overheid aannemelijk heeft gemaakt dat zij de strafbare

gedraging heeft verricht met het oog op behartiging van een wettelijk opge-

dragen overheidstaak. Ten gevolge hiervan is zij niet strafrechtelijk aanspra-

kelijk gesteld.

In deze strafzaken tegen overheden komt de vraag aan de orde of de officier

van justitie ontvankelijk is. Deze vraag betreft het recht van de officier van

justitie om een zaak voor de rechter te brengen. De officier heeft dit recht

niet indien blijkt dat de verdachte overheid zich strafrechtelijk niet hoeft te

verantwoorden. De officier wordt in dat geval niet-ontvankelijk verklaard.

Een aantal strafzaken heeft geleid tot hoger beroep of cassatie, waarin het

hof of de HR zich over de zaak hebben uitgesproken. Hierna bespreken wij

drie van deze casus met de bedoeling de vervolgingsproblematiek van over-

heden te verduidelijken.

Geluidswalcasus

In deze strafzaak gaat het om een gemeente die geluidswallen aanbracht

(Milieu en recht, 1989). Voor het oprichten van deze wallen werden afval-

stoffen als materiaal gebruikt. De gemeente beschikte echter niet over een

vergunning van Gedeputeerde Staten om het afval op of in de bodem te bren-

gen. De officier van justitie bracht de zaak voor de rechter, maar de Economi-

sche Politierechter verklaarde het OM niet-ontvankelijk. Volgens de politie-

rechter had de gemeente de strafbare handeling verricht bij de uitoefening

van een overheidstaak waardoor zij strafrechtelijk niet verantwoordelijk kon

worden gesteld.

De officier ging in hoger beroep bij het hof. Het hof oordeelde dat de niet-

ontvankelijkheid moest worden verworpen. Het verwijt aan de gemeente was

namelijk niet dat zij een geluidswal had opgericht, maar dat zij dit had ge-

daan zonder vergunning. Volgens het hof waren de handelingen in het kader

waarvan het strafbare feit werd gepleegd, aan te merken als ondernemings-

activiteiten. Het zou in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel indien de straf-

bare gedraging van de gemeente onvervolgd zou blijven.
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Reigerarrest

Dit arrest heeft betrekking op een gemeente die reigernesten verwijderde uit

bomen in een openbaar park (HR 23-10-1990). Zij deed dit met het oog op

het behoud van bomen; de bomen zouden door deze nesten worden be-

dreigd.

Omdat het verboden is nesten van beschermde vogels te verstoren of leeg te

halen, bracht de officier van justitie de gemeente voor de rechter wegens

overtreding van de Vogelwet. De gemeente voerde echter aan dat de gedra-

gingen waren verricht ter behartiging van een, bij de Gemeentewet opgedra-

gen bestuurstaak, namelijk de zorg voor plantsoenen. De rechtbank verklaar-

de vervolgens de officier van justitie niet-ontvankelijk in zijn vervolging.

De officier van justitie stelde cassatieberoep in met als argument dat de

normstelling van de Vogelwet ook voor de gemeente geldt. De gemeente had

via het aanvragen van een ontheffing het recht kunnen verwerven de nesten

te verwijderen. Dit was achterwege gelaten. De officier meende dat de ge-

meente, ondanks haar bestuurstaak, de verplichting had om evenals ieder

andere betrokkene ontheffing aan te vragen voor een door de Vogelwet ver-

boden gedraging. De HR oordeelde echter dat de gemeente zich niet straf-

rechtelijk heeft te verantwoorden voor een handeling in het kader van een

specifieke bestuurstaak waarvoor goedkeuring was verkregen door leden van

de gemeenteraad. De HR verwierp het cassatieberoep en verklaarde de offi-

cier niet-ontvankelijk.

Zaak tegen de Staat der Nederlanden

Een laatste voorbeeld betreft een zaak waarin een ministerie de verdachte is

(Milieu en recht, 1993). Tijdens overpompwerkzaamheden op een vliegbasis

stroomde een hoeveelheid kerosine uit een brandstofopslagtank nadat er te

veel brandstof was ingepompt. Hierdoor kwam kerosine op en in de bodem

terecht. Omdat er zich in het verleden vaker dergelijke incidenten voor-

deden, is de staat gedagvaard wegens overtreding van de Wet bodembescher-

ming. De rechtbank oordeelde dat de staat in deze zaak te vervolgen is om-

dat ook zij als gebruiker van de bodem daarvoor een algemene zorgplicht

heeft. Er volgde een schuldigverklaring zonder strafoplegging, waarmee de

officier van justitie ontvankelijk werd verklaard in zijn strafvervolging.

Vervolgens is er beroep in cassatie ingesteld (HR 25-01-1994). De HR oordeel-

de niet over de inhoudelijke aspecten van de strafzaak. Slechts de vraag naar

de ontvankelijkheid van het OM werd aan de orde gesteld. De HR verklaarde

de officier justitie niet-ontvankelijk in zijn vervolging. Volgens de HR kon de

verdachte niet strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld omdat de straf-

bare handeling werd verricht in het kader van een overheidstaak. Bovendien
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luidde de conclusie dat strafrechtelijke aansprakelijkheid van de staat in het

Nederlandse recht niet kan worden aanvaard.3

Naar aanleiding van de arresten waarin het hof of de HR een beslissing

hebben genomen over de vervolging van overheden, is er in 1992 vanuit het

ministerie van Justitie een nota verschenen. In deze nota (Kuipers, 1992)

wordt een aantal arresten besproken en van kanttekeningen voorzien. Uit

de behandelde arresten wordt de conclusie getrokken dat vervolging van

publiekrechtelijke rechtspersonen afhangt van de aard van zowel de rechts-

persoon als de strafbare gedraging. Een deel van de publiekrechtelijke rechts-

personen kan zich op vervolgingsuitsluitingsgronden beroepen indien het

strafbare feit is gepleegd bij de uitoefening van een wettelijk opgedragen

overheidstaak.4

Gelet op de jurisprudentie wordt in deze nota aan het OM de aanbeveling

gedaan niet te terughoudend te zijn bij de vervolging van verdachte over-

heden: '(...) niet alleen om te vermijden dat het publiek de indruk krijgt dat

misdragingen van overheden in de doofpot gestopt worden, maar daarnaast

omdat het OM ook een taak heeft bij het geven van een aanzet tot het vor-

men van jurisprudentie op dit terrein'.

Met bovenstaande beschrijving van de vervolgingsproblematiek ten aanzien

van overheden is de achtergrond van het onderzoek aangegeven. In het ka-

der van deze problematiek is er behoefte aan inzicht in het vervolgingsbeleid

van het OM.S Uit de jurisprudentie blijkt dat vervolging van (lagere) over-

3 Ten tijde van het door het wODC uitgevoerde onderzoek naar het vervolgingsbeleid van het om
(december 1993) was deze uitspraak van de HR nog niet bekend.

4 De HR heeft in 1987 de principiële uitspraak gedaan dat niet alle publiekrechtelijke rechtsperso-

nen een beroep kunnen doen op de niet-vervolgbaarheid wegens overheidstaken, maar alleen

openbare lichamen in de zin van hoofdstuk 7 van de Grondwet (HR 10-11-1987). In dit hoofd-
stuk worden als openbaar lichaam aangemerkt: provincies en gemeenten (art. 123 lid 1), water-

schappen (art. 133 lid 1), openbare lichamen voor beroep en bedrijf (publiekrechtelijke bedrijfs-
organisaties) en 'andere openbare lichamen' (art. 134 lid 1). Zie ook Wortel (1988).

5 Vervolgen betekent dat de officier van justitie 'het er niet bij laat zitten'. Hij legt bijvoorbeeld de

strafzaak voor aan de rechter (beslissing om te dagvaarden, artt. 9 en 167 lid 1 WvSv.). Er volgt

een rechtszitting waarna de rechter een uitspraak doet. De officier heeft in het kader van vervol-

ging ook de mogelijkheid een schikking te treffen met de verdachte (transactie, art. 74 WvSr.).

In dat geval wordt een transactie aangeboden die kan bestaan uit een of meer voorwaarden

zoals betaling van een geldsom en/of schadeloosstelling en/of herstel. De officier kan eveneens

besluiten niet te vervolgen, maar de strafzaak - al dan niet voorwaardelijk - te seponeren (artt.

167 lid 2 en 242 lid 2 WvSv.). Een (voorwaardelijk) sepot kan vergezeld gaan van begeleidende

maatregelen, zoals een gesprek ten parkette of een schriftelijke waarschuwing. In voorliggende

rapportage is onder 'vervolgingsbeleid' verstaan: de overwegingen van het om om een strafzaak

te seponeren, danwel te vervolgen door middel van een transactie of een dagvaarding.
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heden in bepaalde gevallen mogelijk is. Het is echter de vraag of het OM ook

daadwerkelijk actie onderneemt naar aanleiding van milieudelicten door

overheden. Laat het OM de zaak rusten wanneer een overheid de verdachte is

of volgt er na constatering van een milieudelict een justitiële reactie? Indien

het OM reageert, op welke wijze krijgt deze interventie dan gestalte? Het is

mogelijk dat bij constatering van een strafbaar feit de zaak in een waarschu-

wende sfeer wordt opgelost terwijl het delict ook kan leiden tot een pv. 6 In

het geval er een pv is opgemaakt, komt de vraag naar voren hoe strafzaken

tegen overheden zijn afgedaan en of wellicht de mogelijke niet-ontvankelijk-

heid een rol speelt bij de afdoening.

1.2 Onderzoeksopzet

Om een beeld te krijgen van de manier waarop het OM milieuzaken tegen

overheden behandelt, is hiernaar op de volgende wijze onderzoek verricht.

In het onderzoek is de aandacht gericht op overheden. Dit betreffen behalve

de staat, provincies en gemeenten, ook Rijkswaterstaat, hoogheemraad-

schappen en waterschappen. Het algemene doel van het uitgevoerde

onderzoek is inzicht te krijgen in het beleid van de arrondissementsparketten

inzake vervolging van overheden wegens milieudelicten.

De opdrachtgevers hebben daarbij concrete onderzoeksvragen geformuleerd:

- Zijn milieuzaken tegen overheden'aangenomen'?7

- Welke zaken zijn geseponeerd en wat is daarvan de reden?
- Welke zaken zijn getransigeerd, wat is de hoogte van de opgelegde trans-

actie en is het bedrag betaald?

- Welke zaken zijn voor de rechter gebracht en wat is de uitspraak?

- Zijn de strafbare gedragingen rechtstreeks verbonden met het uitoefenen

van een wettelijk opgedragen overheidstaak?

Ter beantwoording van deze vragen is in het onderzoek gebruik gemaakt van

twee gegevensbronnen: interviews en dossiers.

Interviews

Op alle 19 arrondissementsparketten zijn gesprekken gevoerd met officieren

van justitie die belast zijn met de behandeling van milieuzaken.8 Het doel

6 Vanaf het moment dat er een pv wordt opgemaakt (en de afdoening daarvan door middelvan

een sepot, een transactie of een dagvaarding), Is er sprake van een strafrechtelijke reactie. Een

justitiële reactie is een meer algemene term. Een justitiële reactie omvat tevens de activiteiten

van het OM die plaatsvinden in de fase voorafgaand aan een eventueel pv.

7 Onder het 'aannemen' van zaken is te verstaan dat het om reageert op signalering van het delict

en actie onderneemt richting de verdachte.
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van de interviews is inzicht te verkrijgen in de overwegingen van officieren

om milieuzaken tegen overheden op een bepaalde manier te behandelen.

Aan de hand van deze gesprekken zijn de gedragingen en attitudes van de

milieu-officieren met betrekking tot vervolging van overheden in beeld ge-

bracht.

'De interviews zijn gehouden aan de hand van een gespreksprotocol waarin

een aantal thema's is opgenomen, zoals opsporingsactiviteiten ten aanzien

van overheden, het aannemen van milieuzaken, problemen bij vervolging

van overheden en afdoening van zaken.

11

Dossieranalyse

Naast het houden van interviews is een dossieranalyse uitgevoerd. Dit be-

tekent dat strafdossiers die betrekking hebben op milieudelicten door over-

heden, nader zijn bekeken. Het doel van de dossieranalyse is om na te gaan

hoe milieuzaken tegen overheden feitelijk zijn afgedaan.

De gegevens zijn eveneens verzameld op de arrondissementsparketten. Het

onderzoek is toegespitst op milieuzaken tegen overheden in de periode 1990

tot en met 1992. Gezien het relatief geringe aantal pv's is er geen steekproef

getrokken of selectie gemaakt uit het aanbod van dossiers met betrekking tot

dit onderwerp. Alle relevante beschikbare dossiers maken deel uit van het

onderzoek en zijn aan een analyse onderworpen. Ze zijn aan de hand van

codeformulieren doorgenomen. Op die manier zijn er gegevens verzameld

omtrent ondermeer het type dader, de overtreden milieuwetten en de con-

crete afdoening van de zaak.

1.3 Opzet van het onderzoeksverslag

In dit onderzoeksverslag worden de resultaten van zowel de interviews als de

dossieranalyse gepresenteerd. In de hoofdstukken 2 t/m 5 beschrijven we de

resultaten van de interviews. Deze beschrijving gebeurt zoveel mogelijk in de

volgorde van het strafrechtelijk traject. Dit betekent dat we in hoofdstuk 2 de

opsporing van milieudelicten door overheden aan de orde stellen. Hoofdstuk

3 gaat in op de vraag of officieren strafrechtelijk reageren in milieuzaken

waarin een overheid de verdachte is. In hoofdstuk 4 geven we een beeld van

de problemen die zich voordoen bij de aanpak van overheden wegens milieu-

delicten. Hoofdstuk 5 beschrijft de wijze waarop milieu-officieren zaken

tegen overheden afdoen.

8 Op elk arrondissementsparket zijn een of meer officieren aangesteld die (een vastgesteld deel
van) hun tijd besteden aan milieuzaken.
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In de hoofdstukken 6 en 7 bespreken we de uitkomsten van de dossier-

analyse. Ook in deze hoofdstukken houden we de volgorde aan van het straf-

rechtelijk traject. Hoofdstuk 6 geeft een beeld van milieuzaken waarin pv is

opgemaakt tegen overheden. In hoofdstuk 7 wordt aangegeven hoe deze

milieuzaken zijn afgedaan.

Ten slotte geeft hoofdstuk 8 de onderzoeksresultaten samengevat weer. De

belangrijkste conclusies worden besproken en van commentaar voorzien.



2

Opsporing van milieudelicten

gepleegd door overheden

In dit hoofdstuk gaan we in op de opsporing van milieudelicten die door

overheden zijn gepleegd. Eerst staan we stil bij de huidige opsporingsactivi-

teiten van het OM naar dergelijke milieudelicten. De vraag staat centraal of

het OM expliciet aandacht besteedt aan de overheid als mogelijke verdachte

van milieudelicten. Vervolgens geven we de reactie van milieu-officieren op

de vraag of overheden vaker dan nu gecontroleerd moeten worden op over-

treding van milieuwetten.

2.1 Opsporingsactiviteiten

In de interviews is de vraag gesteld of het OM op de een of andere wijze expli-

ciet aandacht besteedt aan de overheid als mogelijke dader van milieudelic-

ten. In 17 van de 19 arrondissementen vinden geen specifieke opsporings-

activiteiten plaats naar milieudelicten gepleegd door overheden. Wel wordt

er in de vorm van projecten aandacht besteed aan bpaalde milieuthema's die

ook overheden treffen. Het uitgangspunt bij deze projecten is dat gedurende

enige tijd de activiteiten van opsporingsdiensten gericht zijn op een bepaald

thema, zoals klein chemisch afval (kca) of bestrijdingsmiddelen. Gedurende

die periode worden inrichtingen hierop intensief gecontroleerd. Omdat ook

overheden hiermee te maken hebben - zij hebben bijvoorbeeld het beheer

over opslagdepots en dergelijke - worden zij in de controle meegenomen. In

de meeste arrondissementen zijn overheden in het kader van een dergelijk

project gecontroleerd op de inzameling en- opslag van kca.

In bovenstaande gevallen is de controle niet specifiek gericht op overheden.

De reden van aandacht wordt bepaald door het type delict en niet door het

type dader.9 Door de uitvoering van projectmatige controles ontstaat soms

meer gerichte aandacht voor overheden. Acties richting de overheid zijn het

gevolg. Zo heeft het resultaat van een project waarin hoveniersbedrijven - en

hiermee gemeenten - werden gecontroleerd op bestrijdingsmiddelen, een

milieu-officier aanleiding gegeven specifiek gemeenten aan een nadere con-

trole te onderwerpen. In het betreffende.arrondissement gaat een project

'plantsoenendienst' van start. Een 'toevalligheid' kan eveneens de aandacht

9 Met uitzondering van de activiteiten van de Koninklijke Marechaussee die louter op de over-

heid (c.q. defensie) zijn gericht.
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vestigen op een bepaalde problematiek. Een milieu-officier vernam bijvoor-

beeld via een radiogesprek met een vertegenwoordiger van de gemeente dat

er in die gemeente illegale bestrijdingsmiddelen werden gebruikt. Vanuit het

vermoeden dat deze praktijk zich niet beperkt tot de betreffende gemeente,

heeft hij samen met de Algemene Inspectie Dienst (AID) besloten de lagere

overheden in het arrondissement hierop te controleren. Dat heeft geleid tot

verscheidene pv's.

In twee arrondissementen richt het OM expliciet de aandacht op overheden

als mogelijke dader. Zo worden in één arrondissement in het kader van de

Wet milieubeheer gemeentelijke inrichtingen gecontroleerd op de benodigde

vergunningen. Regelmatig blijken er festiviteiten te worden georganiseerd in

gemeentelijke inrichtingen (bijvoorbeeld een houseparty in het zwembad)

waarvoor geen vergunning is of zal worden afgegeven. Het OM heeft een

brief gestuurd naar alle gemeenten waarin staat aangegeven dat de politie

direct een pv zal opmaken wanneer zij constateert dat er festiviteiten plaats-

vinden. Eén milieu-officier besteedt extra aandacht aan overheden, juist

omdat het overheden zijn. Hij vindt extra controle gerechtvaardigd omdat

gemeenten een voorbeeldfunctie hebben. Door deze voorbeeldfunctie heeft

de gemeente volgens de officier de morele verplichting het net zo goed, zo

niet beter te doen dan de burger.

2.2 Controle op overheden

In de huidige situatie blijkt de justitiële bemoeienis van het OM met over-

heden vooral afhankelijk te zijn van wat er zich voordoet, bijvoorbeeld van

hetgeen de politie aandraagt. In het gehele opsporingsbeleid worden over-

heden'gewoon meegenomen'. Dit betekent dat officieren wetsovertredingen

door overheden niet uit de weg gaan, noch dat zij er extra aandacht aan

besteden. Er zijn officieren die vinden dat dit zo moet blijven. Zij zien geen

reden voor intensievere controle op overheden. Anderen daarentegen menen

dat meer controle nodig is.

Extra controle niet gewenst
In zeven arrondissementen is men van oordeel dat meer controle niet nodig

of wenselijk is. De betreffende milieu-officieren gaan ervan uit dat het be-

stuurlijk gezag haar taken goed uitvoert en de milieuwetten respecteert. Hun

standpunt is dat overheden eigen verantwoordelijkheden hebben en dat er

geen gerichte controle behoeft plaats te vinden naar de door haar uitgevoer-

de taken. Enkele officieren vinden bovendien dat voor controle op over-

heden niet zozeer een taak is weggelegd voor het OM. Volgens hen moeten
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gemeenten worden gecontroleerd door democratisch gekozen organen en

door de Regionale Inspectie Milieuhygiëne (RIMH).

Ook wordt als reden gegeven dat controle van overheden geen prioritair

karakter heeft en dat meer dringende, dat wil zeggen meer ernstige milieu-

zaken, relevanter zijn. Volgens enkele officieren zijn de overtredingen van

lagere overheden, in vergelijking met andere milieuwetovertreders, over het

algemeen minder ernstig van aard. Omdat niet alles kan worden gecontro-

leerd, dient het OM keuzes te maken waarbij het gaat om de vraag waar de

nood het hoogst is. De keus moet volgens de officieren afhangen van het

milieurendement dat ermee te behalen is en niet van de vraag of de te con-

troleren instantie een overheid betreft of niet.

Begrip voor de situatie van gemeenten is eveneens een reden om hen niet

'op de huid' te zitten. Volgens enkele officieren is het handhavingsniveau in

sommige (kleine) gemeenten nog laag; deze gemeenten zijn druk doende de

zaken op milieugebied in orde te maken en/of beschikken (vooralsnog) over

te weinig deskundig personeel. Officieren voelen zich om die reden niet

gedreven om overheden in dat stadium extra te controleren. Wanneer zij

- bijvoorbeeld via rapportage van de RIMH - vernemen dat er sprake is van

milieubelastende situaties dan zullen zij alsnog tot actie overgaan.

Redenen voor meer controle

Ruimde helft van de ondervraagde milieu-officieren (12) is van mening dat

overheden eigenlijk vaker moeten worden gecontroleerd op mogelijke

milieu-overtredingen. Hetzij in het kader van projecten waarin een thema

centraal staat, hetzij door gerichte acties naar overheden zelf. Er worden vier

redenen genoemd om overheden vaker te controleren dan nu het geval is.

Ten eerste hebben de resultaten van projecten - waarin een thema centraal

staat en overheden zijn gecontroleerd - te denken gegeven. Er blijkt regel-

matig iets mis te gaan bij overheden en kennelijk was controle dus nodig. De

ervaring die is opgedaan bij voorgaande projecten, vormt voor enkele offi-

cieren de directe aanleiding om overheden vaker aan gerichte controles te

onderwerpen.
Ten tweede vindt men systematische controle nodig om de verantwoordelijk-

heid van overheden te stimuleren. De officieren menen dat overheden zich-

zelf milieudiscipline moeten opleggen. Overheden zullen zich de vraag moe-

ten stellen of handelingen ook op een andere, milieuvriendelijkere manier

kunnen plaatsvinden. Een druk van buitenaf - door middel van controles -

kan dit proces wellicht bespoedigen.

De derde reden heeft te maken met de visie van officieren dat de activiteiten

van een oveheid niet wezenlijk anders zijn dan bedrijfsmatige activiteiten.
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Naarmate overheden steeds meer op bedrijven gaan lijken, is volgens hen

meer controle nodig. Want ook overheden zien zich genoodzaakt kosten-

batenanalyses te maken. Overheden worden geconfronteerd met gelimiteer-

de budgetten en beperkte middelen. Hierdoor maken zij wellicht keuzes die

risico's met zich meebrengen voor het milieu. Men kan bijvoorbeeld beslui-

ten de uit het oogpunt van milieu noodzakelijke investeringen niet te doen.

Volgens de officieren kunnen overheden net als een bedrijf fouten maken,

hetgeen controle noodzakelijk maakt.

De vierde reden om overheden meer te controleren, hangt samen met de

controlerende functie van bestuurlijke organen. Enkele officieren hebben de

indruk dat bestuurlijke organen soms in gebreke blijven waar het hun con-

trolerende taak betreft. De gemeente wordt - gezien de wetsovertredingen

die voorkomen - volgens hen te weinig gecontroleerd door de geëigende

instanties: de democratisch gekozen organen (bv de gemeenteraad) en het

tweedelijnstoezicht (bv de RIMH). Bovendien zouden gemeenten zelf soms te

weinig controleren of de eigen vergunningen in orde zijn en of de voorschrif-

ten worden nageleefd. De veranderingen die zijn opgetreden na invoering

van de Wet milieubeheer zijn volgens enkele officieren hier (mede) debet

aan. Terwijl voorheen de provincie een controlerende taak had, heeft de ge-

meente in het kader van bepaalde milieuwetten nu zelf het bevoegde gezag

over de eigen inrichtingen. Dit betekent dat de gemeente ten aanzien van

bepaalde inrichtingen zorg draagt voor zowel de vergunningverlening en de

controle als de handhaving. Milieu-officieren beschouwen dit als een zeer

onwenselijke situatie omdat in de praktijk deze dubbele taak niet goed uit-

voerbaar is. Dit maakt volgens hen controle van buitenaf noodzakelijk.

