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Voorwoord

Mede op verzoek van de politieregio Kennemerland heeft het WODC in

samenwerking met B&A Groep Beleidsonderzoek en -advies onderzoek

verricht naar de aard, verschijningsvormen en omvang van zware milieu-

criminaliteit.

Enerzijds was dit onderzoek erop gericht zware milieucriminaliteit zichtbaar

te maken teneinde prioriteitenstelling in de aanpak van het probleem in

Kennemerland mogelijk te maken. Anderzijds was het doel van onderzoek

de theoretische en praktische basis te leggen voor een toekomstig landelijk

onderzoek naar het verschijnsel zware milieucriminaliteit. De resultaten

hiervan, zoals verwoord in voorliggend rapport en deelrapport 1 (E.A.I.M.

van den Berg, 1995) zijn onder meer een beschrijving van hét dreigingsbeeld

van zware milieucriminaliteit aan de hand van een marktmodel en een

methode waarmee inzicht kan worden verkregen in de aard en omvang

van verschijningsvormen van zware milieucriminaliteit.

Voor dit onderzoek hebben het WODC en B&A ieder een bijdrage geleverd. De

onderzoekers van B&A (Alexander van den Berg, Ireen van Enckevort, Henk

de Jong en Jan Arent Lameris) hebben de hoofdstukken 2, 4, 5 en 7 in con-

cept verzorgd. De overige hoofdstukken namen de onderzoekers, van het

WODC voor hun rekening (Ellen van den Berg, Mieke Kleiman, Lydia van der

Linden, Jos van Wetten). Als projectleider van het onderzoek verzorgde Ellen

van den Berg tevens de eindredactie van het rapport.

Tot slot richten we een woord van dank aan alle respondenten en iedereen

die ons met raad en daad heeft bijgestaan bij het uitvoeren van het onder-

zoek en het tot stand brengen van de rapporten.
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Inleiding

1.1 Aanleiding tot onderzoek

Het ontwerp van de groene pet in 1990 verlokte de politie tot een nieuwe

uitdaging: de beheersing en bestrijding van zware milieucriminaliteit. Het

ontwikkelen van beleid en het stellen van prioriteiten in de aanpak van het

probleem diende daaraan vooraf te gaan. Dat ligt voor de hand, want het

probleem werd geacht ernstig en omvangrijk te zijn en de capaciteit was

beperkt. In zoverre is er tot op heden weinig veranderd.

Maar in de praktijk van vandaag doet zich nog een ander probleem voor: op

de vraag wat zware milieucriminaliteit is, in welke verschijningsvormen het

zich kan openbaren, welke vormen ernstiger zijn dan andere, hoe vaak het

waar voorkomt en wie het meeste risico loopt te verzanden in milieucrimi-

nele praktijken, is geen eenduidig antwoord te vernemen. De cognitieve en

normatieve kaders van zware milieucriminaliteit ontbreken, en dat is toch

wel het minste waarover je dient te beschikken bij het ontwikkelen van

beleid en het stellen van prioriteiten.

Gegeven dit probleem bestudeerde het WODC de mogelijkheid op landelijk

niveau een onderzoek in te stellen naar de aard, verschijningsvormen en

omvang van zware milieucriminaliteit. Tegelijkertijd en in gesprek met het

WODC en de B&A Groep Beleidsonderzoek & -Advies BV (B&A), verzocht de

Divisie regionale recherche van de politieregio Kennemerland op regionaal

niveau een onderzoek in te stellen naar milieucriminaliteit. Achtergrond

hiervan was de in het Strategisch beleid voor 1994 overeengekomen afspraak

tussen de politieregio Kennemerland en Justitie, de aanpak van de georgani-

seerde milieucriminaliteit voorrang te verlenen. In het verlengde hiervan

was de Divisie op zoek naar andere, meer `intelligente' vormen van opspo-

ring en het zichtbaar maken van georganiseerde milieucriminaliteitl.

Het is vanuit deze achtergrond dat de minister van Justitie het WODC en B&A

de opdracht gaf een onderzoek in te stellen naar de aard, verschijnings-

vormen en omvang van zware milieucriminaliteit. Daarbij moest het in kaart

brengen van de problematiek in de politieregio Kennemerland de functie

1 Zoals verwoord in de brief van de Politie Kennemerland, Divisie Regionale Recherche, gericht

aan het hoofd WODC, d.d. 21 september 1993.
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vervullen van een pilotproject voor een toekomstig onderzoek naar het

probleem in Nederland.

Voorliggend rapport is hiervan het resultaat. Om de lezer niet onnodig met

dikke rapporten te vermoeien, is ervoor gekozen de resultaten van

onderzoek in twee deelrapporten te beschrijven analoog aan de doelgroepen

van het onderzoek. Voorliggend rapport (deelrapport 2) is relevant voor alle

handhavers die betrokken zijn bij de uitvoering van milieuhandhavings-

beleid. Het gaat inhoudelijk in op de problematiek zware milieucriminaliteit.

Tevens illustreert dit rapport het gebruik en de opbrengst van de methode

die is gehanteerd bij het onderzoek. Deelrapport 12 behandelt dezelfde pro-

blematiek maar belicht meer instrumenteel theoretisch de methode van

onderzoek. Dit rapport heeft als doelgroep functionarissen die betrokken

zijn bij het ontwikkelen van beleid. Het is meer algemeen samenvattend,
beleidsgericht en concluderend van aard. Functionarissen die belast zijn met

het opzetten van verschijnsel-, fenomeenonderzoek of soortgelijk onderzoek

naar zware milieucriminaliteit of andere verschijnselen, raden wij aan beide

delen te raadplegen. Dit ter inspiratie vanwege de - zoals blijkt uit het onder-

zoek: goed bruikbare - methode van onderzoek.

1.2 Doel van onderzoek

Het onderzoek in Kennemerland diende aldus een dubbel doel. Enerzijds

was het erop gericht de Divisie regionale recherche van de politieregio Ken-

nemerland van informatie te voorzien, teneinde het bevoegd gezag te onder-

steunen in het stellen van prioriteiten in de aanpak van het probleem, ander-

zijds moest het de theoretische en praktische basis leggen voor een landelijk

onderzoek. Dit dubbele doel is vertaald in twee concrete doelstellingen:

1 het meer zichtbaar maken van de aarden verschijningsvormen van zware

milieucriminaliteit;

2 het inventariseren en beproeven van mogelijkheden de omvang van zware

milieucriminaliteit in beeld te brengen.

In het kader van het onderzoek is de omvang van zware milieucriminaliteit

opgevat als het risico op zware milieucriminaliteit geoperationaliseerd als

het aantal nog-niet-daders 3 dat, gegeven het theoretisch raamwerk van

2 De markt van misdaad en milieu; deel 1. Den Haag, WODC, 1995, nr. K37.

3 Nog-niet-daders zijn (groepen van) mensen die strafbare feiten kunnen plegen.
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onderzoek, vatbaar is voor zware milieucriminaliteit. Gegeven het doel

van onderzoek zij benadrukt dat het ging om een verkennend en hypothe-

tiserend onderzoek: het was uitdrukkelijk niet de bedoeling feitelijke over-

tredingen en misdrijven zichtbaar te maken; dat is eenvoudig te tellen. Doel

was wel het ontwikkelen van een begrippenkader alsmede een concrete

invulling daarvan, die tezamen de basis zouden kunnen bieden voor beleids-

ontwikkeling en prioriteitenstelling.

1.3 Opzet van onderzoek

Om deze doelstellingen te realiseren moesten drie stappen worden gezet. De

eerste was het opbouwen van een theoretisch raamwerk voor het onderzoek:

het begrippenkader. De tweede stap was een nadere invulling van het raam-

werk. Tenslotte werd getracht het ontwikkelde algemene model van zware

milieucriminaliteit verder te concretiseren - en daarmee ook te beproeven

op zijn bruikbaarheid - door het voor de politieregio Kennemerland te

voorzien van een kwantificering van de diverse verschijningsvormen.

Stap 1: de opbouw van het theoretisch raamwerk

Eenvoudig gesteld is in deze fase bepaald met welke bril de onderzoekers

zware milieucriminaliteit zouden bezien. Het raamwerk maakt het mogelijk

het te onderzoeken probleem op een consistente manier te bekijken en te

bestuderen. Vragen als wat is het probleem, wie plegen zware milieudelicten,

wat zijn de motieven en hoe gaat men te werk staan hierbij centraal

(werkdefinitie). Deze stap bestond uit vier onderdelen:

- literatuurstudie,

- oriënterende gesprekken,

- interviews met leden van de projectgroep Aanpak zware

milieucriminaliteit' en

- analyse van milieuwet- en regelgeving in brede zin.

Stap 2: een nadere invulling van het raamwerk (landelijk

kwalitatief)

Een nadere invulling startte met besprekingen met deskundigen over de

resultaten van de opbouw van het raamwerk. Resultaat hiervan was een

definitieve selectie van mogelijke daders en delicten in het licht van zware

milieucriminaliteit.
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Vervolgens is voor nadere studie van het verschijnsel op basis van het

theoretisch raamwerk gekozen voor een marktmodel. Uitgangspunt voor

het hanteren van een marktmodel is de veronderstelling dat de `markt van

misdaad en milieu' werkt onder het economisch principe van vraag en

aanbod. Daders zijn vanuit deze benadering te beschouwen als markt-

partijen, delicten als marktgedrag.

Vanuit het marktmodel zijn daders en delicten gegroepeerd die tezamen een

deelmarkt van de milieumarkt vormen. Op deze manier is de milieumarkt

onderscheiden in acht deelmarkten:

- de schoonmaak- en saneringsmarkt;

- de hergebruik- en secundaire grondstoffenmarkt;

- de afvalverwijderingsmarkt;

- de ontdoe-het-zelfmarkt;

- de bestrijdingsmiddelenmarkt;

- de markt van bodemverbeteraars;

- de wildlife-markt;

- de markt van vis en visprodukten.

Hierna is voor elke deelmarkt op landelijk niveau informatie verzamelt over

de kenmerken van de markt en marktomgeving, de marktdeelnemers en de

handelswijzen. Op basis hiervan zijn marktspecifieke risicofactoren onder-

scheiden en hypothesen geformuleerd over de werking van factoren. Dit

resulteerde in een kwalitatieve beschrijving van de acht deelmarkten. Hier-

mee zijn de verschijningsvormen van zware milieucriminaliteit in kaart

gebracht evenals de nog-niet-daders.

Stap 3: concretisering en beproeving (regionaal kwantitatief)

Stap 3 bestond uit een vertaling van de algemene marktbeschrijving naar de

situatie in de politieregio Kennemerland. Grofweg is in deze fase de bedrij-

vigheid beschreven: de aard en het aantal nog-niet-daders dat actief is op de

milieumarkt in Kennemerland. Daarnaast is onderzoek gedaan naar kwanti-

tatieve gegevens die indicatief zijn voor de per deelmarkt onderscheiden

risicofactoren om de omvang van zware milieucriminaliteit te bepalen.

4

Het onderzoek levert daarmee in eerste instantie ook drie resultaten. In

paragraaf 1.4 worden de resultaten van de opbouw van het theoretisch raam-

werk kort gepresenteerd. Voor een uitgebreide beschrijving ervan verwijzen

we naar deelrapport 1. Voorliggend rapport bespreekt vanaf hoofdstuk 2 de

resultaten van stap 2 en 3.
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1.4 Theoretisch raamwerk van onderzoek

Uitgangspunt voor het opstellen van een theoretisch raamwerk vormt de

constatering dat de cognitieve evenals de normatieve kaders van zware

milieucriminaliteit - eenvoudig gesteld: wat is ons probleem en hoe erg is

het - onbekend zijn.

Resultaat van het opstellen van het raamwerk is allereerst een inventarisatie

van delict- en daderkenmerken en kenmerken van de manier waarop zware

milieudelicten worden gepleegd.

Op de tweede plaats is het resultaat een eerste overzicht van (nog-niet-

daders van) delicten die te classificeren zijn als vormen van zware milieu-

criminaliteit. De inventarisatie van kenmerken en het overzicht van nog-niet-

daders en delicten geven het probleem zware milieucriminaliteit een

`gezicht' en belichten de grens tussen zware milieucriminaliteit en lichte

en middelzware vormen ervan.

Daarnaast resulteert de opbouw van het raamwerk in een beschouwing over

de context van de probleem: de onmogelijkheid en onwenselijkheid van een-

duidige definiëring van zware milieucriminaliteit komen aan bod evenals de

vigerende discussie over het verband tussen georganiseerde misdaad en

deze vorm van criminaliteit. Zoals deelrapport 1 beargumenteert betreft het

een discussie over het verband tussen we-weten-niet-wat en een vorm van

criminaliteit, waarvan we evenmin weten wat het is. Indirect gaat het hier

om een discussie over de ernst van de problematiek, een discussie die in

deze vorm en op basis van tal van verborgen veronderstellingen weinig

vruchtbaar is.

Ten slotte resulteert deze fase in de beantwoording van `wat is het, wie

doen het en waarom?' en daarmee in drie werkdefinities van zware milieu-

criminaliteit:

1 zware milieucriminaliteit is een vorm van organisatiecriminaliteit en

omvat de milieumisdrijven en overtredingen van verbodsbepalingen op

het terrein van de milieuwet- en regelgeving, die - in eerste instantie op
basis van een inschatting van het onderzoeksteam en in tweede instan-

tie op basis van het oordeel van materiedeskundigen - aanzienlijke

en/of onherstelbare milieuschade tot gevolg kunnen hebben en waar-

mee tegelijkertijd bedrijfseconomisch voordeel kan worden behaald4.

4 Hiermee is niet gesteld dat de zwaarte van een feit wordt bepaald door het wederrechtelijk
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2 Zij - de nog-niet-daders - die in theorie vatbaar zijn voor zware milieu-

criminaliteit zijn: (netwerken van) individueel opererende of samen-

werkende leden van één of meer reguliere bedrijfseconomische orga-

nisaties die organisatorische taken uitoefenen op één of meer van deel-

markten van de milieumarkt, binnen één of meer schakels van de totale

produktieketen.

3 Zware milieucriminaliteit is de resultante van de feilbaarheid, moraliteit

en beperkte rationaliteit van organisaties in samenhang en wissel-

werking met maatschappelijke en bedrijfseconomische omstandig-

heden.

Algemeen resultaat van het opstellen van het theoretisch raamwerk is een

bijdrage aan een gezamenlijke probleemperceptie, aan een `cognitieve'

fase in beleidsontwikkeling waarin politie en partners consensus zoeken

over de dimensies van het probleem zware milieucriminaliteit en daarmee

over normatieve afwegingsfactoren ter bepaling van de ernst ervan. Het

belang hiervan voor beleidsontwikkeling en prioriteitenstelling behoeft

geen betoog.

1.5 Opbouw van het rapport

De opbouw van de rest van het rapport is als volgt. Eerst wordt ingegaan op

de resultaten van onderzoek met betrekking tot de grijze deelmarkten: de

schoonmaak- en saneringsmarkt (hoofdstuk 2), de hergebruik- en secun-

daire grondstoffenmarkt (hoofdstuk 3), de afvalverwijderingsmarkt (hoofd-

stuk 4) en de ontdoe-het-zelfmarkt (hoofdstuk 5). Daarna worden de resul-

taten besproken van de groene deelmarkten: de bestrijdingsmiddelen-

markt (hoofdstuk 6), de markt van bodemverbeteraars (hoofdstuk 7), de

wildlife-markt (hoofdstuk 8) en de markt van vis en visprodukten (hoofd-

stuk 9).

Per deelmarkt beschrijven we de kenmerken van de markt en marktom-

geving, de marktdeelnemers en de handelswijzen. Eveneens per deel-

markt onderscheiden we marktspecifieke risicofactoren, formuleren we

verkregen voordeel. Wel dat de zwaarte wordt bepaald door de mogelijke gevolgen van weder-

rechtelijkheid (milieuschade) in combinatie met de mogelijkheid wederrechtelijk voordeel te

behalen. Vooronderstelling hierbij Is dat het streven naar bedrijfseconomisch voordeel een

bewust proces Is. In die zin omsluit de werkdefinitie tevens 'bewust handelen' als kenmerk

van de zwaarte van een feit.

6
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hypothesen over de werking van factoren en gaan we in op het dreigings-

beeld van zware milieucriminaliteit in de politieregio Kennemerland. Elk

hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting en conclusies.

Voor een algemene samenvatting van de onderzoeksresultaten, de

conclusies en aanbevelingen verwijzen we naar deelrapport 1.



z

De schoonmaak- en sanerings-

markt

In dit hoofdstuk staat de schoonmaak- en saneringsmarkt centraal. Achter-

eenvolgens komen kenmerken van de markt en marktomgeving, marktdeel-

nemers, handelswijzen, marktspecifieke risicofactoren en hypothesen aan

de orde. Vervolgens gaan we in op de schoonmaak- en saneringsmarkt in de

politieregio Kennemerland (paragraaf 2.5). We besluiten het hoofdstuk met

een samenvatting en conclusies (paragraaf 2.6)

2.1 Kenmerken van de markt en marktomgeving

Onder invloed van de milieuwetgeving is een markt ontstaan voor het

schoonmaken en saneren van verontreinigde eigendommen die het milieu

of de volksgezondheid kunnen bedreigen. Hierbij kan het gaan om terreinen

die vanwege de aard van de uitgeoefende bedrijfsactiviteiten sterk zijn

vervuild. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de bodem op de lokatie van een

tankstation of een chemicaliën-opslagbedrijf. Daarbij wordt wel een onder-

scheid gemaakt tussen'in situ' bodemsanering (reiniging ter plaatse) en 'ex

situ' bodemsanering (afgraven vervuilde grond). Naast verontreinigde

terreinen worden ook materieel en objecten gereinigd, zoals olie-opslag-

tanks of ladingtanks van schepen.

2.2 Marktdeelnemers

Voor het beschrijven van de marktdeelnemers en handelswijzen op de

schoonmaak- en saneringsmarkt maken we een onderscheid tussen de

vragers en aanbieders op de markt. De vragers op de schoonmaak- of

saneringsmarkt zijn de bezitters of gebruikers van vervuilde bedrijfs-

terreinen of verontreinigde objecten. Dit kunnen zowel particulieren, onder-

nemingen als overheden zijn. Deze marktdeelnemers oefenen, al dan niet

'gedwongen' door milieuwetgeving, vraag uit naar bedrijven die schoon-

maakactiviteiten aanbieden. Bedrijven die deze vorm van dienstverlening

aanbieden noemen we aanbieders op de schoonmaakmarkt. Hierbij kan het

gaan om gespecialiseerde bedrijven zoals de tankerschoonmaakbedrijven

maar ook om ondernemingen die algemene schoonmaakwerkzaamheden
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aanbieden. Op de markt zijn geen bemiddelaars aanwezig maar wel

bedrijven die hun diensten aanbieden zoals milieu-adviesbureaus en

laboratoria.
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Vragers

Als vragers op de schoonmaak- en saneringsmarkt zijn te onderscheiden:

- Rederijen of scheepvaartmaatschappijen in het bezit van olie-, chemi-

caliën- combinatietankers of andere schepen, waarvan de ladingtanks

geschikt zijn voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen.

- Transportbedrijven in het bezit van tankauto's, die gevaarlijke (vloei-)

stoffen vervoeren. Naast specifieke transportbedrijven zijn doorgaans

ook de producenten van gevaarlijke vloeistoffen in het bezit van trans-

portfaciliteiten. Denk bijvoorbeeld aan de oliemaatschappijen of de

chemische industrie.

- Bedrijven /instellingen in het bezit van een staande olie- of chemicaliën-

tank. Bijvoorbeeld in de petrochemische industrie.

- Particulieren/ huishoudens in het bezit van een olietank.

- Garages, autosloperijen in het bezit van opslagtanks voor afgewerkte olie.

- Gebruikers/ eigenaren van bedrijven waarvan de activiteiten leiden tot

een verontreiniging van het terrein of de lokatie zoals op- en overslag-

plaatsen van gevaarlijke stoffen, inzamelbedrijven voor gevaarlijk afval

en garages.

Aan bieders

Zoals eerder vermeld zijn aanbieders de marktdeelnemers die schoonmaak-

en saneringsdiensten aanbieden. Dit zijn:

- Tankerschoonmaakbedrijven voor het reinigen van tankschepen.

- Schoonmaakbedrijven.

- Bodemsaneringsbedrijven, verantwoordelijk voor het afgraven van

vervuilde grond en een verantwoorde verwijdering.

- Aannemers, die tevens diensten aanbieden zoals het afgraven van

vervuilde grond.

- Milieukundige bureaus en laboratoria: uitvoeren van bodem- of stoffen-

analyses.
- Aannemers, die tevens diensten aanbieden zoals het afgraven van

vervuilde grond en binnen het bedrijf werknemers hebben die bodem-

of stoffenanalyses uitvoeren.



De schoonmaak- en saneringsmarkt

2.3 Handelswijzen
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Het schoonmaken van objecten en terreinen is op zichzelf geen handelwijze

die risico's met zich meebrengt voor het milieu en tegelijkertijd bedrijfs-

economisch voordeel oplevert. De schoonmaakbedrijven zijn echter wel in

de gelegenheid een dergelijke handelwijze erop na te houden. Het is voor

hen bedrijfseconomisch aantrekkelijk om te marchanderen met schoon-

maakactiviteiten. Feitelijk is sprake van vier typen milieubedreigende

handelingen. Namelijk:
- het niet of niet volledig schoonmaken/saneren (schijnschonen, schijn-

saneren),
- het schonen/saneren op een onverantwoorde wijze,

- het niet of niet volledig verwerken van vuil dat bij schoonmaken/ saneren

is vrijgekomen (schijnverwerking),

- het verwerken van vuil op een onverantwoorde wijze.

Schijnschonen, -saneren en onverantwoord schonen/saneren

Het niet volledig schoonmaken van objecten of terreinen leidt niet direct tot

milieuvervuiling. In eerste instantie is sprake van oplichting; de klant of

vrager naar schoonmaakactiviteiten betaalt het volledige bedrag voor een

onvolledige reiniging van zijn goed. Het vuil dat blijft zitten vormt echter een

potentiële bedreiging voor het milieu.

Schijnverwerkingen onverantwoorde verwerking

Het vuil dat bij de reinigingsactiviteiten van schoonmaakbedrijven vrijkomt

dient op verantwoorde wijze te worden verwerkt. Dergelijke verwerkings-

processen zijn kostbaar. Daarom is het lucratief voor de aanbieders om de

verwerkingskosten bij het schoonmaken in rekening te brengen, maar de

feitelijke verwerking niet of niet volledig uit te voeren.

De vier handelswijzen kunnen door aanbieders en/of vragers worden

verricht. Dit leidt tot een aantal feitelijke en fictieve situaties die voor

betrokkenen voordeel opleveren, terwijl het milieu schade ondervindt.

Daarbij is in enkele gevallen de zelfstandige rol van de verschillende

marktdeelnemers beschreven. In andere gevallen werken marktdeelnemers

samen om zo het risico van ontdekking te beperken.

- Vragers naar schoonmaakactiviteiten kunnen onder het mom van het

reinigen van het bedrijfsterrein, in overleg met schoonmaakbedrijven
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schadelijk afval laten verwijderen (samenspanning). In dat geval onder-

scheiden schoonmaakbedrijven zich in hun handelingen niet van andere

afvalverwijderaars. Iedereen die beschikt over het juiste materieel, tank-

wagens, containers en andere transportmiddelen is in de gelegenheid

zich aan te bieden als 'schoonmaakbedrijf' en illegaal, dit wil zeggen

zonder de benodigde vergunning, de afvalstoffen mee te nemen.

- Schoonmaakbedrijven (bijvoorbeeld schoonmakers van schepen)

kunnen al dan niet met medeweten van de opdrachtgever, het schoon te

maken object of terrein onvolledig of in zijn geheel niet reinigen. Als dit
gebeurt met medeweten van de opdrachtgever, heeft laatstgenoemde

een bewijs dat hij zijn bezit heeft laten schoonmaken. De prijs die de

opdrachtgever betaalt voor het schijnschonen zal lager zijn dan wanneer

hij een volledige reiniging had laten uitvoeren. Het niet goed schoon-

maken kan ook gebeuren zonder medeweten van de opdrachtgever. In

dat geval heeft van deze handeling alleen het schoonmaakbedrijf profijt.

- Deelnemers aan de vraagzijde van de markt of eigenaren van vervuilde

grond kunnen het samen met aannemers of saneerders op een akkoordje

gooien. Hierbij neemt de aannemer de vervuilde grond mee tegen een

prijs die beneden de marktprijs ligt voor een verantwoorde verwijdering.

De aannemer of saneerder zal zich op zijn beurt ook niet op verant-

woorde wijze van deze grond ontdoen, omdat hij in dat geval geld toelegt
in plaats van verdient.

- Deelnemers aan de vraagzijde van de markt of eigenaren van vervuilde

grond die zelf deze grond afgraven kunnen afspraken maken met milieu-

kundige bureaus die bodemanalyses maken. Door een milieubureau te

betrekken bij sanering wordt de schijn gewekt van een bonafide sanering

terwijl de eigenaar gewoon zijn gang gaat. Hiermee is niet de garantie

gegeven dat de eigenaar verantwoord saneert.

- Saneerders van vervuilde bodem kunnen afspraken maken met een

milieukundig bureau dat de bodemanalyses verricht. Door een analyse-

rapportage valselijk op te maken die hogere concentraties vervuiling

aangeeft, kan een hogere saneringsprijs worden berekend aan de

eigenaar van de vervuilde grond. Hier is echter geen sprake van een

milieubedreigende handeling, wel van bedrog en het behalen van

economisch voordeel door wederrechtelijk handelen.

- Ook bij het uitbesteden van de sanering kunnen eigenaren of gebruikers

van vervuilde grond het op een akkoordje gooien met milieubureaus. Om

de kosten te drukken kan door vervalste analysestaten de suggestie
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worden gewekt van een lagere vervuilingsgraad van de grond. Wanneer

een saneerder of verwerker deze vervalste analyse-staten voor lief ,

neemt, bespaart de eigenaar van vervuilde grond saneringskosten ten
koste van het milieu.

Een aannemer of saneerder kan de vervuilde grond opmengen met

schone grond, zodat hij qua omvang weliswaar meer, maar qua samen-

stelling minder vervuilde grond aanbiedt aan een verwerker. De

opdrachtgever betaalt dan veel geld voor het verwijderen van 'zwaar'

vervuilde grond, terwijl de aannemer veel minder hoeft te betalen voor

het verwerken van 'licht' vervuilde grond.

Een aannemer kan de vervuilde grond die hij heeft afgegraven in plaats

van (laten) reinigen inzetten als (secundaire) grondstof. De aannemer

heeft immers alle gelegenheid de vervuilde grond te gebruiken of te laten

verdwijnen bij diverse 'werken' die door hem zelf worden uitgevoerd,

zoals de aanleg van bouwwerken of wegen.

Een aannemer kan de vervuilde grond ook illegaal storten. In dat geval

is de grond ofwel te zeer vervuild voor gebruik in werken, heeft de aan-

nemer tijdelijk geen werken om de grond in te gebruiken, of wil hij zich

'gewoon' tegen zo laag mogelijke kosten van de vervuilde grond ontdoen.

2.4 Marktspecifieke risicofactoren en hypothesen

Economische situatie

Naarmate de economische situatie in de bedrijfstak van schoonmaak-

bedrijven, bodemsaneerders en aannemersbedrijven slechter is, neemt de

kans toe dat ondernemingen marchanderen bij het uitvoeren van schoon-

maakwerkzaamheden of bodemsanering. Op deze wijze zal de 'berekenende

ondernemer' relatief eenvoudig zijn verlies minimaliseren, dan wel zijn

winst maximaliseren en tijdelijk de economische malaise verlichten.

Reinigings- of saneringskosten

Naarmate de bodem sterker vervuild is en de reinigingskosten toenemen is

de kans groter dat de eigenaar of gebruiker zich met de hulp van een andere

marktdeelnemer op illegale wijze van de vervuilde grond zal ontdoen. Dit

geldt met name wanneer deze kosten sterk op de omzet van het betreffende

bedrijf drukken. Deze risicofactor gaat uit van de rationele keuze-theorie, die

stelt dat crimineel gedrag tot stand komt na een zorgvuldige weging van de

kosten en baten van illegale handelswijzen.
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Beschikbaarheid van voorzieningen

Naarmate een onderneming over meer (mobiele) functies of faciliteiten

beschikt, zoals tankwagens voor het legen van olie- en chemicaliëntanks en

containers zijn er ruimere mogelijkheden om zich aan te bieden als afval-

verwijderaar onder het mom van een 'schoonmaakbedrijf. Volgens het

uitgangspunt 'de gelegenheid maakt de dief' zal de ondernemer die naar het

'kwade' neigt aan deze mogelijkheid toegeven en vervallen in winstgevende

milieucriminaliteit. Zo ook neemt de kans op opmengen van verontreinigde

grond toe wanneer een saneerder of aannemer over voorzieningen beschikt,

waar grond kan worden opgeslagen.