Hoewel een deel van de milieu-officieren het zinvol vindt om overheden

vaker te controleren dan nu het geval is, stellen officieren nadrukkelijk dat er

geen 'hetze' of 'heksenjacht' op overheden moet plaatsvinden. Bovendien

zou het contraproduktief kunnen werken. Er moet volgens de officieren voor-

komen worden dat er een situatie ontstaat van 'de overheid pakt de overheid

en het publiek is de lachende derde'. Over het algemeen streeft het OM naar

een gelijke behandeling van alle verdachten. Officieren zijn van mening dat

overheden geen uitzonderingspositie mogen innemen en net als anderen

moeten worden gecontroleerd. De wenselijkheid van méér controle kan in

dit kader worden beschouwd als het inhalen van een achterstand omdat

overheden in het recente verleden weinig werden gecontroleerd.
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`Aannemen' van milieuzaken

3.1 Beslissing van het openbaar ministerie

In bijna alle arrondissementen neemt de politie - en vaak ook de RIMH of de

AID - eerst contact op met het OM als het gaat om milieudelicten begaan

door overheden. Omdat milieu-officieren zaken tegen overheden als gevoeli-

ge kwesties beschouwen, willen zij zelf kunnen beoordelen hoe tegen de be-

treffende overheid moet worden opgetreden. Vaak heeft zich in het verleden

al het een en ander afgespeeld of zijn er bepaalde afspraken gemaakt. De

officier wil deze gegevens betrekken bij zijn afweging. Tegelijkertijd vindt de

politie het wenselijk om in dergelijke zaken rugdekking te krijgen van het OM

alvorens tot actie over te gaan. Voor de politie blijkt het onwennig te zijn om

iets ten nadele van overheden te rapporteren. Na een tip of een bericht van

opsporingsambtenaren inzake een milieudelict besluit de officier, vaak in

overleg met de RIMH, hoe hij zal reageren.

Uit de gesprekken met milieu-officieren blijkt dat zaken die overheden be-

treffen, zijn 'aangenomen', in die zin, dat het OM op de een of andere wijze

actie heeft ondernomen richting de verdachte overheid nadat zij op de hoog-

te is gebracht van het milieudelict. Dit betekent dat het OM geen berustende

houding aanneemt als de dader een overheid blijkt te zijn. Milieu-officieren

laten een reactie volgen op de wetsovertreding. De wijze waarop het OM rea-

geert, verschilt echter per arrondissement.

3.2 Twee reactievormen

Globaal gesproken kunnen twee reactievormen worden onderscheiden. In

acht arrondissementen reageert het OM op een overtreding meestal met het

opmaken van een pv; in elf arrondissementen tracht het OM in de overleg-

sfeer tot een oplossing te komen.10

Bij de eerstgenoemde reactie is het opmaken van een pv het primaire uit-

gangspunt. Dat neemt niet weg dat er in deze gevallen ook vaak overleg

plaatsvindt met de verdachte. Er wordt echter in het overlegcircuit naar

oplossingen gezocht nádat pv is opgemaakt.

10 Deze tweedeling doet de werkelijkheid enigszins geweld aan, want bij beide reactievormen

komen uitzonderingen voor. Op de parketten werkt men niet met'standaardprocedures' voor
overheden. Gezien de gevoeligheid van de zaken, overweegt men vaak zorgvuldig welke reactie-
vorm in een concrete zaak de meest wenselijke is.



Hoofdstuk 3 is

Bij de tweede reactievorm staat het voeren van overleg centraal. Door in

gesprek te gaan met de verdachte, tracht men een pv te voorkomen. Wanneer

deze interventie onvoldoende resultaten oplevert, gaat het OM eventueel als-

nog over tot het opmaken van een pv.

3.2.1 Opmaken van een proces-verbaal

Acht milieu-officieren hebben de uitgesproken voorkeur om een milieudelict

door een overheid altijd vast te leggen in een pv. Zij hebben hiervoor ver-

schillende overwegingen.

Met een pv wordt de zaak inzichtelijk gemaakt, het gebeuren staat op papier

en er is een handvat om te gaan praten. De gedachtengang is hierbij dat het

OM een zaak nuchter moet beoordelen op basis van feiten. De positie van de

verdachte betrekt men pas bij de overwegingen nadat het pv is opgemaakt.

Verschillende milieu-officieren benadrukken dat de beslissing om al dan niet

pv op te maken, afhankelijk is van het type delict en niet van het type ver-

dachte. De aard en de ernst van het delict is doorslaggevend en er wordt

geen uitzondering gemaakt (c.q. milder gereageerd) omdat de verdachte een

overheid is. Dit betekent dat men niet aarzelt een pv op te maken tegen een

overheid indien het delict hiertoe aanleiding geeft.

Een andere reden om pv op te maken tegen overheden heeft te maken met

de onafhankelijke positie van het OM. Enkele officieren zijn er volstrekt geen

voorstander van om delicten door overheden 'in het voortraject' te behande-

len omdat zij zich hiermee ongeloofwaardig maken. Het OM is een onafhan-

kelijk orgaan waarin volgens officieren juist zijn kracht schuilt. Want vanuit

die onafhankelijkheid kan de officier een handhavingspartner corrigeren

indien dit nodig is. Die positie wil men behouden door juist geen 'onderons-

jes' aan te gaan.

Het komt ook voor dat een officierpv laat opmaken vanuit de veronderstel-

ling dat er regelmatig situaties zijn waarin de politie overtredingen door over-

heden constateert en vervolgens geen actie onderneemt. De politie maakt

met andere woorden zelf al een selectie. Wanneer de politie het OM van een

milieudelict op de hoogte brengt, beschouwt de officier dit als een zaak waar-

in ook echt iets aan de hand is (pv-waardige zaak).

Ten slotte wordt het feit dat de overheid een voorbeeldfunctie heeft, als

belangrijk argument aangevoerd om pv op te maken. De redenering is dat de

overheid tot taak heeft bedrijven ertoe aan te zetten vergunningen te hebben

en de voorschriften na te leven. Vanuit deze taak heeft zij de verantwoorde-

lijkheid het goede voorbeeld te geven door haar eigen zaken in orde te

hebben. Bij constatering van milieudelicten zal de officier pv laten opmaken,
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juist omdat het een overheid is. In dit geval wordt de strafrechtelijke reactie

van het OM mede afhankelijk gesteld van het type verdachte.

Uitzonderingen: soms geen proces-verbaal
Hoewel het uitgangspunt kan zijn om in principe pv op te maken, is de reac-

tie van de milieu-officier in belangrijke mate afhankelijk van de zaak zelf.

Men laat ruimte voor uitzonderingen op de regel dat er pv wordt opgemaakt.

In bepaalde gevallen zijn andere vormen van reactie mogelijk zoals een infor-

mele afhandeling in de'voorfase'.

In enkele arrondissementen waar men over het algemeen' 1 de lagere over-

heid (gemeente) direct aanpakt door middel van een pv, heeft men bijvoor-

beeld clementie met kleine gemeenten. In verhouding tot grote gemeenten

moeten deze namelijk met minder capaciteit dezelfde soort van milieu-

voorzieningen treffen. Volgens de officieren moeten deze gemeenten de tijd

krijgen om de zaak op orde te brengen. In zo'n geval stuurt het OM een brief

met vermelding van een termijn waarbinnen de verdachte de zaak volgens

de regels in orde moet brengen. Na het verstrijken van de termijn zal er con-

trole plaatsvinden. Als echter een dergelijke brief niet binnen de gestelde

termijn de nodige resultaten oplevert, dan zal de officier alsnog overgaan tot

het opmaken van een pv.

Een soortgelijke uitzondering op dé regel om direct te verbaliseren, maakt

men met betrekking tot een relatief 'nieuw' probleem waarvoor nog oplos-

singen moeten worden gecreëerd. Zoals de opslag of verwerking van grote

hoeveelheden bermmaaisel12 of de opslag van kca. Veel gemeenten zijn bij-

voorbeeld enthousiast op eigen initiatief begonnen om bij burgers kca op te

halen. Dit groeide sommige gemeenten al snel boven het hoofd omdat zij

zelf het afval niet kwijt konden. In de meeste arrondissementen is de over-

heid eerst de gelegenheid gegeven deze zaken binnen een redelijke termijn

te regelen, omdat een strafrechtelijke aanpak contraproduktief zou kunnen

werken.13

11 De genuanceerdheid van de antwoorden van de ondervraagden maakt dat het niet altijd moge-

lijk is om concrete aantallen te noemen.

12 Bermmaaisel kan ten gevolge van uitlaatgassen en bestrijdingsmiddelen sterk vervuild zijn

waardoor het niet als een meststof maar als afvalstof moet worden beschouwd. Het bermmaai-

sel dient op een milieuhygiënische wijze te worden afgevoerd naar, afhankelijk van de vervui-

ling, een composteerinrichting of stortplaats waar het wordt gestort of verwerkt. Overheden

zien zich hierdoor geplaatst voor een aanzienlijke kostenpost (Ministerie van VROM, 1993).

13 Een gemeente is niet verplicht tot de inzameling en opslag van kca. Bij een strafrechtelijk optre-

den zouden zij wellicht deze activiteiten kunnen beëindigen.
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Niet alle milieu-officieren vinden het nodig om een pv op te maken. Elf vra-

gen zich af wat de meerwaarde daarvan is wanneer het belangrijkste doel is

dat er verandering in de situatie optreedt, c.q. milieurendement wordt be-

haald. Zij prefereren eerst de resultaten af te wachten van een brief aan of

overleg met de verdachte.

De belangrijkste drie redenen voor milieu-officieren om geen pv op te ma-

ken, hebben te maken met het beoogde milieurendement, de positieve wer-

king van een waarschuwing en de samenwerking met de verdachte overheid.

Het behalen van milieurendement is voor veel officieren een belangrijk doel

van de justitiële interventie. Dit betekent dat de verdachte maatregelen treft

om milieuverontreiniging te voorkomen of terug te dringen, danwel - in het

geval er al lichte schade is aangericht - de verontreiniging saneert en de

situatie herstelt. Het is belangrijk in te schatten welke reactie het meest

effectief is om dat doel te bereiken. Volgens enkele officieren is de overheid

soms erg gevoelig voor correctie door het OM zodat men kan volstaan met

een reactie in de waarschuwende sfeer. Er gaat volgens hen van een waar-

schuwing voldoende dreiging uit om te bewerkstelligen dat de overheid de

maatregelen neemt die in het kader van het milieubelang nodig zijn. Wan-

neer een overheid na een waarschuwing overgaat tot het treffen van maat-

regelen, kan een pv achterwege blijven. Bovendien speelt het feit dat de

lokale overheid een handhavingspartner is, een rol bij de reactie van het OM.

Een strafrechtelijk optreden kan gevolgen hebben voor de samenwerking. De

mogelijke breuk in de samenwerking blijkt een reden te zijn om te zoeken

naar een adequate reactie, anders dan een pv. In hoofdstuk 4 komen we

hierop terug.

Een justitiële reactie in de overlegsfeer kan verschillende vormen aannemen.

Het OM stuurt bijvoorbeeld de verdachte een brief met de mededeling dat

het kennis heeft van de wetsovertreding. Voor de betrokken overheid kan dit

signaal voldoende zijn om de overtredingssituatie te beëindigen of maat-

regelen te nemen.

Een dergelijke brief kan ook een waarschuwende strekking hebben. In dat

geval noemt het OM een termijn waarbinnen de verdachte overheid de zaak

volgens de geldende regels in orde moet hebben gebracht.

Een andere genoemde mogelijkheid is om een gesprek aan te gaan met de

verdachte. Dit overleg kan een meer of minder formeel karakter hebben. De

milieu-officier stelt bijvoorbeeld in een telefonisch onderhoud met de ver-

antwoordelijke ambtenaar (wethouder, gedeputeerde) de zaak aan de orde.

Een meer formele variant is verdachten op het parket te ontbieden. In een
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gesprek verzoekt de milieu-officier hen zo snel mogelijk orde op zaken te

stellen teneinde de ongewenste situatie te beëindigen.

Eventueel volgt op de brief of het gesprek een of meer schriftelijke waars-

chuwingen met vermelding van een termijn waarop de zaak in orde moet

zijn. Daarin kan worden gedreigd met verdergaande strafrechtelijke reacties

(pv) indien de betreffende overheid de zaak niet bevredigend in orde brengt.

Globaal gesproken vinden deze milieu-officieren dat een strafrechtelijke

reactie door middel van een pv niet nodig is zolang met druk op de zaak

dingen kunnen worden geregeld (saneren, investeren, en dergelijke). Of het

OM uiteindelijk pv zal opmaken, is een kwestie van taxatie of er voldoende

voortgang is geboekt. De ene milieu-officier blijkt dienaangaande een groter

geduld aan de dag te leggen dan de andere. Sommigen zijn van mening dat

zij kunnen volstaan met schriftelijke waarschuwingen of een persoonlijk

gesprek. Zij gaan hier eventueel mee door tot het beoogde doel is bereikt.

Anderen gaan na één waarschuwing over tot het opmaken van een pv omdat

zij menen dat de verdachte daarmee voldoende gelegenheid is gegeven de

overtredingssituatie te beëindigen.

Uitzonderingen: wanneer wèl een proces-verbaal

Ook wanneer het standpunt van de officier is om in principe in overleg te

gaan met de verdachte, worden er uitzonderingen gemaakt. Er kan sprake

zijn van (dreiging van) een dermate ernstig feit dat de officier een afhande-

ling in het overlegcircuit niet verantwoord vindt. Er is een aantal situaties

genoemd waarin het opmaken van een pv geïndiceerd is.

Sommige officieren zullen bij een dreigende situatie een pv verlangen: in-

dien er sprake is van een daadwerkelijk risico van ernstige milieuschade of in

het geval dat er milieuhygiënisch onverantwoord is gehandeld. Zij vinden

het maatschappelijk onverantwoord om dit op zijn beloop te laten.

Vrijwel iedere officier is het ermee eens dat er zeker een pv moet worden

opgemaakt indien schade aan het milieu is toegebracht met onomkeerbare

gevolgen of indien er sprake is van een grote mate van verontreiniging. Ook

moedwilligheid, opzettelijkheid en recidive zijn criteria voor het opmaken

van een pv.

Ten slotte zal de officier pv laten opmaken wanneer duidelijk herkenbare

fouten zijn gemaakt die (mogelijk) politieke consternatie veroorzaken of

indien er al publiciteit aan de zaak is gegeven. Dit om geloofwaardig te zijn

ten opzichte van het publiek, en om de indruk te vermijden dat het OM zaken

tegen de overheid onderhands afhandelt.
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Problemen bij optreden tegen

overheden

In hoofdstuk 3 hebben we gezien dat het OM overtredingssituaties van over-

heden niet ongemerkt voorbij laat gaan. De milieu-officieren is vervolgens

de vraag voorgelegd of zij problemen ondervinden bij deze aanpak van over-

heden. De moeilijkheden die milieu-officieren kunnen ondervinden, zijn

terug te brengen tot twee thema's, namelijk samenwerking met de lokale

overheid en niet-ontvankelijkheid.

4.1 Verstoorde samenwerking

Een van de problemen waar men op het parket mee kan worden geconfron-

teerd, is dat een strafrechtelijk optreden gevolgen heeft voor de samenwer-

king met de verdachte overheid. Het gemeenschappelijke doel van vooral

lokaal bestuur en OM is het ontwikkelen en uitvoeren van milieubeleid. Zij

zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van handhavingsprojec-

ten en -taken.14 Wanneer de ene handhavingspartner de ander gaat controle-

ren en bestraffen, dan kan er een verstoring optreden in de samenwerking,

zo is de ervaring van ongeveer de helft van de ondervraagde milieu-officie-

ren. Deze officieren geven aan dat bestuurders er soms niet op bedacht zijn

dat aan de ene kant samengewerkt moet worden, maar dat de officier aan de

andere kant een eigen verantwoordelijkheid heeft. Het OM moet een over-

heid vervolgen indien dat nodig is.

Volgens sommige officieren ligt de onwennigheid bij beide partijen. In het

milieurecht kunnen partners op deze wijze tegenover elkaar komen te staan

en daaraan zijn beide partijen nog niet gewend. Zowel het OM als het bestuur

moeten een drempel over om met de `maatjes' met wie de handhaving wordt

opgezet, een zakelijke opstelling te krijgen.

14 Landelijk, provinciaal en regionaal wordt op bestuurlijk en ambtelijk niveau overleg gevoerd

over de handhaving van milieuwetgeving. Afstemming van de activiteiten van handhavende in-

stanties moet ertoe leiden dat het toezicht op de naleving van milieuwetten efficiënter en effec-

tiever verloopt en dat optreden tegen overtredingen consistenter wordt (Handhaving milieu-

wetgeving, 1992-1993). In de meeste arrondissementen vindt ook op lokaal niveau overleg

plaats tussen om, politie en bestuur (subdriehoeksoverleg), hetgeen leidt tot gezamenlijke plan-

matige handhaving (Van den Berg, 1994).
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Ondervonden problemen

De reactie van overheden op het optreden van het OM kan een probleem vor-

men. De officier van justitie wordt soms geconfronteerd met beledigingen en

onheuse behandelingen door het bestuur. In sommige gevallen 'dreigt' de

verdachte dat bestuurder en officier in de toekomst niet meer samen door

één deur kunnen wanneer de zaak wordt doorgezet. Het komt voor dat be-

stuurders onzakelijk reageren en niet meer willen praten met de betreffende

milieu-officier. Ook is een voorbeeld bekend waarin ambtenaren ineens een

zwijgplicht krijgen opgelegd door het bestuur.

In bovengeschetste situaties kan de samenwerking sterk onder druk komen

te staan. Dit komt tot uiting in een afnemende medewerking van sommige

overheden. De ervaring van enkele officieren is bijvoorbeeld dat de informa-

tievoorziening vanuit de overheid trager gaat verlopen of dat bestuurders

zich minder goed aan afspraken houden. is Volgens een officier is bij vervol-

ging van overheden één ding in ieder geval duidelijk: je maakt je als officier

niet geliefd en je moet veel eelt op je ziel hebben.

De samenwerking met het bestuur kan ook worden verstoord in het geval dat

de vervolging van overheden negatieve politieke consequenties heeft. Een

relatief kleine zaak kan soms uitgroeien tot een affaire met complicaties en

verwikkelingen op gemeentelijk of provinciaal niveau waarbij er 'koppen

kunnen rollen'. Hoewel bijvoorbeeld een wethouder uit hoofde van zijn func-

tie verantwoordelijk kan worden gesteld voor een milieudelict, valt deze

soms weinig of niet alles te verwijten terwijl het hem wel zijn baan kan kos-

ten. Het is volgens sommige officieren jammer dat in een dergelijk geval het

strafrechtelijk ingrijpen zoveel consternatie veroorzaakt met als gevolg het

vertrek van een wellicht actieve en positief ingestelde bestuurder.

Hoewel een optreden tegen overheden samenwerkingsproblemen kan ver-

oorzaken, betekent dit volgens de officieren niet dat het een strafrechtelijke

aanpak in de weg staat. Vrijwel alle milieu-officieren zijn van mening dat een

vervolgingsbeslissing niet beïnvloed moet worden door samenwerkings-

relaties die onder druk kunnen komen te staan. Indien een milieudelict het

noodzakelijk maakt op een bepaalde wijze op te treden, dan zullen zij dit

niet nalaten omdat de verdachte een overheid is. Zoals eerder is aangegeven,

streven zij naar een gelijke behandeling van alle verdachten.

15 Hoewel de in het driehoeksoverleg gemaakte afspraken volgens het geldend recht niet bindend

zijn, hebben ze ook geen vrijblijvend karakter (Van der Hulst, 1990). Voor het ontwikkelen en

uitvoeren van een effectief en efficiënt handhavingsbeleid is een goede samenwerking, waar-

onder het nakomen van afspraken, een belangrijke voorwaarde (zie ondermeer De Beaufort,

1992; Van den Berg en Hahn, 1992; Fransen, 1992; Van Thijn, 1992).
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In de praktijk echter blijkt dit streven moeilijker uitvoerbaar. Uit de inter-

views is op te maken dat de mogelijke verstoring van verhoudingen in som-

mige gevallen wel van invloed is op het handelen van de officier. Zoals in

hoofdstuk 3 al ter sprake kwam, kan er reden zijn om bijvoorbeeld met de

verdachte overheid in overleg te gaan in plaats van een pv te laten opmaken.

Ook wanneer een pv is opgemaakt, houdt men bij de afdoening van de zaak

soms rekening met de mogelijke gevolgen hiervan voor de samenwerking

met de overheid.

Een dergelijke afweging vindt niet altijd op dezelfde wijze plaats ten aanzien

van particuliere verdachten in vergelijkbare situaties. In die zin wordt de

wens van gelijke behandeling niet in alle gevallen waargemaakt.

Aanpak van het probleem

Volgens officieren is de mogelijkheid dat een strafrechtelijke reactie afbreuk

doet aan de samenwerking, nauwelijks te voorkomen. Dit blijft een risico en

de milieu-officier (en de overheid) zal hiermee moeten leren leven. Wel

wordt geprobeerd de 'schade' beperkt te houden door bijvoorbeeld een open

opstelling en het geven van uitleg.

Tijdens de interviews komt regelmatig naar voren dat er na een strafrechte-

lijk optreden uitleg nodig is naar de besturen. Volgens officieren zijn overhe-

den niet altijd op de hoogte van de taak en de rol van de milieu-officier als

het gaat om overtredingssituaties door overheden. Overheden vragen zich af

waarom de officier zo 'hard' optreedt tegen een samenwerkingspartner. Ver-

volgens is er uitleg en overredingskracht nodig van de officier om aanneme-

lijk te maken waarom de betreffende overheid is aangeklaagd. De officier

motiveert de beslissing van het OM door aan te geven dat er sprake moet zijn

van 'gelijke monniken, gelijke kappen', en dat een zaak niet 'zomaar onder-

ling' geregeld kan worden omdat dit bij een bedrijf ook niet gebeurt. Milieu-

officieren vinden het belangrijk om naar gemeenten toe duidelijk te maken

dat het geen kwestie is van 'dwars zitten', maar dat het OM zakelijk gezien

over feitenmateriaal beschikt waardoor men genoodzaakt is strafrechtelijk te

reageren.

In enkele arrondissementen maken officieren, voordat er van een milieu-

delict sprake is, de rolwisseling van de milieu-officier duidelijk (aan de ene

kant partner, aan de andere kant'bestraffer') omdat dit eventuele aanvarin-

gen kan voorkomen. Volgens hen is het belangrijk dat de overheid ervan op

de hoogte is dat die rolwisseling legitiem is. Dit kan bijvoorbeeld door aan te

geven dat er sprake is van een landelijk beleid. Het OM heeft de Inspectie

Milieuhygiëne achter zich en wordt door het ministerie van VROM gedekt. De

rol van het OM wordt volgens officieren duidelijk door nooit solistisch op te
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treden maar altijd in overleg met de inspectie, Rijkswaterstaat, ministeries,

en dergelijke.

Een andere milieu-officier heeft het milieubelang daarbij als invalshoek

genomen. Wanneer het OM van tevoren duidelijk een plan stelt en de over-

heden meedeelt hoe bepaalde milieuzaken geregeld moeten zijn (bv de

opslag van kca, de vergunningverlening, het gedoogbeleid), dan kan dit een

hoop waarschuwingen voorkomen. Het OM dient aan te geven welke conse-

quenties er zijn voor overheden die zich niet aan de afspraken houden en

wat de rol van de officier hierin is. Het is volgens deze officier belangrijk te

benadrukken dat deze afspraken in het belang zijn van het milieu, terwijl het

milieu het gemeenschappelijke belang is van zowel het OM als de overheden.

Vanuit dit gemeenschappelijke doel is men immers met elkaar in overleg.

Een zakelijke houding is een laatste voorbeeld van de wijze waarop verschil-

lende milieu-officieren met dit (mogelijke) probleem omgaan. Het blijkt dat

officieren aan dit probleem het hoofd bieden door zoveel mogelijk afstand te

houden en alleen op een zakelijke manier de zaak bespreken. Dit betekent

dat er geen schandaal van of ophef over wordt gemaakt, maar dat de officier

de kwestie benadert als een logisch gevolg van de uitoefening van zijn taak.

Zakelijkheid staat voor deze milieu-officieren voorop. Dit houdt tevens in dat

men geen verregaande discussies aangaat over de kans dat de 'prille verhou-

dingen' met bestuurders worden geschaad. Overigens is ook niet iedereen

gevoelig voor een eventueel verlies van samenwerking. Een officier geeft aan

zich door het argument van samenwerking niet te willen laten beïnvloeden

en redeneert nuchter dat de wethouder niet het eeuwige leven heeft.