Breed werkterrein

De kans op gebruik van verontreinigde grond als secundaire grondstof
neemt toe wanneer een aannemer actief is op meerdere terreinen, bijvoor-

beeld als uitvoerder in de bouw en als uitvoerder van weg- en waterbouw-

werken. De aannemer is gegeven het brede werkterrein in de gelegenheid de

verontreinigde grond oneigenlijk toe te passen. Volgens 'de gelegenheid

maakt de dief' zal de ondernemer aan deze mogelijkheid toegeven en

vervallen in milieucriminaliteit.

Netwerk voor afname

De kans op gebruik van verontreinigde grond als secundaire grondstof

neemt toe, wanneer een aannemer/ saneerder vaste contacten heeft met

bedrijven die actief zijn op aanpalende terreinen. Het gaat dan om bedrijven

die bouwprojecten uitvoeren, bestratingen aanleggen of wegen asfalteren. In

dit geval verzekert de aannemer zich met behulp van andere partners van de

mogelijkheden verontreinigde grond als secundaire grondstof toe te passen

met alle gevolgen voor het milieu.

2.5 De schoonmaak- en saneringsmarkt in Kennemerland

2.5.1 Inleiding

De hiernavolgende marktbeschrijving van de politieregio Kennemerland is

tot stand gekomen op basis van gesprekken met deskundigen en gegevens

van de Kamer van Koophandel. Omdat onderzoekers geen opsporings-

bevoegdheid hebben, maar bovenal omdat het een verschijnselonderzoek

betreft is afgezien van gegevensverzameling op het niveau van bedrijven en
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het koppelen van deze gegevens aan die van bijvoorbeeld opsporings-

diensten.
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De marktbeschrijving spitst zich voornamelijk toe op aanbieders van schoon-

maak- en saneringsdiensten. Reden hiervoor is dat op de schoonmaak- en

saneringsmarkt bemiddelaars geen marktdeelnemers zijn; wel zijn dienst-

verlenende bedrijven (bijvoorbeeld laboratoria) deelnemers. Ten tweede zijn

er zoveel vragers op de schoonmaak- en saneringsmarkt dat het geven van

een overzicht hiervan ondoenlijk is. De provincie geeft aan. dat alleen al in de

regio Kennemerland, uitgaande van de huidige normen, vele duizenden

plaatsen in aanmerking zouden moeten komen voor sanering.

2.5.2 Ondernemers op de regionale schoonmaak- en saneringsmarkt

Bedrijven voor het reinigen van tankschepen

Binnen de grenzen van de politieregio Kennemerland ligt de Zeehaven

IJmuiden NV. De Zeehaven is een private onderneming gevestigd op een

terrein met circa 300 bedrijven. Deze bedrijvigheid is voornamelijk gericht

op de visserij. Het gaat dan naast de kottervisserij om de aanvoer en overslag

van diepgevroren, verpakte vis. Verder zijn er toeleveringsbedrijven op het

bedrijfsterrein aanwezig. In de haven is nagenoeg geen sprake van

container- en buikgoederenvervoer. Tankerschoonmaakbedrijven zijn dan

ook niet aanwezig. Wel van belang voor de regionale schoonmaak- en

saneringsmarkt zijn de volgende bedrijven. In de Zeehaven IJmuiden is één

bedrijf officieel verantwoordelijk voor de afvoer van afgewerkte olie. Daar-

naast is er op het terrein een bedrijf gevestigd dat het bielswater (olie-water-

mengsel) afzuigt. Bielswater is water dat onder in het schip terecht komt en

doorgaans verontreinigd is met smeervet en olie. Verder zijn in de Zeehaven

IJmuiden drie oliehandelaren gevestigd. Deze verstrekken olie aan schepen

maar mogen ook afgewerkte olie innemen.

Schoonmaakbedrijven
De bedrijven die schoonmaakdiensten aanbieden zijn onder te verdelen in

drie categorieën:
- scheepsschilder- en schoonmaakbedrijven;

- bedrijven die gebouwen schoonmaken;

- en een 'restgroep' die wel schoonmaken maar niet specifiek gebouwen.

Uit tabel 1 kan worden opgemaakt dat er in de regio Kennemerland 213
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Tabel 1: Schoonmaakbedrijven

bedrijven aantal meest voorkomende

plaats

meest voorkomende

omvang

scheepsschilder- en schoon-

maakbedrijven 5 IJmuiden (4) 1 pers. (3)

schoonmaken van gebouwen 186 Hoofddorp (43) 1 pers. (78)

Haarlem (73) 2-4 pers. (46)

schoonmaakbedrijf (overig) 35 Haarlem (17) 1 pers. (17)

2-4 pers. (10)

bedrijven zijn die zich bezighouden met het schoonmaken van gebouwen

(voornamelijk kantoren). De meeste van deze bedrijven bevinden zich in

Haarlem (61) en Hoofddorp (37). Over het algemeen (in bijna driekwart van

de gevallen) gaat het om bedrijven met een kleine omvang (tot 10 personen).

De restgroep van schoonmaakbedrijven richt zich op andere schoonmaak-

activiteiten dan het schoonmaken van gebouwen. Deze restgroep bestaat uit
35 bedrijven waarvan de helft zich in Haarlem bevindt. Ook hier gaat het om

kleine bedrijven. Schoonmaakbedrijven met nevenactiviteiten komen in de

regio niet voor.
In tabel 1 wordt bovenstaande informatie over de schoonmaakbedrijven in

de regio Kennemerland nog eens overzichtelijk gepresenteerd.

Bodemsaneringsbedrijven

De groep bedrijven die aan te merken is als bodemsaneerder staat nergens

als zodanig geregistreerd. Wel is bij de provincie kennis voorhanden die

inzicht in de bedrijvigheid op de saneringsmarkt mogelijk maakt.

In dit onderzoek wilden wij uitgegaan van bedrijven die in de regio zijn

gevestigd en eerder een vergunning hebben gekregen om grond te saneren.

Voorts leek het in het kader van het onderzoek van belang tevens zicht te

krijgen op bedrijven die reageren op mogelijkheden zich in te schrijven voor

saneringsopdrachten (via zogenaamde tenders). Inschrijvingen en vergun-

ningen geven een duidelijk zicht op de aanbieders. Deze informatie, waar-

over de provincie Noord-Holland beschikt, bleek echter niet openbaar en

voor de onderzoekers niet toegankelijk.
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Tabel 2: Aannemers
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bedrijven aantal meest voorkomende meest voorkomende

plaats omvang

aannemer grond-, water- en 58 Beverwijk (7) 1-10 (26)

wegenbouw Hoofddorp (15) 10-19 (8)

Nieuw V. (6) 20-49 (13)

Onderstaand zijn de marktdeelnemers beschreven die een rol spelen bij de

in paragraaf 2.4 beschreven risicofactoren en hypothesen. Het gaat om

tellingen van de Kamer van Koophandel. Voor een duidelijker zicht op de

bedrijven is tevens de plaats opgenomen waar de meeste bedrijven zijn

gevestigd en de bedrijfsgrootte in aantallen werknemers.

Aannemers

Uit tabel 2 is af te lezen dat in de regio 58 aannemersbedrijven aanwezig zijn

die zich bezighouden met grond-, water- en wegenbouw. In Hoofddorp,

Beverwijk en Nieuw Vennep zijn de meest aannemers gevestigd. Bij ruim een

derde van de aannemers zijn 1 tot tien personen werkzaam. De overige

aannemers hebben een personeelsomvang van meer dan 10 personen.

Aannemers die tevens nevenactiviteiten verrichten, bijvoorbeeld op het

gebied van vervoer, zijn in de regio niet aanwezig.

Milieukundige bureaus: uitvoeren van bodem- of stoffenanalyses

Volgens een provinciaal vergunningverlener zijn sinds het midden van de

jaren tachtig de milieukundige bureaus in de regio `als paddestoelen uit de

grond geschoten'. Tot aan het eind van de jaren tachtig konden de activi-

teiten van milieukundige bureaus worden gekarakteriseerd als booming

business ofwel een snel groeiende tak van dienstverlening. Voor het aantal

bureaus betekende deze periode een verdubbeling. Enkelen van deze

bureaus verdubbelden tevens hun omzet. In het begin van de jaren negentig

is er sprake van een zeer kleine groei. Voor het onderzoek is van belang de

constatering dat milieukundige bureaus niet als zodanig bij de Kamer van

Koophandel staan geregistreerd. De milieukundige bureaus staan opgeno-

men onder de noemer `adviesbureau'. Wel geregistreerd staan de laboratoria.
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Tabel 3: Laboratoria

bedrijven aantal meest voorkomende

plaats

meest voorkomende

omvang

technisch/medisch laboratorium 12 Haarlem (3)

Hoofddorp (3)

1 pers. (4)

Tabel 4: Vuilophaal en -verwerkingsbedrijven

bedrijf aantal meest voorkomende meest voorkomende

plaats omvang

vuilophaal-, straatreinigingsbedrijf 5 Beverwijk (2) 50-99 pers. (2)

vuilverwerking (geen compostbedrijf) 7 Haarlem (2) 5-9 pers. (3)

Laboratoria

In de regio Kennemerland zijn 12 technische/medische laboratoria geves-

tigd. De helft hiervan bevindt zich in Hoofddorp en Haarlem. Het gaat veelal

om kleine bedrijven, vaak is er slechts één persoon werkzaam. Zie tabel 3.

Bedrijven die zich bezighouden met delfstoffenwinning

In de regio Kennemerland zijn twee bedrijven actief die zich bezighouden

met delfstoffenwinning. Beiden ontplooien activiteiten met betrekking tot

zand- en grindwinning.

Vuilophaal en -verwerkingsbedrijven

In de regio zijn vijf bedrijven actief op het gebied van vuilophaal en straat-

reiniging. Dergelijke bedrijven hebben over het algemeen een relatief grote

personele omvang (50 à 100 werknemers). Daarnaast zijn in de regio zeven

bedrijven actief op het gebied van de vuilverwerking.

Vuilverwerkingsbedrijven zijn veelal kleine bedrijven wat personele omvang

betreft (zie tabel 4).

2.6 Samenvatting en conclusie

Op de schoonmaak- en saneringsmarkt zijn in Kennemerland meer dan 300

ondernemingen actief. De gegevens in voorgaande paragraaf zijn
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voornamelijk gebaseerd op de bestanden van de Kamer van Koophandel en

gesprekken met deskundigen. Informatie die het beeld van de markt verder

inkleuren is voorhanden bij vergunningverleners en handhavers op het

milieuterrein. Deze informatie bleek in de eerste plaats niet eenvoudig te

leveren en in de tweede plaats niet voor de onderzoekers beschikbaar. In het

onderzoek is gekozen voor beschrijvingen die niet terug te voeren zijn op

bedrijven. Omdat het onderzoek niet is gericht op `doopceellichting' van

organisaties maar op verkenning van de markt, is besloten geen gebruik te

maken van opsporingsgegevens over individuele bedrijven.
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De hergebruik- en secundaire

grondstoffenmarkt

Tot in de jaren zestig was zowel de verwerking van huishoudelijke afval-

stoffen als bedrijfsafvalstoffen een taak van gemeenten. De meeste gemeen-

ten in Nederland beschikten in die tijd nog over een plaatselijke vuilnisbelt.

Een enkele grote gemeente had de beschikking over een vuilverbrandings-

installatie. Afval was gewoon afval, werd op een grote hoop verzameld,

vervoerd en vervolgens gestort of verbrand.

In de jaren zeventig kwam verandering in deze situatie. Zo probeerde men

aan overheidszijde verbeteringen aan te brengen in de structuur en sprei-

ding van afvalverwijderingsvoorzieningen door middel van provinciale

planning. Daarnaast werd er op de departementen ijverig gewerkt aan het

aan wettelijke regels binden van verwijdering en verwerking van chemische

en andere afvalstoffen. Achtereenvolgens kwamen de Afvalstoffenwet en de

Wet chemische afvalstoffen tot stand.

Tegelijkertijd met de totstandkoming en invoering van regelgeving gingen

stemmen op meer aandacht te besteden aan het voorkomen en hergebruiken

van afval. Zo drong tijdens de behandeling van de Afvalstoffenwet eind jaren

zeventig Kamerlid Lansink in een motie erop aan voortaan een prioriteiten-

volgorde te hanteren in het afvalbeleid. Preventie diende de hoogste priori-

teit te hebben. Hergebruik diende op de tweede plaats te komen boven ver-

branding. Het storten van afval moest voortaan worden beschouwd als vorm

van afvalverwerking die men zoveel mogelijk diende te voorkomen. De

strekking van de motie werd bekend als `de ladder van Lansink' (zie figuur 1).

De ladder van Lansink werd in de jaren die volgden een leidraad voor beleid.

Gaandeweg werden diverse beleidsinstrumenten ingezet om stort en ver-

branding van afval te ontmoedigen en preventie en hergebruik van afval

te stimuleren. Met het oog op preventie sloot de overheid bijvoorbeeld met

de verpakkingsmiddelenindustrie een convenant om tot reductie van het

ontstaan van afval te komen. Daarnaast werden onderzoeksprojecten gestart

die ten doel hadden bij het ontwerpen en maken van produkten niet alleen

aandacht te besteden aan het gebruik, maar ook aan milieu-effecten van

produktie, distributie en verwijdering.

Daarnaast werden diverse initiatieven genomen gericht op versterking van

hergebruik van afvalstoffen. Hierbij was een eerste zorg een goede organi-
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Figuur 1: De ladder van Lansink

preventie

hergebruik

verbranding

stort
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satie rondom de scheiding van afvalstromen op te zetten. In dit kader werd

gesproken over de wenselijkheid van `scheiding aan de bron'. In betrekkelijk
korte tijd veranderde het straatbeeld in Nederland. In vrijwel alle gemeenten

verschenen papierbakken, glasbakken en bakken voor groente-, fruit- en

tuinafval. Ook het scheiden aan de bron van bedrijfsafval deed zijn intrede.

Op bedrijfsterreinen verschenen meer bakken voor deelstromen van afval.

Binnen kantoorgebouwen ging men papier, plastic bekertjes en druklinten

apart inzamelen.

Kende men in de afvalverwerking voorheen een beperkt aantal afvalstromen,

nu deed zich de ontwikkeling voor dat steeds meer afvaldeelstromen ont-

stonden met elk een min of meer onderscheiden inzamelstructuur. Parallel

hieraan groeide een gevarieerd aanbod van dienstverlening op het terrein

van hergebruik en ontwikkelden diverse ondernemingen speciale installaties

voor het bewerken van een of meer afvalstoffen.

Voorbeelden van hergebruik van afvalstoffen zijn er inmiddels te over. Zo

worden van onze lege flessen nieuwe glasprodukten gefabriceerd, vinden

we afgesleten autobanden terug in het fluisterstille asfalt op snelwegen en

worden van landbouwplastic trottoirbanden gemaakt.

In dit hoofdstuk geven we eerst een uiteenzetting van kenmerken en omge-

ving van de hergebruik- en secundaire grondstoffenmarkt (paragraaf 3.1). In

de daarop volgende paragraaf (3.2) beschrijven we welke marktdeelnemers

zijn te onderscheiden. Vervolgens gaan we in op handelswijzen van markt-

deelnemers (paragraaf 3.3) en onderscheiden we marktspecifieke risico-

factoren (paragraaf 3.4). Paragraaf 3.5 van dit hoofdstuk is gewijd aan de

beschrijving van de hergebruik- en secundaire grondstoffenmarkt in de

politieregio Kennemerland. Het hoofdstuk sluit af met een samenvatting en

conclusies (paragraaf 3.6).
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3.1 Kenmerken van de markt en marktomgeving
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Binnen de markt van hergebruik en secundaire grondstoffen is handels-

gedrag in essentie gericht op het omzetten van afvalstoffen met een nega-

tieve waarde in grondstoffen dan wel produkten met een positieve waarde.

Dit `omzetten' heeft niet alleen betrekking op het daadwerkelijk bewerken

van afvalstoffen, maar verwijst ook naar processen die verschuivingen in het

kijken en denken bewerkstelligen. Zo kan alleen al de wijze waarop men over

afval praat - door het bijvoorbeeld als een waardevol materiaal aan te prijzen

- leiden tot hergebruik ervan.

Belangrijke kenmerken van de hergebruik- en secundaire grondstoffenmarkt

zijn groei, vernieuwing en winstgevendheid. Andere kenmerken zijn dat de

markt zich weinig gelegen laat aan regionale en nationale grenzen en door

vele deelstromen van afval is gesegmenteerd.

Groei

Als eerste kenmerk noemen we de feitelijke en nog te verwachten groei van

de markt. Getuige de gesloten en in voorbereiding zijnde convenanten5

tussen overheid en bedrijfsleven en de doelstellingen van het Nationaal

Milieubeleidsplan, wordt hergebruik van afval van overheidswege verder

gestimuleerd. Gelijktijdig voert de overheid een ontmoedigingsbeleid ten

aanzien van verbranden en storten van afval door eindverwerkingstarieven

te laten stijgen. Deze combinatie van stimulering en ontmoediging maakt

het zeer aannemelijk dat het bedrijfsleven zich ook in de toekomst zal

richten op het onderzoeken van mogelijkheden van hergebruik.

Vernieuwing

Veelal is echter niet precies bekend in hoeverre afval in aanmerking komt

voor hergebruik. Evenmin is altijd duidelijk hoe afvalstoffen kunnen worden

bewerkt tot secundaire grondstoffen. Consequenties hiervan zijn dat (1)

investeringen nodig zijn om kringloopmethoden te ontwikkelen en (2) dat

geëxperimenteerd wordt met kringloopmethoden.6

5 Enkele voorbeelden: het convenant verpakkingsindustrie waarin opgenomen doelstellingen ten

aanzien van kwalitatieve en kwantitatieve preventie, produkthergebruik, materiaalhergebruik

(mei 1991); convenanten inzake PET-flessen (1987), kratten (1987), batterijen ('85,'87,'89,'94)

en het convenant afvalstoffenproblematiek binnenvaart (1989).

6 Onder kringloopmethoden is hier verstaan: methoden voor het terugwinnen van grondstoffen
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Door middel van subsidies en tegemoetkomingen tracht de overheid de

invoering en toepassing van nieuwe ontwikkelingen op het terrein van

hergebruik te stimuleren. Ondernemingen kunnen bij het ministerie van

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) een verzoek

tot subsidie indienen conform het Innovatiegericht Onderzoekprogramma

Milieutechnologie (IOP) en de Regeling Vervroegde Afschrijving Investe-

ringen (VAMIL). Daarnaast kunnen ondernemingen en instellingen in aan-

merking komen voor een subsidie in het kader van het Nationaal Onder-

zoekprogramma Hergebruik van Afvalstoffen (NOH). Zij moeten daarvoor

projectvoorstellen indienen die corresponderen met de onderwerpen die

jaarlijks in de staatscourant worden gepubliceerd.

Om een indruk te geven van talrijke ontwikkelingen die thans plaatsvinden,

geven we hier enkele voorbeelden:
- terugwinning van gemengde polymeerfracties uit kabelafval;

- het opwerken van oud asfalt door middel van elektromagnetische

verwarming;
- winning van glas uit glaswol dat wordt gebruikt in de (kas)teelt van

tuinbouwgewassen (de zogenaamde substraatteelt);

- opnieuw gebruiken van drainagewater in de substraatteelt;

- hergebruik van landbouwfolie;

- ontmanteling van kopieerapparaten en hergebruik van onderdelen;

- modulair ontwerpen van koelvitrines zodat onderdelen gemakkelijk

opnieuw gebruikt kunnen worden dan wel bewerkt kunnen worden tot

secundaire grondstoffen;

- terugwinning en bewerking van PUR-hardschuim uit de bouw tot

secundaire grondstof voor de produktie van PUR-hardschuim;

- terugwinning van schoon zand uit kolk- en rioolslib;

- bewerking van verpakt Klein Gevaarlijk Afval (KGA) en verfafval.

Winstgevendheid

Aan het aanbieden van afval ter eindverwerking (verbranden, storten, lozen)

zijn kosten verbonden. Wanneer ontdoeners hun afval echter voor terugwin-

ning en bewerking aanbieden kan dit een,aanzienlijke besparing opleveren

en/of bewerken van afvalstoffen tot grondstoffen of tot kringloopprodukten. Het verwijderen,

verwerken, storten, lozen, verbranden of opslaan van afval valt hierbuiten.
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in de afvalverwijderingskosten. In de meest gunstige omstandigheden kan

afval zelfs geld opleveren.

Bezien we de vele ontwikkelingen die zich thans voordoen op het terrein van

scheiding en hergebruik van afval, dan kunnen we daaruit afleiden dat het

bewerken van afval bedrijfseconomisch interessant moet zijn, niet alleen

voor ontdoeners maar ook voor ondernemingen die activiteiten ontplooien

op het terrein van scheiding en bewerking van afval. Verbranding en stort

zijn de afgelopen jaren door stijging van tarieven steeds duurder geworden.

Mede hierdoor is hergebruik in tal van gevallen een aantrekkelijk alternatief

geworden.

Nadrukkelijk zij gesteld dat hergebruik bedrijfseconomisch interessant `kan'

zijn. Hergebruik zal namelijk pas plaatsvinden als aan een drietal

voorwaarden is voldaan:7

- de ontdoeningsvoorwaarde, de toeleveringskosten van het ter bewerking

aanbieden van afval dienen lager te zijn dan de eindverwerkingskosten

ervan;

- de bewerkingsvoorwaarde, de verkoopprijs van secundaire grondstoffen

en kringloop-produkten dient de kosten van bewerking van afvalstoffen

te dekken;
- de marktvoorwaarde, de secundaire grondstoffen en kringloopprodukten

moeten op de markt kunnen concurreren met primaire grondstoffen

respectievelijk uit primaire grondstoffen vervaardigde produkten (De

Boer, Krozier en Vollering, 1992).

Grensoverschrijdend
Mede door het toenemend hergebruik van afvalstoffen heeft zich in Neder-

land de afgelopen jaren een tweetal ontwikkelingen voorgedaan in de afval-

verwerking, te weten:
- differentiatie van afvalstromen; in plaats van een beperkt aantal stromen

is een gevarieerd aantal gescheiden deelstromen ontstaan;

- schaalvergroting in de afvalverwerking in plaats vanlokale zelfvoor-

ziening is er een bovenregionaal (zelfs internationaal) netwerk van

afvalverwijderings- en afvalbewerkingsdiensten ontstaan.

De tijd van lokale vuilnisbelten en verbrandingsinstallaties is voorbij.

7 We baseren ons hier uitsluiten op een economische argumentatie. Natuurlijk is het denkbaar

dat voor ondernemingen nog andere overwegingen, zoals imago en de wil om milieuvriende-

lijker te produceren, van betekenis kunnen zijn.
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Afvalstromen passeren steeds vaker regionale en nationale grenzen. De

differentiatie en schaalvergroting hebben geleid tot een toegenomen varië-

teit in het aanbod van specialiseerde vormen van afvaltransport.

Voor sommige vormen van afvalbewerking geldt een min of meer regionale

structuur. Zo zijn er verspreid over Nederland negen werkplaatsen waar koel-

kasten worden ontmanteld. Maar voor andere vormen van bewerking geldt

dat afval vanuit diverse regio's van Nederland wordt samengebracht op één

plek om het aldaar te bewerken. Zo vindt bijvoorbeeld het verglazen van

vliegas door middel van een koude procédé (het Aardelite-proces), slechts

plaats in één fabriek in Nederland.

Het internationale karakter van de markt wordt gevormd door het gegeven

dat het ontwikkelen van bewerkingsmethoden niet uitsluitend in Nederland

geschiedt. Zo is er een firma in Finland die als eerste het initiatief heeft

genomen om drankenkartons te bewerken tot een grondstof voor de vervaar-

diging van kartonprodukten. Bovendien beschikken bepaalde landen over

meer en/of andere bewerkingsmogelijkheden, waardoor internationale

handel in te bewerken afval plaatsvindt. Zo is er in Nederland wel een

inzamelstructuur voor oud textiel maar nauwelijks bewerkingscapaciteit

omdat men met de arbeidsintensieve bewerking van textiel in landen zoals

Marokko en India veel meer ervaring heeft (Rijsbergen en Van de Vusse,

1994).

Gesegmenteerd

Hierboven is reeds aangegeven dat in de afvalverwijdering zich een

ontwikkeling heeft voorgedaan waarbij een beperkt aantal afvalstromen

uiteenviel in verscheidene afvaldeelstromen. Parallel aan deze ontwikkeling

formeerden zich rond deze deelstromen gespecialiseerde vormen van

dienstverlening. Zo kennen deelstromen zoals glasafval, groente-, fruit-

en tuinafval, oud papier, klein gevaarlijk afval en oud textiel elk een eigen

keten van gescheiden inzameling, terugwinning, bewerking en verwerking.

Tot op zekere hoogte geldt dit ook voor deelstromen die gekoppeld zijn aan

specifieke vormen van bedrijvigheid zoals bouw- en sloopafval, kantoor-,

winkel- en dienstenafval, ziekenhuisafval, tuinbouwafval, gevaarlijk afval,

fotografisch afval, keuken- en kantine-afval en afval van chemische

wasserijen. Met deze laatste opsomming maken we geen aanspraak op

volledigheid. Van belang is vast te stellen dat de diverse afvalstromen de

hergebruik- en secundaire grondstoffenmarkt een gesegmenteerd karakter

geven.
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3.2 Marktdeelnemers

3.2.1 Vragers

Op de markt van hergebruik en secundaire grondstoffen zijn twee catego-

rieën vragers te onderscheiden:

- ondernemingen die vragen naar dienstverlening op het terrein van

afvalverwijdering en hergebruik;

- ondernemingen die vragen naar secundaire grondstoffen.
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Vragers naar dienstverlening op het terrein van afvalverwijdering

en hergebruik

Het betreft hier in beginsel alle ondernemingen waar afvalstoffen vrijkomen.

Meer in het bijzonder gaat het om ondernemingen die vragen om afval-

verwijderingsdiensten zoals het plaatsen van meer bakken voor scheiding

aan de bron, de zorg voor gespecialiseerd transport van deelstromen van

afval en het aanreiken van opslagfaciliteiten.

Ook betreft het ondernemingen die hun afvalstromen trachten te beperken

door het zoeken naar mogelijkheden de vrijkomende afvalstoffen zelf te

hergebruiken. Hierbij wordt ondersteuning gevraagd van dienstverlenende

instellingen op het terrein van hergebruik zoals onderzoek- en advies-

bureaus.

Vragers naar secundaire grondstoffen

Hierbij gaat het om ondernemingen die behalve primaire grondstoffen ook

secundaire grondstoffen kunnen inzetten bij de fabricage van produkten.

Enkele belangrijke vragers van secundaire grondstoffen in Nederland zijn:

- De bouw.8 Behalve dat bouwondernemingen vragen om bouw- en sloop-

afval (beton-, asfalt- en zeefzandgranulaat), vraagt de bouw ook om

reststoffen zoals vliegas afkomstig van vuilverbrandingsinstallaties en

hoogovenslakken afkomstig van staalfabrieken. De granulaten en rest-

stoffen worden voornamelijk ingezet als funderings- en ophoogmateriaal;

- Staalfabrieken en gieterijen. Hoogovens gebruikt 10 à 20% schroot bij

8 Waarin dit hoofdstuk gesproken wordt over'de bouw' wordt hiermee bedoeld: de woning-

bouw, de utiliteitsbouw en de weg- en waterbouw.
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produktie van staal; Nedstaal hergebruikt 100%. Daarnaast vindt in

diverse gieterijen in Nederland bewerking plaats van zogenaamde

non-ferro metalen zoals aluminium, koper, lood en zink.

Glasfabrieken. Het gaat hierbij voornamelijk om glasfabrieken die

glasverpakkingen produceren. Op kleur gesorteerd glas wordt in deze

glasfabrieken bewerkt tot glazen flessen, potten en dergelijke.

Papier- en kartonfabrieken. Het betreft ondernemingen die oud papier

bewerken tot produkten zoals karton, w.c.-papier, krantepapier,

pakpapier en grafisch papier.

Kunststoffabrieken. Het betreft hier in het bijzonder ondernemingen

die regranulaat bewerken tot produkten zoals vervoer- en verpakkings-

materialen, landbouwfolie, beschoeiïngspaaltjes en dergelijke.
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3.2.2 Aanbieders 1

Er zijn twee categorieën aanbieders te onderscheiden:

- ondernemingen die diensten verlenen op het terrein vanafvalverwijde-

ring en hergebruik en

- ondernemingen die secundaire grondstoffen (inclusief kringloop-

produkten) aanbieden.

Aanbieders van diensten op het terrein van afvalverwijdering

en hergebruik

Het betreft hier in principe alle ondernemingen die de volgende afval-

verwijderingsdiensten aanbieden:

- inzameling,

- transport,

- op- en overslag en

- bewerking van afval.

Veel van de ondernemingen die één of meer van deze afvalverwijderings-

diensten aanbieden, zijn transportbedrijven die naast het transporteren van

afval, zich tevens bezighouden met andere activiteiten zoals het plaatsen en
verwijderen van afvalbakken, het met speciale veegwagens reinigen van

straten en marktpleinen, het opzuigen van riool- en kolkenslib, het sorteren

of anderszins bewerken van afval en het op- en overslaan van afval.

Onder de noemer `bewerking van afval' gaan uiteenlopende activiteiten

schuil. Deze activiteiten kunnen variëren van eenvoudige bewerkingen zoals,

het sorteren van afval tot hoogtechnologische procédés zoals het versinteren
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van vliegas. Eenvoudige bewerkingen vinden veelal plaats op op- en over-

slagplaatsen en/of in werkplaatsen die eigendom zijn van ondernemingen

die tevens diensten verlenen op het terrein van inzameling en transport.

Bewerkingen waarbij speciale instrumenten, machines en middelen

nodig zijn, vinden meestal plaats bij speciale kringloopbedrijven of

ondernemingen die naast hun belangrijkste activiteiten ook kringloop-

activiteiten ontplooien.
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Aan bieders van secundaire grondstoffen (incl. kringloopprodukten)

Globaal zijn twee groepen van dit type aanbieder te onderscheiden:

- ondernemingen, die voornamelijk werkzaam zijn binnen andere

markten dan de afvalmarkt: aanbieders van secundaire grondstoffen in

de vorm van reststoffen;

- ondernemingen, die voornamelijk werkzaam zijn binnen de afvalmarkt:

aanbieders van secundaire grondstoffen in de vorm van bewerkt afval en

kringloopprodukten.

Aan bieders van reststoffen

Bij diverse ondernemingen komen afvalstoffen vrij die elders als secun-

daire grondstoffen kunnen worden gebruikt. Te denken valt aan reststoffen

zoals galvanovloeistof nog geschikt voor het vernikkelen van metalen, aard-

appelzetmeel bruikbaar bij de produktie van veevoeders, runderharen voor

de produktie van proteïnerijk kunstmest en kunststof- en rubberafval als

vulstof.

Aanbieders van bewerkt afval en kringloopprodukten

Afhankelijk van het soort bewerking dat aan het ontstaan van secundaire

grondstoffen ten grondslag ligt, kunnen aanbieders variëren van onder-

nemingen die een breed aanbod van afvalverwijderingsdiensten in hun

pakket hebben tot gespecialiseerde ondernemingen met hoogwaardige

technieken. Aanbieders van bewerkt afval en kringloopprodukten zijn:

- Ondernemingen die afvalverwijderingsdiensten aanbieden. Het betreft

veelal bedrijven die namen dragen waarin woorden zoals 'eco', 'milieu'

en 'recycling' voorkomen.
- Ondernemingen waar eindverwerking van afval plaatsvindt.

Afvalverbrandingsinstallaties zijn bijvoorbeeld een belangrijke leveran-

cier van blik. Door middel van grote magneten wordt in de installaties

blik uit het huisafval gesorteerd.
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Gespecialiseerde kringloopbedrijven. Op het terrein van bewerking van

oud papier, groente-, fruit- en tuinafval, kunststoffen, glas, hout, olie-
watermengsels, verontreinigde grond, slib, slakken en metalen zijn in

Nederland diverse gespecialiseerde kringloopbedrijven werkzaam.

Ondernemingen waar kringloopactiviteiten plaatsvinden. Het betreft hier

ondernemingen die naast hun belangrijkste activiteit tevens afvalstoffen

bewerken. Dit kan zijn omdat de bedrijven over speciale voor bewerking

benodigde faciliteiten en installaties beschikken. Het kan ook zijn dat de

bedrijven eigen afvalstoffen bewerken tot materialen die afgezet kunnen
worden voor toepassingen elders.

3.2.3 Tussenschakels

Tussen vraag en aanbod op de markt van hergebruik en secundaire grond-

stoffen opereren tussenpersonen en/of handelaren. Een belangrijke bemid-

delaar is dè sinds enkele jaren in Arnhem gevestigde Nationale Reststoffen-

beurs. Deze beurs bemiddelt in afval dat als secundaire grondstof kan

worden aangewend (Kusiak, 1992).

3.3 Handelswijzen

Zoals eerder aangegeven is een belangrijk kenmerk van deze markt, vernieu-

wend en experimenteel handelen. Dit handelen is in principe zeer wenselijk.

Initiatieven om afval via kringloopmethoden opnieuw te gebruiken en te

verhandelen zijn toe te juichen. Maar zowel aan het bewerken van afval-

stoffen tot secundaire grondstoffen; als aan het verhandelen van secundaire

grondstoffen of kringloopprodukten alsmede aan het gebruik ervan, kunnen

handelswijzen kleven die risico's opleveren voor het milieu.

Het niet treffen van noodzakelijke voorzieningen

Strafrechtelijke milieu-onderzoeken wijzen uit dat de experimenteer-

behoefte en het treffen van voorzieningen niet altijd gelijke tred houden op

deze markt. Zo is er het voorbeeld van een ondernemer die edele metalen uit

telefoons trachtte terug te winnen. De galvaniseerbaden door middel waar-

van terugwinning plaatsvond werden echter direct op het oppervlaktewater

geloosd (wellicht ten overvloede: de ondernemer had geen lozingsver-

gunning).



De hergebruik- en secundaire grondstoffenmarkt 33

Verhandeling onder valse voorwendselen

Afvalstoffen kunnen worden verhandeld als secundaire grondstof voor

de vervaardiging van nieuwe produkten. Mits er is voldaan aan wettelijke

eisen en voorschriften voor een (milieu)verantwoorde bewerking, opslag

en verhandeling van produkten is deze handelswijze zonder veel (bekend)

milieurisico.

Het risico op milieuschade neemt echter toe wanneer men een afvalprodukt

anders dan wel misleidend benoemt, er andere eigenschappen aan toedicht

dan het werkelijk bezit, over de gebruikswaarde ervan misleidende voor-

lichting geeft, het `kringloopkarakter' ervan verzwijgt dan wel het uiterlijk

of de verpakking ervan verandert. Andere bouwstenen voor een dergelijke

handelswijze zijn het hanteren van een vervalste boekhouding en analyse-

staten, gebruikmaking van analysestaten die de `lading' niet dekken, het

verhandelen zonder juiste vergunning en het geraffineerd gebruik maken

van multi-interpretabele wetsteksten. Enkele praktijkvoorbeelden betreffen:

- het verhandelen van chemisch verontreinigde afvalstoffen als `meststof',

`(biologisch) bodemverbeterend middel' of `bodembemester';

- chemisch afval aanprijzen als dakbedekkerslijm (chemisol) of in

bewerkte vorm op de markt brengen als paaltjes voor tuinafrastering;

- het als brandstof verhandelen van verontreinigd afval of van met PCB's

verontreinigde dan wel met afval vermengde afgewerkte olie;

- het verhandelen van horeca-afval (bacteriologisch besmette etensresten)

als varkensvoer;

- het verhandelen van cyanidehoudend afval (afvalgips, kalkgips) of met

verduurzamingsmiddelen verontreinigd hout als bouwmateriaal; en

- de verkoop van verontreinigde grond als tuinaarde.

Het om niet verhandelen

Binnen deze markt gaan produkten soms om niet van de hand. Soms krijgen

afnemers van produkten zelfs geld toe. Dat is een aardig gebaar, zolang

produkten een milieuvriendelijk karakter hebben. Een klantenkring is dan

snel opgebouwd. Voorbeelden zijn bekend van aannemers die chemisch

verontreinigd sloopafval weggeven aan particulieren, bedrijven of overheid

9 Afvalstoffen - van onvoldoende kwaliteit, al dan niet onderling gemengd of opgemengd met

grond of mest - die op onverantwoorde wijze voor hergebruik in land- en tuinbouw worden

toegepast zijn o.a.: zuiveringsslib, GFr-compost, baggerspecie, zwarte grond, eierschalen,

maggieslib, slib uit papierbereiding, vetafval, boterwater en (ongeboren) mest.
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als grondstof voor bijvoorbeeld het leggen van funderingen, bouwen van

dammen of het ophogen van wegen. Chemisch verontreinigd - bijvoorbeeld

asbesthoudend - afval dient echter via gecontroleerde stort te worden

verwerkt en mag niet worden gebruikt voor bijvoorbeeld het aanleggen

van rij- en wandelpaden.

Het als brandstof gebruiken van afvalstoffen

In Nederland zijn vele honderden bedrijven in bezit van een stookvoor-

ziening of warmtekrachteenheid. Behalve dat zij reguliere brandstoffen

stoken, zijn veel van deze bedrijven ook in staat om in hun stookinstallaties

de energetische waarde van afvalstoffen te benutten. Hiermee besparen

bedrijven kosten voor de aanschaf van brandstof. Bovendien kunnen ze

verdienen aan het verbranden van afval door een vergoeding te vragen bij

ontdoeners.10 In het laatste geval is het handelen dubbel profijtelijk.

Het onvolledig onschadelijk maken van afvalstoffen

Jaarlijks wordt naar schatting zo'n zes miljoen ton afvalstoffen toegepast in

de bouw. Veel van deze stoffen vallen onder de categorie gevaarlijk afval.

Voorbeelden zijn vliegas van vuilverbrandingsinstallaties, zeefzand en

straalgrid. Dit gevaarlijk afval wordt voornamelijk gebruikt als fundering

of ophoogmateriaal (Van der Werff, 1992; Didde, 1993; Klingenberg, 1993).

Hierbij is men volgens regelgeving eraan gehouden de materialen alleen

boven het grondwaterpeil toe te passen en aan onder- en bovenzijde te

voorzien van een isolerende laag om uitloging naar het grondwater te voor-

komen. Het al dan niet door middel van voorzieningen onschadelijk maken

van deze als secundaire grondstoffen toegepaste afvalstoffen gebeurd echter

niet zelden onvolledig en onzorgvuldig.

3.4 Marktspecifieke risicofactoren en hypothesen

Transactiebedrag

Verhandeling van secundaire grondstoffen kan plaatsvinden tegen zeer lage

prijzen. Soms zijn leveringen gratis of krijgt de afnemer geld toe. Aan derge-

lijke leveringen kleeft het risico dat `niet-zuivere koffie' wordt verhandeld.

10 Het spreekt voor zich dat de vergoedingen die zij vragen lager zullen zijn dan tarieven voor

stort of verbranding in officiële afvalverbrandingsinstallaties.
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Bij de beantwoording van de vraag of voor een partij secundair materiaal een

te lage prijs in rekening is gebracht, is van belang te overwegen wat de markt-

prijzen en afzet- en toepassingsmogelijkheden van het materiaal zijn.

Prijsverhouding tussen primaire en secundaire grondstoffen

Wanneer de prijs van een primaire grondstof erg hoog is, kan dit leiden tot

een sterke vraag naar secundair materiaal. Indien secundaire grondstof niet
milieubelastend is, is dit geenszins een probleem. In tegendeel zelfs.

Immers, de lage prijs van het secundaire materiaal zal dan leiden tot terug-

dringing van primair grondstoffengebruik. Diverse secundaire grondstoffen

vallen echter onder de noemer `gevaarlijk afval"1 en vormen als zodanig

een belasting voor het milieu. Zo is bekend dat de hoge prijs van stookolie

diverse ondernemers, zoals rederijen, tuinders en andere ondernemingen

met stookinstallaties, in de verleiding brengt om (PCB-houdende) afgewerkte

olie te stoken.

Hergebruikswaarde van gevaarlijke afval

Het is mogelijk dat een levendige internationale handel ontstaat in gevaarlijk

afval dat is aangemerkt als materiaal met `hergebruikswaarde'.12 Feitelijk

betreft het in veel gevallen afval dat niet direct op stortplaatsen of in vuilver-

brandingsovens in Nederland terecht komt. Vanwege het nog afwezig of in

beperkte mate aanwezig zijn van mogelijkheden tot bewerking of herge-

bruik, wordt dit afval goedkoop (illegaal) gestort op stortplaatsen in andere

landen. Bekende voorbeelden zijn batterijen en accu's (Didde, 1993).

Afzet- en toepassingsmogelijkheden van gevaarlijk afval als

secundair materiaal

Voor een onderneming waar dagelijks een grote hoeveelheid gevaarlijk afval

vrijkomt, kan het aantrekkelijk zijn in plaats van stort- of afvalverbrandings-

kosten te betalen, het afval af te zetten bij een andere onderneming die het

materiaal als secundaire grondstof kan aanwenden. Naarmate afzet- en

toepassingsmogelijkheden groter zijn, is de kans groter dat ondernemingen

zich op deze wijze van gevaarlijke afvalstoffen ontdoen.

11 Zie voor overzicht van soorten gevaarlijk afval bijlage 8.

12 Om welke stoffen het gaat Is beschreven in de regeringsnota Preventie en hergebruik van afval-

stoffen, TK, 1988-1989, 20877, nr. 1-2.
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In ontwikkeling zijnde bewerkingsmethoden

Indien bewerkingsmethoden nog in ontwikkeling zijn, bestaat het risico dat

bijvoorbeeld door een gebrekkige kennis van produkteigenschappen voor-

zieningen niet of te laat worden getroffen. Andere mogelijkheid is dat

vergunningen niet tijdig zijn aangevraagd of dat er misbruik wordt gemaakt

van subsidies verkregen voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van bewerkings-

methoden of het opzetten van een kringloopbedrijf.

Con trolefrequentie

Wanneer bewerking en verhandeling van afval zonder enige vorm van toe-

zicht en controle van overheidswege kan plaatsvinden, is de kans aanwezig

dat bedrijven milieuwet- en milieuregelgeving niet naleven. Hierbij hoeft

overigens niet altijd sprake te zijn van bewust overtredend handelen. Niet-

naleving kan ook voortkomen uit gebrek aan kennis van de van toepassing

zijnde wet- en regelgeving. Daarnaast is mogelijk dat men eenvoudig niet in

staat is zich aan (als niet-naleefbaar ervaren) regels te houden of dat men

onwillig is omdat men regels als niet legitiem ervaart. Deze kanttekeningen

te hebben geplaatst kan worden gesteld dat beperkte controle van overheids-

zijde door bedrijven ook als een gelegenheid kan worden aangegrepen

bewust en berekend milieuregels te overtreden.

3.5 De hergebruik- en secundaire grondstoffenmarkt in

Kennemerland

In deze paragraaf geven we een beschrijving van de regionale hergebruik-

en secundaire grondstoffenmarkt. Bij onderstaande eerste aanzet tot het in

kaart brengen van de regionale markt is gebruik gemaakt van de in paragraaf

3.2 gehanteerde indeling en van gegevens uit het handelsregister van de

Kamer van Koophandel en Fabrieken (Haarlem).

Vragers naar dienstverlening op het terrein van afvalverwijdering

en hergebruik

Het betreft hier in principe alle in de regio gevestigde bedrijven die zich

ontdoen van afvalstoffen en voor de verwijdering en eventueel bewerking

ervan, gebruik maken van diensten van gemeentelijke reinigingsbedrijven of

private ondernemingen. Bij het in kaart brengen van deze categorie vragers

kan men zich beperken tot die bedrijfstakken waarbinnen ondernemingen

zich ontdoen van gevaarlijke stoffen. Zie voor een overzicht bijlage 5 en 6.
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Tabel 5: Vragers naar secundaire grondstoffen

branche afvaldeelstroom

burgelijke en utiliteitsbouw bouw- en sloopafval

hout

grond-, water- en bouw- en sloopafval

wegenbouw oud asfalt

kunststofverwerkende kunststoffen

fabrieken

staalfabrieken en gieterijen metalen (incl. non-ferro)

glasfabrieken glas

papier- en kartonfabrieken papier en karton
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aantal meest voorkomende

bedrijven vestigingsplaats

514 Haarlem (160)

Hoofddorp (37)

75 Hoofddorp (19)

Nieuw Vennep (7)

37 IJmuiden (8)

Haarlem (6)

8 Haarlem (3)

Nieuw Vennep (2)

IJmuiden (1)

0

1 Velsen

Vragers naar secundaire grondstoffen

In tabel 5 is van een aantal belangrijke categorieën vragers naar secundaire

grondstoffen het aantal bedrijven en de meest voorkomende vestigingsplaats

in kaart gebracht. Het overzicht is niet volledig.

Aanbieders van diensten op het terrein van afvalverwijdering en

hergebruik

In Kennemerland zijn 134 organisaties die afvalverwijderingsdiensten aan-

bieden. De meeste van deze organisaties zijn transportbedrijven die naast

transport tevens diensten aanbieden op het terrein van inzameling, op- en

overslag en bewerking van afval. In totaal zijn 119 private ondernemingen

werkzaam op de afvalverwijderingsmarkt. Daarnaast zijn er 11 gemeentelijke

reinigingsdiensten en 3 overheidsgedomineerde ondernemingen actief. Zie
voor nadere informatie paragraaf 4.5.2 (de afvalverwijderingsmarkt).

Aan bieders van reststoffen

Het is niet eenvoudig aan te geven welke bedrijven in de regio reststoffen op

de markt brengen. Een ingang is informatie in te winnen bij de Nationale

Reststoffenbeurs. Deze organisatie verstrekt echter geen informatie over

klanten en handelsovereenkomsten. Een andere ingang is per bedrijf na te
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Tabel 6: Aanbieders van secundaire grondstoffen: gespecialiseerde kringloop-

bedrijven per deelstroom

deelstroom

klein chemisch afval

olie-, water-, slibmengsels

afgewerkte olie/afvalolie

kwikhoudende afvalstoffen

verontreinigde grond

scheepsafvalstoffen

papier en karton

groente, fruit en tuinafval

CFK's
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aantal bedrijven aantal bedrijven

binnen de regio in Nederland

0 19

0 14

0 6

0 7

1 15

0 7

6 119

2 25

0 11

gaan welke reststoffen bij produktie kunnen vrijkomen en of er voor de

afname van deze reststoffen vaste relaties bestaan met andere bedrijven

die deze aanwenden in hun produktie.

Aanbieders van bewerkt afval en kringloopprodukten

In paragraaf 3.2.2 zijn vier categorieën aanbieders van bewerkt afval en

kringloopprodukten onderscheiden. De eerste categorie bestaat uit onder-

nemingen die afvalverwijderingsdiensten aanbieden. In feite gaat het hier

om dezelfde ondernemingen als die genoemd zijn onder het kopje `aan-

bieders van diensten op het terrein van afvalverwijdering en hergebruik'.

De tweede categorie betreft die ondernemingen waar eindverwerking van

afval plaatsvindt. In feite gaat het vooral om afvalverbrandingsinstallaties

(AVI's) die leverancier zijn van twee secundaire grondstoffen: blik en vliegas.

In de regio Kennemerland is geen AVI gevestigd. De dichtstbijzijnde AVI staat

in Alkmaar. De derde categorie betreft gespecialiseerde kringloopbedrijven.

Het gaat hier om ondernemingen die gespecialiseerd zijn in het bewerken

van specifieke afvalstromen. In tabel 6 is een overzicht gegeven waarin van

een aantal afvaldeelstromen is vermeld hoeveel kringloopbedrijven in de

regio zijn gevestigd.13 Deze cijfers zijn afgezet tegen cijfers van het aantal

13 Gegevens zijn gebaseerd op NOH, 1994b.
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in Nederland gevestigde gespecialiseerde kringloopbedrijven.

De vierde categorie betreft ondernemingen waar kringloopactiviteiten

plaatsvinden. Een inhoudsanalyse van vergunningen is een ingang om te

achterhalen binnen welke bedrijven dergelijke activiteiten plaatsvinden.

Tussenschakels

Inzicht krijgen in de omvang en specialismen van tussenschakels is proble-

matisch. In principe zijn een telefoon en enige kennis van de afvalmarkt
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voldoende om te kunnen bemiddelen.

Ontdoeners van afval en reststoffen geven er doorgaans de voorkeur aan in

zee te gaan met ondernemingen die een breed aanbod aan afvalverwijde-

ringsdiensten hebben. De bemiddeling in reguliere afval- en reststoffen-

stromen ligt dan ook doorgaans in handen van deze bedrijven.

Niet uitgesloten is echter dat een ontdoener er behoefte aan heeft zo nu en

dan een transactie te laten verlopen via een zogenaamde `afvalmakelaar'. Het

zijn vooral deze bemiddelaars die niet snel een bordje naast hun voordeur

zullen hangen met daarop de mededeling dat ze afvalmakelaar zijn. Voor het

verkrijgen van meer kennis over (netwerken van) bemiddelaars in de markt

is een taak weggelegd voor de Centrale informatiedienst (CID).

Voor nadere informatie over de hergebruik- en secundaire grondstoffen-

markt kan men te rade gaan bij diverse koepelorganisaties. In tabel 7 zijn

per afvalstroom de belangrijkste koepelorganisaties in kaart gebracht.

3.6 Samenvatting en conclusies

3.6.1 ' Samenvatting

De hergebruik- en secundaire grondstoffenmarkt is een snel groeiende

markt. Door middel van subsidies en tegemoetkomingen tracht de overheid

enerzijds de invoering en toepassing van nieuwe ontwikkelingen op het

terrein van hergebruik te stimuleren. Anderzijds ontmoedigt de overheid het

gebruik van stoffen die niet voor kringloopgebruik in aanmerking komen,

bijvoorbeeld door een stijging van eindverwerkingstarieven.

Gezien de vele ontwikkelingen kan worden geconcludeerd dat diverse

vormen van hergebruik van afval bedrijfseconomisch interessant moeten

zijn. Hierbij past de kanttekening dat hergebruik pas zal plaatsvinden indien

aan een drietal markteconomische voorwaarden is voldaan, namelijk dat
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Tabel 7: Koepelorganisaties per deelstroom

deelstroom

bouw- en sloopafval

chemische afvalstoffen

oud glas

textiel

kunststoffen

oud asfalt

papier en karton

afvalhout/houtvezels

schroot en non ferro
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koepelorganisatie vestigingsplaats

Belangenvereniging Recycling Bouw- en

Sloopafval (BRSB) Houten

Babex Vereniging van Grote Slopers Den Haag

Nederlandse Vereniging van Verwerkers van

Chemische Afvalstoffen (NVCA) Schelluinen

Branche Vereniging 'GLAS' Schiedam

Vereniging Herwinning Textiel Oegstgeest

Nederlandse Federatie voor Kunststoffen (NFK) Leidschendam

VBW Asfalt Breukelen

Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie Oegstgeest

Nederlandse Vereniging van Vezelhandelaren Aalsmeer

Metaal Recyclings Federatie (MRF) Den Haag

toeleveringskosten van het te bewerken afval lager dienen te zijn dan de

eindverwerkingskosten ervan, dat de verkoopprijs van secundaire grond-
stoffen en kringloopprodukten de kosten van bewerking ervan dient te

dekken en dat de secundaire grondstoffen en kringloopprodukten moeten

kunnen concurreren met primaire grondstoffen respectievelijk uit primaire

grondstoffen vervaardigde produkten.

De markt van hergebruik- en secundaire grondstoffen is een grensover-

schrijdende markt. Vanwegé een toenemende vraag naar en aanbod van

gespecialiseerde vormen van bewerking passeren afval en secundaire

grondstoffen steeds vaker regionale en nationale grenzen.

De vele afvaldeelstromen die mede door toegenomen hergebruik van afval

zijn ontstaan, geven de markt een gesegmenteerd karakter. Diverse deel-

stromen kennen elk hun eigen keten van inzameling, bewerking en eind-

verwerking.

Op de markt van hergebruik en secundaire grondstoffen zijn twee catego-

rieën vragers en aanbieders te onderscheiden:

- vragers naar en aanbieders van diensten op het terrein van afvalverwijde-

ring en hergebruik;

- vragers naar en aanbieders van secundaire grondstoffen en kringloop-

produkten.
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Uit het onderzoek kwamen de volgende handelswijzen aan het licht:

- het niet treffen van noodzakelijke voorzieningen;

- verhandeling onder valse voorwendselen;

- het om niet verhandelen;

- het als brandstof gebruiken van afvalstoffen;

- het onvolledig onschadelijk maken van afvalstoffen.

Vervolgens formuleerden we op basis van kennis over de hergebruik- en

secundaire grondstoffenmarkt en de handelswijzen die hierbinnen plaats-

vinden, de volgende marktspecifieke risicofactoren:

- transactiebedrag;

- prijsverhouding tussen primaire en secundaire grondstoffen;

- hergebruikswaarde van gevaarlijk afval;

- afzet- en toepassingsmogelijkheden van gevaarlijke afval als secundair

materiaal;

- in ontwikkeling zijnde bewerkingsmethoden;

- controlefrequentie.

Bij het beschrijven van de regionale hergebruik- en secundaire grond-

stoffenmarkt is gebruikt gemaakt van de gehanteerde indeling in paragraaf

3.2. Met gegevens uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en

Fabrieken (Haarlem) is een eerste aanzet gegeven de regionale markt in kaart

te brengen.

3.6.2 Conclusie

Indien men tot een inschatting wenst te komen van risico's en daarmee de

mogelijke omvang van zware milieucriminaliteit, kan als aangrijpingspunt

worden gekozen meer te weten te komen over marktmechanismen en markt-

specifieke omstandigheden die overtredend gedrag kunnen bevorderen.

Dergelijke mechanismen en omstandigheden kunnen vervolgens worden

vertaald in marktspecifieke risicofactoren. Op basis van een analyse van de

hergebruik- en secundaire grondstoffenmarkt, is in paragraaf 3.4 een aantal

van deze risicofactoren geformuleerd. Gegevensverzameling met betrekking

tot deze risicofactoren geeft inzicht in het bestaan van problemen met een

regionaal karakter; andere risicofactoren leveren meer informatie op over de

markt in het geheel.

Wil men met betrekking tot de in dit hoofdstuk besproken markt meer

inzicht krijgen in de mogelijke regionale omvang van zware milieucrimi-

naliteit is het nodig gegevens te verzamelen over:
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welke transactiebedragen partijen overeenkomen;

aan welk gevaarlijk afval een hergebruikswaarde is toegekend;

wat de verschillen zijn in marktprijzen van primaire en secundaire

grondstoffen/ produkten;

wat de afzet- en toepassingsmogelijkheden zijn van gevaarlijk afval;

welke ondernemingen in de regio Kennemerland bezig zijn met het

ontwikkelen van nieuwe methoden voor de bewerking van afval;

controle-activiteiten door handhavende instanties.
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De afvalverwijderingsmarkt

In Nederland komt jaarlijks gemiddeld 115 miljoen ton afval vrij (Ritsema,

1990). Afval was lange tijd een technisch en economisch oninteressant rest-

produkt, dat weinig aandacht kreeg.14 Een toenemend bewustzijn van de

gevolgen van afvalstoffen voor het milieu, heeft hierin verandering gebracht.

Het huidige overheidsbeleid is erop gericht afval zoveel mogelijk te voor-

komen dan wel opnieuw te gebruiken.

Het beleid gericht op afvalvermindering begint langzaam vruchten af te

werpen. Maar nog steeds wordt een grote hoeveelheid afval `geproduceerd',

dat in lang niet alle gevallen wordt of kan worden hergebruikt. Dat afval

zal dan ook milieuhygiënisch verantwoord moeten worden verwijderd.