4.2 Niet-ontvankelijkheid

Een tweede probleem waar milieu-officieren mee kunnen worden geconfron-

teerd, is de niet-ontvankelijkverklaring. Dit probleem manifesteert zich wat

minder vaak dan de samenwerkingsproblemen, omdat het zich alleen voor-

doet in het geval een dagvaarding wordt overwogen.

In hoofdstuk 1 is al ter sprake gebracht dat de vervolgbaarheid van over-

heden afhankelijk is van de aard van de gedraging. Indien het strafbare feit is

gepleegd in het kader van een wettelijk opgedragen overheidstaak, dan is

een overheid hiervoor niet strafrechtelijk aansprakelijk te stellen. Indien het

ondernemingsactiviteiten betreffen die ook door particulieren (kunnen) wor-

den gedaan, dan bestaat er geen reden de overtredende overheid anders te

behandelen dan een particulier bedrijf.

Uit jurisprudentie op dit terrein blijkt dat er discussie mogelijk is met betrek-

king tot de vraag wanneer een overheid zich strafrechtelijk heeft te verant-
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woorden. Het is niet eenduidig wanneer er sprake is van een overheidstaak

dan wel 'ondernemingsactiviteit'. Een officier die een overheid voor de rech-

ter brengt, heeft hierdoor een gerede kans niet-ontvankelijk te worden ver-

klaard. De officier wordt 'teruggestuurd', waarmee de strafzaak komt te

vervallen.

Ook in de interviews op de parketten is deze problematiek uitvoerig aan de

orde gekomen. Het blijkt dat bij sommige milieu-officieren de mogelijkheid,

ofwel de onmogelijkheid van vervolging van overheden, sterk leeft. Te meer

daar in de periode waarin de gesprekken zijn gevoerd, een uitspraak van de

HR in een strafzaak tegen de staat werd verwacht.16 Deze uitspraak zal vol-

gens sommige officieren toonaangevend worden voor het vervolgingsbeleid

van het OM.

Ongeveer de helft van de milieu-officieren ervaart de mogelijke niet-ontvan-

kelijkheid bij dagvaarding van overheden als een moeilijkheid. Het speelt

een grote rol bij de afweging een overheid al dan niet voor de rechter te bren-

gen. De mogelijke niet-ontvankelijkheid kan een reden zijn naar andere

wegen te zoeken voor de afdoening van zaken tegen overheden.

4.2.1 Lagere overheden voor de rechter brengen

Een aantal officieren geeft aan dat het helaas niet altijd duidelijk is wat on-

der een (algemene of specifiek opgedragen) overheidstaak dient te worden

verstaan. Men denkt soms in een bepaalde zaak heel zeker in de schoenen te

staan terwijl dan toch een niet-ontvankelijkheid wordt uitgesproken. 17

Zo bracht een milieu-officier een gemeente voor de rechter omdat ze de

grond waarop bomen waren gekapt, niet binnen de daarvoor geldende ter-

mijn had herbeplant (overtreding van de Boswet). In plaats daarvan had de

gemeente het terrein beschikbaar gesteld aan een motorclub. Ter zitting voer-

de de gemeente als verweer dat zij niet vervolgbaar is omdat zij de handeling

verrichtte in het kader van de openbare orde. Het zou crossende jongeren

concentreren op één plek waardoor bovendien het bos beschermd zou wor-

den omdat tot dan toe op verscheidene plaatsen in het bos werd gecrosst.

Het OM bestreed dit omdat de crossbaan alleen toegankelijk was voor be-

talende leden van een club. De gedraging was hierdoor vergelijkbaar met

een 'ondernemingsactiviteit'. Bovendien was de openbare orde er niet mee

16 De zaak tegen de staat der Nederlanden zoals deze in hoofdstuk 1 is beschreven.

17 De komende voorbeelden hebben betrekking op zittingen waarop de overheid heeft willen aan-

tonen dat het strafbare feit (overtreding van een milieuwet) is gepleegd in het kader van een op-

gedragen overheidstaak, namelijk handhaving van de openbare orde.
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gediend omdat er nog steeds door - minder vermogende - jongeren in de

bossen werd gecrosst. Tegen de verwachting van de officier in verklaarde de

rechtbank hem wel ontvankelijk, maar het hof niet. Er werd geen cassatie

ingesteld.

Volgens deze officier is het er niet duidelijker op geworden wanneer iets

binnen een overheidstaak valt. Een gemeente kan op die manier veel ge-

dragingen onderbrengen in het kader van handhaving van de openbare

orde.

In een ander arrondissement is de rechtszitting evenmin verlopen zoals

men had gewenst. Het OM besloot de kerstboomverbranding aan te pakken

om hiermee luchtverontreiniging te voorkomen. Elke gemeente ontving een

brief met de mededeling dat de kerstboomverbranding nog één keer zou

worden toegestaan; daarna zou het OM actie ondernemen. Het jaar daarop

moest tegen drie gemeenten pv worden opgemaakt. Tegen één verdachte

werd een proefproces aangespannen. Het OM werd op de zitting niet-ontvan-

kelijk verklaard. Enerzijds omdat de gemeente de bomen had ingezameld in

het belang van de openbare orde (om illegale brandjes te voorkomen) en

anderzijds omdat de gemeente zeer zorgvuldig had gehandeld.

De betreffende officier kan zich in het eerste deel van deze redenering vin-

den; er was inderdaad sprake van een publieke taak. Met het tweede gedeelte

is de officier het niet eens, omdat de overheid pas zorgvuldig handelt indien

de regels in acht worden genomen. Daarvan was in het onderhavige geval

geen sprake omdat de gemeente geen vergunning had.

Een zaak kan echter ook anders uitpakken. In een ander arrondissement

heeft de officier succes gehad in de vervolging van een gemeente die zich

eveneens beriep op openbare- ordebelangen. Deze gemeente had herhaalde-

lijk in strijd met de voorschriften van een hinderwetvergunning, veegauto's

doen uitrijden op tijdstippen dat dit niet was toegestaan, namelijk vroeg in

de ochtend waardoor er sprake was van geluidsoverlast. De gemeente wilde

in het belang van de openbare orde kapot glaswerk in de omgeving van de

kermis opruimen voordat publiek zich op straat zou bevinden. De officier

van justitie was van mening dat belangen van openbare orde geen rol speel-

den omdat er geen onvoorziene omstandigheden waren. De te verrichten

werkzaamheden waren van tevoren bekend waardoor er rekening mee

gehouden had kunnen worden. De officier werd in deze zaak ontvankelijk

verklaard.

Het bovenstaande maakt duidelijk dat het lastig is om te kunnen inschatten

in welk geval een lagere overheid met succes kan worden gedagvaard. De

onduidelijkheid omtrent de aard van de gedragingen is voor een deel van de

officieren een reden om het niet zo ver te laten komen. Zij stellen zich voor-
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zichtig en terughoudend op in zaken tegen overheden omdat het volgens

hen geen zin heeft een strafzaak met een niet-ontvankelijkheid te laten ein-

digen.

De onduidelijkheid over de vervolgingsmogelijkheden is voor andere officie-

ren juist een reden om zaken voor de rechter te brengen. Volgens hen ver-

schaft de bestaande jurisprudentie niet de duidelijkheid die kan helpen bij

een beslissing over een vervolgingsbeoordeling omdat de jurisprudentie met

betrekking tot de lagere rechtspraak voor velerlei uitleg vatbaar is. Zij vinden

dat bepaalde zaken tegen overheden - ook indien waarschijnlijk sprake is

van een overheidstaak - op zitting moeten komen om hiermee de grenzen

van de rechtspraak af te tasten en helderheid te verschaffen in de jurispru-

dentie.

4.2.2 Het niet eens zijn met de visie van de Hoge Raad

Er zijn milieu-officieren voor wie niet zozeer de onduidelijkheid van taken

de problemen oplevert. De jurisprudentie op dit terrein achten zij wel

duidelijk. De moeilijkheid zit voor hen meer in de stelling van de HR dat

vervolging van overheden in bepaalde gevallen niet mogelijk is. Over het

algemeen vinden zij de HR te voorzichtig.

Zo is een groot deel van de officieren het niet eens met de visie van de HR

zoals die naar voren is gekomen in het reigerarrest.18 In dit arrest is een ge-

meente niet strafrechtelijk aansprakelijk gesteld voor handelingen waarvoor

zij niet de benodigde vergunningen had. De strafbare gedraging zou zijn ver-

richt ter uitvoering van een specifieke bestuurstaak, namelijk het onderhoud

van openbare plantsoenen.

In de interviews is de milieu-officieren een mening gevraagd over de aard

van deze handeling (onderhoud van openbare plantsoenen) en hiermee over

de vervolgbaarheid van overheden. Gezien het feit dat gemeenten steeds

vaker overgaan op uitbesteding van het werk aan plantsoenen en groenvoor-

zieningen, concluderen zij hieruit dat het ondernemingsactiviteiten betref-

fen. Het merendeel van de ondervraagden acht overheden vervolgbaar voor

strafbare handelingen in het kader van onderhoud van plantsoenen. Het

blijkt dat de geïnterviewden de aard van deze gedraging duidelijk anders

beoordelen dan de HR.

Een officier licht toe waarom hij niet tevreden is over de uitspraak van de HR

in het arrest van de reigernesten. Hij meent dat er veel meer ruimte is om

overheden te dagvaarden dan uit dit arrest blijkt. Volgens de officier is de

18 Het reigerarrest Is In hoofdstuk 1 beschreven.
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bedoeling van artikel 51 WvSr.19 dat de overheid niet aansprakelijk gesteld

kan worden bij overtreding van wetten indien de handelingen zelf noodzake-

lijk zijn om de overheidstaak goed uit te oefenen. Een brandweerauto mag

bijvoorbeeld binnen de bebouwde kom 100 km rijden om op tijd een brand

te kunnen blussen. Echter, een situatie waarin een gemeente voor hande-

lingen ter uitvoering van een overheidstaak geen vergunning heeft aange-

vraagd, is volgens hem niet te rechtvaardigen. De overheid moet hiervoor

vervolgd kunnen worden. Als in deze gevallen overheden niet strafrechtelijk

aansprakelijk zijn, dan maakt dit voor overheden de weg vrij om zonder ver-

gunningen te werken, aldus de officier.

Opvallend is dat veel milieu-officieren van oordeel zijn dat een overheid

strafrechtelijk aansprakelijk blijft voor wat ze doet, ondanks het feit dat het

een overheidstaak zou betreffen. Want ook als het een overheidstaak is, moet

de overheid zorgvuldig handele zoals wanneerals burgers dat ook moeten

doen. Zonder vergunning werken terwijl een vergunning wel verplicht is,

dient volgens hen strafrechtelijk te worden aangepakt op de manier zoals dit

ook bij particuliere verdachten zou worden gedaan. Er moet in dat geval niet

met twee maten worden gemeten.

Volgens een officier is de lijn die zich in de jurisprudentie heeft ontwikkeld,

een doodlopende weg. Het is niet wezenlijk om onderscheid te maken tussen

de verschillende taken omdat in feite alle uitvoerende taken ook door ande-

ren gedaan kunnen worden. Ook een overheidstaak laat zich vertalen in feite-

lijk te controleren activiteiten. Volgens hem dient er, in plaats van onder-

scheid in taken, onderscheid gemaakt te worden in fysieke handelingen die

wel of niet mogen en waar wel of geen vergunning voor nodig is. In een geval

als het reigerarrest maakt het volgens hem niet uit of het een overheidstaak

betreft of niet. Het gaat om het feit dat een vergunning aangevraagd had

moeten worden. Het is wettelijk bepaald dat die vergunning nodig is en het

OM heeft de taak om die wet te handhaven.

Een aantal officieren zal zich dan ook niet neerleggen bij de jurisprudentie.

Zij achten vervolging van overheden relevant in verband met de gedachten-

vorming. Ten aanzien van bepaalde overheidsdelicten vinden zij het belang-

rijk eerst te kijken wat er bij de lagere rechters gebeurt voordat de zaak wordt

voorgelegd aan de HR. Volgens hen moet er geworsteld worden met de juris-

prudentie zodat de uitspraken en argumenten van lagere rechters de HR kan

voeden. De HR komt te weinig ter ore welke overwegingen en argumenten

door lagere rechters worden gebruikt.

19 Dit wetsartikel bevat sinds 1976 een bepaling betreffende de strafrechtelijke aansprakelijkheid
van onder andere overheden. Zie hoofdstuk 1.
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4.2.3 Vervolgen van de staat
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Bovenstaande beschrijving van problemen heeft betrekking op vervolging

van lagere overheden. Sommige officieren maken een duidelijk onderscheid

in vervolging van lagere overheden en vervolging van de staat. Zij zien geen

beletsel om bijvoorbeeld gemeenten te dagvaarden, maar zij zullen niet de

staat aanklagen. Omdat zij het uit principiële overwegingen onjuist vinden

om dit te doen of omdat de jurisprudentie dienaangaande aanwijzingen

geeft dat vervolging van de staat niet mogelijk is.

Tijdens de interviews is een reactie gevraagd op de zaak waarin een minis-

terie is aangeklaagd.20 Ten aanzien van overtredingen door de staat blijkt,

net als bij lagere overheden, de discussie niet zozeer te gaan om de vraag of

er sprake is van uitvoering van publiekrechtelijke dan wel privaatrechtelijke

taken. Geen enkele officier betwist dat de taak van het betreffende ministerie

bij uitstek een overheidstaak is. Wel oordeelt men verschillend over de status

van de concrete handelingen. Het overpompen van kerosine kan worden be-

schouwd als onlosmakelijk onderdeel van de overheidstaak maar het kan ook

worden gezien als een bedrijfsmatige activiteit. Het gaat er volgens de onder-

vraagden echter om dat de overheid zorgvuldig handelt bij de uitvoering van

taken. Ook als het overpompen van kerosine binnen een overheidstaak zou

vallen, dan moet dit zodanig gebeuren dat er geen bodemvervuiling op-

treedt. Het is niet te rechtvaardigen dat hierbij fouten worden gemaakt. Het

merendeel van de officieren is van mening dat de staat in dergelijke gevallen

moet kunnen worden vervolgd.

20 De betreffende casus is in hoofdstuk 1 beschreven.
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Wijze waarop milieu-officieren

zaken afdoen

De milieu-officieren is de vraag voorgelegd wat de meest voorkomende

redenen zijn om een zaak te seponeren, te transigeren of voor de rechter te

brengen. Niet elke officier heeft te maken gehad met overtredingen door

overheden waarin pv is opgemaakt. Of men heeft te weinig zaken om te kun-

nen spreken in termen van 'meest voorkomende' redenen. Daarom zijn het

deels hypothetische antwoorden die aangeven wat hun overwegingen zou-

den zijn om een zaak op een bepaalde wijze af te doen.

5.1 Zorgvuldigheid

Met het oog op mogelijke problemen van een verstoorde werkrelatie is iedere

milieu-officier van mening dat er in milieuzaken tegen overheden secuur,

zorgvuldig en met tact moet worden opgetreden. Ook de onduidelijkheid

met betrekking tot de vraag wat als overheidstaak te beschouwen is, dwingt

een officier tot zorgvuldig handelen. Over het algemeen wil men behoorlijk

zeker zijn van een zaak om tot een dagvaarding te kunnen overgaan.

Hoewel dit in principe voor iedere zaak geldt, vragen zaken tegen overheden

meer aandacht. Er liggen meer gevoeligheden waarop men bedacht wil zijn.

Dit wil volgens de ondervraagden niet zeggen dat overheden milder moeten

worden aangepakt. Maar er dient wel te worden nagegaan wat de zin is van

een strafrechtelijke aanpak, welk doel men zich daarbij voor ogen stelt. Dit

kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de verdachte overheid gewaarschuwd

wordt in plaats van geverbaliseerd. Wanneer de milieu-officier toch pv laat

opmaken, besteedt hij hieraan extra zorg om schade te voorkomen. De 'ver-

baliserende' officier neemt bijvoorbeeld direct contact op met de verant-

woordelijke of betrokken bestuurders om deze op de hoogte te stellen van

het onderzoek en om de strafzaak te bespreken.

Dat het OM strafzaken tegen overheden met zorg behandelt, komt eveneens

tot uitdrukking in een bepaalde manier van afhandelen van de zaak. Officie-

ren zoeken vaak naar een wijze van afdoen waarbij het milieurendement

hoog is terwijl de eventuele schadelijke effecten (met betrekking tot samen-

werking of kans op niet-ontvankelijkheid) beperkt blijven.
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5.2 Sepot
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Het merendeel van de officieren is er geen voorstander van om een strafzaak

te seponeren. Zij seponeren in principe niet omdat er anders ook geen pv

had hoeven komen. Wanneer het feit gering of van onvoldoende belang is,

achten zij het weinig zinvol om de politie een pv te laten opmaken om er

vervolgens niets mee te doen. Volgens hen worden alleen pv-waardige zaken

op schrift gesteld en deze worden niet afgedaan met een sepot.

Bij een ander deel van de officieren komen zaken tegen overheden wel in

aanmerking voor een sepot. Over het algemeen wordt een sepot echter al-

leen zinvol geacht als het gepaard gaat met het treffen van maatregelen die

het milieu ten goede komen. Dat kan op twee momenten. Sommige officie-

ren willen dat dergelijke maatregelen door de verdachte zijn getroffen vóór-

dat zij de zaak seponeren. Zo is men vooral geneigd een zaak met een sepot

af te doen op grond van gewijzigde omstandigheden. Bijvoorbeeld wanneer

er sprake is van substantieel verbeterd gedrag, zoals een forse investering of

een sanering, in een zaak waar al dan niet (geringe) milieuschade is opgetre-

den. 2 1 Andere officieren seponeren een zaak onder voorwaarde dat de ver-

dachte maatregelen gaat treffen. Er worden voorwaarden opgelegd waaraan

binnen een bepaalde termijn moet zijn voldaan. Overigens wil niet elke offi-

cier dergelijke voorwaarden vastgelegd zien in een formeel voorwaardelijk

sepot. Sommigen begeleiden het sepot met een brief met voorwaarden; zij

hebben de ervaring dat een brief voldoende effect heeft omdat er van de hele

strafzaak al een zekere dreiging is uitgegaan.

Uit de interviews blijkt dat er verschillend wordt gedacht over het afdoen van

zaken door middel van een sepot. Er zijn uitgesproken voor- en tegenstan-

ders van sepot. Ook is een sepot afhankelijk van een combinatie van factoren

(milieuschade, medewerking van de verdachte, veranderde situatie, e.d.)

waarbij in het ene arrondissement andere accenten worden gelegd dan in

het andere. In die zin is er van een eenduidige beleidslijn bij het OM geen

sprake. Daarnaast blijkt uit de interviews dat een sepot veelal gepaard gaat

met voorwaarden of begeleidende maatregelen teneinde een zo groot moge-

lijk milieurendement te behalen.

21 Milieuschade blijkt een criterium voorde afdoening door middel van een sepot maar wordt niet
door elke officier op dezelfde wijze gehanteerd. Er zijn officieren die eventueel alleen sepone-
ren in zaken waar nog geen milieuschade is opgetreden terwijl anderen in principe ook zaken

seponeren waarin sprake is van (geringe) milieuschade.
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5.3 Transactie
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Er is overeenkomst tussen de arrondissementen als het gaat om de vraag in

welke situaties een transactie wordt aangeboden. Vrijwel iedere ondervraag-

de geeft aan dat in beginsel elke milieuzaak in aanmerking komt voor een

transactie.

Over het algemeen wordt er een schikkingsvoorstel gedaan omdat een zitting

weinig meerwaarde heeft. Want ook op zitting zal een officier slechts een

geldbedrag eisen omdat gevangenisstraf in milieuzaken tegen overheden

veelal niet aan de orde is.22 De verwachting van officieren is meestal dat de

rechter geen hogere boete zal opleggen dan het transactiebedrag.

Omdat een zitting vaak niet meer oplevert dan een geldboete, is een groot

deel van de officieren van mening dat met een transactie meer bereikt kan

worden. Een transactie is een middel om de zaak snel af te doen, terwijl er

bij zitting veel tijd overheen gaat. Bovendien blijken officieren een transactie

regelmatig te laten samengaan met andere voorwaarden of 'begeleidende

maatregelen'.

Zo komt het herhaaldelijk voor dat het OM een zaak transigeert met een geld-

som in combinatie met een saneringsverplichting. Enkele officieren kiezen

er bewust voor een hoge transactiesom te eisen zodat de kwestie besproken

moet worden in de gemeenteraad. Op deze wijze komt er politieke aandacht

voor de zaak. Wanneer de officier er niet zeker van is dat de kwestie op die

manier in de gemeenteraad ter sprake zal komen, wordt dit in sommige ge-

vallen bij de transactie als voorwaarde opgelegd. Ook wordt bij een schikking

de zaak soms in de publiciteit gebracht. Enkele milieu-officieren zijn van me-

ning dat met een schikking in combinatie met een persbericht geen zitting

nodig is om de zaak aan het daglicht te brengen. Een persbericht kan onder-

meer voorkomen dat het publiek denkt dat de zaak ondershands is opgelost

(zie paragraaf 5.5).

Het is gebruikelijk dat in gevallen waarin een zitting weinig aan de zaak zou

toevoegen, van een dagvaarding wordt afgezien en een transactie wordt aan-

geboden. In die zin is het transactiebeleid van milieu-officieren met betrek-

king tot overheden hiermee in overeenstemming.

22 In strafzaken tegen overheden wordt de overheid meestal als publiekrechtelijke rechtspersoon
vervolgd. Het komt weinig voor dat natuurlijke rechtspersonen - zoals een verantwoordelijke

ambtenaar, een leidinggevende of een wethouder - worden vervolgd.
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5.4 Dagvaarding
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In de vorige paragraaf is al aangestipt dat milieu-officieren een zitting in veel

gevallen niet als een efficiënte vorm van afdoen beschouwen. Er zijn twee

specifieke redenen om een milieuzaak tegen een overheid niet voor de rech-

ter te brengen. Een eerste reden heeft te maken met de mogelijke schadelijke

effecten die een zitting met zich mee kan brengen. Er zijn officieren die de

eventuele effecten van een zitting, zoals politieke consequenties, als onge-

wenst beschouwen. Dit weerhoudt hen ervan een overheid te dagvaarden.

De tweede reden hangt samen met de mogelijkheid niet-ontvankelijk te wor-

den verklaard. Op grond van de bestaande jurisprudentie maakt men een

inschatting van de kans dat de HR in een soortgelijke zaak een niet-ontvanke-

lijkverklaring zal uitspreken. Indien de milieu-officier van mening is dat de

strafbare gedraging heeft plaatsgevonden ter uitvoering van een overheids-

taak, dan zal hij in de meeste gevallen de zaak niet op zitting brengen.

Uit de interviews komt naar voren dat er daarnaast duidelijke motieven zijn

om milieuzaken tegen overheden wel voor de rechter te brengen.23 Er blijken

twee specifieke dagvaardingsredenen te zijn. Ten eerste speelt de publieke

opinie ten aanzien van zowel de verdachte als het OM een belangrijke rol. Bij

een eventuele dagvaarding van overheden wordt de nadruk gelegd op de

maatschappelijke verantwoording. De overheid heeft een voorbeeldfunctie

waardoor zij zich volgens sommige officieren zorgvuldig aan de wettelijke

regels dient te houden. Als een overheid van particulieren verlangt dat zij de

vereiste vergunningen hebben en de vergunningsvoorschriften naleven, dan

heeft de overheid de verplichting dit zelf zeker te doen. Indien een overheid

hiervan afwijkt, dient zij zich hiervoor publiekelijk te verantwoorden.

De publieke opinie omtrent het functioneren van het OM in strafzaken tegen

overheden, vinden officieren eveneens van belang. Men wil voorkomen dat

burgers denken dat de overheid de dans kan ontspringen wanneer zij milieu-

delicten pleegt. Ook wil men niet de schijn wekken dat er door de verschil-

lende organen onder één hoedje wordt gespeeld, waarbij de officier het met

de overheid op een accoordje heeft gegooid. Vooral als de zaak in de pers al

breed is uitgemeten, is dit voor sommige officieren een reden om de zaak op

zitting te brengen.