Bedrijven die afval voortbrengen kunnen hiervoor een beroep doen op

ondernemingen die afvalverwijderingsdiensten aanbieden. Dit zijn onder-

nemingen die een rol spelen in de verwijdering van afval bij bedrijven waar

afval vrijkomt tot en met de eindverwerking van de afvalstoffen.

In dit hoofdstuk geven we eerst een uiteenzetting van kenmerken en omge-

ving van de afvalverwijderingsmarkt. In de daarop volgende paragraaf (4.2)

beschrijven we welke marktdeelnemers zijn te onderscheiden. Vervolgens

beschrijven we de wijzen waarop marktdeelnemers handelen (paragraaf 4.3)

en onderscheiden we marktspecifieke risicofactoren (paragraaf 4.4). De

voorlaatste paragraaf (4.5) is gewijd aan de beschrijving van de afval-

verwijderingsmarkt in de politieregio Kennemerland. We besluiten het

hoofdstuk met een samenvatting en enkele conclusies (paragraaf 4.6).

4.1 Kenmerken van de markt en marktomgeving

Op de afvalverwijderingsmarkt worden verschillende soorten afval verhan-

deld. Vaak bestaan er rondom verschillende afvalsoorten netwerken van

gespecialiseerde bedrijven die op de afvalstof toegesneden verwijderings-

14 We noemen een restprodukt afval, wanneer het een negatieve waarde heeft. Dit wil zeggen dat

verwijdering van het afval geld kost. Niet alle restprodukten hebben een negatieve waarde.

Soms kunnen ze nog als secundaire grondstof worden ingezet en opnieuw worden gebruikt.

Dergelijke restprodukten kwamen reeds ter sprake bij de hergebruik- en secundaire grond-

stoffenmarkt.
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diensten aanbieden (CRI, 1993). Dit betekent dat de afvalverwijderingsmarkt

kan worden onderverdeeld in deelmarkten voor specifieke afvalstromen.

We onderscheiden drie deelmarkten: de deelmarkt van gevaarlijk afval,

van bedrijfsafval en van huishoudelijk afval. De deelmarkt `bedrijfsafval'

verhandelt afvalstoffen die niet zijn aan te merken als huishoudelijke of

gevaarlijke afvalstoffen. Voorbeelden van bedrijfsafval zijn bouw- en sloop-

afval, verontreinigde grond, slibmengsels, ziekenhuisafval en afval van

reinigingsdiensten. Bedrijfsafvalstoffen vertegenwoordigen qua omvang de

belangrijkste afvalstroom in Nederland. Gevaarlijk afval of chemisch afval

daarentegen, omvat maar een klein deel van de totale hoeveelheid afval die

in aanmerking komt voor verwijdering. Dit afval is relatief schadelijk voor

het milieu. Op de derde deelmarkt, de huishoudelijk afvalstoffenmarkt,

worden afvalstoffen verhandeld die ontstaan in particuliere huishoudens.

Het gaat hier om afvalstoffen zoals glas, papier, groente-, fruit- en tuinafval,

blik, plastic en textiel.

Op de afvalverwijderingsmarkt wordt de prijs die voor verwijdering in

rekening wordt gebracht niet bepaald door het marktmechanisme, maar

door het ontmoedigingsbeleid van de overheid. Dit beleid is enerzijds

gericht op afval meer hergebruiken: verwerkingsmethodes die het meest

onvriendelijk zijn voor het milieu worden ontmoedigd door relatief hoge

verwerkingstarieven in rekening te brengen. Anderzijds zegt het ontmoe-

digingsbeleid: minder (schadelijk) afval produceren: in dat geval wordt een

ontmoedigingsbeleid gevoerd ten aanzien van de produktie en het gebruik

van bepaalde stoffen en procédés. Ontmoedigingsbeleid leidt ertoe dat de

kostprijs van een verantwoorde verwerking maar een fractie is van de markt-

prijs van verwerking, met andere woorden slechts een klein gedeelte van dat

wat ervoor wordt betaald. Met de hoge verwerkingsprijzen beoogt de over-

heid de producenten van afval te ontmoedigen en het voorkomen van afval

te bevorderen. Voor bedrijfstakken waar op grote schaal relatief schadelijk

afval vrijkomt dat bovendien niet kan worden hergebruikt, vertegenwoordigt

afval dan ook een aanzienlijke kostenpost. Voor bedrijven die verwijderings-

diensten aanbieden betekenen de hoge tarieven vooral mogelijkheden om

veel geld te verdienen.

De overheid bepaalt via een stelsel van vergunningen en ontheffingen wie

welk afval mag innemen, bewaren en verwerken. Daarbij hanteert ze als

norm dat het vrijgekomen afval zoveel mogelijk binnen Nederland moet

worden verwerkt, bij voorkeur binnen de provincie waar afval ontstaat. Dit is

niet altijd mogelijk. Soms schiet in een provincie de verwerkingscapaciteit
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voor een bepaalde afvalstof tekort en moet een beroep worden gedaan op de

stort- of verbrandingscapaciteit van een andere provincie. Voor andere afval-

stoffen, zoals het zogenaamde C3 afval geldt zelfs dat er in Nederland geen

verwerkingsmogelijkheden zijn. Is Voor deze (nog) niet verwerkbare stoffen

vertegenwoordigen export of voorlopige opslag van afvalstoffen de enige

mogelijkheden.

4.2 Marktdeelnemers

Op de afvalverwijderingsmarkt zijn diverse deelnemers op verschillende

momenten actief in de afvalverwijdering. Afvalverwijdering kan worden voor-

gesteld als een proces; de verschillende handelingen met afval tijdens het

proces zijn de procesfasen die tezamen het proces vormen. Dit verwijde-

ringsproces, ofwel de rit die afval aflegt loopt van de producent van afval-

stoffen via verschillende ondernemingen die een rol spelen in de afvalver-

wij dering tot de eindverwerker van afvalstoffen. In figuur 2 hebben we het

afvalverwijderingsproces weergegeven.
Hierna beschrijven we de marktdeelnemers die gedurende de verschillende

fasen van het afvalverwijderingsproces een rol spelen. Daarbij maken we

een onderscheid tussen vragers naar en aanbieders van afvalverwijderings-

diensten', en tussenschakels, zoals bemiddelaars en vervoerders.

15 C3-afvalstoffen zijn per definitie niet verwerkbare afvalstoffen. Voorbeelden van dergelijke

afvalstromen zijn: rayonslib, slakken van verbrandingsprocessen, fysisch-chemisch zuiverings-

slib, asbest en asbesthoudend afval en ovenpuin, TNO, 1993.
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4.2.1 Vragers: primaire ontdoeners en be- en verwerkers
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Vragers op de afvalverwijderingsmarkt zijn bedrijven die zich van hun afval

willen ontdoen. We onderscheiden twee typen vragers: de primaire ontdoe-

ners en de secundaire ontdoeners(be- en verwerkers). Primaire ontdoeners

zijn bedrijven waar als gevolg van het produktieproces, bijvoorbeeld winning

en bewerking van grondstoffen, afval ontstaat. Zo zijn de petrochemische

industrie en de metaalindustrie belangrijke primaire ontdoeners van gevaar-

lijk afval. Bij secundaire ontdoeners ontstaat afval als gevolg van de bewer-

king of verwerking van afval van derden. Zo zijn afvalverbrandingsovens

belangrijke producenten van (gevaarlijk) afval, zoals slakken en vliegas.

4.2.2 Aanbieders: voorverwerkers en eindverwerkers

Aanbieders op de afvalverwijderingsmarkt zijn ondernemers die voor-

verwerkings- en/of eindverwerkingsdiensten aanbieden. Afvalverwerking

kan een drietal betekenissen hebben: onschadelijk maken, vermindering van

volume of verantwoord opslaan. Afval kan onschadelijk worden gemaakt

door het fysisch/chemisch te behandelen, zoals bijvoorbeeld bij bodem-

sanering gebeurt. Vermindering van volume kan door composteren, afval-

scheiding, verbranden, versnipperen en puinbreken. Het verantwoord

opslaan van afvalstoffen vindt plaats op stortplaatsen en in geval van zeer

schadelijke stoffen in speciale bewaarinrichtingen. Voor sommige afval-

stoffen geldt dat de verwerking in twee stappen geschiedt. Eerst wordt afval

bewerkt of voorverwerkt. Daarbij gaat het om handelingen als het indikken,

het reinigen of het ontwateren van afval. Na deze be- of voorverwerking

heeft eindverwerking plaats, bijvoorbeeld in de vorm van verbranden.

4.2.3 Tussenschakels: inzamelaars, vervoerders, bewaarders, bemidde-

laars en overige dienstverleners

Tussenschakels zijn alle marktdeelnemers die diensten aanbieden tussen

vraag en aanbod. Afhankelijk van de procesfase kunnen zij tevens als`vrager

naar of aanbieder van afval opereren.

Inzamelaars

We onderscheiden op de eerste plaats de inzamelaar: de ondernemer die

afval inzamelt en opslaat. Voor veel afvalverwerkers zijn alleen grote par-
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tijen, die met een zekere regelmaat worden aangeboden, bedrijfseconomisch

interessant. Niet bij ieder ontdoener komt echter regelmatig en op grote
schaal afval vrij. Ontdoeners bij wie slechts in beperkte mate afval vrijkomt,

kunnen een beroep doen op tussenschakels: zij kunnen hun afvalstoffen aan-

bieden bij inzamelaars. Deze inzamelaars kunnen de kleinere hoeveelheden

afval opslaan en eenvoudige bewerkingen uitvoeren zoals het sorteren, het

verdichten of het ompakken van afval. Na dergelijke handelingen wordt het

afval in grote partijen aan verwerkers aangeboden.16 Voor wat betreft gevaar-

lijk afval, dat in relatief kleine hoeveelheden vrijkomt, geldt dat 80% van de

ontdoeners (een deel van) het afval afgeeft bij een inzamelaar (TNO, 1993).

Vervoerders

Een marktdeelnemer die als tussenschakel optreedt is de transporteur van

afvalstoffen. Soms beschikken vragers, verwerkers of inzamelaars over eigen

vervoervoorzieningen. Wanneer dit echter niet het geval is of de aard van de

lading speciale voorzieningen vereist, ontstaat er ruimte op de markt voor

afvaltransporteurs. Vaak zijn vervoerders via contracten verbonden aan

andere marktdeelnemers. Maar het is ook mogelijk dat zij zelfstandig

opereren. Transporteurs vervoeren afval over land, via waterwegen of via

het luchtruim.

Bewaarders

Naast de inzamelaar en vervoerder kan ook de ondernemer die over opslag-

en/of overslagmogelijkheden beschikt actief zijn op de afvalverwijderings-

markt. Opslag van afval gebeurt veelal in afwachting van de mogelijkheid het

afval over te slaan. Hieronder wordt verstaan het laden, lossen, overladen of

overhevelen van afvalstoffen. Op- en overslagdiensten worden veelal aan-

geboden via reders en bevrachters.

Bemiddelaars en overige dienstverleners
Naast bovengenoemde tussenschakels zijn er ondernemingen die enkel een

dienstverlenende rol vervullen. In tegenstelling tot inzamelaars, vervoerders
en bewaarders komen bemiddelaars en overige dienstverleners niet fysiek in

aanraking met afval.

16 Verschillende verwerkers stellen eisen aande wijze waarop het afval wordt aangeleverd: in

containers, in vaten, in grote balen, in tanks etcetera.
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Figuur 3: De deelnemers aan de afvalverwijderingsmarkt
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Allereerst is dit de afvalmakelaar die bemiddelt tussen vraag naar en aanbod

van verwerkingscapaciteit, eventueel verplichte meldingen en vergunningen

afhandelt en/of vervoer regelt. Ook sturings-NV's kunnen in zekere zin als

een afvalmakelaar worden gezien. Deze NV's zijn private ondernemingen die

de (uitvoerende) taken van de overheid overnemen, zoals de sturing maar

ook de verwerking van afval. Verder zijn er de laboratoriumdiensten, die

analyses kunnen uitvoeren om de samenstelling van het afval vast te stellen,

bijvoorbeeld om de prijs van verwerking te bepalen.

De verschillende deelnemers aan de afvalverwijderingsmarkt kunnen na

voorgaande in kaart worden gebracht (figuur 3).

4.3 Handelswijzen

Het inzamelen, bewaren, vervoeren en verwerken van afval zijn op zich geen

criminele handelswijzen. Om een aantal redenen is de afvalverwijderings-

markt echter gevoelig voor criminaliteit (Recherche Adviescommissie, 1992).

Op de eerste plaats kan bij afvalverwijdering veel winst worden behaald,

doordat marktprijzen ver boven de werkelijke kostprijs voor verwerking

liggen. Daarnaast is een tekort aan verwerkingsmogelijkheden voor bepaalde

afvalstoffen - er is meer vraag dan aanbod - een ideale voedingsbodem voor

sjoemelpraktijken en prijsopdrijving. Verder geldt dat de belangstelling van

vragers voor wat er uiteindelijk met hun afval gebeurt gering is. Hierdoor

hebben overige marktdeelnemers ruim baan; zij kunnen relatief onbelem-

merd en naar eigen goeddunken hun gang gaan met afval. Door vragers

aansprakelijk te stellen voor een verantwoorde verwijdering van hun afval

is hierin enige verandering gekomen.
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Feitelijk kunnen we vier typen risicovolle handelswijzen onderscheiden:

papieren verwerking, mengpraktijken, oneigenlijke verwerking en het

valselijk benoemen van afval.

49

Papieren verwerking

Via papieren verwerking wordt afval in het geheel niet of op een andere

manier verwerkt dan is overeengekomen. Om deze handelswijze te ver-

doezelen kan worden gefraudeerd met lege BV-structuren, afvalstroom-

nummers enzovoort. Bekend is de zaak waarin een afvalverwerkings-

bedrijf zijn klanten voorhield het ziekenhuisafval te verwerken in België.

Het afval ging echter niet naar België, waar overigens ook geen verbrandings-

installatie bleek te zijn, maar werd in plaats daarvan illegaal gestort in

Nederland.

Mengpraktijken

Met mengprakijken bedoelen we het vermengen of opmengen (verdunnen)

van afvalstoffen opdat één van de stoffen `onzichtbaar' wordt met het doel

de verwerkingskosten te drukken. Bij opmengen van afvalstoffen wordt

gerommeld met wettelijk vastgelegde concentratiewaarden van gevaarlijk

afval. Uit het recente verleden geldt als voorbeeld een bedrijf dat kleine

hoeveelheden gevaarlijk afval mengde met huisvuil en de partij vervolgens

stortte als huisvuil. Dat betekent winst: het verwerken van gevaarlijk afval

is namelijk zo'n 20 tot 40 maal duurder dan het storten van huisvuil. Om

dergelijke handelswijzen te verdoezelen werd gefraudeerd met analyse-

staten en vervoersbrieven.

Oneigenlijke verwerking

Oneigenlijke verwerking wil zeggen dat voorzieningen worden gebruikt

voor vormen van verwerking waarvoor ze niet geschikt of bedoeld zijn.

Een voorbeeld betreft een stortplaats waar slechts een beperkte categorie

afval mag worden gestort maar waar oogluikend tegen betaling andere

soorten afval worden gestort. Als ander voorbeeld geldt een landbouwer,

die tegen vergoeding, zijn land als stortplaats ter beschikking stelt. Een

andere milieubedreigende handeling is het gezamenlijk verbranden van

verschillende soorten afval, zoals huishoudelijk en chemisch afval. Ook met

installaties die afval zuiveren, scheiden of ontwateren kan op vergelijkbare

wijze worden gesjoemeld. Omdat de filters van bijvoorbeeld zuiverings-

installaties slechts geschikt zijn voor het uitfilteren van bepaalde afval-
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stoffen, zullen andere schadelijke stoffen gewoon in water, bodem of lucht
verdwijnen. 17
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Valselijk benoemen van afval

Bij het valselijk benoemen van afval wordt afval getransporteerd, ingezameld

en be- /verwerkt onder een andere naam. Het veranderen van de naam van

afval op begeleidende papieren, zodat bijvoorbeeld het chemisch afval onder

de noemer van huisvuil kan worden ingenomen en (oneigenlijk) gestort, is

hiervan een voorbeeld. Een andere vorm is afval valselijk bestempelen als

`geschikt voor hergebruik'; op deze wijze is het uitvoeren van afval naar het

buitenland met een minimum aan controle mogelijk. In het buitenland is

het vervolgens nog maar de vraag of men beschikt over kringloopmethoden.

Onder het mom van hergebruik is ooit een grote hoeveelheid accu's (gevaar-

lijk afval) verscheept naar Oost-Europa, zogenaamd om er lood uit terug te

winnen (Vallette en Spalding, 1990).

Deze vier typen criminele handelswijzen zijn in verband te brengen met de

verschillende marktdeelnemers. Dit leidt tot een aantal situaties waarin

betrokkenen economisch voordeel genieten, terwijl het milieu schade onder-

vindt. Hieronder wordt aangegeven tot welke fictieve dan wel feitelijke

delicten vragers, tussenschakels en aanbieders in de gelegenheid zijn. Bij

de beschrijving is zoveel mogelijk de zelfstandige rol van marktdeelnemers

beschreven. Het spreekt voor zich dat men in werkelijkheid via netwerken

onder een hoedje kan spelen. De afvalverwijderingsmarkt leent zich uitste-

kend voor een georganiseerde vorm van milieucriminaliteit. Maar ook is de

situatie denkbaar waarbij een vervoerder crimineel handelt zonder zich

hiervan bewust te zijn, omdat ook hij om de tuin wordt geleid.

De vrager naar afvalverwijderingsdiensten: ontdoeners van afval

Een ontdoener van afval kan kosten besparen door afval af te geven bij

een marktdeelnemer die geen vergunning heeft om dit afval in ont-

vangst te nemen. In dat geval wordt een prijs overeengekomen die

onder de prijs ligt voor een verantwoorde verwijdering. Het spreekt

voor zich dat de ondernemer die het afval inneemt zich weinig van het

17 Omdat zuiveringsinstallaties hierdoor kunnen worden ontregeld, worden wel zogenaamde

by-passes aangebracht wanneer in het afvalwater elementen of stoffen zitten die de installatie

niet kan uitfilteren.
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milieu aantrekt wanneer hij zich vervolgens van het afval ontdoet. Op

verantwoorde verwijdering zou hij immers geld toeleggen, in plaats van

verdienen.

De tussenschakels op de afvalverwijderingsmarkt

- Een vervoerder van afvalstoffen kan tegen afspraken in zijn lading ille-

gaal storten in plaats van afleveren (papieren verwerking). In dat geval

steekt hij de opbrengst van verwerking in zijn zak. Een wegvervoerder

heeft hiertoe verschillende mogelijkheden. Hij kan op een verlaten plek

vaten met gevaarlijk afval of `pallets' met verpakte afvalstoffen achter

laten. Hij kan ook 's nachts op een stortplaats de lading lossen of

gedurende de rit langzaam de tankinhoud verspreiden. Bij zeetransport

kunnen containers of vaten over boord worden gezet. Ook kan afval

vanuit de lading-, slob- en vuilwatertanks gedoseerd en vrijwel onzicht-

baar in zee worden geloosd (CMG Milieu, 1993).

- Een transporteur kan afval over de provincie- of landsgrenzen vervoeren.

Hij kan afval storten in provincies waar goedkopere storttarieven gelden

of in landen waar dergelijke stort nog is geoorloofd of waar het afvalsoort

als secundaire grondstof wordt beschouwd. Deze omstreden transporten

zijn mogelijk door gesjoemel met afvalnamen, analysestaten en of met

de vermelding van de herkomst van afval. Bovendien kan gebruik

worden gemaakt van de zwakke plekken van het meldingensysteem. Zo

gelden voor het uitvoeren van afval dat - op papier - bepaalde stoffen

(bijvoorbeeld non-ferro-metalen) bevat vereenvoudigde procedures.

Hetzelfde geldt voor ladingen die geregeld en bij herhaling plaatsvinden

alsmede voor uitvoer van afvalstoffen die voor hergebruik in aanmerking

komen.18
- Voor een inzamelaar of bewaarder is het voordelig om afvalsoorten met

verschillende verwerkingstarieven te mengen. Door relatief duur te ver-

werken chemische afvalstoffen `onzichtbaar' te mengen met goedkoop

te verwerken andere soorten afval, zoals huishoudelijk en bedrijfsafval,

wordt geld uitgespaard. Dit kan betekenen dat het chemisch afval in

plaats van in een verbrandingsoven op een stortplaats belandt. Met

name inzamelaars van verschillende soorten afval, zijn een risicogroep

in het licht van dergelijke mengpraktijken..

18 Zie ook de hergebruik- en secundaire grondstoffenmarkt.
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Een inzamelaar of bewaarder kan ook verschillende (afval) stoffen binnen

een en dezelfde afvalsoort mengen. Voor het verbranden van chemisch

afval worden toeslagen berekend al naar gelang het zeer toxische afval-

stoffen bevat. Het is voordelig deze toxische stoffen door ander gevaarlijk

afval te mengen om op deze wijze toeslagen te vermijden. Ook is het

mogelijk chemisch verontreinigde afvalstoffen te mengen met verge-
lijkbare niet vervuilde stoffen om te manipuleren met concentratie-

waarden. Zo wordt verontreinigde grond wel gemengd met schone

grond, in de hoop dat het als `licht verontreinigd bedrijfsafval' mag

worden gestort. Kosten voor reiniging van de grond worden hierdoor

uitgespaard.

Een winstgevende mengpraktijk bij het ompakken van chemisch afval is

het mengen van vloeibaar afval met vastere stoffen, zoals zaagsel, opdat

het steekvast wordt. Voor steekvaat afval dat in containers voor verbran-

ding wordt aangeboden geldt een lager verwerkingstarief dan voor afval

dat verpakt is in vaten of dozen.

Een inzamelaar of bewaarder heeft de mogelijkheid tegen afspraken in

afval niet ter verwerking aan te bieden; de kosten van verwerking die hij

de vrager of tussenschakel in rekening heeft gebracht spaart hij zo uit.

Bij deze vorm van papieren verwerking kan hij bijvoorbeeld het afval

zonder meer lozen op de riolering, opslaan op het eigen bedrijfsterrein

of illegaal storten in binnen- of buitenland.

Een inzamelaar kan op zijn bedrijfsterrein afval inzamelen en bewaren

zonder dat dit is toegestaan. Dit vormt een inkomstenbron voor de

bewaarder en een goedkope opslagmogelijkheid voor de vrager, de

bevrachter, reder of afvalmakelaar. Op deze manier kunnen afvalstromen

eenvoudig aan het zicht van toezichthouders ontsnappen. Overigens

geldt dat in beginsel iedere ruimte die geschikt is voor opslag (bijvoor-

beeld een loods of hal) dienst kan doen als bewaarplek voor verschil-

lende afvalsoorten of als onderkomen voor mengpraktijken.

Een afvalmakelaar kan voor een malafide vrager een goedkope verwij-

dering regelen door contacten met malafide verwerkers of tussen-

schakels in binnen of buitenland. Voor een afvalmakelaar is het echter

voordeliger om afval dat in goed vertrouwen en tegen een normaal

verwijderingstarief is afgenomen op een andere manier te laten

verdwijnen dan de klant is voorgespiegeld. Bijvoorbeeld door het te

vervoeren naar een `papieren verwerker' en het illegaal te laten storten

door een tussenschakel.
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Een laboratoriumdienst kan in criminele kringen terecht komen door

zich te laten verleiden tot valsheid in geschrifte, bijvoorbeeld in ruil

voor steekpenningen. Door het vervalsen van analyse-staten kunnen

verwerkingsprijzen worden gedrukt. De meeste verwerkingsinstallaties

beschikken echter over eigen laboratoria en voeren contra-expertises

uit. In dergelijke gevallen is het nauwelijks waarschijnlijk dat een labora-

torium zich zal laten verleiden tot fraude in ruil voor smeergeld.

De aan bieder van afvalverwijderingsdiensten: voor- of eind-

verwerkers van afval

Voor een voor- of eindverwerker van afval is het lonend om een partij

afval niet volgens afspraak te verwerken. Wanneer hij de partij niet

verantwoord verwerkt, maar illegaal stort, loost op een riool, of expor-

teert als secundaire grondstof, kan hij de kosten van verwerking - de

opbrengst van papieren verwerking - in zijn zak steken. Bekend voor-

beeld is een verwerkingsbedrijf dat een deel van het ter verwerking

afgenomen afval via het riool loosde en een ander deel illegaal stortte.

Een voor- of eindverwerker kan sjoemelen met regels door afval af te

nemen dat volgens de vergunning niet mag worden geaccepteerd.

Bijvoorbeeld chemisch afval afnemen en verwerken als bedrijfsafval.

Voorwaarde hiervoor is dat afval creatief maar valselijk wordt benoemd.

Dergelijk handelen kan in verband worden gebracht met de verwerkings-

capaciteit. Zo is iedere niet volle stortplaats thans een goudmijn. Ook

gezamenlijk verbranden of zuiveren van verschillende afvalstromen

behoort tot de mogelijkheden.

4.4 Marktspecifieke risicofactoren en hypothesen

Verwerkingstarief van de afvalstof

Gevaarlijk afval is de afvalsoort met het hoogste verwerkingstarief en daar-

mee het afval dat bij criminele handelswijzen het grootste economisch
voordeel oplevert. Daarbij gaan we expliciet uit van de rationele keuze-

benadering, die stelt dat misdaad voortkomt uit berekening. Voor de

'berekenende ondernemer', die rationeel de kosten en baten van zijn

handelen afweegt, zijn de grootste voordelen te behalen met gesjoemel met

gevaarlijke afvalstoffen. Daarbij kunnen ook andere afvalstromen in het

geding zijn. Denk bijvoorbeeld aan mengpraktijken met huishoudelijk-

of bedrijfsafval.
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Economische situatie

De economische situatie van verschillende bedrijfstakken binnen de afval-

verwijderingsmarkt, kan aanleiding zijn om over te gaan tot criminele

handelswijzen. Hierbij gaan we wederom uit van de 'berekenende onder-

nemer', die naar verliesminimalisatie of winstmaximalisatie streeft. Door

crimineel gedrag kan de (groep) financieel in het nauw gedreven onder-

nemer(s) op relatief eenvoudige wijze snel geld verdienen en de econo-

mische malaise tijdelijk verlichten.
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Mate van ketenbeheer

Wanneer een onderneming tijdens meer fasen in het afvalverwijderings-

proces diensten aanbiedt, anders gezegd: naarmate men meer schakels van

de keten beheerst, is er meer gelegenheid voor criminele handelswijzen. Bij

ketenbeheer worden afvalstromen aan het zicht van toezichthouders en

opsporingsambtenaren onttrokken, waarmee ruimte ontstaat voor risico-

volle handelswijzen. Vanuit het idee 'de gelegenheid maakt de dief, zal de

ondernemer die geneigd is tot het'kwade', deze mogelijkheid niet voorbij

laten gaan en vervallen in winstgevende maar milieubedreigende handels-

wijzen.

Variëteit aan afvalstromen

Wanneer bij een onderneming verschillende afvalstromen samen komen,

is de onderneming in de gelegenheid afval te vermengen of op te mengen.

Dit is vooral lonend in die gevallen waar naast gevaarlijk afval ook huis-

houdelijk of bedrijfsafval wordt ingezameld of bewaard. Vanuit de gelegen-

heidsbenadering beredeneerd, zal de ondernemer die uit is op winst-

bejag, deze gelegenheid niet voorbij laten gaan en vervallen in milieu-

criminaliteit.

Monopolisering van de markt

Wanneer een bedrijf of een beperkt aantal bedrijven exclusieve aanbieders

zijn van een of meer afvalverwijderingsdiensten op een of meer afvaldeel-

stromen zijn zij in het bezit van een afvalmonopolie. Dit marktmonopolie

verleent de organisatie(s) macht. Al dan niet in combinatie met crimineel

handelen kan macht worden misbruikt. Een strijd om het marktmonopolie

te verkrijgen of te behouden kan ten koste gaan van het milieu.
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In de provincie Noord-Holland komt jaarlijks gemiddeld zo'n 23 miljoen ton

bedrijfsafval vrij. Daarnaast wordt er door de huishoudens zo'n 4,5 miljoen

ton huishoudelijk afval geproduceerd. De hoeveelheid gevaarlijk afval die in

de provincie voorkomt bedraagt tot slot zo'n 66 kiloton. Al deze afvalstoffen

komen, behoudens de stoffen die op de ontdoe-het-zelfmarkt, de herge-

bruik- en secundaire grondstoffenmarkt, de markt voor bodemverbeteraars,

de schoonmaak- en saneringsmarkt of in andere provincies of het buiten-

land belanden, voor een belangrijk deel terecht op de afvalverwijderings-

markt van de provincie Noord-Holland en daarmee ook in de politieregio

Kennemerland. Daarnaast zullen ook afvalstoffen uit andere regio's, provin-

cies of het buitenland in Kennemerland ter verwijdering worden aange-

boden. Het is dan ook lastig de werkelijke omvang van de markt in de regio

te beschrijven in termen van hoeveelheden ter verwijdering aangeboden en

afgenomen afvalstoffen.

Hieronder wordt de bedrijvigheid op het terrein van afvalverwijdering in de

regio Kennemerland beschreven. Hiermee beogen we inzicht te geven in de

aard en het aantal bedrijven dat diensten aanbiedt tijdens tussenfasen en

eindfasen van het afvalverwijderingsproces. De vraagzijde van de afval-

verwijderingsmarkt, in het bijzonder de primaire ontdoeners, blijft buiten

beschouwing. Niet alleen zou het ondoenlijk zijn de vragers uit de regio in

kaart te brengen. Ook schetst het in kaart brengen hiervan slechts de halve

waarheid omdat primaire ontdoeners over de regio-grenzen heen vraag

uitoefenen naar verwijderingsdiensten. De herkomst van de vragers op de

regionale markt is niet beperkt tot Kennemerland. De schaal van de politie-

regio - maar ook die van de provincie - is bij nader inzien te klein om de

afvalverwijderingsmarkt volledig in kaart te brengen. Voor wat betreft de
tussenschakels beperken we ons tot organisaties die fysiek in aanraking

komen met afval: inzamelaars, vervoerders en bewaarders.19

Om de regionale aanbieders en de tussenschakels te kunnen benoemen is

19 Dienstverleners die bemiddelen of adviseren blijven buiten beschouwing. Zij kunnen hun

dienstverlening op persoonlijke titel verrichten en zijn niet gebonden aan een organisatie. Een

(draagbare) telefoon is voor hen voldoende om actief te zijn op de markt. De uitsluiting van

deze groep wil niet zeggen dat zij niet betrokken kunnen zijn bij milieucriminaliteit.
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via twee invalshoeken informatie verzameld: de vergunningverlening en de

branche-organisaties. Op de eerste plaats zijn met behulp van de landelijke

lijst van inzamelbedrijven chemisch afval, alle vergunninghouders in het

kader van de Wet Chemische Afvalstoffen (WCA) in de regio geïdentificeerd

(VROM, 1993). Uit deze lijst is een overzicht ontwikkeld van alle bedrijven die

verwijderingsdiensten met betrekking tot gevaarlijk afval in de regio mogen

aanbieden. Als criterium is gebruikt de vestigingsplaats van het bedrijf, dan

wel het feit of het bedrijf een inzamelrecht of -plicht voor de regio vervult.

Daarnaast is bij de Regionale Inspectie Milieuhygine navraag gedaan naar

bedrijven die buiten de regio gevestigd zijn maar actief in Kennemerland

hun diensten aanbieden. Verder is met behulp van de WCA-lijst geïnventari-

seerd welke vergunde afvalverwijderingsdiensten het bedrijf mag aanbieden:

inzamelen, bewaren en/of be-/verwerken. Op deze wijze zijn gegevens ver-

zameld waarmee voor de deelmarkt `gevaarlijk afval' kan worden vastgesteld

in hoeverre de risicofactor `ketenbeheer' van toepassing is.

Op de tweede plaats zijn alle Afvalstoffenwet-vergunninghouders in de regio

in kaart gebracht. Hiertoe is een beroep gedaan op de bestanden van het

Bureau Handhaving van de provincie Noord-Holland. Dit bureau houdt

toezicht op de naleving van de vergunning(voorwaarden). Als criterium is
gebruikt dat de vestigingsplaats van het bedrijf in de regio Kennemerland

gelegen moet zijn. Daarnaast is met behulp van de bestanden geïnventari-

seerd welke afvalverwijderingsdienst voor welke afvalsoort wordt aange-

boden. De systematiek van de vergunningverlening in het kader van de Afval-

stoffenwet is echter minder gestroomlijnd dan die van de WCA. Zij kent

alleen een beschrijving van de vergunde activiteit, waaruit indirect kan wor-

den afgeleid of er sprake is van inzamelen, op- en overslag of be-/verwerken

en welke afvalsoort dit betreft. Dit betekent dat het vaststellen van `keten-

beheer' en in mindere mate de aard van de afvalstroom of afvalstromen

(huishoudelijk afval/bedrijfsafval) minder eenvoudig is, dan voor gevaarlijk

afval het geval is.

Via branche-organisaties als de NVCA (Nederlandse Vereniging van Verwer-

kers van Chemische afvalstoffen), BRBS (Belangenvereniging Recycling

Bouw- en Sloopafval), Stichting Miloba, BVOR (Belangenvereniging voor

Verwerkingsbedrijven van Organische Reststoffen), NVPG (Nederlandse

Vereniging van procesmatige Grondreinigingsbedrijven), SCG (NV Service

Centrum Grondreiniging), VvAV (Vereniging van Afvalverwerkers) is open-

bare informatie opgevraagd over de aangesloten leden. Deze informatie

heeft in het algemeen weinig extra informatie toegevoegd aan het overzicht
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van WCA-vergunninghouders en de WA-vergunninghouders. Dit geldt niet

voor de informatie van branche-organisaties op het gebied van transport.

Voor transporteurs van afvalstoffen geldt geen vergunningsplicht. Het in

kaart brengen van de aanbieders van deze diensten is gebaseerd op gegevens

van Transport en Logistiek Nederland en Stichting Miloba.20 Omdat de

gegevens van Transport en Logistiek Nederland, geen onderscheid maken

naar afvaldeelmarkten waarop transporteurs actief zijn is het onmogelijk

vast te stellen of bij afvaltransport de risico-factor 'variëteit van afval-

stromen' van toepassing is. Voor de overige afvalverwijderingsdiensten

biedt de verleende AW- of WCA-vergunning duidelijkheid, zij het dat de

AW-vergunning op dit terrein geen eenduidig onderscheid maakt tussen

huishoudelijk en bedrijfsafval.

De risicofactor 'monopolisering van de markt' kan aan de hand van vergun-

ningen en bedrijfstakgegevens niet voldoende worden ingevuld voor de

afvalverwijderingsmarkt in de regio Kennemerland. Het veronderstelt dat

duidelijk is in hoeverre de bedrijvigheidsstructuur Besloten Vennoot-

schappen telt, die deel uitmaken van een holding, die al dan niet gevestigd

is in Kennemerland. Ofschoon hierbij geen sprake is van monopolisering

in strikte zin, zijn ook vaste contractuele relaties (netwerken) tussen ver-

schillende bedrijven van belang. Deze gegevens zijn niet bij de Kamer van

Koophandel opvraagbaar. Bij de handhavingsinstanties, zoals de Regionale

Inspectie Milieuhygiëne (RIMH), bestaat wel een beeld van netwerken van

bedrijven. Op dit moment wordt door het ministerie van Justitie gewerkt aan

het systeem 'vennoot' dat inzicht dient te geven in de mogelijkheden om

criminaliteit te bedrijven met behulp van rechtspersonen.

Tot slot: de gevolgde werkwijze bij het in kaart brengen van de afvalverwijde-

ringsmarkt in Kennemerland impliceert noodzakelijkerwijs overlap met

andere markten waarop afvalstoffen worden verhandeld, zoals de markt voor

bodemverbeteraars, de markt voor hergebruik- en secundaire grondstoffen

en de schoonmaak- en saneringsmarkt. Het is echter lastig de dienstver-

lening op deze markten te scheiden van die van de afvalmarkt. Immers de

basis voor al deze markten is dezelfde namelijk: afvalstoffen. Afhankelijk van

de (al dan niet goede) bedoelingen van de verschillende marktdeelnemers

kan afval een andere toepassing of uitweg vinden. De vraag is namelijk of

20 Stichting Miloba hanteert een 'witte lijst'. Transporteurs die op deze lijst willen komen, kunnen

hiertoe een aanvraag indienen. Aan de hand van gedragscodes/criteria wordt dan bepaald of de

onderneming al dan niet op de lijst wordt geplaatst.
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bijvoorbeeld een baggeraar die zijn slib via een makelaar weet te slijten aan

een boer zich bewust is van het feit dat hij op de markt voor bodemverbete-

raars opereert. Dit betekent tevens dat eenzelfde organisatie op twee of meer

markten kan opereren. Bij de beschrijving van de afvalverwijderingsmarkt is

er voor gekozen de opzet zo breed mogelijk houden. Voor nader te benoemen

handelswijzen met afval verwijzen we naar de andere marktbeschrijvingen.

4.5.2 Marktdeelnemers

In de regio Kennemerland zijn op 1 mei 1994 134 organisaties actief op de

afvalverwijderingsmarkt. Daarbij gaat het om 119 private organisaties, 11

gemeentelijke diensten en 3 semi-publieke instanties, waarvan 1 zoge-

naamde sturings-NV: de NV afvalzorg te Haarlem. De rol van gemeenten

op de regionale afvalverwijderingsmarkt is hoofdzakelijk beperkt tot het

beheren van opslagplaatsen zoals Klein-chemisch-afval- (KCA-) depots,

gemeente-werven en baggerdepots. Het inzamelen van huishoudelijk afval,

dat traditioneel een taak is van gemeenten, wordt steeds vaker uitbesteed

aan particuliere inzamelaars. Ook de rol van twee semi-publieke overheids-

instanties behoeft een kanttekening. Het gaat namelijk om vergunning-

plichtige activiteiten die betrekking hebben op de uitvoering van bouw-

werken, zoals het hergebruiken en/ of tijdelijk opslaan van verontreinigde

grond.

Marktdeelnemers en hun dienstverlening

Uit tabel 8 kan worden afgeleid dat de afvalverwijderingsdienst die in

Kennemerland het sterkst vertegenwoordigd is, het afvaltransport is. Zo'n

78 particuliere bedrijven bieden aan afval te vervoeren. Op de tweede plaats

volgt dienstverlening op het terrein van op- en overslag. Naast vooral

gemeentelijke diensten die uitsluitend KCA-depots, baggerdepots en

gémeentewerven beheren, bieden veel bedrijven deze dienst in combinatie

met andere diensten aan. Dit ligt voor de hand omdat bijvoorbeeld aan-

bieders van bewerkings- of verwerkingsdiensten ook over de mogelijkheid

moeten beschikken dit afval tijdelijk op te slaan. De afvalverwijderingsdienst

die slechts beperkt wordt aangeboden betreft het inzamelen van afval. Tot

slot bewerken of verwerken 47 organisaties het afval. Daarbij gaat het om

zeer verschillende activiteiten zoals: fysisch-chemisch behandelen, distil-

leren van chemisch afval (13), compostering (4), bewerking van meststoffen/

organische reststoffen (4), puinbreken (3), sorteren (7), bewerking/herge-
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Tabel 8: Aantal bedrijven per dienst

absoluut %

inzamelen 17 8

transport 78 36

op-/overslag 72 34

be-/verwerken 47 22

totaal 214 100

bruik (9) storten (2), verbranden (3 incl. verbrandplaats, Noord-Holland) en

het verwerken van autowrakken/-banden (2).

Marktdeelnemers en afvaldeelstromen

Hiervoor is aangegeven welke dienst het sterkst is vertegenwoordigd onder

de 134 organisaties op de afvalverwijderingsmarkt in Kennemerland. Hier

gaan we in op de vraag op welke afvaldeelstroom of -stromen de bedrijvig-

heid zich concentreert. Daarbij vormt de deelstroom `gevaarlijk afval' een

verhoogd risico voor milieucriminaliteit, vanwege het hoge verwerkings-

tarief dat voor deze afvalstof geldt.

Uit tabel 9 kan worden opgemaakt dat van 33% van de bedrijven en over-

heden onbekend is binnen welke afvaldeelmarkt zij actief zijn. Dit hoge

percentage komt hoofdzakelijk voor rekening voor de transportsector. Van

de meeste transporteurs is onbekend of zij zich op specifieke deelmarkten

bewegen. Wanneer we deze groep buiten beschouwing laten, dan blijkt dat

zo'n 31% van de 134 marktdeelnemers activiteiten ontplooit met betrekking

tot gevaarlijk afval. Dit cijfer wordt enigszins vertekend door de 10 gemeente-

lijke diensten die KCA-depots beheren. Op de deelmarkt `huishoudelijk

afval' tot slot opereert het kleinste aantal bedrijven. Op deze markt is de

inzameling van huishoudelijk afval beperkt tot drie bedrijven; dit kan wijzen

op monopolisering van deze markt.

Marktdeelnemers en ketenbeheer

Uit tabel 10 kan worden afgeleid dat een bedrijf gemiddeld genomen meer

dan één dienst aanbiedt. Door de 134 organisaties worden in totaal 214 keer

diensten aangeboden. Hier zullen we nader stil staan bij dit gegeven als

indicator voor de mate van ketenbeheer.
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Tabel 9: Aantal bedrijven per afvalstroom

huishoudelijk afval

bedrijfsafval

gevaarlijk afval

onbekend

totaal

Tabel 10: Concentratie van afvalverwijderingsdiensten

1 dienst

2 diensten

3 diensten

4 diensten

totaal

60

absoluut

20 12

38 24

50 31

54 33

162 100

absoluut %

86 64

28 21

8 6

12 9

134 100

Uit tabel 10 kan worden afgeleid dat 64% van de organisaties in Kennemer-

land slechts 1 dienst aanbiedt. Dit percentage komt hoofdzakelijk voor

rekening van de transporteurs en de gemeenten die voornamelijk bewaar-

inrichtingen beheren. In totaal biedt zo'n 15% van de bedrijven meer dan 2

afvalverwijderingsdiensten aan. Van deze bedrijven is 9% gedurende alle

fasen van afvalverwijdering actief, van inzameling tot eindverwerking. Deze

bedrijven beheren dus de gehele afvalketen. Zoals aangegeven in paragraaf

4.4 vormt de mate van ketenbeheer een risico voor milieucriminaliteit. Het

aantal bedrijven dat de gehele afvalketen beheert loopt op wanneer we de

gangbare praktijk erbij betrekken: bedrijven kunnen via vaste contracten

(met bijvoorbeeld transporteurs) of via dochterondernemingen hun dien-

stenpakket verder uitbreiden. Ook in Kennemerland is bekend dat deze

praktijk ingang heeft gevonden. Opvallend is dat van de 12 bedrijven die alle

vier de diensten aanbieden er 10 werkzaam zijn op de deelmarkt `gevaarlijk

afval'. Doordat gevaarlijk afval een specifieke behandeling vereist ligt een

specialisatie /concentratie voor de hand. Deze veronderstelling blijkt juist.

De deelstroom `gevaarlijk afval' kent een aanzienlijke concentratie: 20% van

de bedrijven werkzaam binnen deze deelmarkt beheert de gehele keten.



De atvalverwl)deringamarkt 61

Marktdeelnemers en variëteit aan afvalstromen

Naast ketenbeheer is het mogelijk te bekijken in hoeverre ondernemingen op

meer deelmarkten van afvalstromen opereren en daarmee in theorie in de

gelegenheid zijn afval (op) te mengen. Uit tabel 9 kan worden afgeleid dat in

totaal 162 organisaties diensten verlenen op de afvalverwijderingsmarkt. In

de regio zijn echter slechts 134 organisaties werkzaam op de afvalverwijde-

ringsmarkt. Dit betekent dat een organisatie gemiddeld op 1,2 afvaldeel-

markt-dienst verleend. In de regio Kennemerland zijn 6 organisaties die

activiteiten ontplooien met gevaarlijk afval, huishoudelijk afval en bedrijfs-

afval. Verder zijn er 14 bedrijven die diensten aanbieden op het gebied van

gevaarlijk afval en huishoudelijk afval af bedrijfsafval. Veelal gaat het hier

om het bewaren of opslaan van de verschillende afvalsoorten.

4.6 Samenvatting en conclusies

Op de afvalverwijderingsmarkt komen vraag naar en aanbod van afvalver-

wijderingsdiensten bijeen. Aan de vraagzijde van de markt onderscheiden

we de afvalproducenten. Aan de aanbodzijde zijn er de ondernemingen die

afval afnemen. Daarnaast opereren op de markt zogenaamde tussenschakels

die gedurende de rit die afval aflegt - van producent tot eindverwerker -

diensten aanbieden: inzamelaars, vervoerders, bewaarders, bemiddelaars

en andere dienstverleners zoals laboratoria.

Deze marktdeelnemers (vragers, aanbieders, tussenschakels) kunnen indi-

vidueel of in samenwerking met andere deelnemers, illegale handelswijzen

met afval ontplooien. Dit wil zeggen: handelingen die een bedreiging vor-

men voor het milieu, terwijl ze betrokkenen economisch voordeel opleveren.

De volgende handelswijzen zijn onderscheiden: papieren verwerking, meng-

praktijken, oneigenlijke verwerking en het valselijk benoemen van afval.

De kans of mogelijkheid dat deze illegale, voordeel biedende maar milieu-

bedreigende handelingen plaatsvinden hebben we geduid aan de hand van

een aantal risicofactoren. Deze risicofactoren zijn: de economische situatie

van bedrijfstakken op de afvalverwijderingsmarkt, de mate van monopoli-

sering van afvalverwijderingsdienstverlening, de mate waarin bedrijven

meer diensten aanbieden gedurende het afvalverwijderingsproces en de

hoogte van het verwerkingstarief van de verhandelde afvalsoort.

Op de afvalverwijderingsmarkt in Kennemerland zijn 134 organisaties actief

als tussenschakel en aanbieder. De dienst die het sterkst vertegenwoordigd
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is, is het afvaltransport; op de voet gevolgd door organisaties die op- en

overslagdiensten aanbieden. Doordat van veel afvaltransporteurs onbekend

is of zij hun dienstverlening tot specifieke afvalstromen beperken, is het

lastig te bepalen op welke afvaldeelmarkt de meeste activiteit plaatsvindt.

Wel zijn er aanwijzingen dat slechts een beperkt aantal bedrijven huishoude-

lijk afval inzamelt, wat erop kan duiden dat binnen deze markt sprake is van

monopolisering.

In Kennemerland zijn minstens 20 bedrijven actief die drie of vier ver-

schillende afvalverwijderingsdiensten aanbieden. Doordat deze bedrijven

(bijna) de gehele verwijderingsketen beheren, worden hun afvalstromen

eerder aan het oog onttrokken. Zij vormen hierdoor een risicovolle groep

in het licht van milieucriminaliteit. Temeer omdat meer dan helft van deze

bedrijven (in ieder geval) actief is op de deelmarkt `gevaarlijk afval'. Binnen

deze markt valt in verhouding met andere deelmarkten het meeste te ver-

dienen omdat gevaarlijk afval het hoogste verwerkingstarief kent. Tot slot

zijn er 20 bedrijven die activiteiten op de deelmarkt `gevaarlijk afval' comb-

ineren met activiteiten op de deelmarkten van `huishoudelijk afval' en/of

`bedrijfsafval'. Daarmee beschikken zij in theorie over een legale dekmantel

voor mengpraktijken.



5

De ontdoe-het-zelfmarkt

De ontdoe-het-zelfmarkt is anders dan de naam doet vermoeden eigenlijk

geen markt. Het gaat hier om bedrijven die zich zelf (kunnen) ontdoen van

afval dat bij hun produktieproces vrijkomt. Er is daarom geen sprake van

vragers, aanbieders en tussenschakels, slechts van ontdoeners.

De groep potentiële bedrijven is verder zeer divers. Naast de bedrijven die in

de andere markten zijn genoemd, bestaat nog een veelheid aan bedrijven die

bedrijfsafval zelf kan verwijderen. Deze bedrijven zijn door hun verscheiden-

heid en veelal geringe organisatiegraad lastig in kaart te brengen. Zij zijn

meestal niet aangesloten bij koepelorganisaties. Daarnaast zijn ze gebonden

aan een breed spectrum van wet- en regelgeving. Dit maakt dat branche-

organisaties en toezichthouders minder eenvoudig informatie kunnen

verschaffen die noodzakelijk is voor het in kaart brengen van de ontdoe-

het-zelfmarkt. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haarlem en

omstreken heeft als enige organisatie een totaal-overzicht van deze deel-

markt. Meer in het bijzonder is gebruik gemaakt van de diensten van de

Bedrijfsmilieudienst (BMD) van de Kamer. De sleutelpersonen die wij

spraken hebben voorts vooral uit hun kennis en ervaring geput op basis

waarvan de beschrijving van deze deelmarkt mede tot stand is gekomen.

In dit hoofdstuk geven we eerst een uiteenzetting van kenmerken en

omgeving van de ontdoe-het-zelfmarkt (5.1). In de daarop volgende para-

graaf (5.2) beschrijven we welke marktdeelnemers zijn te onderscheiden.

Vervolgens schetsen we welke handelswijzen marktdeelnemers hanteren

(5.3) en welke risicofactoren (5.4) zijn te onderscheiden. Paragraaf 5.5 is

gewijd aan de beschrijving van de ontdoe-het-zelfmarkt in de politieregio

Kennemerland. Paragraaf 5.6 sluit het hoofdstuk af met een samenvatting

en enkele conclusies.

5.1 Kenmerken van de markt en marktomgeving

Bedrijven waar afval vrijkomt dragen zorg voor een verantwoorde en doel-

matige verwijdering. Zij kunnen zich van dit afval ontdoen door het af te

geven aan derden of het afval zelf te verwijderen. In het eerste geval komt

het afval terecht op de markt voor afvalverwijdering, de markt van bodem-

verbeteraars, de hergebruik- en secundaire grondstoffenmarkt of de schoon-
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maak- en saneringsmarkt. In het andere geval, waar de producent het afval

in eigen beheer verwijdert, spreken we van de ontdoe-het-zelfmarkt. Zoals

gezegd is hier strikt genomen geen sprake van een markt. Omdat de produ-

cent zelf zorg draagt voor een oplossing van zijn afvalstoffen, oefent hij

immers geen vraag uit naar verwerkingsdiensten van derden. Op de ontdoe-

het-zelfmarkt opereren daarom alleen de producenten van afval.

De bedrijven op deze markt worden geconfronteerd met een veelheid aan

wetgeving. Bij de handelswijzen zullen we ingaan op de overtredingen die

gepaard gaan met het niet-naleven van deze regels. In deze paragraaf geven
we een korte schets van de variëteit in wet- en regelgeving. Dit is immers een

complicerende factor op deze markt. Veel verschillende bedrijven worden

geacht veel verschillende regels na te leven. Bovendien zijn volgens onze

respondenten veel van deze regels onduidelijk. Zo ontstaat een diffuus beeld

van mogelijke overtredingen en de eventuele opzet die bij overtredingen in

het spel is. Omwille van het overzicht volgt hieronder de belangrijkste wet-

en regelgeving:

- Hinderwet (Hw);

- Wet bodembescherming (Wbb);

- Wet voorkoming verontreiniging door schepen (Wvvs);
- Wet verontreiniging zeewater (Wvz);

- Wet inzake luchtverontreiniging (Wlv);

- Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).

5.2 Marktdeelnemers

Op de ontdoe-het-zelfmarkt opereren bedrijven waar gedurende het pro-

duktieproces of de winning en bewerking van grondstoffen, afval vrijkomt.

Deze producenten kunnen we grofweg onderverdelen in primaire ontdoe-

het-zelvers en secundaire ontdoe-het-zelvers (be- en verwerkers). Primaire

ontdoe-het-zelvers zijn bedrijven waar het afval in eerste aanleg ontstaat.

Het afval van be- en verwerkers is het produkt van de verwerking van afval
van derden. Op de ontdoe-het-zelfmarkt zijn beiden in de gelegenheid om

hun afval zelf te verwijderen of de situatie te creëren die dit mogelijk maakt.

5.3 Handelswijzen

Het zelf-ontdoen van afval hoeft zeker niet crimineel en milieubedreigend

te zijn. Het kan echter aantrekkelijk zijn om bij het verwijderen van afval te
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sjoemelen of het anderszins minder nauw te nemen met de normen of eisen

die een verantwoorde ontdoening waarborgen. Wij concentreren ons vanzelf-

sprekend op bedrijfstakken waarbinnen bedrijven de gelegenheid hebben

zich illegaal van hun afval te ontdoen. Illegaal kan in deze context betekenen

dat men zich zelf ontdoet van afval, daar wel een vergunning voor nodig

heeft, maar die vergunning niet (meer) heeft. Illegaal kan in deze context ook

betekenen dat men wel een vergunning heeft om zich zelf te ontdoen van

afval, maar zich niet houdt aan de vergunningvoorschriften. Omdat er geen

sprake is van tussenkomst van derden, betekent dit dat het milieu recht-

streeks kan worden aangetast. Dit kan op vijf manieren21:

- het lozen in zee-water: via werken (pijpen) of direct: afvloeien, pompen,

lossen, bij (over)laden, reinigen;

- het op of in de bodem brengen: het storten of bewaren op eigen terrein

of niet voor afval bestemde lokaties;

- het lozen in oppervlakte-water: via riolering of via werken

(pijpleidingen) of direct: afvloeien, pompen, bij (over)laden, lossen,

reinigen;

- het in de lucht brengen van afvalstoffen: via verbranden, verhitten,

verdampen;

- het mengen.
Hieronder worden de verschillende ontdoeningswijzen toegelicht en

beschrijven we de handelswijzen, waarmee marktdeelnemers ten koste

van het milieu economisch voordeel kunnen behalen. Aan de hand van

deze handelswijzen worden de primaire ontdoeners en be- en verwerkers

uit de vorige paragraaf nader geoperationaliseerd.

Het lozen van afval(stoffen) in zee

Bedrijven kunnen zich zelf van hun afval ontdoen door het te lozen in zee.

Dit is echter verboden vanwege de schade die lozingen kunnen toebrengen

aan het marine milieu. Wanneer niettemin gemarchandeerd wordt ligt het
voor de hand dat het voornamelijk om vloeibaar afval gaat (afvalwater, koel-

water, vloeibare mengsels) of ander afval dat eenvoudig en relatief onzicht-

baar mengt. De volgende groepen van bedrijven zijn in de gelegenheid zich

boven of beneden de zeewaterlijn van hun afval te ontdoen:

21 Voor ieder van deze manieren geldt dat het ofwel handelen zonder benodigde vergunning

betreft, of handelen buiten de vergunningvoorschriften. Het betreft dus geen handefswijzen

waarvoor men ontheffing heeft gekregen.
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- zeevaart;

- boorplatforms;

- bedrijvigheid gelegen aan zee(havens), waaronder ook tankerschoon-

maakbedrijven.

Bij de zeevaart of het zeetransport komen afvalstoffen vrij als gevolg van

het uitoefenen van het scheepvaartbedrijf of het vervoeren van vloeibare

ladingen (bijvoorbeeld ruwe olie en chemicaliën). Deze afvalstoffen mogen

niet in zee worden geloosd maar moeten worden afgegeven bij speciale

havenontvangstorganisaties. Het kan lonend en tijdbesparend zijn om het

afval niet af te geven maar direct in zee te lozen. Bijvoorbeeld vanuit de

vuilwater-, vuilolie- en slobtanks of de ladingruimten.

Op boorplatforms komen bij het delven naar grondstoffen afvalstoffen vrij.

Deze dienen aan land te worden afgegeven en mogen evenmin in zee worden

geloosd. Dit verbod garandeert niet dat er niet kan worden geloosd. Ook

bedrijven die direct gelegen zijn aan zee, kunnen hun afvalstoffen lozen in

zee. Dit kan op directe wijze door het te laten afvloeien of weg te pompen

ofwel op indirecte wijze via pijpleidingen en andere werken. Zowel de indus-

trie gelegen aan zee, als de specifieke bedrijvigheid van zeehavens zoals

laad- en losbedrijven, tankerschoonmaak- en inzamelbedrijven behoren tot

risicogroepen.

Het op of in de bodem brengen: storten of deep-well-lozingen

Bedrijven kunnen zich van hun afval ontdoen door het op of in de bodem

te brengen. Het is moeilijk voor deze handelwijze een aantal groepen

bedrijven aan te wijzen, die in de gelegenheid zijn zich op eigen houtje

van hun afval te ontdoen. Ieder bedrijf beschikt wel over een eigen terrein

of stukje grond waar het afvalstoffen kan bewaren, storten of verbranden.