De tweede specifieke dagvaardingsreden is om duidelijk te krijgen wanneer

er sprake is van een wettelijk opgedragen overheidstaak. Wanneer in een

23 Zoals eerder is aangegeven, zijn het voor een deel hypothetische antwoorden. Uit de dossier-

analyse zal blijken (hoofdstuk 7) dat in de jaren 1990 t/m 1992 weinig overheden zijn gedag-

vaard.
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bepaalde zaak onzekerheid bestaat over de vraag of de officier ontvankelijk

zal worden verklaard, is dit voor sommigen een reden om te dagvaarden.

5.5 Persvoorlichting

37

Het OM heeft de mogelijkheid op eigen initiatief strafzaken onder de aan -

dacht van de pers te brengen. !24•Devraagisofditookgebeurtbijmilieu-

zaken tegen overheden.

Milieu-officieren blijken op verschillende wijzen om te gaan met persvoor-

lichting. Terwijl de een er nauwelijks gebruik van maakt, is het voor de ander

een belangrijk instrument in strafzaken tegen overheden. Beide visies wor-

den hieronder besproken.

Incidentele persvoorlichting

In het merendeel van de arrondissementen zullen de officieren geen actieve

houding aannemen om een zaak in de publiciteit te brengen.

Een klein aantal van deze officieren is in het algemeen geen voorstander van

actieve persvoorlichting. Het parket is bijvoorbeeld terughoudend in het in-

formeren van de pers omdat dit onnodige schade zou kunnen berokkenen

aan de betrokken verdachte. Een persbericht beschouwen de officieren als

het nageven van een 'dreun', hetgeen zij onnodig vinden. Wanneer een ge-

meente wil schikken en bereid is mee te werken, is er volgens hen geen

reden is om hetze moeilijk te maken door een persbericht. Volgens deze offi-

cieren is het een soort extra straf die niet op zijn plaats is.

Anderen zullen weliswaar niet gauw zelf de pers inlichten, maar dit betekent

niet dat er nooit wat in de publiciteit wordt gebracht, noch dat voorlichting

over de zaak wordt tegengehouden. De officieren zullen openheid van zaken

geven wanneer er vragen komen of wanneer de pers inlichtingen wil. Veelal

wordt de pers automatisch van zaken op de hoogte gebracht. Zij krijgt bij-

voorbeeld een overzicht van zaken die op zitting komen of zij kan alle dag-

vaardingen van tevoren inzien. Ook komt het voor dat de pers standaard bij

elke zitting aanwezig is. In al deze gevallen zijn journalisten op de hoogte

van de situatie en kunnen zij publiceren indien zij willen.

Behalve dat er op een 'passieve' manier openheid van zaken wordt gegeven,

zijn er uitzonderingsgevallen waarin de officieren een persbericht nodig

vinden. Als er al eerder iets in de pers heeft gestaan omtrent een milieudelict

24 De gedragslijnen voor het geven van voorlichting aan de media staan vernield in de circulaire

'Richtlijnen informatieverstrekking strafzaken aan media door politie en openbaar ministerie'

(Staatscourant, 1992).
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door een overheid, dan moet hieraan volgens enkele officieren door middel

van een perspublikatie een vervolg worden gegeven. En wel om het publiek

niet de indruk te geven dat iets onder de tafel wordt geschoven. Ook bij een

geruchtmakende zaak zullen zij persvoorlichting geven om de kwestie in de

juiste context te plaatsen. Actieve persvoorlichting kan eveneens voorkomen

indien er veel onrust over een zaak is ontstaan bij de burgers of indien er

`indianenverhalen' rondgaan. Evenzo kan een officier het nodig vinden de

zaak zelf naar buiten te brengen als de zaak, met het oog op de verdachte of

de omvang van de vervuiling, van behoorlijk gewicht is.25

Regelmatige persvoorlichting

Er zijn ook arrondissementen waar met regelmaat of altijd persvoorlichting

plaatsvindt. Officieren laten bijvoorbeeld standaard een (kort) persbericht

uitgaan bij milieuzaken die de overheid betreffen. Vooral omdat zij het bel-

angrijk vinden om het publiek te informeren over het feit dat de overheid

evengoed wordt vervolgd wanneer zij strafbare feiten pleegt. Een andere

reden is dat de door de overheid te betalen boete gemeenschapsgeld is waar-

door het publiek er recht op heeft te weten wat ermee gebeurt. De persvoor-

lichting is volgens deze officieren niet bedoeld als extra straf. Het belangrijk-

ste doel is maatschappelijke verantwoording te geven.

Daarnaast zijn er officieren die een perspublikatie duidelijk als (extra) straf

beschouwen. De persvoorlichting blijkt in die gevallen in meer of mindere

mate te worden gebruikt als instrument bij de afhandeling van zaken tegen

overheden. Zo stelt men in een aantal arrondissementen bij een schikkings-

voorstel tevens - in overleg met de verdachte - de voorwaarde tot publiciteit.

De betreffende officieren beschouwen het als een effectieve maatregel

omdat de publiekelijkheid van de zaak de verdachte dwingt om maatregelen

te nemen. Overheden zouden volgens hen gevoeliger zijn voor publiciteit

dan voor boetes, hetgeen voor de verdachte meer reden is om in het vervolg

orde op zaken te stellen. Bovendien kan door deze openheid van zaken een

gewenste publieke discussie ontstaan.26

Een variant hierop is dat de officier bij een transactie als voorwaarde stelt

dat het college de zaak in de gemeenteraad brengt. Op deze manier wordt

het college gedwongen openheid van zaken te geven. De betreffende officier

25 De beschreven incidentele persvoorlichting komt grotendeels overeen met de richtlijnen uit de

circulaire. In de circulaire ligt de nadruk op terughoudendheid bij het verstrekken van
informatie en het beperken tot passieve voorlichting, met uitzondering van strafzaken waarin

bijvoorbeeld sprake is van grote maatschappelijke onrust of van een geruchtmakende zaak.
Dan kan het nodig zijn actieve voorlichting te geven.

26 Zie ook Ministerie van VROM (1992),
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vindt dit een betere vorm van publiciteit omdat er politieke verantwoording

wordt afgelegd aan de gemeenteraad en omdat er meer zekerheid bestaat dat

de zaak in de plaatselijke pers verschijnt. Bij gewone persvoorlichting is het

nog de vraag of het bericht wordt opgenomen in een krant die in de betref-

fende omgeving wordt gelezen.
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Dossieranalyse: milieuzaken tegen

overheden

In het onderzoek naar het vervolgingsbeleid van het OM is gebruik gemaakt

van twee gegevensbronnen. De gegevens die verkregen zijn door middel van

interviews, zijn in voorgaande hoofdstukken aan de orde gekomen. Daarin is

weergegeven welke overwegingen milieu-officieren hebben om op een be-

paalde wijze te reageren op situaties waarin overheden verdacht worden van

het plegen van milieudelicten. De hoofdstukken 6 en 7 vermelden de resulta-

ten van de dossieranalyse. De resultaten geven een beeld van de wijze waar-

op milieu-officieren feitelijk reageerden in dergelijke milieuzaken.

6.1 De onderzochte dossiers

Om een antwoord te krijgen op de gestelde onderzoeksvragen is een dossier-

analyse uitgevoerd. Op alle arrondissementsparketten zijn strafdossiers

bestudeerd die betrekking hebben op milieuzaken waarin pv is opgemaakt

tegen een overtredende overheid. Aan de hand van een codeformulier (ge-

structureerde vragenlijst) zijn uit elk dossier gegevens verzameld - meestal

aan de hand van het pv - omtrent onder andere het type dader, de overtre-

den milieuwetten en de concrete afdoening van de zaak.

De analyse is uitgevoerd op milieuzaken uit de periode 1990 tot en met 1992.

Hierbij is als criterium genomen het moment waarop het pv op het parket is

binnengekomen en van een parketnummer is voorzien (creatiedatum). In-

dien het pv binnen de genoemde periode op het parket is ingeschreven, is

het in de analyse betrokken.

Een aantal dossiers uit deze periode ontbreekt in de analyse omdat deze op

het moment van onderzoek in behandeling waren of anderszins moeilijk

waren te achterhalen. Dit laatste geldt vooral voor zaken die dateren uit de

periode voordat de automatisering op de parketten werd ingevoerd. Via het

automatiseringsprogramma Compas kunnen gegevens met betrekking tot

bepaalde verdachten worden teruggezocht. Op een aantal parketten was dit

systeem in 1990 en begin 1991 nog niet (volledig) in gebruik. Hierdoor zijn

zaken niet ingevoerd in de computer en is het achteraf veel moeilijker om

specifieke dossiers uit die jaren te achterhalen. Het totale aantal onderzoch-

te dossiers uit de jaren 1990, 1991 en 1992 bedraagt 56. Gezien het boven-

staande is het werkelijke aantal milieuzaken met betrekking tot overheden in

die periode dus hoger.
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Milieuzaken verdeeld over parketten en jaren
Op vier parketten (Breda, Haarlem, Groningen en Assen) zijn geen dossiers

die betrekking hebben op milieuzaken tegen overheden in de betreffende

onderzoeksperiode. In de overige vijftien arrondissementen zijn in totaal 56

milieuzaken die voor analyse in aanmerking komen. Op het parket in Den

Haag heeft men 8 zaken, in Amsterdam 7, in Almelo en in Maastricht ieder 6

en in Den Bosch 5. Op de overige parketten blijken 1, 2 of 3 zaken met be-

trekking tot overheden aanwezig.

Van de dossiers die zijn bestudeerd, blijken 10 milieuzaken tegen overheden

te hebben gespeeld in 1990. In 1991 zijn dit 18 zaken en in 1992 is dit opgelo-

pen tot 28 zaken. Het valt op dat er in de loop van de jaren in toenemende

mate pv wordt opgemaakt tegen overheden. Hierbij moet echter de kantteke-

ning worden geplaatst dat het geringe aantal zaken in 1990 voor een deel kan

liggen in het al eerder genoemde feit dat in dat jaar nog niet op alle parket-

ten de automatisering op orde was. Anderzijds kan het geringe aantal zaken

in 1990 ten opzichte van de daaropvolgende jaren gezien worden als een

bevestiging van de indruk dat het OM steeds vaker strafrechtelijk optreedt

tegen overtredende overheden. Want zowel uit de interviews met milieu-

officieren als uit de hoeveelheid zaken van 1993 die voor ons ter inzage lagen

op diverse parketten (maar buiten het onderzoek vallen), is de indruk ont-

staan dat het aantal pv's tegen overheden duidelijk aan het toenemen is.27

6.2 Milieuzaken tegen overheden

Deze paragraaf beschrijft welke milieuzaken tegen overheden hebben ge-

speeld in de onderzochte periode. Aan de hand van de dossiers is nagegaan

door welke instantie het pv is opgemaakt en wat de aanleiding daarvoor is

geweest. Vervolgens is bekeken op welke milieuwet(ten) de overtreding be-

trekking heeft en welke overheden verdacht worden van deze milieudelicten.

6.2.1 Het proces-verbaal

Tabel 1 laat zien dat de meeste pv's tegen overheden zijn opgemaakt door de

politie; het gaat hier om 41 van de 56 zaken. Andere instanties die hebben ge-

27 Wanneer 1993 In de analyse zou zijn meegenomen, had er een meer actueel beeld gegeven kun-

nen worden van het vervolgingsbeleid van het om. Dit jaar is echter niet In de analyse betrok-

ken omdat ten tijde van onze materiaalverzameling het OM In een groot deel van de zaken nog

geen beslissing heeft genomen. Overigens wordt de toename van het aantal pv's waarschijnlijk

niet alleen veroorzaakt door het vaker strafrechtelijk optreden van het om; aannemelijk is dat

tevens de (werkelijk gepleegde) milieudelicten door overheden in aantal zijn toegenomen.
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Tabel 1: Instantie die proces-verbaal heeft opgemaakt, in absolute aantallen

processen-verbaal (n=56)

instantie
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aantal

politie

Algemene Inspectie Dienst

zuiveringschap/waterschap

Koninklijke Marechaussee

provincie

Rijkswaterstaat

hoogheemraadschap

rijksverkeersinspectie

onbekend

Tabel 2: Aanleiding voor het opmaken van het proces-verbaal, in absolute aantallen

(n=56)

aanleiding aantal

eigen constatering opsporingsinstantie 19

bij controle 9

via delict bij ander 2

klacht of melding 13

explosie 1

op initiatief van OM 8

onbekend 4

verbaliseerd, zijn bijvoorbeeld de AID en het zuiveringschap/waterschap. In

het geval een ministerie de verdachte is, heeft de Koninklijke Marechaussee

pv opgemaakt.

Aan de hand van de beschrijving van de delicten in de pv's is nagegaan wat

de directe aanleiding is geweest om een overheid te verbaliseren. Deze aan-

leiding kan zicht geven op de wijze waarop men de overtreding op het spoor

is gekomen. In tabel 2 worden de diverse mogelijkheden weergegeven. Het

blijkt dat in relatief veel milieuzaken (19 van de 56) de opsporingsinstantie

die het pv heeft opgemaakt, de overtreding zelf heeft geconstateerd. Bijvoor-

beeld tijdens de surveillance valt het oog op een verdachte stortplaats; of

men wordt geconfronteerd met (de gevolgen van) een milieuhygiënisch on-

verantwoorde wijze van werken. Zoals het verven van een brug zonder dat

een afdekzeil wordt gebruikt of het improvisorisch lozen van ongezuiverd

rioolwater in het oppervlaktewater. Het zijn voorbeelden van situaties waar-

in de 'oog- en oorfunctie' van de politie tot uitdrukking komt.



Hoofdstuk 6 44

In negen zaken is de overtreding aan het licht gekomen naar aanleiding van

een controle. In dergelijke gevallen heeft er een, al dan niet aangekondigde,

controle plaatsgevonden met betrekking tot een bepaald milieu-aandachts-

gebied zoals kca-depots.

Twee keer is het voorgekomen dat een overtreding door een overheid is opge-

merkt naar aanleiding van controle van een particulier bedrijf. Daarbij is

geconstateerd dat een bedrijf verontreinigde grond heeft gestort. Bij nader

onderzoek blijkt het bedrijf te hebben gehandeld conform een advies van de

gemeente. De officier van justitie heeft gemeend dat de betreffende overheid

(mede)schuldig is aan het milieudelict.

Vaak maakt men pv op naar aanleiding van een klacht of een melding. In

deze gevallen heeft een burger (of een ambtenaar) een overtreding of een

verdachte situatie gemeld bij de politie, danwel geklaagd over een vorm van

overlast zoals stank.

In acht milieuzaken is pv opgemaakt nadat hiervoor een directe opdracht is

gegeven, meestal door het OM. Wanneer de officier van justitie een bepaalde

situatie bij een overheid niet langer toelaatbaar vond, heeft deze de opspo-

ringsambtenaren opdracht gegeven om in de betreffende zaak pv op te

maken.

Van vier zaken ontbreken de gegevens in het pv omtrent de directe aanlei-

ding voor het opmaken daarvan.

6.2.2 Overtreden wetten

De milieudelicten die door overheden zijn gepleegd, blijken divers van aard.

De feiten berusten op overtreding van in totaal tien verschillende milieu-

wetten. 28 Over het algemeen heeft het gepleegde milieudelict betrekking op

overtreding van één wet, in een aantal gevallen worden in het dossier twee of

meer wetten genoemd.

In de 56 milieuzaken is in totaal 71 keer een wet overtreden, terwijl per wet

verschillende artikelen van toepassing kunnen zijn. Uit de dossieranalyse

blijkt dat de meeste pv's zijn opgemaakt voor overtredingen in het kader van

de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Hinderwet, de Wet bodem-

bescherming en de Afvalstoffenwet (zie tabel 3).

Concrete delicten zoals die in de pv's worden beschreven, zijn bijvoorbeeld

vervuiling van het oppervlaktewater tijdens onderhoudswerkzaamheden

(verven, teren, puin storten voor oeververbetering, en dergelijke). Hierbij

28 In de onderzoeksperiode zijn dit nog afzonderlijke wetten. Met invoering van de Wet milieu-
beheer in 1993 zijn verschillende milieuwetten ondergebracht in één wet.
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Tabel 3: Milieuwetten waarop de delicten betrekking hebben, respectievelijk het

aantal keren dat de wet Is overtreden

45

wet aantal

Wet verontreiniging oppervlaktewateren 17

Hinderwet 16

Wet bodembescherming 12
Afvalstoffenwet 10
Wet chemische afvalstoffen 4

Boswet 4
Bestrijdingsmiddelenwet 2

Wet gevaarlijke stoffen 2

Reglement gevaarlijke stoffen 2

Ontgrondingenwet 1

Wet ruimtelijke ordening 1

totaal 71

zijn onvoldoende maatregelen getroffen om vervuiling van het water te voor-

komen. Ook komt het voor dat er werkzaamheden zijn verricht zonder de

benodigde vergunningen.

De Hinderwet heeft betrekking op vergunningverlening voor diverse inrich-

tingen. De overtredingen in het kader van deze wet hebben over het alge-

meen te maken met de stort of opslag van afval op daarvoor niet-bestemde

of ondeugdelijke plaatsen. In drie van deze zaken heeft de overtreding van

de Hinderwet betrekking op de conditie van kca-depots.

De Wet bodembescherming is genoemd bij handelingen zoals het niet her-

stellen van een lekkende pijpleiding waardoor olie in de bodem terechtkomt,

het storten van verontreinigd slib in een berm of het afgraven en vervoeren

van verontreinigde grond zonder de benodigde vergunning.

Delicten die betrekking hebben op overtreding van de Afvalstoffenwet zijn

bijvoorbeeld het zonder vergunning aanbrengen van een oeverversterking

met puin of het ontbreken van een vloeistofdichte bodem bij een regionale

stortplaats. Ook is in dit kader sprake van de aanleg van voetpad en fietspad

met respectievelijk asfalthoudend puin en hoogovenslakken waarvoor geen

vergunning was aangevraagd.

6.2.3 De overtreders

De vraag komt op welke overheden eigenlijk in het geding zijn bij genoemde

wetsovertredingen. Uit de dossieranalyse wordt duidelijk dat de strafrechte-

lijke reactie van het OM voornamelijk lagere overheden betreft. In de meer-
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Tabel 4: Overtredende overheid, In absolute aantallen (n=56)
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overheid aantal

gemeente 41

waterschap 5

woonwagenschap' 1

provincie 5

ministerie 3

Rijkswaterstaat 1

Een woonwagenschap is een publiekrechtelijk orgaan dat belast is met het inrichten en Instand-

houden van een regionaal woonwagencentrum conform de Regionale Woonwagenwet van 1968.

derheid van de gevallen (41 keer) is het pv opgemaakt tegen een gemeente.

Een kleiner aantal pv's heeft betrekking op milieu-overtredingen gepleegd

door andere overheden, zoals een provincie of een ministerie. Zoals te zien

in tabel 4 komt het in verhouding veel vaker voor dat lagere overheden

- vooral gemeenten - zijn geverbaliseerd dan de rijksoverheid (c.q. ministe-

rie, Rijkswaterstaat). Hieruit is niet zonder meer de conclusie te trekken dat

lagere overheden 'crimineler' zouden zijn. Er zijn drie factoren die van in-

vloed kunnen zijn op dit resultaat. Ten eerste is de verklaring voor een be-

langrijk deel te zoeken in het feit dat (diensten of bedrijven van) lagere over-

heden vaker worden gecontroleerd. Vooral gemeenten vallen onder de ge-

bruikelijke controles zoals die ook worden uitgevoerd op bedrijven. In het ka-

der van projecten waarin een bepaald thema centraal staat, worden ze in de

controles meegenomen waardoor ook eerder overtredingen zijn te consta-

teren.

Ten tweede kan de gevoeligheid van milieuzaken tegen overheden een rol

spelen. Indien het OM een lagere overheid aanspreekt op overtredingen, dan

gebeurt dit volgens de officieren, zoals uit de interviews bleek, met de nodi-

ge zorg en tact om schade te voorkomen. Het aanklagen van de rijksoverheid

kan wellicht nog meer (politieke) complicaties geven. Hierdoor kan eerder

de neiging bestaan om dergelijke zaken door middel van overleg en onder-

handelingen op te lossen in plaats van pv op te maken.

Ten derde de ontvankelijkheid van het OM bij het dagvaarden van overheden.

Uit de interviews met milieu-officieren komt naar voren dat het dagvaarden

van lagere overheden weliswaar het risico met zich meebrengt dat het OM

door de rechter niet-ontvankelijk wordt verklaard, maar ook dat er een rede-

lijke kans is dat het 'succesvol' verloopt. Bij dagvaarding van de rijksoverheid

wordt het risico van niet-ontvankelijkheid hoger ingeschat. De laatste twee

factoren kunnen alleen een verklaring zijn als het OM feitelijk stuurt of als de

opsporingsdiensten anticiperen op het vervolgingsbeleid van het OM.
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Milieurecidive

Van 13 van de 56 verdachten is bekend dat er sprake is van milieurecidive.

Deze gegevens zijn verkregen aan de hand van een uittreksel van het justi-

tiële documentatieregister dat, in het geval van recidive, in het dossier is

gevoegd. Als dit documentatieregister in het dossier ontbrak, zijn we ervan

uitgegaan dat er geen sprake is van recidive. De officier heeft immers de zaak

beoordeeld op grond van dezelfde beschikbare stukken.

Uit de justitiële documentatie is op te maken dat in vijf gevallen de recidive

betrekking heeft op een milieudelict van dezelfde aard. Zes verdachten zijn

eerder met justitie in aanraking gekomen voor een ander milieudelict, ter-

wijl in twee gevallen ons niet bekend is wat de aard is van het vorige milieu-

delict.

6.3 Bestuurlijk en/of justitieel voortraject

Zoals we uit de interviews met milieu-officieren weten, laten enkele officie-

ren bij constatering van overtredingen in principe direct pv opmaken. Ande-

ren verkiezen het om (eerst) op een andere wijze de verdachte overheid te

bewegen de zaak op orde te brengen, en wel door middel van een extra con-

trole, een waarschuwing, een persoonlijk gesprek en/of overleg.

Dit beleidsstandpunt is vergeleken met de feitelijke gang van zaken. Bij het

bestuderen van de dossiers is achterhaald of er in de betreffende milieu-

zaken sprake is van een dergelijk `voortraject'. Hierbij maken wij een onder-

scheid tussen een bestuurlijk voortraject (reactie op de overtredingssituatie

door bestuurlijke organen) en een justitieel voortraject (reactie door politie

en OM). In een groot aantal dossiers is hierover iets terug te vinden in de

vorm van brieven of gespreksnotities. Ook wordt er soms melding van ge-

maakt in de pv's.29

In 23 van de 56 onderzochte milieuzaken (41%)30 is er sprake van een voor-

traject, in die zin dat er een bestuurlijke en/of justitiële actie is geweest voor-

dat de verdachte is geverbaliseerd. Daarvan is in 6 zaken vooraf door zowel

bestuurlijke als justitiële instanties op het delict gereageerd. In 12 zaken is er

alleen bestuurlijk gereageerd en in 5 alleen justitieel.

29 Uit de interviews op de parketten is echter ook gebleken dat de reacties niet altijd een formeel
karakter hebben, zodat hiervan geen gegevens in het dossier terechtkomen. Het is daarom niet

uit te sluiten dat een voortraject in werkelijkheid vaker voorkomt dan uit de dossieranalyse

blijkt.

30 Dit is iets minder dan we zouden verwachten op grond van de interviewresultaten. Daaruit

blijkt dat 11 van de 19 ondervraagde officieren (58%) de voorkeur geven aan overleg. Zie ook

noot 29.
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Tabel S: Bestuurlijke en justitiële reactie voorafgaand aan proces-verbaal, in

absolute aantallen (n=23)
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soort reactie bestuurlijk justitieel

mondelinge waarschuwing 3 2.
schriftelijke waarschuwing 9 6

controle 10 7

expliciete vooraankondiging controle - 2

totaal 22 17

Er blijkt vooraf iets vaker door bestuurlijke instanties te zijn gereageerd dan

door justitiële. Gezien het feit dat de meeste verdachten lagere overheden

zijn waarop een andere bestuurlijke instantie (milieu)toezicht houdt, is dit

op zich niet verwonderlijk.

Er zijn verschillende manieren waarop de instanties naar aanleiding van het

milieudelict `contact' hebben gezocht met de verdachte overheid. Door het

geven van een mondelinge of schriftelijke waarschuwing of het uitvoeren

van een (her) controle heeft men de verdachte op de hoogte gesteld van de

overtreding en verzocht deze te beëindigen.

In een aantal milieuzaken is gebruik gemaakt van één van deze vormen, in

andere gevallen van meer. Zo kan een verdachte bijvoorbeeld zijn gecon-

troleerd door de provincie terwijl er ook door het OM een schriftelijke

waarschuwing is gestuurd. Dit beschouwen we ten behoeve van de analyse

als twee reacties, ongeacht het aantal controles of schriftelijke waarschu-

wingen.

In totaal hebben er in de 23 zaken 39 van dergelijke reacties plaatsgevonden.

Tabel 5 geeft hiervan een overzicht. De meeste acties in het voortraject

hebben betrekking op een of andere vorm van controle. Tien keer is er een

controle uitgevoerd door bestuurlijke organen en zeven keer hebben justi-

tiële instanties een bezoek gebracht aan de verdachte om een controle uit

te voeren. Niet meegerekend zijn uiteraard de onderzoeken naar aanleiding

waarvan pv is opgemaakt. Het gaat om controles die hieraan vooraf zijn

gegaan en die niet direct hebben geleid tot het opmaken van het pv.

De controle kan eigenlijk worden beschouwd als waarschuwing vooraf. Naar

aanleiding van het onderzoek van de controlerende instantie is de verdachte

overheid op de hoogte van het feit dat zij in overtreding is of, in geval van

hercontrole, dat er nog steeds sprake is van een situatie die niet strookt met

de voorschriften. Het is haar bekend welke activiteiten zij moet ondernemen

om het milieudelict te beëindigen. Vervolgens heeft men de gelegenheid om

de zaak conform de regels in orde te brengen.
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Om dezelfde reden wordt soms een controle duidelijk van tevoren aangekon-

digd. Betrokkenen kunnen op die manier hun eigen zaken grondig inspecte-

ren en, indien nodig, verbeteringen aanbrengen. Uit de dossiers blijkt dat er

eenmaal een actie is geweest waarbij de politie een bericht in de pers heeft

gebracht omtrent het voornemen bepaalde inrichtingen te controleren. In

een andere zaak is een specifieke verdachte vooraf in kennis gesteld van het

feit dat er controle zou plaatsvinden.

Een tweede veel voorkomende actie die aan het pv voorafgaat, is een schrifte-

lijke waarschuwing. Een bestuurlijke instantie of het OM laat de verdachte

schriftelijk weten op de hoogte te zijn van de illegale situatie. In enkele geval-

len wordt de verdachte tevens verzocht te saneren. De schriftelijke waarschu-

wing kan een dreigend karakter hebben wanneer een verdergaande strafrech-

telijke reactie in het vooruitzicht wordt gesteld.

Een bestuurlijke reactie op het delict is meestal afkomstig van de provincie.

Van de 23 zaken waarin sprake is van een voortraject heeft zij in 12 zaken

(waarvan 4 keer samen met de politie) op de één of andere wijze waarschu-

wingen doen uitgaan naar de verdachte.

De justitiële reactie in het voortraject is gegeven door de politie of de officier

van justitie. Tevens is het in een aantal zaken voorgekomen dat diverse in-

stanties hebben gereageerd. Zowel de politie in samenwerking met de pro-

vincie als het OM hebben richting de verdachte actie ondernomen, voordat

men is overgegaan tot verbaliseren31

31 Het is niet mogelijk om aan te geven in hoeveel situaties de controle/waarschuwing vooraf

meteen effectief was, omdat in het kader van het dossieronderzoek alleen geverbaliseerde

zaken zijn geanalyseerd. Op enkele parketten echter worden de activiteiten van het OM rich-

ting een verdachte wel vastgelegd, ook wanneer de situatie niet leidt tot een pv. Er wordt een

document aangelegd met betrekking tot het gebeuren (met gespreksnotities, brieven of politie-

verslagen) om bij eventuele recidive hierop te kunnen terugvallen.
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Dossieranalyse: afdoening van de

zaken

7.1 Sepot, transactie of dagvaarding

Tabel 6 vermeldt hoe de geanalyseerde milieuzaken tegen overheden zijn af-

gedaan. We zien dat het OM weinig zaken voor de rechter brengt. In veruit de

meeste gevallen gaat de milieu-officier over tot een sepot of een transactie.

Zoals in paragraaf 6.1 is aangegeven, zijn niet alle dossiers met betrekking

tot overheden in de analyse betrokken waardoor de steekproef niet represen-

tatief is. We kunnen ervan uitgaan dat het ontbreken van de dossiers wille-

keurig (at random) is waardoor de milieuzaken geen specifieke kenmerken

dragen die invloed hebben op de uitkomsten van de dossieranalyse.

Anders ligt het voor het geringe aantal dossiers dat ontbreekt omdat zij bij

de rechter liggen. Het zijn in het licht van het onderzoek specifieke zaken

omdat de milieu-officier de verdachte overheid heeft gedagvaard. Het beeld

in tabel 6 wordt hierdoor niet ingrijpend gewijzigd, vooral niet waar het de

verhouding sepots en transacties betreft.

De onvolledigheid brengt met zich mee dat voorzichtigheid is geboden bij

de interpretatie van de analyse-uitkomsten. We kunnen geen harde conclu-

sies trekken en generaliserende uitspraken doen over de mate waarin zaken

tegen overheden voor de rechter worden gebracht. De uitkomsten van de

analyse kunnen we echter wel beschouwen als een indicatie voor de wijze

waarop officieren milieuzaken tegen overheden in het algemeen afdoen.

7.1.1 Sepot

Het blijkt dat 46% van de onderzochte zaken via een sepot is afgedaan. Dit

percentage is opvallend hoog wanneer we het vergelijken met cijfers die be-

trekking hebben op milieuzaken waar ook anderen dan overheden als ver-

dachte zijn aangemerkt. Een rapportage over de milieuwethandving van het

OM (Van den Berg, 1994) laat zien dat in de onderzoeksperiode - de jaren

1990 t/m 1992 - ongeveer 20% van alle milieuzaken is afgedaan door middel

van een sepot. Dit betekent dat in zaken tegen overheden vaker de beslissing

wordt genomen te seponeren.32

32 De interpretatie van deze vergelijking is onder enig voorbehoud omdat het om kleine absolute

aantallen gaat.
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Tabel 6: Afdoening van de zaken (n=56)

afdoening

sepot

transactie

dagvaarding

nog geen afdoening

Waarvan 7 voorwaardelijk.

Waarvan 1 bij de HR.

52

abs. %

26' 46

27 48

2" 4

1 2

Motieven voor sepot

De motieven voor sepot zijn uiteenlopend. Tabel 7 geeft een overzicht van de

gronden waarop de zaak is geseponeerd. Het motief voor de sepotbeslissing

door het OM is gerangschikt conform de `Rubricering sepotgronden' (Ministe-

rie van Justitie, 1993). Technische sepots komen in totaal vijf keer voor.

Tijdens de interviews is regelmatig betoogd dat een technisch sepot zoveel

mogelijk vermeden dient te worden. Twee keer is een sepotgrond genoemd

die samenhangt met maatregelen die genomen worden door anderen dan de

officier van justitie. In de betreffende zaken hadden een provincie en een

waterschap de Wet bodembescherming overtreden. De officier van justitie

heeft in een brief aan het bestuur, respectievelijk de Gedeputeerde Staten en

het waterschap, aangedrongen op het treffen van maatregelen om dergelijke

feiten in de toekomst te voorkomen.

Regelmatig hangt de sepotgrond samen met het gepleegde feit. Zo zijn er

enkele zaken geseponeerd omdat de milieuschade gering is. Een strafvervol-

ging voor het strafbare feit zou onevenredig zwaar zijn in verhouding tot wat

heeft plaatsgevonden. Een voorbeeld hiervan is de geringe verontreiniging

van het oppervlaktewater die was opgetreden na het verven van beschoeiing.

Dit gebeurde tijdens onderhoudswerkzaamheden door de provincie.

Ook is het OM tot sepot overgegaan omdat een verdachte slechts een gering

aandeel had in het strafbare feit. De zaak betrof een gemeente die een bedrijf

opdracht gaf werkzaamheden te verrichten zonder dat zij dit bedrijf de daar-

voor benodigde WVO-vergunning verleende.

In de meeste gevallen is een zaak geseponeerd in verband met overwegingen

die samenhangen met de persoon van de verdachte, vooral omdat de om-

standigheden gewijzigd zijn. Zoals ook in paragraaf 7.3 nog ter sprake komt,

kunnen er na het moment waarop het pv is opgemaakt nog veel veranderin-

gen in de situatie optreden die het milieu ten goede komen. Niet zelden

werkt de milieu-officier daar bewust naar toe om uiteindelijk in die zaak een

zo groot mogelijk miieurendement te behalen. De milieuzaken die op grond
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Tabel 7: Sepotgrond van milieuzaken tegen overheden (n=25')
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sepotgrond aantal

technisch sepot

01 ten onrechte als verdachte vermeld 1

02 geen wettig bewijs 3

03 niet-ontvankelijk 1

samenhangend met maatregelen door anderen

20 ander dan strafrechtelijk ingrijpen prevaleert 2

samenhangend met het gepleegde feit

40 gering feit 2

41 gering aandeel in het feit 1

43 oud feit 2

samenhangend met de persoon van de verdachte

51 recente bestraffing 1

55 gewijzigde omstandigheden 6

58 corporatie wordt vervolgd 2

59 leidinggever wordt vervolgd 1

samenhangend met verhouding tussen verdachte en benadeelde

74 langs civiel en administratief recht 3

Met betrekking tot één zaak is de sepotgrond onbekend.

van gewijzigde omstandigheden zijn geseponeerd, hebben betrekking op ver-

anderingen van verschillende aard. Zo zijn zaken door middel van sepot afge-

daan nadat was geconstateerd dat de vergunningsvoorschriften inmiddels

volledig werden nageleefd. Ook zijn zaken geseponeerd nadat bleek dat de

verdachte een andere oplossing had gevonden voor de opslag van kca of na-

dat ongeoorloofd gestort baggerslib alsnog volgens de regels was afgevoerd.

Het is een aantal malen voorgekomen dat de sepotgrond samenhangt met de

verhouding tussen de verdachte en de benadeelde. Dit betekent dat de toe-

gebrachte schade beter langs civiel- of administratiefrechtelijke weg kan

worden geregeld. Zo is er op deze sepotgrond een zaak tegen een gemeente

geseponeerd op voorwaarde van beëindiging van de overtreding. Het sepot is

vergezeld van een waarschuwing door de provincie in verband met de ter-

mijn waarop het geregeld moet zijn, terwijl dit bestuur tevens de gemeente

hierop zal controleren.

Ten slotte is de zaak geseponeerd waar een gemeente een' alternatieve straf'

kreeg opgelegd, en wel in de vorm van het verplicht betalen en uitvoeren van

een milieu-educatieproject in het voortgezet onderwijs en het doen uitgaan

van een persbericht.
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Voorwaardelijk sepot

Niet alle sepotzaken zijn onvoorwaardelijk geseponeerd. Bij de afdoening

van zeven milieuzaken is de beslissing tot sepot voorwaardelijk. Drie keer

heeft de officier de zaak geseponeerd onder voorwaarde dat de verdachte

zich binnen de proeftijd van twee jaar niet nogmaals aan hetzelfde feit

danwel aan enig ander strafbaar feit schuldig maakt.

Bij de overige zaken zijn (daarnaast) aanvullende voorwaarden geformu-

leerd. Zo maakt in enkele gevallen een saneringsverplichting deel uit van het

voorwaardelijk sepot. Ook zijn voorwaarden opgelegd die betrekking hebben

op ontruiming van de inrichting, het betalen van de onderzoekskosten die

het Gerechtelijk Laboratorium heeft moeten maken en het verstrekken van

halfjaarlijkse informatie over de vorderingen van de aanpak van de verontrei-

niging.

De voorwaarden bij een dergelijk sepot zijn formeel vastgelegd. Dit betekent

tevens dat het OM de verdachte gedurende de proeftijd controleert op het

naleven van de voorwaarden en eventueel sanctioneert bij het niet nakomen

van de afspraken.

In plaats van een voorwaardelijk sepot komt het regelmatig voor dat een

milieu-officier de zaak afdoet met een onvoorwaardelijk sepot maar wel

voorwaarden oplegt. Ofwel, op 'vrijwillige' basis afspraken maakt met de

verdachte. De redenering hierachter is dat het mogelijk moet zijn om met

het bestuur - als handhavingspartner - goede afspraken te maken omtrent

verbetering van de situatie in de toekomst.33

Daarnaast kan een sepotbeslissing, ongeacht of er voorwaardelijk danwel on-

voorwaardelijk is geseponeerd, begeleid gaan van maatregelen. Ook hiervan

maken officieren relatief vaak gebruik (zie paragraaf 7.3).

7.1.2 Transactie

We constateren dat zaken tegen overheden in verhouding tot andere milieu-

zaken vaker via sepot zijn afgedaan. Daarentegen is er minder vaak getransi-

geerd. In 48% van de onderzochte milieuzaken is een transactie aangeboden.

Dit percentage is relatief laag te noemen in vergelijking met het transactie-

percentage van milieuzaken in het algemeen (dus niet alleen overheden). Uit

rapportage van Van den Berg (1994) over de afdoening van alle milieuzaken

in de onderzoeksperiode blijkt dat 59% is getransigeerd. De mate waarin het

33 Deze afspraken nemen de vorm aanvaneen gentleman's agreement. Dit is een 'afspraak tussen
fatsoenlijke lieden' waarbij de kracht schuiltin de morele binding in plaats van een juridische

binding (Van de Hulst, 1990, p. 90).
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OM zaken met betrekking tot overheden transigeert, wijkt hiervan zichtbaar
af.34
Met uitzondering van twee zaken zijn alle transacties betaald. Zoals ook uit

de interviews blijkt, is de betalingsbereidheid van verdachte overheden groot

te noemen. Twee keer is niet tot betaling overgegaan, hetgeen in één zaak ge-

leid heeft tot een dagvaarding.35 In het andere geval is een schikkingsvoor-

stel gedaan van f 45.000, terwijl tevens een saneringsverplichting is opge-

legd. In verband met onduidelijkheid over de hoogte van de saneringskosten

is, op verzoek van de verdachte, uitstel van betaling verleend. Wel heeft het

OM een `kennisgeving verdere vervolging' doen uitgaan om druk op de zaak

te houden.

De hoogte van de transactie is in één geval niet bekend. Bij de overige trans-

acties variëren de bedragen van f 500 tot f 45.000. Twee keer is een zaak ge-

transigeerd terwijl er geen geldbedrag is opgelegd. In deze zaken is een schik-

king getroffen met de verdachte op grond van artikel 36 van de Wet op de

economische delicten. Bij deze transactievorm is het mogelijk te eisen dat de

verdachte voorzieningen treft.36

Het gemiddelde transactiebedrag dat in zaken tegen overheden is opgelegd,

is f 5262. Het voor uitschieters gecorrigeerde gemiddelde transactiebedrag

bedraagt f 3992.37

7.1.3 Dagvaarding

Zaken tegen overheden worden, voor zover wij op grond van de beschikbare

dossiers hebben kunnen nagaan, weinig voor de rechter gebracht. Om rede-

nen die in de voorgaande hoofdstukken zijn genoemd, komt het meestal niet

zover.

Het is echter waarschijnlijk dat vaker milieuzaken tegen overheden door de

rechter zijn afgedaan dan uit deze dossieranalyse blijkt. Zoals eerder is be-

schreven, zijn alleen de strafzaken onderzocht die op de arrondissements-

34 De interpretatie van deze vergelijking is onder enig voorbehoud omdat het om kleine absolute

aantallen gaat.

35 Deze zaak is niet als transactie meegeteld. De verdachte heeft op principiële gronden geweigerd

de transactie te betalen.
36 Volgens artikel 36 van de WED kan ter voorkoming van de strafvervolging wegens economische

delicten als voorwaarde worden gesteld dat'(...) wordt verricht hetgeen wederrechtelijk is nage-
laten, tenietgedaan hetgeen wederrechtelijk is verricht en dat prestaties tot het goedmaken van
het een en ander worden verricht, alles op kosten van de verdachte (...)'. Zie ook Fransen (1991).

37 Ter vergelijking: uit een interne notitie blijkt dat het gemiddelde - gecorrigeerde - transactie-

tarief voor ~-overtredingen gepleegd door rechtspersonen (bedrijven) in de periode oktober

1992 t/m maart 1993 f 5360 is.



Hoofdstuk 7 56

parketten voor handen zijn. Daarmee zijn dossiers die ter behandeling bij de

rechter liggen, niet in de analyse betrokken. Ons zijn twee zaken bekend die

we om die reden niet hebben kunnen inzien. Mogelijkerwijs zijn er enkele

meer. In die zin geeft het geringe aantal dagvaardingen dat uit de dossier-

analyse naar voren komt, een enigszins vertekend beeld.

Van de 56 geanalyseerde milieuzaken zijn er 2 waarin een dagvaarding is uit-

gegaan. Eén keer is gedagvaard omdat de verdachte om principiële redenen

weigerde de transactie te betalen. Op deze wijze wilde de betreffende over-

heid de rechter een uitspraak ontlokken. Overigens bedroeg het transactie-

bedrag f 2250. De rechter legde een boete op van f 2250, terwijl de officier

een zelfde bedrag had geëist.

In de andere zittingszaak was een ministerie de verdachte. De milieu-officier

bracht de zaak voor de rechter. Daarbij formuleerde het OM een eis van

f 25.000. De rechtbank verklaarde de verdachte schuldig maar legde geen

straf of maatregel op. De verdachte ging daarop in cassatie. De HR verklaarde

vervolgens de officier niet-ontvankelijk.

7.2 Enkele vragen met betrekking tot de afdoening

In paragraaf 7.1 hebben we geconstateerd dat milieudelicten tegen over-

heden vrijwel evenvaak zijn geseponeerd (26) als getransigeerd (27). In welke

zaken de beslissing is genomen te seponeren danwel te transigeren, is ge-

deeltelijk al besproken. Een aanvullende vraag is of er een verband is tussen

het type milieudelict en de wijze van afdoen.

Ten aanzien van een mogelijke samenhang tussen de overtreden milieuwet

en afdoening van de zaak is geen verantwoorde conclusie te trekken. Een

aantal milieudelicten heeft immers betrekking op overtreding van meer dan

een wet. Bovendien kunnen per wet de wetsartikelen die van toepassing zijn

op het delict, verschillen. Het is niet vast te stellen op grond van welke wet

de zaak als zodanig is afgedaan, wat het zwaarste heeft gewogen. Een combi-

natie heeft de afdoening bepaald.

Ook als we kijken naar de aard van het milieudelict binnen een bepaalde

wet, is het in het kader van dit onderzoek niet mogelijk om in algemene

termen uitspraken te doen over een eventuele samenhang met de afdoening.

Ogenschijnlijk dezelfde soort van delicten kunnen immers qua omvang,

ernst of aangebrachte milieuschade sterk van elkaar verschillen.

De beslissing van de officier om een zaak op een bepaalde wijze af te doen, is

bovendien afhankelijk van de wijze waarop de verdachte zich opstelt ten aan-

zien van de milieu-overtreding (medewerking verlenen, saneren, investeren,

voorzieningen treffen, enz.)
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Een andere vraag die kan worden gesteld, is of het feit dat een verdachte

overheid heeft gerecidiveerd, van invloed is op de afdoening. De gegevens

geven geen aanleiding te veronderstellen dat de strafrechtelijke beoordeling

van een zaak samenhangt met het feit of er wel of niet is gerecidiveerd. Van

de dertien zaken waarin sprake is van milieurecidive, zijn vijf zaken gesepo-

neerd en zes getransigeerd. Van de overige twee zaken staat de één nog open

en dient de ander in hoger beroep.

Deze uitkomst vertoont weinig verschil met de afdoening van milieuzaken

waarin geen sprake is van recidive.

Interessant is de vraag of een milieuzaak waar al dan niet sprake is geweest

van een 'voortraject', vaker of minder vaak op een bepaalde wijze is afge-

daan. Van de 23 voortrajectzaken zijn er 8 geseponeerd, 13 getransigeerd en

2 anders afgedaan. Van de zaken waarin geen voortraject heeft plaatsgevon-

den (33), zijn er 18 afgedaan met een sepot, 14 met een transactie en 1 zaak

is anders afgedaan (zie voor een overzicht bijlage 2, tabel D.

We constateren dat milieuzaken met een voortraject vaker met een trans-

actie zijn afgedaan en dat zaken zonder voortraject vaker zijn geseponeerd.

7.3 Tussentraject

Gedurende het traject van ontdekking van het delict tot afdoening van de

zaak, kan op verschillende momenten naar de verdachte zijn gereageerd.

Een interventie die plaatsvindt voordat het pv wordt opgemaakt - het voor-

traject - is in hoofdstuk 6 beschreven.

Nadat tegen een overheid pv is opgemaakt, wordt niet altijd direct de zaak

afgedaan. In de periode tot aan de afdoening kan het voorkomen dat bestuur-

lijke instanties, maar vooral het OM en de politie, contact onderhouden met

de verdachte. En wel, zoals blijkt uit de interviews, omdat milieu-officieren

de verdachte met voorzichtigheid willen bejegenen terwijl men tevens een

zo groot mogelijk milieurendement wil behalen. Het pv kan in die gevallen

als 'stok achter de deur' worden gebruikt om te bewerkstelligen dat de ver-

dachte maatregelen treft.

Als ten slotte een zaak wordt afgedaan, gaat dit vaak vergezeld van begelei-

dende maatregelen of aanvullende afspraken, hiermee het effect van de straf-

rechtelijke reactie te verhogen en het beoogde milieu-effect te garanderen.

Uit de dossieranalyse blijkt dat bij ruim de helft van de onderzochte milieu-

zaken (30) voor of tijdens de afdoening van de zaak op een of meer wijzen

naar de verdachte toe is gereageerd (tussentraject). Tabel 8 geeft een over-

zicht van de activiteiten nadat het pv is opgemaakt (vóór de afdoening van

de zaak) en de begeleidende maatregelen (tijdens afdoening).
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Tabel 8: Activiteiten / begeleidende maatregelen' voor of tijdens afdoening van de

zaak, in absolute aantallen reacties (n=30)

soort activiteit/maatregel

controle

mondelinge waarschuwing

schriftelijke waarschuwing

proefperiode

brief met uitleg

brief met verzoek treffen van maatregelen

overleg verdachte

saneringsverplichting

overheid als getuige

voor afdoening tijdens afdoening

3 3

2 2

1 3

1 -

- 2

1 2

5 7
2 7

- 2

' In de tabel zijn niet de voorwaarden opgenomen die zijn geformuleerd in het kader van een voor-

waardelijk sepot.

Vóór de afdoening

In de periode nadat de verdachte is geverbaliseerd maar voordat de officier

van justitie de zaak afdoet, is er op verschillende manieren door justitie

gereageerd. Regelmatig is overleg gevoerd met de burgemeester en/of de

verantwoordelijke wethouder of ambtenaar om tot afspraken te komen over

het treffen van maatregelen. In een van deze gesprekken heeft de milieu-

officier de verdachte overheid verzocht om een plan op te stellen waarin

staat aangegeven hoe zij de zaak denkt te gaan aanpakken om herhaling van

strafbare feiten in de toekomst te voorkomen. In enkele gevallen heeft de

officier een verplichting opgelegd de boel te saneren voordat de zaak defini-

tief werd afgedaan.

Bij een aantal milieuzaken is een controle uitgevoerd. Een dergelijke (her) -

controle dient om na te gaan of de situatie is veranderd en of de verdachte

zich aan de gemaakte afspraken houdt. Bijvoorbeeld of de overtreding is be-

eindigd, of de verontreinigde grond is afgevoerd danwel of de vergunnings-

voorschriften worden nageleefd.

In één zaak heeft het OM de verdachte expliciet een proefperiode gegeven.

Een proefperiode is iets anders dan een proeftijd zoals die bij een voorwaar-

delijk sepot wordt vastgesteld. Een proeftijd gaat in nadat de zaak is afge-

daan; bij een proefperiode wordt na die periode beslist over de afdoening

van de zaak. Dit betekent dat de verdachte de gelegenheid krijgt om zich

binnen een bepaalde termijn van zijn `goede kant' te laten zien.38

38 In deze zaak bleek dat de situatie na de proefperiode niet op orde was, waarna een dagvaarding

uitging. Nadat de situatie alsnog werd hersteld, trok het om de dagvaarding in. Er volgde een
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Tijdens de afdoening
Het blijkt dat er tijdens de afdoening van de zaak relatief vaak een sanerings-

verplichting is opgelegd. Twee keer is de afspraak tot sanering gemaakt in het

kader van een onvoorwaardelijk sepot en vijf keer in combinatie met een

transactie.