Verder kunnen de afvalstoffen ook elders illegaal worden gestort: een.

braakliggend terrein, bossen, grintgaten, en zelfs legale stortplaatsen.

Bij het bewaren of storten van afval op eigen terrein kunnen we denken

aan veehouders die hun mestoverschot uitrijden op hun akkers, om zo

de meststoffenheffing te ontduiken. Wanneer het om bedrijfsafval en

chemische afvalstoffen gaat, zijn bedrijven in de gelegenheid dit bijvoor-

beeld in vaten of tanks op eigen terrein te bewaren om zo verwerkings-

kosten uit te sparen. Ook zijn er bedrijven die over eigen stortplaatsen
beschikken, die voor allerlei oneigenlijke doeleinden worden aangewend.

Het gaat dan bijvoorbeeld ook om de niet-vergunde opslag van grond-,

hulp- en afvalstoffen. Een verkeerde of onverantwoorde opslag van milieu-
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gevaarlijke stoffen is vanzelfsprekend ook een milieubedreigende hande-

ling. Wanneer het bedrijf onderdeel vormt van een moedermaatschappij,

worden bovendien andere constructies mogelijk. Afvalstromen kunnen

dan worden verplaatst naar zusterondernemingen (met stortplaats)

buiten Nederland. Voor het storten van afvalstoffen op een andere dan

de eigen lokatie dient de ontdoe-het-zelver over transportfaciliteiten te

beschikken.
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Het lozen op oppervlaktewater

Bedrijven kunnen hun afval ook lozen op het oppervlaktewater: rivieren,

kanalen, vaarten, sloten, plassen, meren. In beginsel is ieder bedrijf in staat

om systematisch via de riolering (vloeibare of eenvoudig mengbare) afval-

stoffen te lozen. Hier zullen we echter uitgaan van bedrijven die al dan niet

direct op het oppervlakte-water lozen. Dit wil zeggen hetzij via een werk,

zoals een pijp, of zonder werk: storten, afvloeien, bij (over)laden, lossen,

reinigen. Dit kan zonder of met vergunning (en verplichte zuiveringsappara-

tuur) gebeuren. In dit laatste geval kan met de vergunningvoorwaarden

worden gerommeld. Bijvoorbeeld door systematisch te hoge concentraties

van stoffen te lozen, zogenaamde by-passes aan te leggen of te manipuleren

met registratie-/doseerapparatuur bij verplichte zuiveringsinrichtingen. De

volgende bedrijven komen daarvoor in aanmerking:

- bedrijven met lozingsvergunning en/of verplichte zuiveringsinrichting;

- bedrijven aan oppervlaktewater gelegen (industrie);

- havenbedrijven (laden/lossen/reinigen/inzamelen);

- binnenschippers;

- zuiveringsinrichtingen (waterschappen/zuiveringsschappen);

- bedrijven met verwerkingsmethoden waar afvalwater vrijkomt:

distilleren, ontwateren, neutraliseren en ontgiften (ONO-bedrijven);

- bedrijven waar afvalwater en koelvloeistof vrijkomt.

Het in de lucht brengen van afvalstoffen

Afvalstoffen kunnen ook via verdamping, verhitting of verbranding in de
lucht terechtkomen. Voor bedrijven waar dergelijke processen plaatsvinden

kan het lonend zijn emissie-waarden te overschrijden, te manipuleren met

registratie-systemen, of geen of onvoldoende voorzieningen (filters) te

treffen om emissie- en concentratiewaarden te beteugelen. Echt lucratief

kan het zijn om in bedrijven met verbrandingsovens bij tijd en wijle eigen

afval te verbranden. Omdat de verbrandingsinstallatie en filters niet zijn
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afgestemd op dit afval, is het gevaar aanwezig dat het milieu aanzienlijke

schade ondervindt. Riskante bedrijven zijn:

- bedrijven waar verhitting/verbranding/verdamping plaatsvindt. Het

gaat om de volgende bedrijfstakken: metaal, chemie, cementfabricage,

bakstenenfabricage en de keramische industrie;

- verwerkers met verbrandingsovens.
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Het mengen

Bij alle bovenstaande ontdoeningswijzen heeft de ontdoener de mogelijk-

heid om voordat hij zich zelf van het afval ontdoet, dit afval te mengen zodat

er sprake is van lagere concentratie- of emissie-waarden.

5.4 Marktspecifieke risicofactoren en hypothesen

Economische situatie

Naarmate het in een bedrijfstak economisch slechter gaat, zal er meer

aanleiding zijn voor een bedrijf om zich zelf op een ongeoorloofde wijze

van het afval te ontdoen.

Controle en pakkans

Bedrijven zullen zich eerder laten verleiden tot handelswijzen die econo-

misch voordeel opleveren en tegelijkertijd het milieu belasten naarmate de

pakkans kleiner is. De pakkans neemt af naarmate risicovolle handelswijzen

niet met het blote oog zichtbaar zijn. In dit verband liggen illegale handels-

wijzen met lozingen of uitstoot in lucht het meest voor de hand. De pakkans

is ook afhankelijk van de frequentie en aard van controles. Met andere

woorden als er weinig of niet erg grondig wordt gecontroleerd neemt de kans

op ontdekken van een overtreding af. Als bovendien het illegaal handelen

zelf moeilijk te controleren is, bijvoorbeeld omdat het `onzichtbaar' is, is de

pakkans nog kleiner.

Milieumanagement

Een beter afval- en milieumanagement, ofwel een betere zorg voor het

milieu, leidt vanzelfsprekend tot een geringer risico van milieubedreigende

handelingen. Voor zover bekend is er weinig bedrijfstakgebonden informatie

over de wijze waarop bedrijven de interne en externe milieuzorg serieus

nemen.
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Wijzigingen in het produktieproces

Bedrijven die frequent wijzigingen in het produktieproces doorvoeren ken-

nen een verhoogd risico. Enerzijds omdat daardoor de vergunningssituatie

snel verandert en toezichthouders moeilijker toezicht kunnen houden.

Anderzijds omdat het bedrijf weinig ervaring zal hebben met het nieuwe pro-

duktieproces en daardoor sneller milieubedreigende handelingen kan ver-

richten. Overigens hoeft hierbij van 'boos opzet' geen sprake te zijn. Andere

vormen van wijzigingen zijn veranderingen die worden doorgevoerd op het

moment dat het bevoegd gezag aankondigt bedrijven te gaan controleren.

Correcte melding van afvoer

Bedrijven die een goede reputatie hebben op het gebied van correcte

meldingen kennen volgens de betrokkenen (toezichthouders) een laag

risico. Bedrijfstakgebonden informatie hierover is niet voorhanden.

Ervaringen eerdere bedrijfsbezoeken

Ervaringen met betrekking tot eerdere bedrijfsbezoeken worden bijvoor-

beeld bij de provincie opgeslagen in een 'constateringenbestand'. De infor-

matie uit dergelijke bestanden is niet bedrijfstakgebonden, maar kan wel

licht op bedrijfstakniveau worden geanalyseerd. Deze informatie kan door

de politie worden verkregen. Daarnaast beschikken sommige arrondisse-

mentsparketten over een constateringenbestand. Hoewel hier op zich bruik-

bare informatie aanwezig, ontbreken vaak de mogelijkheden om bedrijfstak-

gebonden informatie te genereren.

Verwerkings- en afgiftemogelijkheden

Naarmate verwerkings- en afgiftemogelijkheden meer voor handen zijn,

neemt het risico op milieubedreigende handelingen af. Of er bijvoorbeeld

binnen de politieregio Kennemerland voldoende mogelijkheden zijn, is niet

bekend. Deze vraag leent zich voor nader, bedrijfstakgewijs, onderzoek.

5.5 De ontdoe-het-zelfmarkt in Kennemerland

5.5.1 Inleiding

In de vorige paragrafen is een overzicht weergegeven van de ontdoe-het-zelf-

markt, de marktdeelnemers en de illegale handelswijzen die zij kunnen

verrichten. De groep bedrijven waar het om gaat kan zich zelf ontdoen van
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haar afval. Dit kan legaal (vergund) en illegaal (onvergund) gebeuren. Voor

de duidelijkheid: ook als bedrijven een vergunning hebben voor het zelf

verwijderen van afval kunnen zij door bijvoorbeeld meer te verwijderen of
onverantwoord te verwijderen toch illegale handelingen verrichten.

Duidelijk zal zijn dat in het onderzoek niet alleen bedrijven zijn betrokken

die een vergunning hebben voor het verwijderen van hun afval. Veel bedrij-
ven hoeven zo'n vergunning niet te hebben omdat ze hun afval bij inzame-

laars kunnen inleveren. Voor ons onderzoek volstaat een vergunningen-

bestand dan ook niet. Aanvullende informatie over bedrijfstakken die tot de
ontdoe-het-zelfmarkt kunnen behoren heeft de Kamer van Koophandel

aangeleverd. Het eerste criterium voor opname in het overzicht is de aard

van het afval dat vrijkomt bij het produktieproces. Het tweede criterium is de

aanwezigheid van bedrijven uit die bedrijfstakken in de regio Kennemerland.

Het derde criterium wordt gevormd door de ervaringsgegevens van de

betrokken medewerkers van de Kamer van Koophandel. Zo ontstaat een

overzicht van bedrijfstakken toegespitst op bedrijven die illegale (milieu-

bedreigende) handelingen kunnen verrichten.

Om te schatten hoeveel bedrijven feitelijk illegaal handelt, is meer infor-

matie nodig. Een voorbeeld betreft bedrijfstakgebonden informatie over
constateringen gerelateerd aan controlebezoeken. Wanneer duidelijk is

hoeveel illegale handelingen in een bepaalde periode bij een bepaalde

bedrijfstak zijn geconstateerd en welke controlefrequentie voor die bedrijfs-

tak geldt, dan kan men schatten hoeveel bedrijven illegaal handelen. Deze

informatie is echter niet voorhanden.

Onderstaand zijn enkele problemen verbonden aan informatieverzameling

geschetst, evenals mogelijke oplossingen hiervoor.

Veel aanvullende informatie is in rapporten opgeslagen. Informatie van meer

algemene aard is opgenomen in de rapporten van de diverse landelijke hand-

havingsprojecten van het ministerie van VROM. Deze informatie bleek vooral

bruikbaar voor de beschrijving van marktkenmerken, marktdeelnemers en

handelswijzen. De rapporten bieden weinig inzicht in milieubedreigende

handelingen per bedrijfstak. Zij behandelen de vergunningssituatie, het

niveau van handhaving en de naleving van vergunningen. Aangezien de

rapporten in het algemeen geen representatieve bedrijfstakgebonden cijfers

bevatten over milieubedreigende handelingen zijn ze voor ons onderzoek -

met name het kwantitatieve deel - minder bruikbaar.

Sommige rapporten bevatten wel representatieve cijfers over bedrijfstakken.

Maar deze informatie heeft dan vaak betrekking op een zeer specifieke
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bedrijfstak en geeft geen kwantitatief inzicht in de aantallen specifieke

milieubedreigende handelingen. Een voorbeeld betreft de bedrijfstak

`laboratoria'; 70% geeft zijn afval niet af aan een Wca-vergunninghouder;
niet duidelijk is in hoeveel gevallen bijvoorbeeld illegaal op het riool wordt

geloosd.

Daarnaast hebben wij geprobeerd gebruik te maken van informatie die aan-

wezig is in bestanden van verschillende handhavende instanties; gemeenten,

provincie, waterschappen, regionale inspectie en dergelijke. Bij het raad-

plegen van deze informatiebronnen stuitten wij op twee problemen.

Ten eerste zijn niet alle organisaties even toeschietelijk waar het gaat om het

verschaffen van informatie. Het onderzoeksteam - zowel de onderzoekers als

de politiemedewerkers - ving nogal eens bot bij informatievragen. Niet

duidelijk is of het hier gaat om onwil of een andere oorzaak. Een andere

reden zou kunnen samenhangen met het volgende probleem.

Ten tweede wordt de meeste informatie verzameld voor de doeleinden van

de eigen organisatie. Dit betekent dat zij niet makkelijk te gebruiken is door

derden (onderzoekers, politie). Met name informatie over bedrijfstakken

kunnen de benaderde instanties niet of nauwelijks leveren. Het is juist deze

informatie die voor een handhavingsinstantie als de politie zo bruikbaar is,

zeker in het licht van fenomeen- of verschijnselonderzoek.

Beide informatieproblemen zijn zeker op lange termijn niet onoverbrugbaar.

Geautomatiseerde bestanden die voor de politie toegankelijk zijn kunnen de

problemen relatief eenvoudig oplossen. De thans gestarte samenwerking is

een goede voedingsbodem voor de uitwisseling van informatie.

Voor de analyse van de ontdoe-het-zelfmarkt in de regio Kennemerland is

voornamelijk gebruik gemaakt van informatie van de BMD van de Kamer van

Koophandel en Fabrieken Haarlem en Omstreken.
De BMD heeft geïnventariseerd hoeveel bedrijven per bedrijfstak milieu-

bedreigende handelingen kunnen verrichten. Deze aantallen gelden voor
de regio Kennemerland met uitzondering van de gemeenten Uitgeest en

Castricum.
Onderstaand zijn de parameters weergegeven die de BMD heeft gehanteerd

bij haar analyse:

1 Het aantal bedrijven in de regio Haarlem van de Kamer van Koophandel.

2 De milieubedreigende handelingen die kunnen plaatsvinden.

3 De grond-, hulp- en afvalstoffen die gerelateerd zijn aan de bedrijfstak.

4 De wijze waarop milieu-overtredingen kunnen plaatsvinden.



Hoofdstuk 5

De weging van parameters is geschied op basis van kennis en ervaring

binnen de BMD. Deze kennis en ervaring is niet aan papier toevertrouwd

maar wel beschikbaar voor de politie bij de BMD. Van de eerste drie para-

meters zijn overzichten opgenomen in de bijlagen 5, 6 en 7. De vierde

pararneter behoeft enige toelichting. De BMD hanteert ruimere criteria dan

de criteria waarvan gebruik is gemaakt bij de beschrijving van de ontdoe-

het-zelfmarkt. Onderstaand is voor de volledigheid een overzicht gegeven

van de criteria van de BMD.

5.5.2 Wijze waarop milieu-overtredingen plaatsvinden

Niet in het bezit zijn van een vergunning

Er blijken bedrijven te zijn die geen vergunning hebben terwijl zij wel ver-

gunningplichtig zijn; zij zijn dus illegale werkzaam. Deze bedrijven vindt

men onder andere in de volgende categorieën:

- autosloperijen;

- kabelbranderijen;

- spuiterijen.
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Uitvoeren van niet-vergunde activiteiten

Een aantal bedrijven voert activiteiten uit die buiten de vergunningvoor-

schriften vallen. Te denken valt hier aan de niet-vergunde opslag van gevaar-

lijke stoffen. Het bedrijf heeft dan wel een vergunning voor het verwerken

van gevaarlijke stoffen, maar niet voor de opslag ervan.

Niet naleven van de vergunningvoorschriften

In de praktijk worden vergunningvoorschriften niet altijd nageleefd.

Belangrijke voorschriften die niet altijd worden nageleefd zijn:

- CPR-richtlijnen met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen.

Het niet-naleven van deze richtlijnen kan leiden tot calamiteiten zoals

brand, lekkage en morsen van vloeistoffen met als gevolg verschillende

typen verontreiniging.

- Richtlijnen die betrekking hebben op het aanwezig zijn of voldoende

aanwezig zijn van vloeistofdichte voorzieningen. De afwezigheid van

deze voorzieningen kan leiden tot morsen en lekkage met als gevolg

bodem- en waterverontreiniging.

- Richtlijnen betreffende verantwoorde inzameling, opslag en afgifte van

afval. Afval moet gescheiden worden ingezameld. Niet alleen bedrijfs-
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afval en gevaarlijk afval dient te worden gescheiden, maar ook verschil-

lende deelstromen binnen bedrijfsafval en gevaarlijk afval. Indien dit

niet correct gebeurd kan vermenging van bedrijfsafval en gevaarlijk afval

optreden. Ook vermenging van bruikbare olie met afgewerkte olie komt

voor. Als vermenging plaatsvindt dient het mengsel te worden afgevoerd

als gevaarlijk afval.

Opslag van afvalstoffen moet eveneens verantwoord plaatsvinden. In geval

van gevaarlijke afvalstoffen moeten met name de bodembeschermende

voorzieningen in orde zijn.

Afgifte van afval moet aan erkende inzamelaars plaatsvinden. Het afval-

producerend bedrijf blijft verantwoordelijk voor een correcte afgifte van het

afval. Dit houdt in dat gecontroleerd moet moeten in hoeverre afval wordt

afgevoerd, aan wie het wordt afgegeven en of de inzamelaar bevoegd is.

Lozen van afvalstoffen

Een aantal bedrijven loost zonder vergunning afvalwater op het riool (vaak

via de gootsteen) zonder dat het afvalwater een olie/waterscheider passeert.

Een aantal bedrijven loost zonder vergunning of ontheffing rechtstreeks

afvalstoffen via een eigen afvoer op het oppervlaktewater. Het gevolg is vaak

waterverontreiniging.

Ook kan afvalwater door het bedrijf zelf of door een inzamelaar met een tank

worden afgevoerd en elders illegaal worden geloosd.

5.5.3 Marktdeelnemers

In tabel 11 is een overzicht gepresenteerd van bedrijfstakken die naar de

kennis en ervaring van de BMD behoren tot de deelnemers aan de ontdoe-
het-zelfmarkt die een verhoogd risico hebben als het gaat om milieu-

bedreigende handelswijzen.

Toelichting op tabel 11
Bedacht dient te worden dat storten en lozen niet alleen ter plaatse of in

de onmiddellijke omgeving van het bedrijf kan plaatsvinden maar ook op

andere plekken. Afvalinzamelaars kunnen zich in het `vrije veld' van het afval

ontdoen (zie hoofdstuk 4: de afvalverwijderingsmarkt). Mengen verdient

apart aandacht omdat niet uitgesloten is dat door het mengen van verschil-

lende soorten (gevaarlijk) afval, hoe vreemd het ook moge klinken, een afval-

stof ontstaat die niet meer als gevaarlijk aangemerkt kan worden.
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Tabel 11: Overzicht van bedrijfstakken behoren tot de deelnemers aan de ontdoe-

het-zelfmarkt met een verhoogd risico als het gaat om milieubedreigende

handeiswijzen

bedrijfstak SBI aantal mengen storten lozen

bodem

lozen

water

slachterijen, vleeswarenfabrieken 201 19 x x

visbewerkingsinrichtingen' 203 17 x

grafische industrie 271 247 x x

metaalindustrie

scheepsbouw- en reparatie-

33, 34 288 x x

bedrijven 374 65 x x x

slopersbedrijven

grond-, water- en wegenbouw-

5116 30 x x

bedrijven 512 229 x x x x

groot- en tussenhandel 614, 615

634, 635

groothandel oud metaal en

667 166 x x

afvalstoffen 6299 12 x x x x

autosloperijen 6296 57 x x x x

autoreparatiebedrijven

autoplaatwerkerijen annex

6821 251 x x x

-spuiterijen 6822 57 x x x

autospuitbedrijven 6823 9 x x x

binnenvaart(verwante) bedrijven 741, 742 62 x

jachthavens, botenverhuur

vuilophaal- en straatreinigings-

9695 59 x x x

bedrijven' 9811 5 x x x x

vuilverwerkingsbedrijven* 9813 6 x x x x

zie respectievelijk de vis-, afvalverwijderings- en schoonmaak- en saneringsmarkt.
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5.6 Samenvatting en conclusies
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De ontdoe-het-zelfmarkt is een onoverzichtelijke en bijzondere deelmarkt.

Er zijn diverse bedrijfstakken werkzaam en een marktmechanisme ont-

breekt. 'Harde' informatie over het daadwerkelijk voorkomen van milieu-

bedreigende en op economisch voordeel gerichte handelswijzen is slechts

door controle te verkrijgen. Informatie over hoe vaak er wordt gecontroleerd,

de uitkomsten en de aard van controles was voor het onderzoeksteam

moeilijk te verkrijgen. Om die reden is vooral gebruik gemaakt van kennis en

ervaring van toezichthouders. Het cijfermateriaal is afkomstig van de enige

instantie die op dit moment bedrijfstakgebonden informatie kan leveren, de

Kamer van Koophandel. Wij verkeerden in de gelukkige omstandigheid dat in

Kennemerland een bedrijfsmilieudienst (BMD) bestaat. Binnen deze dienst is

tevens kennis en ervaring aanwezig ten aanzien van de door ons onder-

zochte handelswijzen. In paragraaf 5.5.3 mondt deze kennis en ervaring

uit in een overzicht van door de BMD aangeduide bedrijfstakken. Om een

statistisch verantwoorde schatting te maken van het aantal bedrijven per

bedrijfstak dat vatbaar is voor zware milieucriminaliteit, is meer informatie
nodig van toezichthouders. Bij vrijwel alle toezichthouders wordt gewerkt

aan geautomatiseerde bestanden waarin deze informatie wordt opgeslagen.

Wij zien een regiospecifieke toepassing van ons informatiemodel met

betrekking tot de ontdoe-het-zelfmarkt dan ook met vertrouwen tegemoet.
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De markt van bestrijdings-

middelen

Bestrijdingsmiddelen kunnen schadelijke (neven) effecten 22 hebben en als

zodanig een gevaar opleveren voor de volksgezondheid en - meer specifiek -

de gezondheid en veiligheid van de toepasser en de gezondheid van de con-

sument. Daarnaast kunnen de middelen een bedreiging vormen voor het

milieu23: bodem, water, lucht, en planten en dieren waarvan de instandhou-

ding is gewenst. Omdat bestrijdingsmiddelen schadelijke (neven)effecten

kunnen hebben, wordt in westerse landen een restrictief toelatingsbeleid

gevoerd.

Naar de werking van de actieve stof, kunnen drie categorieën bestrijdings-

middelen worden onderscheiden: fungiciden (tegen schimmels), herbiciden

(tegen onkruid en ongewenst loof) en insekticiden (tegen mijten en

insekten). Daarnaast wordt nog een vierde categorie onderscheiden:

de ontsmettingsmiddelen.

In dit hoofdstuk geven we eerst een uiteenzetting van kenmerken en om-

geving van de bestrijdingsmiddelenmarkt (6.1). In de daarop volgende

paragraaf (6.2) beschrijven we welke marktdeelnemers zijn te onder-

scheiden. Vervolgens gaan we in op handelswijzen van marktdeelnemers

(6.3) en marktspecifieke risicofactoren (6.4). Paragraaf 6.5 is gewijd aan de

beschrijving van de bestrijdingsmiddelenmarkt in de politieregio Kennemer-

land. Het hoofdstuk sluit af met een samenvatting en enkele conclusies

(paragraaf 6.6).

22 Zie voor een overzicht van (neven)effecten: Arendonk (1990). Om een indicatie van neven-

effecten te geven: het Centraal Bureau voor de Statistieken schatte in 1985 dat van de toege-

diende middelen een aanzienlijk deel terecht komt In lucht (2 h 3%) en water (21 h 23%). Voor

de tuinbouw onder glas bedroegen deze emissies in totaal zelfs 40 h 45% van de gebruikte

middelen (Brunchen, 1993).

23 Uit een In 1994 door het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) uitgevoerd

onderzoek kwam naar voren dat 30% van de toegelaten bestrijdingsmiddelen schadelijk zijn

voor het milieu (RIVM, 1994).
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6.1 Kenmerken van de markt en marktomgeving
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Toelatingsbeleid in Nederland

In Nederland zijn momenteel 295 werkzame stoffen toegelaten.24 De

uitvoering van het toelatingsbeleid ligt in handen van het College voor de

Toelating van Bestrijdingsmiddelen. Als fabrikanten, importeurs of hande-

laren een bestrijdingsmiddel op de Nederlandse markt willen brengen dan

dienen zij bij het college een aanvraag in te dienen voor toelating. De

beoordeling van aanvragen spitst zich toe op de effecten en neveneffecten
van de werkzame stoffen in bestrijdingsmiddelen en vindt plaats op basis

van criteria zoals persistentie (afbreekbaarheid), resistentie (snelheid waar-

mee organismen immuun worden tegen de werkzame stof) toxiciteit (giftig-

heid voor bijvoorbeeld vogels, vissen en nuttige bodemorganismen) en

uitspoeling (het gemak waarmee de werkzame stof uitspoelt, doordat het

zich niet of nauwelijks aan mineralen in de grond hecht en daardoor in

bodem- of oppervlaktewater terecht komt).25 Binnen één jaar na indiening

van de aanvraag adviseert het college aan de vier voor het toelatingsbeleid

verantwoordelijke ministers26 die uiteindelijk de beslissing nemen of een

bestrijdingsmiddel al dan niet wordt toegelaten.

Al naar gelang de nevenwerkingen van werkzame stoffen, kunnen aan de

toelating van bestrijdingsmiddelen allerlei voorschriften worden gesteld die

betrekking hebben op zaken zoals verpakking, vernietiging dan wel verwijde-

ring van resten en verpakkingen, bewaarplaats, etikettering, dosering, plaats

en tijd van gebruik, en bevoegdheden voor gebruik. Daarnaast kunnen voor-

schriften worden gesteld die verplichten tot toezicht bij gebruik van een

bestrijdingsmiddel en/of het in kennis stellen van de Inspectie Gezondheids-

bescherming (voorheen Keuringsdienst van Waren) wanneer een middel

wordt toegepast.

24 Het aantal in de handel verkrijgbare bestrijdingsmiddelen is veel groter dan het aantal werk-

zame stoffen. Er zijn namelijk per werkzame stof vaak meer bestrijdingsmiddelen in de handel.

25 Overigens werden in 1993 de beoordelingscriteria'persistentie' en 'uitspoeling', zoals vermeld

in het handboek Normen en Criteria, nog niet door het college gehanteerd bij de beoordeling

van de toelaatbaarheid van bestrijdingsmiddelen omdat een wettelijke grondslag (AMVB) voor

deze criteria ontbrak (CTB, 1993).

26 Dit zijn de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de minister van Welzijn, Volks-

gezondheid en Cultuur, de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-

beheer, en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
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Tabel 12: Import en export van bestrijdingsmiddelen, 1992 (in kilogrammen x 1.000)

bestrijdingsmiddelen import export

ontsmettingsmiddelen 1.884 3.095

fungiciden 9.225 27.043

herbiciden 5.887 13.725

insekticiden 9.662 18.715

overige 7.862 10.101

totaal 34.520 72.679

Bron: CBS

Toelatingsbeleid in omringende landen

In de Scandinavische landen Denemarken, Zweden en Noorwegen kent men

een restrictiever toelatingsbeleid dan in Nederland. Zo zijn in Denemarken

slechts 178 werkzame stoffen toegelaten. Maar in diverse andere ons

omringende landen kent men een liberaler toelatingsbeleid. In Frankrijk

bijvoorbeeld, zijn ruim 530 werkzame stoffen toegelaten.27

In- en uitvoer

Nederland is een belangrijke exporteur van bestrijdingsmiddelen. In tabel

12 is te zien dat in 1992 ruim 34 miljoen kilo bestrijdingsmiddelen werd

geïmporteerd en een dubbele hoeveelheid van ruim 72 miljoen kilo werd

geëxporteerd. Naast de geregistreerde import van toegestane middelen,

komen ook niet toegestane bestrijdingsmiddelen vanuit het buitenland

Nederland binnen.28 In haar jaarverslag van 1991 constateert de Algemene

Inspectiedienst (AID) een toenemend gebruik van uit het buitenland afkom-

stige niet toegestane bestrijdingsmiddelen. Het gaat onder meer om herbi-

ciden die gebruikt worden bij de teelt van bieten en granen, en fungiciden

bij de teelt van prei (AID, 1992).

27 Gegevens zijn ontleend aan de EG-lijst werkzame stoffen, het laatst bijgewerkt op 18 april 1994,

van het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij.

28 Wat betreft niet toegelaten middelen is er een aantal onderscheidingen te maken:

- toelating is ingetrokken door het college of beëindigd op verzoek van toelatinghouder;

- toelating is vervallen omdat er geen verzoek Is ingediend voor verlenging;

- aanvraag tot toelating is niet gehonoreerd; en

- toelating heeft nog niet plaatsgevonden omdat het College voor de Toelating van

Bestrijdingsmiddelen de aanvraag nog In behandeling heeft.
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Het probleem van de kleine arealen teelt

In Nederland zijn er diverse landbouw- en tuinbouwondernemingen die

bijzondere produkten telen. Het bijzondere karakter van de teelten wordt in

belangrijke mate bepaald door het soms verwaarloosbare kleine aandeel van

dergelijke teelten in de totale Nederlandse land- en tuinbouwproduktie.