Regelmatig is bij de afdoening van de zaak met de verdachte gesproken. Dat

kan in de vorm van een mondelinge waarschuwing ten parkette. Maar er kan

ook overleg plaatsvinden om tot een nadere invulling te komen van de door

de verdachte te treffen maatregelen. Het is aannemelijk dat een onderhoud

met de verdachte bij het afdoen van de zaak vaker voorkomt dan uit de

dossieranalyse blijkt; niet van alle activiteiten worden namelijk gegevens

vastgelegd in de dossiers. Zo.is verschillende keren niet uit het dossier maar

uit de gesprekken met milieu-officieren gebleken dat zij een afdoening altijd

vergezeld doen gaan van hetzij een persoonlijk onderhoud met de verdachte,

hetzij een brief waarin zij toelichting geven op de genomen beslissing. Een

voorbeeld hiervan is dat enkele milieu-officieren aandacht schenken aan de

wijze waarop de betaling in het kader van de transactie wordt afgehandeld.

Zij sturen niet zonder meer een acceptgiro die vervolgens op een gemeente-

administratie 'anoniem en zonder verdere gevolgen kan worden verwerkt.

Om de impact van de strafrechtelijke afdoening te vergroten, zenden zij de

acceptgiro in een persoonlijke brief aan de verantwoordelijke wethouder of

ambtenaar van de betreffende gemeente.

Opvallend is dat een officier twee keer een verdachte overheid als getuige

heeft opgeroepen. Het betrof milieuzaken tegen particuliere bedrijven. Vol-

gens de betreffende officier speelde de overheid echter in deze zaken een

dubieuze rol. Het OM kon de overheid wegens gebrek aan overtuigend bewijs

niet vervolgen en seponeerde op grond hiervan de zaken. De officier van

justitie heeft vervolgens de overheid als getuige opgeroepen bij de rechtszit-

ting tegen het bedrijf. Op deze wijze moest de overheid ten overstaan van de

rechter en het publiek verantwoording afleggen voor haar beleid.

Tussentraject in relatie tot afdoening van de zaak
Een laatste opmerking in deze paragraaf betreft de vraag of milieuzaken met

of zonder tussentraject vaker of minder vaak met een sepot of een transactie

zijn afgedaan. Van de 30 milieuzaken waarin sprake is van een tussentraject

zijn er 18 geseponeerd en 12 getransigeerd. Van de 26 zaken zonder tussen-

traject zijn er 15 met een transactie afgedaan, 8 met een sepot en 3 op een

sepot (sepotgrond 59: leidinggever wordt vervolgd) met een schriftelijke waarschuwing en een

aantekening van het feit in de justitiële documentatie.
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andere wijze (zie voor een overzicht bijlage 2, tabel 1). Te constateren valt

dat zaken met een tussentraject vaker zijn geseponeerd en milieuzaken

zonder tussentraject vaker zijn getransigeerd.

7.4 Relatie tussen voor- en tussentraject

60

We hebben in paragraaf 7.2 geconstateerd dat milieuzaken zonder voor-

traject vaker met sepot zijn afgedaan terwijl zaken met een voortraject vaker

zijn getransigeerd. Er is een aantal mogelijke verklaringen voor dit gegeven.

Zoals we uit de interviews weten, zijn er milieu-officieren die bij signalering

van een milieudelict eerst pv laten opmaken om daarna zelf de zaak te kun-

nen beoordelen en de wijze van afdoen in overweging te nemen. Mogelijker-

wijs blijkt naderhand dat het om een relatief gering feit gaat waardoor de

zaak wordt geseponeerd. Ook is het plausibel dat de situatie na het opmaken

van het pv - door interventie van het OM - zodanig is veranderd dat een

sepot geïndiceerd is. Want uit de gegevens is op te maken dat bij een groot

deel van de zaken zonder voortraject wel sprake is van een tussentraject.

Een andere mogelijkheid is dat het OM onverwacht geconfronteerd wordt

met pv's tegen overheden waardoor het enigszins 'in verlegenheid' wordt

gebracht en vervolgens deze zaken om strategische redenen seponeert.

Dat daarentegen zaken met een voortraject relatief vaak worden getransi-

geerd, ligt wellicht gelegen in het feit dat de bemoeienis van het OM in het

voortraject niet tot het beoogde resultaat heeft geleid. Er is alsnog pv op-

gemaakt en mogelijkerwijs heeft een 'onwillige houding' van de verdachte

meegespeeld bij de beslissing de zaak met een transactie af te doen. Het feit

dat bij het merendeel van deze voortrajectzaken ook sprake is van een tus-

sentraject, sluit aan bij de interviews waarin officieren aangeven dat zij een

transactie vaak vergezeld doen gaan van andere voorwaarden en afspraken.

Bovenstaande interpretaties zijn plausibel, doch speculatief. Het zou even-

wel interessant zijn om na te gaan welke relatie er is tussen voor-, tussen-

traject en uiteindelijke afdoening van de zaak. Het verkrijgen van inzicht in

deze relatie behoeft echter nader onderzoek.

Duidelijk is dat het merendeel van de milieuzaken tegen overheden met een

voor- en/of tussentraject is afgedaan (zie bijlage 2, tabel 2). Slechts 18 van de

56 zaken zijn - voor zover uit de dossiers is op te maken -'kaal' behandeld:

zonder voorafgaande waarschuwingen of overleg is pv opgemaakt en zonder

afspraken en/of begeleidende maatregelen is de zaak afgehandeld.
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7.5 Doorlooptijden

61

Om zicht te krijgen op de doorlooptijd van milieuzaken tegen overheden, is

berekend hoeveel weken er verstrijken tussen de pleegdatum en de datum

waarop de zaak door het OM is afgedaan.39 Om na te gaan welk deel van het

strafrechtelijke traject de meeste tijd voor verwerking vraagt, zijn verschil-

lende data geregistreerd, te weten de pleegdatum, de datum van de opmaak

van het eerste pv, de creatiedatum en de datum van de afdoening. De pleeg-

datum is de dag waarop het delict is gepleegd. Indien de pleegdatum een

periode betreft, is als pleegdatum de eerste dag van die periode genomen.

Wanneer de pleegdatum onbekend is of een onbekende periode heeft ge-

duurd, dan is de datum van de constatering van het delict als pleegdatum

aangehouden. De datum van de opmaak van het eerste pv is de datum waar-

op het eerste pv in de betreffende zaak is ondertekend door de opsporings-

dienst die het heeft opgemaakt. De creatiedatum is de datum waarop de zaak

is ingeschreven op het parket. De datum van de afdoening ten slotte is de

datum waarop het OM bekend maakt aan de verdachte hoe zij de zaak defini-

tief gaat afdoen.

In tabel 9 is af te lezen hoeveel weken er zijn verstreken tussen het ene

moment in het traject en het volgende. Omdat niet bij alle milieuzaken elke

gewenste datum was te achterhalen, is steeds het aantal milieuzaken (n)

aangegeven waarop de berekening van de betreffende periode betrekking

heeft.

De eerste kolom geeft de periode aan tussen twee momenten terwijl de

tweede kolom de gemiddelde duur van de periode in weken vermeldt. Twee

perioden zullen we nader toelichten.

Ten eerste de periode vanaf de pleegdatum tot aan de datum van afdoening.

Hiermee wordt het gehele traject van delict tot afdoening in beeld gebracht.

Als we uitgaan van die milieuzaken waar beide data bekend zijn (n=44), dan

blijkt dat dit traject een periode beslaat van gemiddeld 68 weken. Dus na het

plegen van een milieudelict door een overheid duurt het gemiddeld bijna

anderhalf jaar voordat de zaak is afgedaan door het OM. Bij de interpretatie

van deze gegevens moet rekening worden gehouden met het feit dat in deze

periode ook de tijd zit waarin het delict nog niet bij opsporingsambtenaren

bekend was. De periode tussen het moment waarop het delict is gepleegd en

de datum waarop het eerste pv is opgemaakt, is gemiddeld 23 weken.

Ten tweede de periode van de creatiedatum tot de datum van de afdoening.

De gegevens geven een beeld van de verwerkingstijd die het OM gemiddeld

39 De twee milieuzaken die door de rechtbank zijn afgedaan, zijn niet meegerekend.
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Tabel 9: Verstreken tijd tussen verschillende momenten van het strafrechtelijke

traject in milieuzaken

62

periode tussen gemiddelde duur in weken

pleegdatum en opmaak eerste pv (n=43) 23

pleegdatum en creatiedatum (n=43) 30

pleegdatum en datum afdoening (n=44) 68

eerste pv en creatiedatum (n=41) 9

eerste pv en datum afdoening (n=47) 42

creatiedatum en datum afdoening (n=45) 37

nodig heeft voor een milieuzaak tegen een overheid. Vanaf het moment dat

een pv op het parket wordt ingeschreven (creatiedatum), duurt het gemid-

deld 37 weken voordat de zaak is afgedaan.

Er zijn over de doorlooptijd van milieuzaken waarin ook anderen dan over-

heden de verdachte zijn, vooralsnog geen gegevens beschikbaar die zich

lenen voor een vergelijking met de gegevens uit ons onderzoek. Onder enig

voorbehoud is wel een vergelijking te maken met de doorlooptijd van straf-

zaken in het algemeen. Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de

Statistiek (1994) is de gemiddelde doorlooptijd van door het OM afgedane

strafzaken 131 dagen in 1990 en 116 dagen in 1992.40

Met de nodige voorzichtigheid kunnen we constateren dat milieuzaken

tegen overheden in verhouding tot strafzaken in het algemeen, gemiddeld

een langere verwerkingsperiode vragen (259 dagen, ofwel 37 weken).

40 De doorlooptijd is eveneens 'van inschrijving parket rechtbank tot afdoening door om'.
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Resultaten, conclusies en

aanbevelingen

8.1 Resultaten

Uit de jurisprudentie blijkt dat vervolging van overheden niet in alle gevallen

mogelijk is. De strafrechtelijke aansprakelijkheid is afhankelijk van de aard

van de strafbare gedraging. Alleen wanneer de gedraging heeft plaatsgevon-

den ter uitvoering van een taak die ook door een particulier wordt of kan

worden gedaan, is een (lagere) overheid te vervolgen. In het geval de straf-

bare gedraging is verricht in het kader van een wettelijk opgedragen over-

heidstaak, kan geen vervolging worden ingesteld. Wanneer een officier van

justitie een dergelijke zaak voor de rechter brengt, bestaat de kans niet-

ontvankelijk te worden verklaard. Er is weinig jurisprudentie en literatuur

beschikbaar waarin het onderscheid tussen deze twee taken is uitgewerkt. In

het kader van deze problematiek is er behoefte aan inzicht in het vervol-

gingsbeleid van het OM.

8.1.2 Antwoorden op de onderzoeksvragen

Zijn milieuzaken tegen overheden aangenomen?

Onder het aannemen van zaken is te verstaan dat het OM reageert op signa-

lering van het milieudelict en actie onderneemt richting verdachte overheid.

Zijdelings merken we op dat tijdens de gesprekken bleek dat in bijna alle

arrondissementen de opsporingsdienst eerst contact opneemt met het OM

als het gaat om door overheden gepleegde milieudelicten. Omdat zaken

tegen overheden als gevoelige kwesties worden beschouwd, wenst de officier

zelf te beoordelen hoe tegen de betreffende overheid moet worden opgetre-

den. Het blijkt dat alle gesignaleerde zaken die overheden betreffen, zijn aan-

genomen, in die zin dat de officier op een of andere wijze actie heeft onder-

nomen richting de verdachte overheid.

De wijze waarop gereageerd is, verschilt per arrondissement. Globaal gespro-

ken zijn twee reactievormen te onderscheiden: naar aanleiding van een de-

lict laat men direct een pv opmaken of men treedt in overleg met de ver-

dachte overheid. Ongeveer de helft van de officieren laat in principe altijd

een pv opmaken tegen een overheid wanneer er sprake is van een strafbaar

feit. De redenen hiervoor zijn dat men overheden niet anders wil behandelen

dan andere verdachten en dat men de onafhankelijke positie van het OM
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geloofwaardig wil houden door geen `onderonsjes' aan te gaan. Ook is de

voorbeeldfunctie van de overheid een reden om direct pv op te maken.

Een kleine meerderheid geeft er de voorkeur aan om eerst met de verdachte

overheid in overleg te gaan. Een eerste reden die men hiervoor aanvoert is

dat een reactie in de waarschuwende sfeer vaak voldoende effect heeft om

het beoogde doel (namelijk milieurendement) te bereiken. Een tweede reden

is dat een strafrechtelijk optreden tegen een overheid nadelige of contra-

produktieve effecten kan hebben. Hiermee bedoelt men ondermeer dat de

samenwerking tussen het OM en het bestuur onder druk kan komen te staan.

Wanneer een waarschuwing of overleg niet tot de gewenste effecten leidt,

volgt eventueel alsnog een pv. Ook uit het dossieronderzoek blijkt dat er vaak

niet direct een pv is opgemaakt. In bijna de helft van de onderzochte straf-

zaken is één keer of vaker een schriftelijke of mondelinge waarschuwing of

een controle aan het pv voorafgegaan.

Milieuzaken tegen overheden. Het OM reageert naar aanleiding van milieu-

delicten die door overheden zijn gepleegd, hetgeen in sommige gevallen

leidt tot een pv. De pv's die in de periode 1990 t/m 1992 zijn opgemaakt

tegen overheden, zijn nader onderzocht. Een gering aantal dossiers is niet in

de analyse betrokken omdat deze met Compas niet zijn te achterhalen. Voor

zover we weten, ontbreken twee zaken omdat deze ten tijde van de materiaal-

verzameling ter behandeling bij de rechter lagen. Van de 56 onderzochte

milieuzaken zijn er 10 afkomstig uit 1990, 18 uit 1991 en 28 uit 1992. We con-

stateren dat in de loop van de jaren in toenemende mate pv is opgemaakt

tegen overheden. Uit de interviews is de indruk ontstaan dat in 1993 weder-

om een groter aantal overheden is aangeklaagd.

Het overgrote deel van de strafzaken heeft betrekking op gemeenten (41).

Een aantal malen is een provincie (5), een waterschap (5) of een ministerie

(3) de aangeklaagde. De meeste pv's zijn opgemaakt voor overtredingen in

het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Hinderwet, de

Wet bodembescherming en de Afvalstoffenwet.

Welke zaken zijn geseponeerd en wat is daarvan de reden?

Van de milieuzaken tegen overheden is 46% geseponeerd. Dit percentage is

hoger dan dat van sepots bij milieuzaken in het algemeen (20%) (Van den

Berg, 1994). De conclusie is dat zaken tegen overheden in verhouding vaker

zijn geseponeerd.

Er zijn relatief weinig technische sepots. De sepots hebben voornamelijk be-

trekking op beleidsmatige gronden. Vooral het feit dat de omstandigheden

zijn gewijzigd, is een veel voorkomende reden voor een sepot.
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Uit de interviews blijkt dat er uiteenlopende overwegingen zijn om een zaak

al dan niet te seponeren. Er zijn officieren die in principe een zaak niet af-

doen met een sepot. Voor anderen is de sepotbeslissing in belangrijke mate

afhankelijk van de ernst van de milieuschade of de mate waarin de verdachte

meewerkt aan de oplossing van het conflict (sanering, investering). Het ene.

arrondissement legt daarbij andere accenten dan het andere. In die zin is er

geen sprake van een eenduidig beleidslijn binnen het OM.

In het algemeen vinden officieren een sepot zinvol indien er voorwaarden

aan zijn verbonden danwel indien het wordt begeleid met maatregelen.

De dossieranalyse bevestigt dit gegeven. Bij 7 van de 26 geseponeerde

zaken is het sepot voorwaardelijk. Er zijn niet alleen via een voorwaarde-

lijk sepot voorwaarden op formele wijze opgelegd. In een aantal gevallen

is de zaak onvoorwaardelijk geseponeerd nadat afspraken zijn gemaakt

over investeren of saneren. Daarnaast is een sepot vaak begeleid met maat-

regelen, zoals een extra controle, een schriftelijke waarschuwing of een

onderhoud met de verdachte. Het blijkt dat ruim twee derde van alle

geseponeerde zaken in een dergelijke voorwaardelijke of begeleidende

sfeer is afgedaan.

De vraag welke zaken - in de zin van de overtreden milieuwet of de aard

van het milieudelict - zijn geseponeerd, is niet in algemene termen te beant-

woorden. Een aantal milieudelicten heeft betrekking op overtreding van

meer dan één wet(sartikel) waardoor niet is vast te stellen welke wet bij de

afdoening het zwaarste weegt. Uit de dossiers is evenmin op te maken wat

de ernst is van het delict (aangebrachte milieuschade) en hoe de houding is

van de verdachte. Al deze factoren kunnen van invloed zijn op de beslissing

van een officier bepaalde zaken al dan niet te seponeren.

Welke zaken zijn getransigeerd, wat is de hoogte van de opgelegde

transactie en is het bedrag betaald?

In 48% van de onderzochte zaken (27) is een transactie aangeboden. Dit

percentage is relatief laag in vergelijking met het algemeen geldende per-

centage transacties in milieuzaken (59%) (Van den Berg, 1994). We conclu-

deren dat zaken tegen overheden minder vaak zijn getransigeerd.

De transactiebedragen variëren van f 500 tot f 45.000. De gemiddelde

hoogte van het transactiebedrag is f 5262. Het voor uitschieters gecorri-

geerde gemiddelde bedrag is f 3992. De betalingsbereidheid van verdachte

overheden is groot. Alle transacties zijn betaald, met uitzondering van twee.

In één zaak heeft de verdachte niet betaald omdat hij de zaak op principiële

gronden voor de rechter wilde brengen. In het andere geval betreft het een

zaak waarin uitstel van betaling is verleend.
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Uit de interviews blijkt dat de overwegingen om een zaak tegen een overheid

te transigeren, niet afwijken van die ten aanzien van particuliere verdachten.

In principe is een transactie aangeboden wanneer een dagvaarding volgens

het OM geen meerwaarde heeft. Hiermee is gehandeld in overeenstemming

met hetgeen gebruikelijk is met betrekking tot transacties.

Een groot deel van de milieu-officieren zegt het betalen van een geldsom te

combineren met andere voorwaarden of begeleidende maatregelen, zoals

een saneringsverplichting, het laten uitgaan van een persbericht of een

onderhoud met de verdachte.

Het dossieronderzoek bevestigt dit. De gegevens tonen aan dat bij bijna de

helft van de getransigeerde zaken naast het transactiebedrag tevens andere

afspraken zijn gemaakt of begeleidende maatregelen zijn genomen.

Welke zaken zijn voor de rechter gebracht en wat is de uitspraak?

Van de strafzaken die in het kader van het dossieronderzoek zijn geanaly-

seerd, is in twee zaken de verdachte gedagvaard. Omdat dossiers die ten tijde

van de materiaalverzameling bij de rechter lagen, geen deel uitmaken van de

analyse, is het werkelijke aantal dagvaardingen waarschijnlijk iets hoger.

Naar verwachting is dit aantal echter zeer gering. De conclusie is gerecht-

vaardigd dat milieuzaken tegen overheden weinig voor de rechter zijn ge-

bracht.

Een van de twee onderzochte zittingszaken betreft de situatie waarin de

overheid de transactie niet wilde betalen omdat zij om principiële redenen

een uitspraak van de rechtbank verlangde. Het vonnis van de rechter was

een boete van dezelfde hoogte als de officier had geëist (f 2250). In de

andere zaak is een ministerie aangeklaagd. Nadat de rechtbank de officier

ontvankelijk heeft verklaard in zijn vervolging, is de verdachte in hoger

beroep gegaan. De HR heeft vervolgens de officier niet-ontvankelijk

verklaard.41

Uit de interviews komt naar voren dat er twee specifieke redenen zijn om

de zaak niet voor de rechter te brengen. Een daarvan heeft betrekking op

eventuele effecten die men als ongewenst beschouwt, zoals politieke conse-

quenties. De andere reden om terughoudend te zijn, is de kans niet-ontvan-

kelijk te worden verklaard in de vervolging van een overheid.

Daarnaast noemen officieren redenen waarom zij bij een (fictieve) zaak

tegen een overheid tot een dagvaarding zullen overgaan. Er blijken twee spe-

cifieke redenen te zijn. Ten eerste de publieke opinie ten aanzien van zowel

de verdachte als het OM. Enerzijds legt het OM bij vervolging van overheden,

41 HR 25-01-1994. Deze uitspraak is bekend geworden nadat het onderzoek is uitgevoerd.
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meer dan bij particulieren, de nadruk op maatschappelijke verantwoording.

De overheid heeft een voorbeeldfunctie waardoor zij volgens sommige offi-

cieren de morele verplichting heeft om nauwgezet de wettelijke regelingen

te volgen en zich publiekelijk te verantwoorden wanneer zij hiervan afwijkt.

Anderzijds wil het OM voorkomen bij het publiek de schijn te wekken dat een

overheid bij strafbare gedragingen de dans zou ontspringen terwijl particu-

lieren worden gestraft.

De tweede specifieke reden is om de jurisprudentie helder te krijgen. Volgens

een deel van de officieren geeft de huidige jurisprudentie niet de duidelijk-

heid die nodig is om te kunnen beslissen of in een bepaalde situatie vervol-

ging van een overheid mogelijk is. Het oordeel van de rechter is van belang

om te weten wanneer er sprake is van een wettelijk opgedragen overheids-

taak danwel een 'ondernemingsactiviteit'. Ook vindt men uitspraken en argu-

menten van lagere rechters relevant met het oog op de gedachtenvorming

van de HR.

Zijn de strafbare gedragingen rechtstreeks verbonden met het uit-

oefenen van een wettelijk opgedragen overheidstaak?

Aan de hand van de onderzoeksgegevens is geen antwoord te geven op deze

vraag. Ten eerste omdat geen duidelijkheid bestaat over de interpretatie van

een 'wettelijk opgedragen overheidstaak' en een'ondernemingsactiviteit'

als criterium om te vervolgen. Uit de interviews komt naar voren dat de on-

duidelijkheid over de aard van taken en daarmee de onwerkbaarheid va n het

criterium door ongeveer de helft van de officieren als probleem is ervaren.

Een succesvolle afhandeling van zaken ter zitting is hiervan immers afhan-

kelijk. De kans op niet-ontvankelijkheid is reëel aanwezig. De vraag betref-

fende de vervolgbaarheid van overheden is voor hen een cruciale, die door

de jurisprudentie onvoldoende wordt beantwoord. Met het genoemde crite-

rium kan men slecht uit de voeten. Voor sommige officieren is dit een reden

om zich terughoudend op te stellen, terwijl anderen in principe zaken voor

de rechter zullen brengen om de grenzen af te tasten.

Enkele officieren zijn van mening dat het niet belangrijk is om onderscheid

te maken tussen de verschillende taken. Zij vinden dit geen zinnig criterium.

Ook bij uitvoering van publiekrechtelijke taken dient volgens hen de over-

heid zorgvuldig te handelen. Het feit dat de strafbare gedraging een wettelijk

opgedragen overheidstaak betreft, zou hen niet ontslaan van het recht een

overheid voor de rechter te brengen.

Ten tweede is geen antwoord mogelijk omdat uit de dossiers doorgaans niet

is op te maken of de strafbare gedraging van de overheid is verricht ter uit-

voering van een wettelijk opgedragen overheidstaak danwel een onder-
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nemingsactiviteit. Omdat vrijwel alle zaken met een sepot of een transactie

zijn afgedaan, is hierover geen uitsluitsel gegeven door de rechter.

8.2 Conclusies

Deze paragraaf presenteert de belangrijkste conclusies rond vijf thema's.

Vooraf enkele kanttekeningen. We zijn tot een aantal conclusies gekomen

door de gegevens van het dossieronderzoek te vergelijken met de gegevens

uit de interviews. Deze vergelijking gaat enigszins mank. In de interviews is

namelijk de huidige opvatting (december 1993) van de milieu-officieren naar

voren gekomen, terwijl de gegevens uit de dossiers een beeld laten zien van

het beleid van het OM in de jaren 1990 t/m 1992.

Daarnaast zijn gegevens uit het dossieronderzoek vergeleken met cijfers

afkomstig uit rapportage over de milieuwethandhaving door het OM (Van

den Berg, 1994). Dit rapport wijst bij enkele gegevens op terughoudendheid

in de interpretatie ervan, omdat het cijfermateriaal niet op alle arrondisse-

menten betrekking heeft. Niettemin is een vergelijking zinvol omdat de uit-

komst indicatief is voor het vervolgingsbeleid van het OM ten aanzien van

overheden.

8.2.1 Andere wijze van afdoen

Milieuzaken tegen overheden zijn op een andere wijze afgedaan dan die

tegen particulieren. Iedere officier is van mening dat het belangrijk is op

strafrechtelijke wijze te reageren op strafbare gedragingen door overheden.

Eveneens brengt vrijwel iedereen in het interview naar voren dat men streeft

naar gelijke behandeling van verdachten (gelijkheidsbeginsel). -Hoewel offi-

cieren wellicht zorgvuldiger handelen en meer zorg besteden aan een zaak

tegen een overheid, geven zij aan dat de beslissing van het OM omtrent de

afdoening in principe niet verschilt van vergelijkbare zaken waarin een parti-

culier (bedrijf) de verdachte is. Het gezegde `gelijke monniken, gelijke kap-

pen' draagt men hoog in het vaandel.

Er is echter sprake van een tegenstelling tussen willen en doen. Dat wil zeg-

gen dat het gelijkheidsstreven van officieren in de praktijk niet is gereali-

seerd.42 Uit de gesprekken komt namelijk naar voren dat bij constatering van

strafbare feiten in veel gevallen geen pv is opgemaakt tegen de verdachte

overheid. De opvatting dat men niet met twee maten meet, staat eveneens

op gespannen voet met de resultaten van het dossieronderzoek. Het blijkt

42 Vooral door dreigende problemen van een verstoorde werkrelatie en niet-ontvankelijkheid.



Resultaten, conclusies en aanbevelingen 69

dat, in vergelijking met 'algemene' milieuzaken, zaken tegen overheden

vaker geseponeerd, minder vaak getransigeerd en naar alle waarschijnlijk-

heid minder vaak worden vervolgd. Mogelijkerwijs zijn niet alle dagvaar-

dingszaken in het onderzoek betrokken. Op grond van de interviews mag

worden aangenomen dat het aantal ontbrekende zaken gering is waardoor

het uiterst onwaarschijnlijk is dat bovenstaand beeld van het vervolgings-

beleid ingrijpend zou veranderen. Zeker niet voor wat betreft de verhouding

sepot - transactie.

De conclusie luidt dat de strafrechtelijke reactie ten aanzien van overheden

anders is dan ten aanzien van particulieren. Het feit dat milieuzaken tegen

overheden op een andere wijze zijn afgedaan, is in strijd met het gelijkheids-

beginsel. Vanuit het oogpunt van opportuniteit echter, welk beginsel het OM

gegeven de onderzoeksresultaten impliciet hanteert, kan een andere afdoe-

ning een correcte keuze zijn.

Wanneer we vasthouden aan het gelijkheidsbeginsel en het uitgangspunt

hanteren dat een sepot een minder ingrijpende vorm van afdoening is dan

een transactie en een transactie een lagere 'straf' dan vervolging, dan zijn

overheden milder gestraft. Hier kan tegenin worden gebracht dat het niet

reëel is om de wijze van afdoen als criterium te gebruiken voor de zwaarte

van de straf. Een sepot met saneringsverplichting kan financieel gezien een

zwaardere sanctie zijn dan een transactie van een paar honderd gulden. Ook

is uit de wijze van afdoen niet op te maken welk milieurendement ermee is

behaald. In een zaak die geseponeerd is, zijn wellicht meer resultaten

geboekt dan in een schikkingszaak.

Dit neemt niet weg dat er sprake is van een andere afdoening bij overheden

dan bij particulieren, omdat naar alle waarschijnlijkheid een sepot in de

publieke opinie als een lichte vorm van afdoen wordt beschouwd. Juist van-

wege de algemene opvatting over sepot is, met het oog op de mogelijke (poli-

tieke) consequenties van het strafrechtelijk ingrijpen, deze vorm van afdoen

in het voordeel van de overheid.

Bovenstaande conclusie is gebaseerd op de geaggregeerde gegevens uit alle

arrondissementen. De werkelijkheid is genuanceerder omdat parketten van

elkaar verschillen in hun beleid.

8.2.2 Inconsistent beleid openbaar ministerie

Er is geen eenduidig beleid van het OM inzake vervolging van
overheden wegens milieudelicten

Ook tussen parketten bestaat verschil in het vervolgingsbeleid. Niet iedere
milieu-officier handelt op dezelfde wijze naar aanleiding van een strafbaar
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feit gepleegd door een overheid. Sommige parketten voeren een min of meer

'repressief' beleid: er wordt direct een pv opgemaakt, de zaak wordt op de-

zelfde wijze afgedaan als bij particulieren, en een dagvaarding wordt niet ver-

meden. Op andere parketten is men terughoudender in het optreden naar

overheden. Er wordt eerst gewaarschuwd of overlegd terwijl men om juridi-

sche redenen of om redenen die terug te voeren zijn op de samenwerking,

niet snel tot vervolging zal overgaan. De onderzoeksresultaten wijzen uit dat

er van eenduidigheid in het vervolgingsbeleid van het OM ten aanzien van

overheden geen sprake is.

Een ander opmerkelijk feit is dat verscheidene officieren refereren aan een

'landelijk standpunt' ten aanzien van vervolging van overheden. Hun ver-

volgingsbeleid is conform deze visie. Officieren doelen hierbij echter op ver-

scheidene notities met verschillende strekking. Zo is de ontvankelijkheid van

het OM in diverse vergaderingen, commissies en dergelijke aan de orde ge-

weest, naar aanleiding waarvan notities of verslagen zijn verschenen. De sta-

tus van notities is echter onduidelijk en de berichtgeving is niet eenduidig te

interpreteren. De ene officier stelt zich terughoudend op terwijl de andere

een actief vervolgingsbeleid voert, beiden'volgens landelijk advies'.

8.2.3 Samenwerking

Met het oog op de samenwerking tussen OM en bestuur is het OM

terughoudend in het strafrechtelijk optreden tegen overheden

Het gemeenschappelijk doel van bestuur en OM is het ontwikkelen en uitvoe-

ren van milieubeleid. Wanneer de ene partner de andere gaat controleren en

aanklagen wegens strafbaar gedrag, kan de samenwerking onder druk komen

te staan. Bovendien kan een strafzaak politieke consequenties hebben waar-

door bijvoorbeeld bestuurders uit hun functie worden ontheven.

De mogelijke breuk in de samenwerking tussen OM en bestuur is voor een

groot deel van de officieren een reden om overheden anders te bejegenen

dan particuliere verdachten. Zij handelen in deze zaken strategischer. Het

komt echter voor dat omwille van de samenwerking een strafrechtelijke reac-

tie in de vorm van een pv achterwege blijft of dat op een andere wijze straf-

rechtelijk is opgetreden dan bij particulieren zou gebeuren.

We concluderen dat uit samenwerkingsoverwegingen terughoudend is op-

getreden tegen overheden die zich schuldig maken aan milieucriminaliteit.
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Onduidelijkheid over de vraag wanneer een gedraging te beschou-

wen is als een wettelijk opgedragen overheidstaak danwel een 'on-

dernemingsactiviteit', is een reden om zaken tegen (lagere) over-

heden niet voor de rechter te brengen.

Op een deel van de parketten acht men het criterium overheidstaak/onder-

nemingsactiviteit en de jurisprudentie hieromtrent onvoldoende duidelijk

om te bepalen wanneer een overheid kan worden gedagvaard. Deze onduide-

lijkheid is medebepalend voor de beslissing van het OM omtrent de afdoe-

ning van de zaak alsmede voor een succesvolle afhandeling. De verwachte

uitspraak van de rechter, c.q. het risico van een niet-ontvankelijkverklaring is

een belangrijke factor in de overweging al dan niet te vervolgen.

Met de recente uitspraak van de HR (25-01-1994) in de strafzaak tegen de

staat lijkt voor zaken waarin de rijksoverheid als verdachte is aangemerkt,

een duidelijk standpunt te zijn ingenomen door de HR. Bij de beoordeling

van deze zaak door de HR staat niet de vraag ter discussie of de strafbare

gedraging is verricht ter uitvoering van een wettelijk opgedragen overheids-

taak of een ondernemingsactiviteit. De HR acht handelingen van de staat

altijd in het algemeen belang. Voor deze handelingen zijn ministers en staats-

secretarissen verantwoording schuldig aan de Staten-Generaal. De staat kan

niet zelf voor zijn handelingen strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

De conclusie van de HR is dat geen vervolging ingesteld kan worden tegen

de staat.
Uit interviews blijkt dat milieu-officieren met deze uitspraak van de HR

meer zicht hopen te krijgen op de vervolgingsmogelijkheden van lagere

overheden. De uitspraak geeft hierover echter geen'helderheid. Nog steeds

staat bij vervolging van lagere overheden immers de vraag centraal of er

sprake is van een publiek- of een privaatrechtelijke taak. Dit speelt des te

meer nu steeds meer overheidsactiviteiten geprivatiseerd worden of kunnen

worden.

8.2.5 Milieurendement

Bij een reactie van het OM naar overheden wegens milieudelicten

staat het milieurendement centraal

Zowel uit de interviews met milieu-officieren als uit het dossieronderzoek

blijkt dat het OM met de justitiële interventie ondermeer beoogt milieurende-

ment te behalen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de verdachte maatregelen

treft teneinde de milieuverontreiniging terug te dringen, dat er sanering
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plaatsvindt in het geval schade is aangebracht of dat men investeert om

milieuschade in de toekomst te voorkomen.

Met het oog op dit doel stellen officieren zich de vraag welke reactie van het

OM doelmatig is. Gezien de dreigende problemen op het gebied van samen-

werking en niet-ontvankelijkheid, acht men een pv of een bepaalde vorm

van afdoen niet altijd het meest effectieve middel. Voor veel officieren is de

beoogde effectiviteit van hun optreden een reden om, in plaats van te verba-

liseren, in de onderhandelingssfeer naar milieuhyginische oplossingen te

zoeken. Om dezelfde reden zijn zaken geseponeerd of getransigeerd nadat er

afspraken zijn gemaakt over herstel, sanering of investering. In de voorwaar-

delijke en begeleidende sfeer is getracht het milieu-effect te garanderen.

Uit de gesprekken komt naar voren dat de justitiële reactie van het OM vrij-

wel altijd tot gevolg heeft dat de overtredingssituatie is beëindigd.

We concluderen dat - ongeacht de wijze waarop de justitiële reactie gestalte

krijgt - het optreden van het OM in belangrijke mate is gericht.op het beha-

len van milieurendement.

8.3 Aanbevelingen

Bovenstaande conclusies geven aanleiding tot het formuleren van de vol-

gende aanbevelingen.

Gelijkheids- of opportuniteitsbeginsel

Het feit dat milieuzaken tegen overheden op een andere wijze zijn afgedaan

dan die tegen particulieren is in strijd met het door het OM voorgestane ge-

lijkheidsbeginsel. Vanuit het oogpunt van opportuniteit, welk beginsel het

OM gegeven de onderzoeksresultaten impliciet hanteert, kan een andere af-

doening wel degelijk een correcte keuze zijn. Of bij vervolging van overhe-

den uitgegaan dient te worden van het gelijkheids- en/of het opportuniteits-

beginsel, is een keuze die het openbaar ministerie is voorbehouden. Een

algemene aanbeveling is dat het OM op landelijk niveau deze keuze explici-

teert en zich specifiek uitspreekt over de wenselijkheid en de juistheid bij

vervolging van overheden uit te gaan van het opportuniteitsbeginsel.

Wettelijk opgedragen overheidstaak of `ondernemingsactiviteit'

Vervolging van overheden is niet mogelijk wanneer het milieudelict is ge-

pleegd in het kader van een wettelijk opgedragen overheidstaak. Vervolging

is wel mogelijk wanneer het delict is gepleegd bij de uitvoering van een

`ondernemingsactiviteit'. Of strafbare gedragingen rechtstreeks zijn verbon-

den met het uitoefenen van een wettelijk opgedragen overheidstaak danwel
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van een 'ondernemingsactiviteit', is blijkens het onderzoek problematisch te

bepalen. Het criterium overheidstaak/'ondernemingsactiviteit' als leidraad

bij vervolging van overheden biedt officieren weinig houvast. De werkbaar-

heid van het criterium laat zeer te wensen over. De aanbeveling is dat het OM

initiatieven ontplooit om tot een beter werkbaar criterium te komen.

Tevens verdient het aanbeveling dat het OM op landelijk niveau een interpre-

tatie geeft van de recente uitspraak van de HR. Doel hiervan is inzichtelijk te

maken welke gevolgen de uitspraak heeft voor het vervolgingsbeleid van het

OM. Vooral dient het OM zich uit te spreken over de vervolgingsmogelijkhe-

den van lagere overheden. Met het oog daarop en indien wordt vastgehou-

den aan het criterium overheidstaak/'ondernemingsactiviteit', is het van be-

lang aan te geven in welke gevallen sprake is van een wettelijk opgedragen

overheidstaak danwel een 'ondernemingsactiviteit'.

Samenwerking

In het belang van de samenwerking is terughoudend opgetreden tegen over-

heden die zich schuldig maken aan milieucriminaliteit. Hoewel het strafrech-

telijk tot de orde roepen van een handhavingspartner (politieke) problemen

met zich kan meebrengen, is het - gegeven het gelijkheidsbeginsel, de voor-

beeldfunctie van overheden en de normbevestigende functie van het straf-

recht - niet wenselijk dat strafrechtelijke reacties om die reden achterwege

blijven.

Terughoudend optreden hangt deels samen met de dubbelrol van de milieu-

officier: enerzijds partner, anderzijds 'bestraffer'. Een aanbeveling is om van-

uit departementsniveau overheden te informeren over de visie van het OM

op de dubbelrol van de officier. Hiermee kan de legitimiteit van de bestraf-

fende èn samenwerkende officier worden bevestigd. Tevens biedt dit de

mogelijkheid te benadrukken dat het een landelijk OM-standpunt betreft.
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Legal altercations with

government agencies

What is the Public Prosecutor's policy for violations of environmental laws by

government agencies? This question was the basis of the WODC investiga-

tion assigned by the Supervisory Policy Discussion on the Environment

[Coordinerend Beleidsoverleg Milieu] in consultation with the management

of Constitutional and Criminal Law [Staats- en Strafrecht] and the Public

Prosecutor's staff.

Criminal liability of government agencies is limited to offences committed

during entrepreneurial operations (i.e. activities that could have been

carried out privately). Agencies are not liable for offences committed while

fulfilling government responsibilities, such as ensuring the safety of public

roads.

The investigation of procedures for prosecuting cases involving government

agencies included interviews with environmental prosecutors at 19 district

courts. In addition, 56 prosecution records of environmental offences com-

mitted by government agencies were analyzed.

Each district judiciary pursues environmental offences perpetrated by

government agencies. Some prosecutors report offences immediately,

whereas others initially approach the suspect about the matter. The public

prosecutor's response reflects environmental interests.

Prosecutors encounter two problems with cases against government agen-

cies. First, criminal prosecution is hardly conducive to a smooth working

relationship with these agencies, which serve as partners in law enforce-

ment. Second, experienced prosecutors are bothered by the vague distinc-

tion between 'entrepreneurial operations' and'fulfilment of government

responsibilities'. This situation makes it difficult to determine whether prose-

cution is possible. Judges may dismiss such cases.

Despite the desire among prosecutors to treat all suspects equally, the likeli-

hood of these problems influences their decision regarding prosecution.

Prosecutors generally seek solutions that benefit the environment and that

minimise possible ramifications.

Charges against government agencies have become more common in recent

years. Most cases have involved individual communities. Many suspects

receive one or several warnings before charges are Eiled. Twenty-six cases

were dismissed. Frequently, circumstances had changed (e.g. the damage

had been repaired, or the suspect had taken measures to avoid recurrences).
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Environmental prosecutors consider dismissing a case worthwhile only in

conjunction with measures that benefit the environment.

Twenty-seven cases were settled out of court. This option is available when

little stands to be gained from a court hearing. Financial settlements often

supplement other conditions, such as redevelopment or investment.

Suspect government agencies rarely receive notices of summons and accusa-

tion. Two factors determine whether such a writ is issued. First, prosecutors

believe that the government's function as a role model renders it accounta-

ble for violating regulations. Second, jurisprudence requires clarification

concerning the issue of legally assigned government duties. Nevertheless,

the possibility that a case will damage the relationship with the government

agency involved or that it will be dismissed justifies the decision not to issue

a summons.

Comparing settlements of environmental cases against government agencies

with settlements of such cases in general reveals that the ones against gov-

ernment agencies are more likely to be dismissed, less likely to be settled out

of court and probably less likely to involve a notice of summons and accusa-

tion. Sanctions imposed on government agencies were noticeably milder

than those imposed on private parties. While this practice violates the prin-

ciple of equality, it probably upholds the implicit principle of discretionary

powers.

The Public Prosecutor should proclaim nationally that the principle of dis-

cretionary powers is desirable and justifiable in prosecuting government

agencies.

As the vague and consequently useless nature of the prosecution criterion

'legally assigned government duties or entrepreneurial operations' increases

reluctance to prosecute government agencies, the Public Prosecutor should

draft measures to generate more useful guidelines.
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Pouvoirs publics en infraction

Quelle politique de poursuite le Ministère public met-il en oeuvre à 1'égard

des pouvoirs publics qui enfreignent la législation relative à la protection de

l'environnement? Cette question óccupait une place centrale dans l'étude

menée par le WODC à la demande du Cotirdinerend Beleidsoverleg Milieu

(Organe de concertation et de coordination de la politique environnemen-

tale) en concertation avec la direction Droits constitutionnel et pénal et la

direction du Ministère public.

La responsabilité des pouvoirs publics peut être engagée sur le plan pénal.

Ceci nest cependant possible que lorsque le délit a été commis lors de l'exé-

cution d'une 'activité industrielle et commerciale', une activité qui peut éga-

lement être réalisée par une entreprise privée. Lorsque le délit a été commis

dans le cadre d'une attribution des pouvoirs publics, tel que le maintien de

la sécurité sur les voies publiques, aucune poursuite n'est possible.

Pour savoir comment le Ministère public traite les affaires contre les pou-

voirs publics, des entretiens ont eu lieu avec des procureurs de la Reine

chargés, dans les 19 parquets d'arrondissement, des affaires d'atteintes à

l'environnement. Par ailleurs, 56 dossiers pénaux concernant des délits éco-

logiques commis par les pouvoirs publics ont été analysés.

La justice intervient dans chaque arrondissement lorsque le contrevenant

est une administration publique. Certains procureurs font directement

dresser un procès-verbal de contravention tandis que d'autres se concertent

d'abord.avec le contrevenant. La réaction du Ministère public dépend en

premier lieu du rendement écologique.

Les procureurs de la Reine sont confrontés è deux problèmes spécifiques

lors de leur action contre les pouvoirs publics. Tout d'abord, toute interven-

tion sur le plan pénal met en porte-à-faux la coopération avec l'administra-

tion publique, qui contribue également à faire respecter les lois. Ensuite, les

procureurs de la Reine ressentent comme problématique le manque de clar-

té en ce qui concerne la définition du concept'd'activité industrielle et com-

merciale' et'd'activité exercée dans le cadre d'une attribution des pouvoirs

publics'. Ce manque de clarté rend difficile l'évaluation des possibilités de

poursuite et accroit le risque d'irrecevabilité de l'affaire.

Bien que les procureurs de la Reine cherchent à traiter les suspects d'une

manière uniforme, les problèmes cités peuvent influencer leur décision. En

général, ils recherchent d'abord un règlement visant à un rendement écolo-

gique élevé tandis que les éventuelles 'conséquences dommageables' restent

limitées.
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Au cours de ces dernières années, un nombre croissant de procès-verbaux de

contravention a été dressé contre les pouvoirs publics. Dans la plupart des

cas, il s'agit d'une commune. Une part importante des suspects a recu un ou

plusieurs avertissements avant qu'un procès-verbal de contravention n'ait

été établi.

Dans 26 cas, l'affaire a débouché sur un classement sans suite. Ce mode de

règlement est assez souvent employé du fait que les circonstances ont été

modifiés (le dommage a été réparé, le suspect a pris des mesures afin d'évi-

ter que le délit ne soit de nouveau commis). Les procureurs de la Reine char-

gés des affaires d'atteintes à l'environnement considèrent que le règlement

de l'affaire au moyen d'un classement sans suite n'a de sens que s'il s'accom-

pagne de mesures favorables à l'environnement.

Dans 27 cas, une transaction a été offerte. Une transaction, souvent sous la

forme d'une somme d'argent combinée à d'autres conditions telles qu'un

assainissement ou un investissement, est offerte lorsque qu'une audience

n'ajoutera pratiquement rien à l'affaire.

Dans un nombre limité d'affaires, l'administration publique suspecte a été

assignée. Deux facteurs jouent un r&le dans la décision d'assigner. En pre-

mier lieu, l'administration publique doit donner l'exemple et elle doit, selon

les procureurs de la Reine, rendre des comptes à la société lorsqu'elle en-

freint la loi. En second lieu, la jurisprudence doit parvenir à une définition

claire du concept 'd'activité exercée dans le cadre d'une attribution des

pouvoirs publics'. Une rupture éventuelle de la collaboration avec l'admini-

stration et le risque d'irrecevabilité constituent cependant des raisons de

renoncer à l'assignation.

Si 1'on compare le règlement d'affaires d'atteintes à l'environnement com-

mises par les pouvoirs publics avec le règlement d'affaires d'atteintes à l'en-

vironnement en général, il ressort que les affaires contre les pouvoirs publics

sont plus souvent classées sans suite, qu'elles débouchent moins souvent sur

une transaction et probablement moins souvent sur une assignation. L'on

constate également que les pouvoirs publics sont moins sévèrement sanc-

tionnés que les personnes privées. Ceci va à l'encontre du principe d'égalité

préconisé mais est peut-être justifié du point de vue du principe de l'oppor-

tunité implicitement employé.

11 est à recommander que le Ministère public se prononce à l'échelon natio-

nal quant au caractère souhaitable et juste de 1'utilisation du principe de

l'opportunité lorsqu'il s'agit de poursuivre les pouvoirs publics.

Etant donné que le manque de clarté de la définition du concept d"activité

exercée dans le cadre d'une attribution des pouvoirs publics ou d'activité
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industrielle et commerciale' et, par là, l'impossibilité de 1'utiliser en tant que

critère de poursuite contribuent à une attitude réticente sur le plan de la

poursuite pénale des pouvoirs publics, il est à recommander que le Mini-

stère public prenne des initiatives en vue de l'élaboration d'un meilleur cri-

tère.
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Bijlage 1

Overzicht strafzaken tegen overheden

Lijst van gebruikte afkortingen

ASW Afvalstoffenwet

BMW62

HIW

ONT

RGS

WBB

WCA

WGS

WRO

WVO

Bestrijdingsmiddelenwet 1962

Hinderwet

Ontgrondingenwet

Reglement gevaarlijke stoffen

Wet bodembescherming

Wet chemische afvalstoffen

Wet gevaarlijke stoffen

Wet op de ruimtelijke ordening

Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Overzicht strafzaken tegen overheden (1990 t/m 1992)

Verdachte : Gemeente

Wet(sartikel) : HIW 30f

Betreft Overtreding hinderwetvergunningsvoorschriften met betrekking tot kca-

depot. Bij het opslaan van kca hield de gemeente zich niet aan vergun-

ningsvoorschriften, o.a. de vloeren waren niet vloeistofdicht.

Afdoening Sepot 55, met 2 jaar proeftijd. De reden om tot sepot over te gaan had te

maken met het feit dat de gemeente zich onmiddellijk van het depot ont-

deed en maatregelen trof; zij is het kca gaan inzamelen samen met een

grotere gemeente.

Verdachte : Gemeente

Wet(sartikel) : WCA 25

Betreft Het vernietigen van afgewerkte olie bij activiteiten van een randgroep-

jongerenproject ('bromfietssleutelen'). Het project is door de gemeente

opgezet en wordt uitgevoerd door het sociaal-cultureel werk.