Voorbeelden van zogenaamde kleine arealenteelt zijn de teelt van knol-

venkel, peterselie en teunisbloemen. Bij deze teelten is soms de inzet van

bijzondere bestrijdingsmiddelen vereist. De kans dat het hierbij gaat om

bestrijdingsmiddelen die niet in Nederland zijn toegelaten is groter naar-

mate het totale gebruik hiervan in Nederland op een lager niveau ligt. Van

een aantal bestrijdingsmiddelen is thans bekend dat ze jaarlijks in een der-

mate geringe hoeveelheid in Nederland zijn af te zetten, dat producenten

en/of handelaren het niet de moeite achten te investeren in een toelatings-

procedure.29 De vraag is of het verboden gebruik van deze bestrijdings-

middelen de gebruikers dan wel de producenten/handelaren is aan te

rekenen. Deze problematiek is momenteel onderwerp van overleg tussen het

ministerie van LNV, de chemische industrie en het landbouwbedrijfsleven

(zie Kortenhof, 1993).

Noodzaak tot wisselingen in bestrijdingsmiddelengebruik

De doeltreffendheid van chemische bestrijdingsmiddelen wordt teniet-

gedaan door onder andere twee verschijnselen:

- de schadeverwekker, bijvoorbeeld een schimmel, bouwt een weerstand

op tegen het bestrijdingsmiddel (resistentie) en

- micro-organismen breken het bestrijdingsmiddel af nog voordat het zijn

werking heeft gedaan (adaptatie).

Om deze verschijnselen tegen te gaan wisselen gebruikers regelmatig van

bestrijdingsmiddel. Gezocht wordt dan naar middelen die hun werking

ontlenen aan een andere actieve stof, maar in hun doeltreffendheid

vergelijkbaar zijn met het eerder toegepaste bestrijdingsmiddel.

29 Een inventarisatie vanin de afgelopen vijf jaar nieuw toegelaten bestrijdingsmiddelen laat

zien dat ongeveer 30 hiervan een toepassing vinden in de grote arealenteelt (akkerbouw en

vollegrondgroenteteelt) en maar 2 middelen in de kleine arealenteelt.
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6.2 Marktdeelnemers

6.2.1 Aanbieders

Nederlandse bestrijdingsmiddelenfabrikanten, de zogenaamde formu-

leerders, zijn een belangrijke aanbieder op de binnenlandse bestrijdings-

middelenmarkt. Daarnaast zijn ze ook een belangrijke aanbieder op de

internationale bestrijdingsmiddelenmarkt. Blijkens eerder genoemde

gegevens over de im- en export, worden namelijk in Nederland jaarlijks

veel meer bestrijdingsmiddelen geproduceerd dan toegepast.

Daarnaast is er aanbod van buitenlandse producenten die via importeurs

en handelsondernemingen de Nederlandse bestrijdingsmiddelenmarkt

bedienen.30

6.2.2 Vragers

83

De twee belangrijkste categorieën gebruikers van bestrijdingsmiddelen zijn

de land- en tuinbouw en de industrie. Twee andere categorieën gebruikers

zijn overheidsdiensten (openbaar groen en bestrating) en huishoudens. Om

een indruk te geven waarom de eerste twee categorieën veruit het belang-

rijkst zijn, is in tabel 13 een schatting gegeven van bestrijdingsmiddelen-

gebruik per categorie.

Land- en tuinbouw

Aan de vraagzijde van de markt bevinden zich ongeveer 120.000 agrarische

bedrijven die gebruik maken van bestrijdingsmiddelen.31 Overeenkomstig de

30 Veel van de importeurs/handelsondernemingen zijn toelatinghouder van één of meer van

de in het buitenland geproduceerde bestrijdingsmiddelen. Dit betekent overigens niet dat

wanneer een importeur/handelsonderneming geen toelatinghouder is voor een bepaald

bestrijdingsmiddel, zij hierin niet zouden mogen handelen. Wel geldt ten aanzien van een

aantal bestrijdingsmiddelen een registratieplicht voor handelaren/importeurs. In Nederland

zijn ongeveer 160 geregistreerde toelatinghouders (Gewasbeschermingsgids, 1988). Onder de

toelatinghouders bevinden zich naast importeurs en handelsondernemingen ook een aantal

buitenlandse en Nederlandse producenten.

31 In mei 1992 werden in totaal 120.125 land- en tuinbouwbedrijven geregistreerd. Maar voor

eigenaren van een aanzienlijk deel van deze geregistreerde bedrijven geldt dat zij naast het

voeren van het bedrijf een ander beroep uitoefenen. Van het totale aantal geregistreerde

bedrijven behoorde 93.379 tot de categorie hoofdberoepsbedrijven en 26.746 tot de categorie

nevenberoepsbedrijven (Brunchen, 1993, pp. 70 e.v.).
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Tabel 13: Geschat bestrijdingsmiddelengebruik naar categorieën gebruikers (1990)

categorieën tonnen actieve stof

land- en tuinbouw 21.500

industrie 20.000- 21.000

overheidsdiensten (openbaar groen en bestrating) 100- 200

huishoudens (inclusief tuinen) 200- 600

Bron: Reijnders (1991)

Tabel 14: Jaarlijks gebruik bestrijdingsmiddelen in land- en tuinbouw

landen in kg per ha

cultuurgrond

in kg per $1000

toegevoegde waarde

Nederland 10,4 2,5

Zweden 1,3 1,0

Denemarken 2,7 1,8

Noorwegen 1,7 0,6

Verenigde Staten 2,6 5,5

Bondsrepubliek Duitsland 4,2 1,9

België 6,4 3,2

Bron: Stolwijk 1992

SBI-codes van de Kamer van Koophandel kan worden onderscheiden tussen

de volgende categorieën van gebruikers van bestrijdingsmiddelen:

- akkerbouwbedrijven;
- veehouderijen;

- tuinbouwbedrijven.

De categorie tuinbouwbedrijven kan men vervolgens onderverdelen in:

- groentekwekerijen;

- fruitkwekerijen;

- sierplanten- en sierstruikenkwekerijen;

- bloembollen- en bloemknollenkwekerijen;

- snijbloemenkwekerijen;

- tuin- en bloemzaadkwekerijen;

- kruidenkwekerijen.

Het gebruik van landbouwbestrijdingsmiddelen in Nederland wordt geschat

op 10,4 kilogram actieve stof per hectare (Stolwijk, 1992). Daarmee kent de
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Tabel 15: Jaarlijks bestrijdingsmiddelengebruik In diverse teelten per hectare

gebruiksklassen teelten

(kilogram/hectare)

>100 hyacint, lelie, gladiool, chrysant, aardbei, champignons

60-80 potplanten en diverse snijbloemen uit de kas zoals fresia's, lelies,

anjers, gerbera's, gipskruid, anthurium, bouvardia, orchidee

40-60 aardappel, (kas)sla, wortelen, schorseneren

20-40 prei

10-20 ui, appel, peer, paprika, suikerbiet, asperge, komkommer, tomaat

<10 kers, bes, pruim, granen, vollegrondgroenten zoals bloemkool,

broccoli, knolselderij, kool, spinazie, spruiten, erwten en bonen

Bron: ReiJnders (1991)
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Nederlandse land- en tuinbouw in internationaal verband een hoog niveau

van gebruik (zie gebruikscijfers per hectare cultuurgrond in de linker kolom

van tabel 14). De uitzonderlijke positie die Nederland inneemt kan echter

worden genuanceerd door het bestrijdingsmiddelengebruik te relateren aan

de opbrengsten van de produkten die van het land komen (zie rechter kolom

van tabel 14). In Nederland ligt namelijk de intensiteit waarmee elke hectare

cultuurgrond wordt bebouwd relatief hoog ten opzichte van andere landen.

Sinds 1985 is het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw

met ongeveer een kwart verminderd. Deze daling werd voor meer dan de

helft veroorzaakt door een vermindering in het gebruik van grondont-

smettingsmiddelen in de aardappelenteelt.32

Om een indruk te geven bij welke teelten meer en minder bestrijdings-

middelen worden gebruikt, is in tabel 15 een overzicht gegeven van het

bestrijdingsmiddelengebruik in diverse teelten per hectare.

Uit dit overzicht kunnen twee conclusies worden getrokken. Ten eerste dat

bij de teelt van een aantal bloembol-, potplant- en snijbloemsoorten het

bestrijdingsmiddelen-gebruik hoog is. Ten tweede dat bij de teelt van akker-

32 Brunchen, 1993. Eind jaren tachtig is paal en perk gesteld aan het gebruik van grondontsmet-

tingsmiddelen zoals metam-natrium en methylbromide. Voor het gebruik van de middelen

dient sindsdien een ontheffing (verklaring van geen bezwaar) te worden aangevraagd. Momen-

teel worden geen ontheffingen meer verleend voor agrarisch gebruik van grondontsmettings-

middelen.
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bouwprodukten zoals aardappelen, wortelen en prei het bestrijdings-

middelengebruik ten opzichte van het gemiddelde (10,4 kg/ha) aan de hoge

kant is. Omdat akkerbouwers ten opzichte van (glas)tuinbouwers doorgaans

over grotere lappen grond beschikken, is het bestrijdingsmiddelengebruik

per onderneming onder akkerbouwers het grootst. Dit geldt vooral voor die

akkerbouwers die produkten als aardappelen, wortelen en prei verbouwen.

Industrie

Naast de landbouw is ook de industrie een belangrijke gebruiker van be-

strijdingsmiddelen. Zo worden niet-agrarische bestrijdingsmiddelen onder

andere toegepast bij de verduurzaming van hout, ontsmetten van ruimten,

gereedschappen en installaties en ongediertebestrijding.

Nederland kent enkele tientallen bedrijven die gespecialiseerd zijn in de ver-

duurzaming van hout. Bij verduurzaming wordt gebruik gemaakt van stoffen

zoals chroom, arceen, creosootolie, chloorfenol en organotinverbindingen.

Bij onzorgvuldige of onjuiste toepassing van deze middelen bestaat het

gevaar van bodemverontreiniging.

Het jaarlijks gebruik van ontsmettingsmiddelen in de industrie wordt

geschat op acht à negenduizend ton actieve stof (bijna 20% van het totale

jaarlijkse bestrijdingsmiddelengebruik). De middelen die worden toegepast

doden doorgaans een breed spectrum van micro-organismen. Ontsmettings-

middelen worden niet alleen gebruikt in ziekenhuizen (ontsmetting van

operatiekamers en gereedschappen), maar ook in laboratoria en bij pro-

duktieprocessen die gevoelig zijn voor verstoringen door micro-organismen

(bijvoorbeeld bierproduktie). Normaal gesproken kunnen micro-organismen

in bodem, water en zuiveringsinstallaties erg nuttig zijn. Wanneer dan ook

ontsmettingsmiddelen op grote schaal in de bodem of het oppervlaktewater

terecht komen, kan dit tot ernstige ontregeling van micro-biologische

processen in het milieu leiden.

Ook worden in de industrie op grote schaal bestrijdingsmiddelen toegepast

bij bestrijding van ongedierte. Nederland telt zo'n 160 gespecialiseerde

bedrijven die op dit terrein diensten verlenen. Bij de bestrijding van onge-

dierte worden insektendoders gebruikt en ontsmettende gassen zoals

methylbromide en fosforwaterstof. Ook hier geldt dat het onjuist toepassen

van deze middelen kan leiden tot onaanvaardbare milieu-belasting.

Ten slotte worden bestrijdingsmiddelen toegepast bij zogenaamde

antifouling-behandelingen van scheepsrompen. Antifoulings, ofwel

anti-aangroeimiddelen zijn middelen die de aangroei van algen en schelpen
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tegengaat. De anti-aangroeimiddelen worden niet alleen op scheepswerven

gebruikt, maar in het voorjaar ook op winterstallingterreinen van jacht-

havens voor de pleziervaart.

Overheidsdiensten en huishoudens

De derde categorie gebruikers wordt gevormd door overheidsdiensten en

huishoudens. Wat de overheid betreft kan men denken aan het gebruik van

bestrijdingsmiddelen door gemeentelijke ongediertebestrijdingsdiensten in

het kader van dierplaagbestrijding en het gebruik van bestrijdingsmiddelen

in het kader van het onderhoud van openbaar groen en bestrating.

Wat de huishoudens betreft kan men denken aan het huishoudelijk gebruik

van insektendodende middelen (spuitbussen en stiften tegen vliegen) en

ontsmettingsmiddelen (w.c.-reinigers, vaatwasmiddelen en chemische

toiletten).

6.2.3 Tussenschakels

Nederland kent zo'n 1400 groot- en kleinhandelsondernemingen bij wie

land- en tuinbouwbedrijven en loonwerkbedrijven hun bestrijdingsmiddelen

kunnen betrekken.
Naast de vele ongediertebestrijdingsdiensten van gemeenten, zijn in

Nederland in het kader van de dierplaagbestrijding zo'n 160 ongedierte-

bestrijdingsbedrijven actief. Zij leveren vooral diensten aan bedrijven ter

wering van knaagdieren, vogels, (houtaantastende) insekten en houtrot-

verwekkende schimmels. Van het genoemde aantal bedrijven zijn er acht

gespecialiseerd in het verrichten van gassingen.

Daarnaast zijn in Nederland circa 1500 loonwerkbedrijven actief die onder

andere diensten verlenen op het terrein van gewasbescherming. Sommige

van deze bedrijven leggen zich toe op het bieden van enkele zeer specifieke

diensten op dat terrein. Anderen hebben een breed en zeer gevarieerd

dienstenaanbod. Land- en tuinbouwers schakelen de loonwerkbedrijven

doorgaans in omdat deze bedrijven met betrekking tot de toepassing van

bestrijdingsmiddelen veelal beschikken over die speciale machines,

middelen en kennis die zij zelf ontberen.
Ten slotte kan nog worden vermeld dat in Nederland diverse commerciële

adviesbureaus actief zijn op het terrein van teeltbegeleiding en gewas-

bescherming.
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Nalatig handelen bij bestrijdingsmiddelen produktie
Bij vergunningverlening aan chemische fabrieken wordt in het algemeen

bijzondere aandacht besteed aan het veiligheidsaspect. Het betreft veelal

niet alleen de veiligheid van personeel, maar ook die van de omgeving. In

het kader van vergunningverlening zijn veel chemische fabrieken dan ook

verplicht tot het opstellen van een extern veiligheidsrapport (EVR), naast het

opstellen van een arbeidsveiligheidsrapport (AVR). Dit vanwege risico's van

deze fabrieken voor de omgeving. Concreet betekent dit dat bedrijven risico-

analyses dienen uit te voeren waarbij onder andere wordt gekeken naar de

kans op milieucalamiteiten. Afhankelijk van de uitkomsten van dergelijke

analyses kunnen allerlei eisen worden gesteld aan techniek, voorzieningen

en produktieprocedures.

Uit gegevens over controlebezoeken van handhavende instanties blijkt dat

het onderhoud van inrichtingen en het naleven van voorgeschreven proce-

dures nogal eens te wensen overlaat.

Ook bestrijdingsmiddelenfabrikanten kunnen nalatig zijn wat betreft het

onderhoud van inrichtingen en de bewaking van procedures, dit bijvoor-

beeld als gevolg van kosten-besparend beleid. Gebrek aan aandacht voor

veiligheid en het niet treffen van veiligheidsmaatregelen, kunnen leiden tot

een toename van het risico op een milieucalamiteit.

Oneigenlijk gebruik

Van oneigenlijk gebruik is sprake wanneer een bestrijdingsmiddel bij een

andere teelt ofwel met een ander doel wordt ingezet dan waarvoor het

middel eigenlijk is toegestaan.

Zo bleken tijdens een gerichte controle-actie van de Algemene Inspectie-

dienst in het zuiden van het land, diverse landbouwers het bestrijdings-

middel Tilt 250 EC oneigenlijk toe te passen. Het gaat om een middel dat

alleen is toegestaan bij de bestrijding van schimmelziekten bij graan-

gewassen. Landbouwers gebruikten het middel op grote schaal om

roestschimmel in prei tegen te gaan.

Aanmoedigen van oneigenlijk gebruik

Regelmatig komt het voor dat handelsondernemingen oneigenlijk gebruik

van bestrijdingsmiddelen in de hand werken. Zo kwam in 1992 een zaak

aan het licht betreffende het oneigenlijk gebruik van het middel Ridomil.
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Ridomil is een bestrijdingsmiddel tegen schimmels dat beperkt toegepast

mag worden. Toepassing bij de teelt van bijvoorbeeld koolgewassen is ver-
boden omdat voor deze gewassen even goede, zo niet beter werkende bestrij-

dingsmiddelen in de handel zijn. Het middel bevat zeer giftige en 'mobiele'

stoffen. Onder andere vanwege deze eigenschappen mag het niet worden

gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden. Een andere vervelende

eigenschap is dat schimmels er snel weerstand tegen opbouwen.

In het kader van een landelijk controleproject bestrijdingsmiddelen

constateerde de Algemene Inspectiedienst dat een aantal landbouwers in

een bepaalde regio van Nederland het middel gebruikte bij de teelt van

koolgewassen. Het spoor leidde uiteindelijk naar een handelsonderneming

die de landbouwers had geadviseerd het bestrijdingsmiddel op deze wijze

toe te passen.

Verboden gebruik

Boeren en akkerbouwers beschikken vaak over percelen landbouwgrond

waarvoor extra beperkingen gelden ten aanzien van het gebruik van bestrij-

dingsmiddelen. Het gaat dan om percelen die bijvoorbeeld vallen binnen

een waterwingebied of zijn toegewezen als natuurgebied. Er is sprake van

verboden gebruik indien men in deze gebieden te veel bestrijdingsmiddelen

toepast of bestrijdingsmiddelen toepast die in deze gebieden niet zijn

toegestaan.

Handelen in niet toegelaten bestrijdingsmiddelen

Een veel voorkomende handelswijze is het drijven van handel in niet

toegelaten bestrijdingsmiddelen. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat

ondernemingen hiervan hun 'kernzaak' hebben gemaakt. In veel gevallen

gaat het om bijklussers, om zogenaamde 'kofferbakverkopers': zaadhande-

laren en vrachtwagenchauffeurs die zo nu en dan een klusje naast hun

gewone werk doen. Zaadhandelaren vertoeven regelmatig in het buitenland

en hebben over het algemeen een goede kennis van de bestrijdingsmiddelen-

markt. Handige chauffeurs die op internationale transporten zitten, kunnen

een aardige duit bijverdienen door niet alleen bestrijdingsmiddelen te

vervoeren, maar ze ook te verhandelen.
Blijkens recente controles van de Algemene Inspectiedienst zijn er aan-

wijzingen dat er op'aanzienlijke schaal wordt gehandeld in Endosulfan. Het

betreft een breed werkend, zeer giftig, insektendodend middel waarvan de

toelating in Nederland is ingetrokken. Dit vanwege het feit dat het middel
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vrijwel vrijelijk uitspoelt en gemakkelijk in grond- en oppervlaktewater

terecht kan komen. Een kleine concentratie van dit middel in water kan

een massale vissterfte veroorzaken.

De Algemene Inspectiedienst kwam anderhalf jaar geleden de handel in

dit middel op het spoor. Een kofferbakhandelaar deed zijn inkopen in het

buitenland en verkocht het middel aan een vaste klantenkring. Vooral van-

wege de brede werking van het middel, was de vraag naar het produkt groot.

Toeristisch winkelen

Er zijn ook land- en tuinbouwers die zelf afreizen naar één van de buur-

landen om aldaar de in Nederland verboden bestrijdingsmiddelen aan te

schaffen. Met het wegvallen van de grenzen binnen de Europese Gemeen-

schap is dit betrekkelijk eenvoudig geworden.

Zo is een geval bekend van een tuinder die zo'n vijf keer per jaar naar Spanje

op vakantie ging. Op zijn reis naar huis nam hij telkens een lading Nemacur

mee. Nemacur is een grondontsmettingsmiddel om aaltjes te bestrijden.

Aaltjes veroorzaken ziekten zoals aardappel- en bietenmoeheid. Het is een

uitermate giftig middel dat in Nederland verboden is maar in Spanje vrij

verkrijgbaar is als-vloeibaar granulaat. Bij onoordeelkundig gebruik kunnen

de werkzame stoffen in lucht en oppervlaktewater terecht komen en schade

aanrichten aan het milieu.

De tuinder bleek het middel niet alleen voor zichzelf aan te schaffen. Ook

verkocht hij het aan een kleine klantenkring. Hij bleek met het handeltje zo'n

f 100.000,- per jaar te verdienen.

Onbehoorlijke ontdoening

Na de toepassing van bestrijdingsmiddelen blijven vaak resten en verpakkin-

gen over. Toepassers van bestrijdingsmiddelen dienen deze te behandelen

als gevaarlijk afval en als zodanig aan bevoegde afnemers aan te bieden.

Resten en verpakkingen worden in de regel afgegeven bij gemeentelijke

Klein-chemisch-afval- (KCA-) depots.33

Gemeenten ontvangen een vergoeding voor het innemen en laten verwerken

van resten en verpakkingen van bestrijdingsmiddelen. Deze vergoedings-

regeling, die bekostigd wordt door toelatinghouders, geldt alleen voor

33 In principe zou het afval ook aangeboden kunnen worden bij één vande 24 bedrijven die in

Nederland (klein) chemisch afval inzamelen. Maar aan de afgifte van de resten bij gemeente-

lijke kca-depots zijn voor de aanbieders geen kosten verbonden.
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bestrijdingsmiddelen met een `STORL-embleem'. Een en ander is geregeld in

een convenant dat in 1990 werd gesloten tussen landbouworganisaties,

toelatinghouders en de departementen van VROM en LNV. De Stichting

Opruiming Restanten Bestrijdingsmiddelen (STORL) is verantwoordelijk

voor de uitvoering van de vergoedingsregeling. In 1993 werd door toelating-

houders in totaal f 200.000,- uitgegeven aan vergoedingen aan gemeenten.

Dat jaar werd in totaal 50 ton resten en verpakkingen van bestrijdings-

middelen aan gemeentelijke kca-depots afgegeven.
Vooral bij loonspuit- en dierplaagbestrijdingsbedrijven kunnen in korte tijd

aanzienlijke hoeveelheden restmateriaal ontstaan. Het economisch voordeel

dat kan worden behaald door bijvoorbeeld bij het reinigen van machines en

verpakkingen het spoelwater in een nabijgelegen sloot te laten lopen, is niet

opzienbarend. De milieuschade die een dergelijke handelswijze teweeg

brengt - sterfte onder vissen of vogels, micro-biologische verstoringen - kan

daarentegen omvangrijk zijn.
In 1993 controleerde de Inspectie Milieuhygiëne 121 dierplaagbestrijdings-

bedrijven. Bij de controlebezoeken werd een groot aantal tekortkomingen

geconstateerd met betrekking tot het niet op een voorgeschreven wijze

afgeven van bestrijdingsmiddelen en reinigen van verpakkingen.

6.4 Marktspecifieke risicofactoren en hypothesen

Produktie van bestrijdingsmiddelen

Aan de produktie van bestrijdingsmiddelen kleven risico's gezien affaires die

in het verleden hebben gespeeld. Verwezen kan bijvoorbeeld worden naar:

- de vervuiling van het Aegrunolterrein in Groningen;

- de affaire rond het HCH-afval in Twentse bodem door de produktie van

lindaan bij Stork chemie (later AKZO);

- de ernstige verontreinigingen van havenslib in de Petroleumhaven in

Rotterdam door lozingen van de bestrijdingsmiddelenfabrikanten AKZO

en Shell.
Daarnaast brengt fabricage van bestrijdingsmiddelen het risico met zich

mee dat als gevolg van fouten in produktieprocessen grote hoeveelheden

milieugevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen (industriële calamiteiten).

Wisselingen in bestrijdingsmiddelengebruik

Om resistentie en adaptatie (zie 6.1) tegen te gaan wisselen land- en tuin-

bouwers regelmatig van bestrijdingsmiddel. Ze zoeken dan naar middelen
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met een andere actieve stof die een met het eerder toegepaste bestrijdings-

middel vergelijkbare werking hebben. Zeker wanneer legale alternatieven

beperkt voorhanden zijn kan een dergelijke zoektocht ertoe leiden dat men

bestrijdingsmiddelen oneigenlijk toepast dan wel gebruik maakt van niet in

Nederland toegelaten middelen.

De kleine arealen teelt

Voor de teelt van bijzondere produkten zoals knolvenkel, peterselie en

teunisbloemen kan de inzet van bijzondere bestrijdingsmiddelen zijn ver-

eist. Omdat zowel producenten als handelaren in veel gevallen niet willen

investeren in toelating van deze bijzondere bestrijdingsmiddelen, is onder

de groep land- en tuinbouwers in de kleine arealenteelt een verhoogde kans

op gebruik van niet in Nederland toegelaten bestrijdingsmiddelen.

Verkrijgbaarheid van verboden bestrijdingsmiddelen

In Nederland is de keuze van bestrijdingsmiddelen beperkt. Op de Europese

markt zijn echter veel meer bestrijdingsmiddelen verkrijgbaar dan in Neder-

land zijn toegelaten. In landen zoals België, Frankrijk en Spanje kunnen

diverse bestrijdingsmiddelen worden ingekocht door toeristisch winkelende

land- en tuinbouwers en handelaren.

Inzamelstructuur van restanten en verpakkingen

Restanten van bestrijdingsmiddelen en verpakkingen dienen te worden

behandeld als gevaarlijk afval en als zodanig te worden aangeboden bij

bevoegde vergunninghouders. Een gebrekkige inzamelstructuur verhoogt de

kans dat gebruikers van bestrijdingsmiddelen zich op een wederrechtelijke

wijze ontdoen van hun resten en verpakkingen.

Waterwin- en natuurgebieden

In waterwin- en natuurgebieden gelden restricties voor het gebruik van

bestrijdingsmiddelen. Beperkingen vergroten de kans op verboden gebruik

van bestrijdingsmiddelen.

Controlefrequentie

De belangrijkste controlerende instanties voor het handhaven van de

bestrijdingsmiddelenwet - voor zover deze wet betrekking heeft op milieu-

schadelijke effecten van het gebruik van bestrijdingsmiddelen - zijn de

Algemene Inspectiedienst, de Regionale Inspectie Milieuhygiëne en water-
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schappen. Als producenten, handelaren en gebruikers van bestrijdings-

middelen vaker en grondiger worden gecontroleerd, zal dit hen ontmoedigen

bij gelegenheid regels te overtreden. Een lage controlefrequentie verhoogt de

kans dat zij zich inlaten met één of meer van de eerder beschreven handels-

wijzen.

6.5 De bestrijdingsmiddelenmarkt in Kennemerland

In deze paragraaf geven we een beschrijving van de regionale bestrijdings-

middelenmarkt. Hierbij is in belangrijke mate gebruik gemaakt van gegevens

uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor

Haarlem en omstreken. Bij het in kaart brengen van de markt is gebruik

gemaakt van de indeling die in paragraaf 6.2 is gehanteerd.

Aan bieders

Binnen de grenzen van de politieregio Kennemerland is geen chemisch

bedrijf gevestigd dat bestrijdingsmiddelen produceert.

Vragers

Land- en tuinbouw. In de politieregio Kennemerland zijn drie belangrijke

gebruikersgroepen van bestrijdingsmiddelen te onderscheiden. Deze

groepen zijn gevestigd in drie onderscheiden gebieden.

- In de Haarlemmermeerpolder zijn enkele tientallen middelgrote akker-

bouwbedrijven gevestigd. Zoals eerder is aangegeven zijn akkerbouwers

grote gebruikers van bestrijdingsmiddelen. Dit is zeker het geval als het

gaat om akkerbouwers die aardappelen, wortelen en prei verbouwen.

In deze bedrijfstak kunnen de investeringen in gewasbescherming

relatief hoog oplopen in vergelijking met andere agrarische bedrijfs-

takken.