Afdoening : Transactie j 15.000

Verdachte : Provincie

Wet(sartikel) : WBB 14

Betreft : Het storten van verontreinigd slib in een berm.
Afdoening : Sepot 20. Tevens is een mondelinge waarschuwing en een brief uitge-

gaan naar de verdachte met het verzoek tot het treffen van maatregelen.

Verdachte : Gemeente

Wet(sartikel) HIW 2/1/a, ASW 33/1
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Betreft : De stort van verontreinigde grond door een bedrijf na verkeerde advise-

ring door een gemeenteambtenaar.

Afdoening Transactie f 45.000. Tevens is er een saneringsverplichting opgelegd.

Verdachte : Gemeente

Wet(sartikel) : WVO 1/1

Betreft Het brengen van een teerprodukt in het oppervlaktewater. Het oppervlak-

tewater werd verontreinigd (door koolteer) tijdens het teren van beschoei-

ing. Het karwei was door de gemeente uitbesteed aan een bedrijf; de

gemeente werd verantwoordelijk gesteld.

Afdoening : Sepot 51 (gevoegde zaak).

Verdachte : Gemeente

Wet(sartikel) WVO 1/1

Betreft : Het zonder vergunning lozen van verontreinigd drainagewater in opper-

vlaktewater bij werkzaamheden ten behoeve van het egaliseren van een

industrieterrein.

Afdoening : Sepot 40; tevens is een mondelinge waarschuwing uitgegaan.

Verdachte : Gemeente

Wet(sartikel) : ASW 33/1

Betreft : Het zonder vergunning aanleggen van een oeverversterking met puin.

Afdoening Transactie f 15.000

Verdachte : Provincie

Wet(sartikel) : WVO 1/3

Betreft : Geringe verontreiniging van het oppervlaktewater door carbolineum na

het verven van beschoeiing door de provincie.

Afdoening : Sepot 40; tevens is een brief naar de verdachte uitgegaan met het ver-

zoek tot het treffen van maatregelen.

Verdachte : Rijkswaterstaat

Wet(sartikel) WVO 1/5

Betreft Verontreiniging van het oppervlaktewater ten gevolge van het verfspuiten

van een veerboot door Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft de zorg voor

onderhoud van de veerboot. Tijdens het verfspuiten kwam verfstof in het

oppervlaktewater omdat er geen voorzieningen waren getroffen om te

voorkomen dat er verfnevel te water zou raken. Volgens de verdachte zou

het nemen van maatregelen te veel tijd in beslag nemen, gezien het feit

dat de boot 's morgens vroeg weer beschikbaar moest zijn.

Afdoening : Voorwaardelijk sepot 55; sepot onder voorwaarde dat de verdachte zich

binnen twee jaar niet nogmaals aan een dergelijk feit schuldig maakt.
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Verdachte : Staat der Nederlanden

Wet(sartikel) : HIW 2

Betreft Verontreiniging van de grond op het voormalige Navo-complex. Het zon-

der vergunning storten van afval dat vrijkwam tijdens het operationeel

functioneren van dit hoofdkwartier.

Afdoening Voorwaardelijk sepot 74, met een proeftijd van 3 jaar. Opgelegde voor-

waarden: het opruimen van afval, het verlenen van noodzakelijke mede-

werking aan eigenaren van de grond, het betalen van de kosten van de

inzet van het Gerechtelijk Laboratorium (f 25.230), het OM informeren

over de aanpak van de verontreinigingen.

Verdachte : Provincie

Wet(sartikel) : Boswet, 3/1

Betreft : Het niet-voldoen aan herplantplicht. De provincie had binnen drie jaar na

veiling moeten herbeplanten.

Afdoening : Nog geen beoordeling; de zaak is aangehouden in afwachting van andere

zaken tegen de provincie.

Verdachte : Provincie

Wet(sartikel) : WBB 14; HIW 2

Betreft : Overtreding van een bestemmingsplan en overtreding van een zorg-

plichtsbepaling van de Wet bodembescherming, namelijk het oprichten

van een inrichting bestemd voor afval. Provincie heeft grond en puin

afkomstig van werkzaamheden gestort op een daarvoor niet-bestemde

plaats.

Afdoening : Sepot 43; na een gesprek waarin overeenstemming is bereikt over de

wijze van verwijderen van de grond. Tevens is een brief van het OM naar

verdachte uitgegaan met uitleg dat door het opruimen de zaak niet meer

opportuun is om te vervolgen, maar dat wel strafbare feiten zijn gepleegd.

Verdachte : Waterschap

Wet(sartikel) : WBB 14, HIW 2

Betreft : Overtreding van een bestemmingsplan en overtreding van een zorg-

plichtsbepaling van de Wet bodembescherming, namelijk het oprichten

van een inrichting bestemd voor afval. Storting van grond en puin afkom-

stig van werkzaamheden op een daarvoor niet bestemde plaats.

Afdoening : Sepot 20. Tevens is een brief van het OM uitgegaan met uitleg dat door

opruimen de zaak niet meer opportuun is om te vervolgen, maar dat wel

strafbare feiten zijn gepleegd.

Verdachte : Gemeente

Wet(sartikel) : ASW 33
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Betreft Geen goede opslag van afval op een regionale stortplaats; geen vloei-

stofdichte bodem. Verschillende controles zijn voorafgegaan aan het pv.

Afdoening : Transactie f 2500 (gevoegde zaak). Al eerder was pv opgemaakt waarna

de zaak voorwaardelijk werd geseponeerd. Bij hercontrole bleek de zaak

niet in orde. Het OM heeft alsnog voor het oude feit en daarnaast voor de

nieuwe strafbare feiten transactie aangeboden.

Verdachte : Woonwagenschap

Wet(sartikel) : HIW 2a/1

Betreft : Het overtreden van vergunningsvoorschriften, namelijk de stort van

chemisch afval.

Afdoening : Sepot 59; tevens is een schriftelijke waarschuwing uitgegaan.

Verdachte : Staat der Nederlanden

Wet(sartikel) HIW 30f

Betreft Aanwezigheid van illegale (chemische) stoffen op een terrein die uitein-

delijk tot explosie leidden na verbranding.

Afdoening : Transactie f 7500

Verdachte : Gemeente

Wet(sartikel) HIW 17 jo 30

Betreft : Handel in strijd met vergunningsvoorschriften; het uitrijden van vuilnis-

auto's op tijdstippen dat dit volgens de vergunning niet toegestaan was.

Het te vroeg uitrijden was al drie keer eerder voorgekomen. De burge-

meester had hiertoe persoonlijk opdracht gegeven.

Afdoening : Eerst is een transactie aangeboden. In verband met het principiële ver-

weer van de gemeente is de transactie niet betaald. Een dagvaarding is

uitgegaan. Vonnis van de rechter: 3 x f 750.

Verdachte : Waterschap

Wet(sartikel) : ASW 33/1

Betreft : Het aanleggen van een fietspad door het waterschap met materiaal waar-

in hoogovenslakken zijn verwerkt waarvoor geen vergunning was aan-

gevraagd.

Afdoening : Sepot 02

Verdachte : Gemeente

Wet(sartikel) : ASW 33/1 a, WCA 54

Betreft : Overtreding van vergunningsvoorschriften betreffende kca-depot. Het

kca-depot was niet in orde.

Afdoening : Transactie f 500
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Verdachte Gemeente

Wet(sartikel) : ASW 33

Betreft : Het storten door de gemeente van verontreinigde grond (groenafval) op

een stortplaats terwijl de stortplaats al geruime tijd gesloten en afgedekt

had moeten zijn.

Afdoening Transactie f 1000. Tevens zijn afspraken gemaakt met de Inspectie

Milieuhygiëne omtrent het beëindigen van de stortactiviteiten, het afwer-

ken van de locatie en deze van een eindbestemming voorzien en het op

legale en milieuhygiënische wijze laten verwerken van het groenafval.

Verdachte : Gemeente

Wet(sartikel) WBB 14

Betreft : Het afgraven en vervoeren van vervuilde grond door een bedrijf om grond

bouwrijp te maken, zonder de daarvoor benodigde vergunningen. De

gemeente had verzuimd na te gaan of een vergunning verleend kon

worden voor het afgraven en vervoeren van verontreinigde grond ten-

einde een locatie bouwrijp te maken.

Afdoening : Sepot 01

Verdachte : Staat der Nederlanden

Wet(sartikel) : WBB 14

Betreft : Tijdens een brandstofverpomping is kerosine uit een opslagtank gespo-

ten ten gevolge waarvan de grond is verontreinigd. Er zijn vaker derge-

lijke milieu-incidenten geweest. Tot dan toe heeft geen vervolging plaats-

gevonden maar is een transactie aangeboden.

Afdoening : Vonnis van de rechter: schuldigverklaring zonder strafoplegging. In hoger

beroep is de officier van justitie door de HR niet-ontvankelijk verklaard.

Verdachte : Gemeente

Wet(sartikel) : WVO 1

Betreft : Lozing van rioolwater in het oppervlaktewater door de gemeente bij repa-

ratiewerkzaamheden aan een rioolzuiveringsinstallatie. Bij het repareren

van de installatie (eigendom van de gemeente) werd de rioolleiding tijde-

lijk omgelegd waarbij men de pijp in de sloot legde. Hierdoor is ongezui-

verd rioolwater in het oppervlaktewater geloosd.

Afdoening : Voorwaardelijk sepot 74; als voorwaarde werd de uitvoering van een

'alternatieve straf' opgenomen, te weten het ontwikkelen, uitvoeren en

het betalen van een milieu-educatieproject voor het voorgezet onderwijs.

Tevens werd de voorwaarde gesteld dat de gemeente een persbericht zou

schrijven en doen uitgaan.
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Verdachte Gemeente

Wet(sartikel) : ASW 33

Betreft : Het in werking hebben van een afvalstoffeninrichting met berm maaisel;

de gemeente heeft bermen gemaaid en het maaisel afgevoerd. De

gemeente was vooraf al enkele malen gewaarschuwd door de provincie.

Afdoening : Voorwaardelijk sepot 74. Opgelegde voorwaarde is beëindiging van de

overtreding c.q. ontruiming van de inrichting, vergezeld van een monde-

linge waarschuwing door de provincie in verband met de termijn waar-

binnen het geregeld moet zijn.

Verdachte : Gemeente

Wet(sartikel) : HIW 2/1

Betreft Een bedrijf verrichtte activiteiten zonder vergunning. De gemeente zou

hieraan debet zijn omdat zij passief was in het verlenen van de beno-

digde vergunning.

Afdoening Sepot 02; voor medeplichtigheid was geen bewijs. Wel is de gemeente als

getuige gehoord. Het bedrijf is een transactie aangeboden.

Verdachte : Gemeente

Wet(sartikel) : HIW 2/1

Betreft : Te weinig medewerking bij het verlenen van een vergunning. Een bedrijf

verrichtte activiteiten zonder vergunning. De gemeente zou hieraan debet

zijn omdat zij passief was in het verlenen van de benodigde vergunning.

Afdoening : Sepot 02; voor medeplichtigheid was geen bewijs. Wel is de gemeente als

getuige gehoord. Het bedrijf is een transactie aangeboden.

Verdachte : Gemeente

Wet(sartikel) WVO 1/3

Betreft Een schadelijke stof is in het oppervlaktewater gebracht door een bedrijf

dat onderhoudswerkzaamheden verrichtte in opdracht van de gemeente.

De gemeente heeft verzuimd een vergunning te verlenen aan het bedrijf.

Afdoening : Voorwaardelijk sepot 41 met een proeftijd van 2 jaar waarin de verdachte

zich niet aan enig strafbaar feit schuldig zal mogen maken, danwel zich

op andere wijze misdragen. Tevens heeft een mondeling onderhoud met

de verdachte plaatsgevonden.

Verdachte Gemeente

Wet(sartikel) WBB 14, ONTW 3/1

Betreft : Een bedrijf had ten behoeve van de aanleg van een sportcomplex een put

gegraven voor winning van geel zand en de put gevuld met vervuilde

grond. De werkzaamheden werden verricht in opdracht van de gemeente.
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De gemeente heeft echter nagelaten de daarvoor benodigde vergunning

te verstrekken.

Afdoening Transactie f 750. Tevens is het bedrijf gedagvaard.

Verdachte Gemeente

Artikel : Boswet, 3/1

Betreft Het niet-nakomen van de verplichting tot herbeplanting van een perceel.

Vooraf is een schriftelijke waarschuwing uitgegaan en heeft controle uit-

gegaan.

Afdoening Transactie f 1500; tevens is de verplichting tot herstel opgelegd.

Verdachte : Gemeente

Wet(sartikel) : Boswet, 2/3

Betreft : Geen kennisgeving van het feit dat een veiling zou plaatsvinden. Ter reali-

sering van een industrieterrein heeft de gemeente bomen gekapt, echter

zonder vooraf de directeur van Staatsbosbeheer hierover in te lichten.

Afdoening : Transactie f 750 (gevoegde zaak).

Verdachte : Gemeente

Wet(sartikel) : WVO 1/3

Betreft : Het, met behulp van een sleepboot, onder water verplaatsen van specie

teneinde de invaart van de haven te verbreden; het betrof echter ver-

vuilde nautische specie. De haven is eigendom van de gemeente.

Afdoening Transactie f 15.000 (gevoegde zaak).

Verdachte : Gemeente

Wet(sartikel) : ASW 33/1

Betreft : De gemeente heeft een pad aangelegd, niet in het kader van een bestem-

mingsplan, waardoor asfalthoudend puin is gestort zonder vergunning.

Afdoening Sepot 55

Verdachte : Gemeente

Wet(sartikel) : WVO 1/3

Betreft : Het zonder vergunning zand en grond (puin) te water brengen. Door

gemeentewerken werd zonder de benodigde vergunning puin gestort om

een groensingel aan te leggewin het kader van een bestemmingsplan.

Afdoening Sepot 03; het OM werd niet-ontvankelijk verklaard.

Verdachte Gemeente

Wet(sartikel) WBB 33/1

Betreft : De gemeente en een waterschap hadden baggerslib uit het water ge-

haald en op braakliggend terrein gestort ter ophoging van dit terrein.
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Afdoening : Sepot 55; de grond was namelijk inmiddels afgevoerd. Tevens is een

schriftelijke waarschuwing uitgegaan en heeft een mondeling onderhoud

met de verdachte plaatsgevonden.

Verdachte : Waterschap

Wet(sartikel) : WBB 33/1

Betreft Het waterschap en de gemeente hadden baggerslib uit water gehaald en

op braakliggend terrein gestort ter ophoging van dit terrein.

Afdoening : Sepot 55; de grond was namelijk inmiddels afgevoerd. Tevens is een

schriftelijke waarschuwing uitgegaan en heeft een mondeling onderhoud

met de verdachte plaatsgevonden.

Verdachte : Gemeente
Wet(sartikel) : ASW 33/1, WVO 58 c.q. 59, HIW 2/1, WBB 14

Betreft Bij onderhoudswerkzaamheden aan sloten is het afval - bermmaaisel en

slootspecie - door de gemeente in een weiland (particuliere grond) op-

gebracht en ondergewerkt (gestort).

Afdoening Transactie f 3500. Tevens heeft een onderhoud met de verdachte plaats-

gevonden en is een saneringsverplichting opgelegd.

Verdachte : Waterschap

Wet(sartikel) : WVO 1/3

Betreft : Bij werkzaamheden door het waterschap ten behoeve van oeververbete-

ring is puin in de beek terechtgekomen waardoor vervuiling van opper-

vlaktewater is opgetreden.

Afdoening : Transactie f 500. Tevens heeft herhaalde controle en een onderhoud met

de verdachte plaatsgevonden en is een saneringsverplichting opgelegd.

Verdachte : Gemeente

Wet(sartikel) WGS 4/1, 2 en 9, RGS 7 en 15

Betreft Vervoer van gevaarlijke stoffen terwijl regels daaromtrent niet werden

opgevolgd. De gemeente had het transporteren van kca aan een bedrijf

uitbesteed, waarbij het bedrijf fouten maakte.

Afdoening : Sepot 43

Verdachte Gemeente

Wet(sartikel) BMW62 2/1

Betreft Het vullen van een spuittank met bestrijdingsmiddelen voor een plantsoe-

nendienst, waarbij schuim vrijkwam dat op straat en in het riool terecht-

kwam. Ook was er sprake van foute opslag van de bestrijdingsmiddelen.

Afdoening : Transactie f 1060
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Verdachte Gemeente

Wet(sartikel) : HIW 2/1

Betreft : Het gritstralen van een brugdeel op het terrein van de gemeentewerf

zonder hinderwetvergunning. De bodem werd niet beschermd tegen het

vervuilde grit.

Afdoening Transactie f 5000

Verdachte : Gemeente

Wet(sartikel) BMW62 2/1

Betreft : Het voorhanden hebben van niet-toegelaten bestrijdingsmiddelen. Op het

bedrijfsterrein van de gemeentewerken is een bewaarplaats voor bestrij-

dingsmiddelen ten behoeve van de plantsoenendienst. Er lagen bestrij-

dingsmiddelen die ingevolge de Bestrijdingsmiddelenwet niet zijn toe-

gestaan. Vooraf was diverse malen controle aangekondigd.

Afdoening Transactie ƒ 750

Verdachte : Gemeente

Wet(sartikel) : Boswet, 2/3

Betreft : Zonder kapvergunning waren houtsingels door rooiing geveld, buiten de

bebouwde kom, terwijl dit niet nodig was voor een werk overeenkomstig

het goedgekeurde bestemmingsplan. Tevens was verzuimd om van de

veiling melding te doen bij Staatsbosbeheer.

Afdoening Transactie f 1000. De verdachte ging vrijwillig over tot herbeplanting.

Verdachte Waterschap

Wet(sartikel) : WGS, RGS 2/3

Betreft Vervoer van gevaarlijke stoffen in strijd met de voorschriften. Het water-

schap liet de stoffen vervoeren en hield zich niet aan de vereiste voor-

schriften omdat zij hiervan niet op de hoogte zou zijn. Het waterschap

nam maatregelen om herhaling te voorkomen.

Afdoening Transactie f 750.

Verdachte : Gemeente

Wet(sartikel) ASW 33/1

Betreft Op een gemeentelijk overlaadstation van huisvuil werd puin, grof afval en

plantsoenenafval opgeslagen hetgeen in strijd is met de door de provin-

cie verleende vergunning, namelijk een vergunning voor het oprichten,

het in werking hebben en houden van een overlaadstation voor huisvuil

van de gemeente. Er bleek sprake te zijn van een jarenlange gedoogsitua-

tie in de gemeente.

Afdoening Transactie f 7500 waarbij onderhoud met de burgemeester heeft plaats-

gevonden.
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Verdachte Gemeente

Wet(sartikel) WVO 1/1

Betreft : Het lozen van afvalwater, afkomstig van toiletten en douches van een

sportcomplex, in het oppervlaktewater. De gemeente trad op als verhuur-

der van het sportcomplex aan sportverenigingen en had een deugdelijke

rioolaansluiting moeten realiseren. Er bleek al jarenlang sprake te zijn

van een gedoogsituatie.

Afdoening : Transactie ƒ 1500

Verdachte : Gemeente

Wet(sartikel) WBB 14, WVO 1/3, HIW 2/1

Betreft Een pijpleiding lekte dieselolie. Naar aanleiding daarvan bleek het ge-

meentevervoerbedrijf zonder vergunning leidingen te hebben verlegd en

uitgebreid.

Afdoening : Transactie f 3000

Verdachte : Provincie
Wet(sartikel) WVO 115
Betreft : Overtreding van vergunningvoorwaarden met betrekking tot lozingen bij

rioolwater-zuiveringsinstallaties. Er werd boven de vastgestelde norm

rioolwater geloosd. Bovendien zette zich door de extra lozing een sliblaag

af tegen de bodem die de provincie had moeten uitbaggeren.

Afdoening : Voorwaardelijk sepot 55, met een proeftijd van twee jaar. Tevens werd

een saneringsverplichting opgelegd en heeft overleg met de verdachte

plaatsgevonden omtrent de te nemen maatregelen.

Verdachte : Gemeente

Wet(sartikel) WVO 1/3

Betreft : Het teren van een fietsbrug (nieuwe asfaltlaag) waarbij teer in het opper-

vlaktewater is terechtgekomen. Het onderhoud van de brug wordt door

de gemeente gedaan.

Afdoening Transactie (hoogte onbekend)

Verdachte : Gemeente

Wet(sartikel) HIW 30f

Betreft : Het zich niet houden aan vergunningsvoorschriften inzake kca. De ge-

meente heeft een door haar opgerichte instelling opdracht gegeven om

kca bij het publiek op te halen. De opgehaalde materialen bleken in de

wagen onjuist te zijn opgeslagen en er was geen deskundig personeel.
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Afdoening Transactie f 750. Tevens heeft een gesprek met de verdachte plaatsge-

vonden waarbij de afspraak is gemaakt de zaak volgens de voorschriften

in orde te brengen.

Verdachte : Gemeente

Wet(sartikel) : WVO 1/3, WBB 14

Betreft : Opslag van materialen door de gemeente op een niet-milieuhygiënische

wijze en zonder vergunning. De bodem waarop puin en hout lag opgesla-

gen, bleek vervuild door olie; de olie liep ook onder de funderingsvloer

van de opslagloods naar het oppervlaktewater.

Afdoening : Getransigeerd volgens WED art. 36; er is geen geldsom opgelegd maar

een saneringsverplichting.

Verdachte : Gemeente

Wet(sartikel) WCA 3, 8, 17 en 25

Betreft : Het zonder vergunning bewaren van chemisch afval en afgewerkte olie

op niet-milieuhygiënische wijze.

Afdoening : Getransigeerd op grond van WED art. 36. Er is geen geldsom opgelegd

maar een saneringsverplichting. De getroffen maatregelen hebben

f 50.000 gekost.

Verdachte Gemeente

Wet(sartikel) : HIW 2, WBB 14, WCA 17 en 25

Betreft : Het zonder vergunning opslaan van olie en chemische.afvalstoffen;

slechte opslagplaats.

Afdoening : Sepot 58; tevens is een saneringsverplichting opgelegd.

Verdachte : Gemeente

Wet(sartikel) WVO 1/3

Betreft Ten behoeve van het bouwrijp maken van een terrein zijn graafwerkzaam-

heden verricht. Vervolgens zijn de daarbij vrijgekomen materialen - puin,

grond en olie - in het water gestort.

Afdoening -: Sepot 58; bij controle bleek de situatie te zijn hersteld.

Verdachte : Gemeente
Wet(sartikel) WVO 1/3
Betreft : Door een verstopte riolering is in de haven een olie-afscheider van pont-

veren overgelopen; er stroomde olie uit de putten en is in het oppervlak-

tewater terechtgekomen. Het gemeentelijke vervoerbedrijf is hiervoor ver-

antwoordelijk gesteld.

Afdoening Transactie f 5000
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Verdachte : Gemeente

Wet(sartikel) : WVO 1/3

Betreft : Bij onderhoudswerkzaamheden aan vaartuigen is bij het leegpompen van

een dekschuit olie te water geraakt.

Afdoening : Transactie f 2000

Verdachte Gemeente

Wet(sartikel) : HIW 30f

Betreft Overtreding van hinderwetvergunningsvoorschriften met betrekking tot

een kca-depot. Geen goede opslag van het kca.

Afdoening : Sepot, nadat werd geconstateerd dat de vergunning ondertussen volledig

werd nageleefd.



Bijlage 2

Voortraject en tussentraject

Tabel 1: Voor- en tussentraject in relatie tot afdoening van de zaak, in absolute

aantallen (n=56)

zonder voortraject met voortraject totaal

zonder tussentraject sepot: 6 sepot: 2 sepot: 8

transactie: 11 transactie: 4 transactie: 15

anders: 1 anders: 2 anders: 3

met tussentraject sepot: 12 sepot: 6 sepot: 18

transactie: 3 transactie: 9 transactie: 12

anders: 0 anders: 0 anders: 0

totaal sepot: 18 sepot: 8 sepot: 26

transactie: 14 transactie: 13 transactie: 27

anders: 1 anders: 2 anders: 3

Tabel 2: Relatie tussen voor- en tussentraject, In aantal zaken en In % (n=56)

zonder voortraject met voortraject totaal

aantal % aantal % aantal %

zonder tussentraject 18 32 8 14 26 46

met tussentraject 15 27 15 27 30 54

totaal 33 59 23 41 56 100
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