- Het landschap van Aalsmeer en omgevingwordt vooral bepaald door

sierplanten-, sierstruiken- en snijbloemenkwekerijen. In deze omgeving

zijn meer dan 250 ondernemingen gevestigd. De meeste kwekerijen

verbouwen hun produkten onder glas. Het bestrijdingsmiddelengebruik

van deze kwekers kan soms zeer intensief zijn (van 60 tot meer dan 100

kilogram per hectare per jaar). In deze omgeving zijn er diverse kwekers

die, omdat zij zich toeleggen op het kweken en houden van bijzondere

plant- en bloemsoorten, kunnen worden gerekend tot de categorie kleine

arealenteelt. Tevens is in Aalsmeer een viertal tuin- en bloemzaden-
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kwekerijen gevestigd. In deze bedrijfstak worden bestrijdingsmiddelen

gebruikt met het oog op ontsmetting van zaden.

- Een gedeelte van de bollenstreek strekt zich uit tot in de regio Kennemer-

land (Heemstede, Bennebroek, Zwaanshoek, Lisserbroek). In dit deel

van de bollenstreek zijn meer dan 40 bloembollen- en bloemknollen-

kwekerijen gevestigd.

Industrie. In de regio zijn geen houtconserveringsbedrijven gevestigd. Wel

zijn er in totaal vier bedrijfjes gevestigd - twee in de gemeente Haarlem en

elk een in de gemeenten Boesingheliede en Hoofddorp - waar textiel wordt
bewerkt. Ten slotte kent de regio vier scheepswerven waar schepen worden

gereinigd en geschilderd en waarschijnlijk anti-aangro eimiddelen worden

gebruikt. Drie scheepswerven bevinden zich in IJmuiden; de vierde in de

gemeente Hoofddorp.

Tussenschakels

Dienstverleners. Het is niet verwonderlijk dat daar waar veel land- en tuin-

bouwondernemingen zijn, zich ook veel loonwerkbedrijven bevinden. Over

de gehele regio verdeeld zijn zo'n 60 loonwerkbedrijven actief.

Handelaren. Zowel in de gemeente IJmuiden, Hoofddorp als Nieuw Vennep

is een groothandelsonderneming in bestrijdingsmiddelen gevestigd.

6.6 Samenvatting en conclusie

6.6.1 Samenvatting

Een belangrijk kenmerk van de bestrijdingsmiddelenmarkt is dat het gebruik

van bestrijdingsmiddelen aan strenge regelgeving is onderworpen. Reden

voor deze strenge regelgeving is dat de middelen een gevaar kunnen op-

leveren voor de volksgezondheid, de gezondheid en veiligheid van de

toepasser en de gezondheid van de consument. In het kader van het onder-

zoek is van belang te weten dat bestrijdingsmiddelen ook een bedreiging

kunnen vormen voor het milieu; te weten voor bodem, water en lucht, en

voor planten of dieren.

In vergelijking met aangrenzende landen kent Nederland een betrekkelijk

terughoudend toelatingsbeleid. Op de Europese markt worden veel meer

bestrijdingsmiddelen verhandeld dan in Nederland zijn toegelaten.

Voor de kleine arealenteelt doet zich het probleem voor dat producenten en

handelaren niet of nauwelijks bereid zijn tot het indienen van aanvragen
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voor toelating van de bijzondere bestrijdingsmiddelen die in deze teelten

worden toegepast. De reden is dat de beperkte afzet van de bestrijdings-

middelen niet de moeite loont te investeren in toelatingsprocedures.

In Nederland worden meer bestrijdingsmiddelen geproduceerd dan toege-

past. Nederland exporteert jaarlijks grote hoeveelheden naar Derde Wereld-

landen. In veel gevallen gaat het om stoffen waarvan het gebruik in Neder-

land niet is toegestaan, maar de produktie ervan wel.

De twee belangrijkste gebruikers van bestrijdingsmiddelen zijn de land- en

tuinbouw, en de industrie. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de land-

en tuinbouw is het meest intensief bij de teelt van bloembollen, potplanten

en snijbloemen. Gemeten in absolute hoeveelheden per agrarisch bedrijf

zijn de grootste gebruikers van bestrijdingsmiddelen de akkerbouwers die

produkten zoals aardappelen, wortelen en prei verbouwen. Het gebruik van

bestrijdingsmiddelen in de industrie is in hoofdzaak gericht op dierplaag-

bestrijding en ontsmetting.
In het kader van de toepassing van bestrijdingsmiddelen zijn diverse dienst-

verlenende ondernemingen actief. Genoemd kunnen worden: de ongedierte-

bestrijdingsdiensten, loonwerkbedrijven en commerciële adviesbureaus.

Uit het onderzoek kwamen de volgende handelswijzen aan het licht:

- nalatig handelen bij bestrijdingsmiddelenproduktie;

- oneigenlijk gebruik;

- aanmoedigen tot oneigenlijk gebruik;

- verboden gebruik;

- handelen in niet toegelaten bestrijdingsmiddelen;

- toeristisch winkelen;

- onbehoorlijke ontdoening.

Vervolgens formuleerden we op basis van kennis over de bestrijdings-

middelenmarkt en de handelswijzen die hierbinnen plaatsvinden, de

volgende hypothetische risicofactoren:

- bestrijdingsmiddelenproduktie;

- wisselingen in bestrijdingsmiddelengebruik;

- de kleine arealenteelt;

- verkrijgbaarheid van verboden bestrijdingsmiddelen;

- restrictief toelatingsbeleid;

- inzamelstructuur van restanten en verpakkingen;

- waterwin- en natuurgebieden;

- controlefrequentie.
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Indien men tot een inschatting wenst te komen van risico's en daarmee de

mogelijke omvang van zware milieucriminaliteit, kan als aangrijpingspunt

worden gekozen gegevens te verzamelen met betrekking tot een aantal

marktspecifieke risicofactoren. Op basis van een analyse van de bestrijdings-

middelenmarkt, is in paragraaf 6.4 een aantal van deze risicofactoren

geformuleerd.

Wil men tot een inschatting van de omvang van milieucriminaliteit binnen

de bestrijdingsmiddelenmarkt komen, is het nodig gegevens te verzamelen

over:

- het veiligheidsbeleid van bestrijdingsmiddelenfabrikanten in de regio;

- welke verboden bestrijdingsmiddelen een vergelijkbare werking hebben

met toegelaten bestrijdingsmiddelen;

- of er in de regio sprake is van kleine arealenteelt;

- welke niet toegelaten bestrijdingsmiddelen populair zijn onder

gebruikers;

- de structuur van inzameling van restanten en verpakkingen van

bestrijdingsmiddelen in de regio;

- waar zich in de regio waterwin- en natuurgebieden bevinden;

- controle-activiteiten van handhavers.
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De markt van bodemverbeteraars

Onder bodemverbeteraars verstaan wij dierlijke. meststoffen en niet dierlijke

meststoffen. In Nederland worden meststoffen zowel gebruikt als geprodu-

ceerd. Wat voor het ene bedrijf of de particulier afval is, is voor een ander

een bruikbare stof. Dit gegeven is een belangrijk kenmerk van de markt van

bodemverbeteraars.

In dit hoofdstuk geven we eerst een uiteenzetting van kenmerken en omge-

ving van de markt van bodemverbeteraars. In de daarop volgende paragraaf
(7.2) beschrijven we welke marktdeelnemers zijn te onderscheiden. Ver-

volgens schetsen we welke handelswijzen marktdeelnemers hanteren (7.3)

en welke risicofactoren (7.4) zijn te onderscheiden. Paragraaf 7.5 is gewijd

aan de beschrijving van de markt van bodemverbeteraars in de politieregio

Kennemerland. Het hoofdstuk sluit af met een samenvatting en conclusies

(7.6).

7.1 Kenmerken van de markt en marktomgeving

De intensiever wordende veehouderij heeft tot een overschot aan dierlijke

meststoffen geleid. Veehouders kunnen mest niet vrijelijk over eigen land

uitrijden, omdat bij overmatige bemesting het grond- en oppervlaktewater-

milieu schade ondervindt. Daarom mogen veehouders van overheidswege

slechts een bepaalde hoeveelheid meststoffen behouden. De overige mest

moet worden afgevoerd. Om deze afvoer doelmatig te laten verlopen en ter

bekostiging van een registratiesysteem, wordt de veehouder een overschot-

heffing in rekening gebracht. Voor de afvoer van het teveel aan mest dient de

veehouder een beroep te doen op de handelaren/mesttransporteurs, die de

mest naar de uiteindelijke gebruikers ervan brengen: de akkerbouwers. In.

principe wordt akkerbouwers weinig of geen geld voor bodemverbeteraars

in rekening gebracht. De marktwerking komt tot stand doordat geld kan

worden verdiend aan het afnemen van bepaalde bodemverbeteraars. Het

gebruik van bodemverbeteraars is echter aan regels gebonden en in die zin

beperkt.

De landelijke mestbank is speciaal opgericht voor de uitvoering van over-

schotregels en heeft te maken met ongeveer 100.000 marktdeelnemers. Bij



Hoofdstuk 7 98

de mestbank maakt men naast vragers en aanbieders op de markt van

bodemverbeteraars onderscheid tussen de volgende vier tussenschakels:

- distributeurs (in Nederland ongeveer 138 bedrijven);

- loonwerkers;

- verwerkers;
- exporteurs.

De taken van deze tussenschakels overlappen elkaar op onderdelen.

De landelijke mestbank is gevestigd in Nijkerk en heeft vier regionale vesti-

gingen. Het is een stichting die in 1986 is opgericht door het landbouwschap.

Wettelijke taken zijn omschreven in de meststoffenwetgeving:

1 Bevorderen van doelmatige mestafvoer.

2 Vangnetfunctie indien een veehouder mest niet kwijt kan. In dat geval

moet de mestbank de mest verwijderen. In praktijk komt dat niet voor

want dan krijgt de mestbank een prijsstellende functie.

3 Registreren mestafzet op grond van de mestboekhouding. In totaal

is de mestproduktie op jaarbasis 16 miljoen ton. Dit wordt geregis-

treerd aan de hand van 60.000 mutatieformulieren. De AID is verant-

woordelijk voor de controle van de mestboekhouding. Voor eventuele

heffingen is de uitvoeringsorganisatie bureau Heffingen (Assen)

verantwoordelijk.

4 Vanaf 1 januari 1994 is de mestbank verantwoordelijk voor de erken-

ningsregeling. Een boer die een fosfaatquotum wil hebben moet voor

vier jaar aantonen waar hij de mest afzet. Dit wordt geregeld door

bemiddelaars; zij worden door de mestbank op het criterium betrouw-

baarheid getoetst.

Globaal kan Nederland voor wat betreft de mestproblematiek worden inge-

deeld naar twee overschotgebieden (zuid en oost) en twee tekortgebieden
(noord en west).

Op de markt van bodemverbeteraars worden naast dierlijke mest ook

andere produkten aangeboden die voor bemesting van grond bruikbaar

zijn (niet dierlijke meststoffen). Hierbij gaat het bijvoorbeeld om zuive-

ringsslib, havenslib, baggerspecie en gecomposteerde afvalstoffen. De

restprodukten van bagger- of zuiveringsactiviteiten kunnen naast vrucht-

bare elementen, ook schadelijke stoffen voor het milieu bevatten. Bij over-

schrijding van bepaalde grenswaarden betekent dit dat deze produkten

geen bodemverbeteraar meer zijn, maar als chemisch afval moeten worden

verwijderd.
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7.2 Marktdeelnemers

Voor het beschrijven van marktdeelnemers maken we een onderscheid

tussen de vragers naar en aanbieders van bodemverbeteraars en tussen-

schakels.
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Aan bieders

De aanbieders zijn marktdeelnemers die zich ontdoen van produkten die als

meststof bruikbaar kunnen zijn:

- de intensieve pluimveehouderij;

- de intensieve veehouderij;

- composteerbedrijven;

- baggerbedrijven;

- zuiveringsbedrijven: rioolwaterzuiveringsinrichtingen, zuiverings- en

waterschappen;

- bedrijven met bedrijfsafvalzuiveringsinstallaties.

Vragers

De vragers op de meststoffenmarkt zijn deelnemers die vraag uitoefenen

naar bodemverbeteraars voor directe toepassing als meststof-

- de landbouw;

- de tuinbouw.

Tussenschakels

Naast aanbieders van en vragers naar bodemverbeteraars opereren tussen-

schakels op de markt. Zij vormen schakels tussen vraag en aanbod:

- handelaren/makelaars: dienstverlening;

- mest- of compost-transportbedrijven;

- gecombineerde transportbedrijven: transportbedrijven die in afzet-

gebieden apparatuur voor handen hebben om de mest uit te rijden

(apparatuur is veelal ondergebracht bij plaatselijke loonwerkbedrijven);

- loonwerkbedrijven;
- beheerders van opslagvoorzieningen: veem- en pakhuizen, silo's en

mestbakken.

Het belang van de loonwerkbedrijven als tussenschakel op de markt van

bodemverbeteraars en de relatieve onbekendheid van het werk van deze

bedrijven maakt een aparte beschrijving noodzakelijk.
In Nederland zijn ongeveer 2.000 loonwerkbedrijven gevestigd. Van oudsher
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bieden loonwerkbedrijven hun diensten aan in de agrarische sector. Agrari-

sche bedrijven kunnen in drukke tijden loonwerkers inhuren om het werk te

verzetten. Ook bieden loonwerkbedrijven de mogelijkheid van machines

gebruik te maken die in de aanschaf voor een individuele agrariër te duur

zijn. Door de slechte omstandigheden in de land- en tuinbouw staat de

sector onder druk. De krapte van de markt noopt loonwerkbedrijven hun

dienstverlening uit te breiden. `De loonbedrijven zijn creatief in het zoeken

van nevenactiviteiten', aldus een respondent. Te denken valt aan:

- aanleg van gas, water en elektra (installatietechniek);

- handel in machines en werktuigen;

- inzamelen van afval voor bijvoorbeeld gemeenten, bijvoorbeeld land-

bouwplastic voor hergebruik;

- onderhoud van groenvoorziening;

- sloopactiviteiten;

- akkerbouw in eigen beheer;

- opslag afvalwater na gebruik gewasbestrijdingsmiddelen en hergebruik;

- verwijderen van asbest.

Loonwerkbedrijven hebben gemiddeld twee tot vier werknemers. Een aantal

heeft meer werknemers, er zijn echter ook veel eenmansbedrijven of bedrij-

ven met slechts enkele werknemers. Loonbedrijven gebruiken machines

voor grondverzet en overige werkzaam-heden. Er zijn loonbedrijven die van-

wege bedrijfsactiviteiten beschikken over opslagcapaciteit voor vaste stoffen

en/of vloeistoffen. Loonbedrijven laten zich sterk leiden door de markt en

stemmen daar hun activiteiten op af. De klanten bestaan hoofdzakelijk uit

agrarische bedrijven. Rondom de mestproblematiek kunnen verschillende

diensten worden verleend. Een loonwerkbedrijf kan:

- het transport verzorgen;

- de mest gebruiken;

- de mest opslaan;

- bemiddelen tussen mestvrager en -aanbieden. Een loonwerkbedrijf kan

een bedrijf met mestoverschot een langdurige afzet van zijn mest

garanderen.

7.3 Handelswijzen

Op de markt van bodemverbeteraars kunnen de volgende handelswijzen

worden onderscheiden; deze handelswijzen houden risico's in voor het

milieu, terwijl ze betrokkenen economisch voordeel opleveren.
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Geen of geen passende be- of verwerking van meststoffen: mengen

Geen of geen passende be- of verwerking wil zeggen het mengen van dier-

lijke meststoffen met gevaarlijke stoffen of het opmengen van chemisch

verontreinigde niet dierlijke meststoffen opdat een lagere concentratie

gevaarlijke stoffen resteert.

Ontdoening van meststoffen buiten de vergunde en gereguleerde

kanalen om

Chemisch verontreinigde meststoffen kunnen worden afgevoerd buiten de

vergunde inzamelaars en verwerkers om. Doel hiervan is om overschotten

aan dierlijke meststoffen illegaal te storten.

Valselijk benoemen van meststoffen

Voor bepaalde `behandelde' meststoffen worden speciale tarieven voor ver-

werking gerekend. Anders benoemen maakt het aan de ene kant mogelijk

goedkoper te verwerken en aan de andere kant (gezien ontduiking van de

beperkende overheidsmaatregelen) meer te verwerken.

Deze handelswijzen kunnen in verband worden gebracht met de markt-

deelnemers. Dit leidt tot een aantal feitelijke en fictieve situaties die voor

betrokkenen bedrijfseconomisch voordeel betekenen, terwijl het milieu

schade ondervindt.

- Voor een producent van dierlijke meststoffen is het bedrijfseconomisch

aantrekkelijk om stelselmatig de overschotheffing te ontduiken, door

zich niet via de mestbank of vergunde /gereguleerde kanalen van de

mest te ontdoen. Hiertoe kan hij het op een akkoordje gooien met een

nabij gelegen land- of tuinbouwer, of doen alsof zijn neus bloedt en

hem de gangbare marktprijs in rekening brengen. In Nederland bestaan

normen voor de hoeveelheid mest die per hectare mag worden uitge-

reden. Op een hectare land kan echter tot twintig maal de normhoeveel-

heid worden uitgereden. Dit hoeft niet tot gevolg te hebben dat een

dergelijk stuk land blijvend overbemest is. De grond reageert als een

spons die mest tot het verzadigingspunt opneemt. Extra toegevoegde

mest vindt zijn weg via het grondwater hetgeen een zware belasting

voor het milieu vormt.

- Een producent van niet-dierlijke stoffen, bijvoorbeeld een baggeraar, kan

met een agrariër afspreken om het zwaar chemisch verontreinigde

baggerslib over het land van de agrariër te laten uitrijden in ruil voor een

flinke financiële compensatie. De baggeraar ontduikt de hoge verwer-
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kingskosten van het restprodukt en de agrariër deelt in dit economisch

voordeel. Hij biedt als het ware zijn landbouwgrond als stortplaats aan.

- Een producent kan de overtollige stoffen ook afgeven bij een tussen-
schakel. Deze kan, al dan niet met medeweten van de producent, de

meststoffen mengen met gevaarlijke afvalstoffen. Vervolgens kunnen de

`behandelde' meststoffen als bodemverbeteraars worden aangeboden

aan land- of tuinbouwbedrijven in binnen- of buitenland. Op deze

manier worden verwerkingskosten voor de chemisch verontreinigde

meststoffen ontdoken, terwijl tegelijkertijd geld wordt verdiend aan

de `behandelde' of `opgewerkte' bodemverbeteraars.

- Een tussenschakel, bijvoorbeeld een loonwerker, bij wie niet-dierlijke

meststoffen met een te hoog gehalte aan zware metalen zijn afgeven,

kan dit over het land uitrijden van een akkerbouwer, zonder dat laatst-
genoemde op de hoogte is van de exacte samenstelling van de bodemver-

beteraar. Een tussenschakel kan het afval ook opmengen, bijvoorbeeld

met `schone' mest, zodat het produkt een lagere concentratie aan gevaar-

lijke stoffen bevat. Ook hier geldt dat de tussenschakel de opgemengde

stoffen kan aanbieden als bodemverbeteraars.

- Een tussenschakel kan zich ook de moeite van het opwerken of op-

mengen besparen en zich op ongeoorloofde wijze van de meststoffen

ontdoen. Dit betekent bijvoorbeeld dat verwerkingskosten in rekening

worden gebracht, terwijl de stoffen illegaal worden geloosd of gestort.

Wanneer dit met medeweten van de producent gebeurt, zal de tussen-

schakel de stoffen meenemen tegen een prijs die beneden de marktprijs

ligt voor verantwoorde verwerking. Verantwoordelijkheid en economisch

voordeel worden in dat geval gedeeld.

Bovenstaande criminele handelswijzen van mengen en opmengen kunnen

allen zonder tussenkomst van een of meer tussenschakels dan wel met of

zonder medeweten van de producent van meststoffen plaatsvinden. Daar-

naast kunnen de verschillende functies van transport, inzamelaar, verwerker,

uitrij der in een en dezelfde onderneming zijn verenigd.

7.4 Marktspecifieke risicofactoren en hypothesen

Onderstaand zijn marktspecifieke risicofactoren en hypothesen opgenomen

die op basis van gesprekken met deskundigen en bestudering van literatuur

en jurisprudentie tot stand zijn gekomen.
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Economische situatie

Naarmate de economische situatie van intensieve vee- en pluimveehoude-

rijen, baggeraars, zuiveringsbedrijven en composteerbedrijven slechter is,

neemt de kans toe dat deze bedrijven de reguliere en kostbare verwijderings-

kanalen zullen ontduiken. Zo ook geldt dat wanneer de economische situatie

in de land- en tuinbouw slechter is, de bereidheid toeneemt deel te nemen

aan malafide praktijken van afvalproducenten. Bovendien is de veronder-

stelling dat bij economische nood er meer vraag is naar relatief goedkope

(dit zijn bewerkte) bodemverbeteraars.

Hoogte heffingen/verwerkingskosten

Naarmate de heffingen/verwerkingskosten voor afvalprodukten toenemen

en sterker op de omzet drukken, neemt de kans toe dat de producenten zich

op illegale wijze van de meststoffen ontdoen. Dit betekent voor dierlijke

meststoffen dat met name de winter- en zomermaanden risico's opleveren

omdat in deze periode slechts op kleine schaal mest mag worden uitgereden.

Voor niet-dierlijke stoffen geldt dit Wanneer de restprodukten een hoog

gehalte gevaarlijke stoffen bevatten en voor verwijdering als chemisch afval

in aanmerking komen.

Voor tussenschakels geldt dat het risico op geen of geen passende ver-

werking van de meststoffen toeneemt, wanneer er meer winst is te behalen.

Dit betekent dat voornamelijk chemisch verontreinigde niet-dierlijke mest-

stoffen, waarvoor hoge verwerkingskosten gelden een verhoogd risico

dragen. Voor een tussenschakel is het lonend juist in deze stoffen te be-

middelen om vervolgens zich ervan te ontdoen op een milieuschadelijke

wijze.

Gebruik van tussenschakels

Bij handhavers bestaat op dit moment een goed overzicht van de geprodu-

ceerde hoeveelheden meststoffen en het aanbod ervan bij verwerkers. Witte

vlekken kunnen daarom eenvoudig worden opgespoord, bijvoorbeeld wan-

neer grote hoeveelheden meststoffen verdwijnen, dit is: niet ter verwerking

worden aangeboden. Wanneer echter via een tussenschakel meststoffen

worden afgevoerd of verhandeld zijn de meststromen voor de handhavers

minder goed te volgen. Hierdoor ontstaan ruimere mogelijkheden voor

illegale handelswijzen met meststoffen.
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Variëteit aan afvalstromen

Wanneer bij een marktdeelnemer naast meststoffen ook andere afvalstoffen

aanwezig zijn, zoals chemisch verontreinigde niet dierlijke meststoffen of

ander gevaarlijk afval, dan is die marktdeelnemer in de gelegenheid de mest-

stoffen te mengen. Het grootste voordeel kan worden behaald door vermen-

ging met gevaarlijk afval. Denkbaar is dat mest vermengd met bijvoorbeeld

verontreinigd slib uit de papierbereiding over het land wordt uitgereden.

Keten beheer

Wanneer bij één of meer marktdeelnemers meer functies samenkomen,

zoals die van verwerking en/of beheer van opslagvoorzieningen en loon-

werkvoorzieningen (bezit uitrijvoorzieningen) is er meer gelegenheid om

malafide praktijken te bedrijven. Als weinig verschillende marktdeelnemers

participeren en alle handelingen met bodemverbeteraars zoveel mogelijk in

één hand zijn geconcentreerd onttrekken de afvalstoffen zich aan het zicht

van de handhavers.

7.5 De markt van bodemverbeteraars in Kennemerland

7.5.1 Inleiding

De mestbank is een belangrijke informatiebron voor het beschrijven van de

markt van bodemverbeteraars in Kennemerland. De bank beschikt over een

groot databestand gebaseerd op mutatieformulieren. Het informatiebestand

bevat namen van tussenschakels, vragers en aanbieders. De informatie kan

men op postcodegebied selecteren. en is openbaar.34

Het Bureau Heffingen registreert de hoeveelheid vee en bepaalt met ken-

getallen de mestproduktie. Op basis van de meststoffenwet zijn mestprodu-

centen, -handelaren, beheerders van mestopslagvoorzieningen en bepaalde

categorieën van mestgebruikers verplicht gegevens bij te houden over

geproduceerde, afgeleverde, afgenomen en gebruikte hoeveelheden mest.

De AID heeft de taak naleving van meststoffenwetgeving te controleren. Daar-

toe wordt bij Bureau Heffingen op verschillende niveaus de omvang van de

mestproduktie in kaart gebracht. Deze cijfers worden vergeleken met de

34 Voorde bewerking van bestanden brengt de mestbank de opdrachtgever kosten in rekening.

Voorde gedachtenbepaling zijn de kosten vanéén overzicht van één gemeente per jaar f 150,--

exclusief BTW. Speciale prijsafspraken kunnen worden gemaakt.
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Tabel 16: Akkerbouwbedrijven
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bedrijven aantal meest voorkomende meest voorkomende

plaats omvang

akkerbouwbedrijven 36 Hoofddorp (8) 1 pers. (14)

Nieuw Ven. (10) 2-4 pers. (21)

verwerkingscapaciteit van de producenten en de bij de Mestbank geregis-

treerde meststromen. Verschillen in deze aantallen leiden tot inzicht in

mogelijke overtredingen.

Bij de beschrijving van de markt van bodemverbeteraars in Kennemerland

zijn bovenstaande informatiebronnen niet gevraagd om regiospecifieke

informatie te leveren. Gegeven het doel van onderzoek is geen informatie

verzameld op bedrijfsniveau. Wij hebben volstaan met het consulteren van

de Kamer van Koophandel om - gegeven de beschreven risicofactoren - zicht

te krijgen op aantallen bedrijven op de markt van bodemverbeteraars in

Kennemerland, de grootte van bedrijven in aantallen werknemers en de

plaats van vestiging.

7.5.2 Vragers

Akkerbouwbedrijven

In de politieregio Kennemerland zijn 36 akkerbouwbedrijven gevestigd. De

helft hiervan bevindt zich in Hoofddorp (8) en Nieuw Vennep (10). Ruim

de helft van deze bedrijven heeft een omvang van 2 tot 4 personen. Bij de

overige bedrijven is meestal één persoon werkzaam (zie tabel 16).

7.5.3 Aan bieders

Rundvee, kleinvee en varkensfokkerijen

Het aantal intensieve veehouders in de regio Kennemerland is gering. Totaal

zijn er 10 bedrijven in de categorie rundvee, kleinvee en varkensfokkerijen.

Veelal gaat het om kleine bedrijven, van zo'n 2 tot 4 personen (tabel 17).

Baggerbedrijven
In de regio Kennemerland zijn 5 baggerbedrijven gevestigd. De bagger-

bedrijven hebben meestal een kleine personele omvang (tabel 18).
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Tabel 17: Rundvee, kleinvee en varkensfokkerijen

1 06

bedrijven aantal meest voorkomende

plaats

meest voorkomende

omvang

rundvee-, kleinvee- en

varkensfokkerijen

10 Heemskerk (2)

Vijfhuizen (2)

2-4 pers. (5)

Tabel 18: Baggerbedrijven

bedrijven aantal meest voorkomende

plaats

meest voorkomende

omvang

baggerbedrijven 5 Aalsmeer (2) 2-4 pers. (3)

In de regio is één baggerbedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

dat naast baggeren tevens actief is op (twee) andere terreinen, te weten:

goederenwegvervoer en laden/lossen/overslag ten behoeve van binnen-

scheepvaart (zie hiervoor ook de tabel in bijlage 9).

7.5.4 Tussenschakels

Loon werkbedrijven

In de regio Kennemerland zijn 58 loonwerkbedrijven gevestigd die werken

ten behoeve van de land- en tuinbouw. De meeste hiervan bevinden zich in

Hoofddorp en Aalsmeer. Van de loonwerkbedrijven is 65% een eenmanszaak.

Over het algemeen gaat het om kleine bedrijven, variërend van 1 tot 4

personen (tabel 19).

Handelaren in meststoffen

In de regio zijn 5 groothandelaren in meststoffen aanwezig. Ook hier gaat het

weer om kleine bedrijven. In Hoofddorp zijn 2 groothandelaren gevestigd

(tabel 20).

In Kennemerland is één tussenhandel in meststoffen gevestigd. Bovendien

staat er bij de Kamer van Koophandel tevens een kunstmeststoffabriek

ingeschreven. Dit betreft een BV zonder werkzame personen.
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Tabel 19: Loonwerkbedrijven

bedrijven aantal meest voorkomende

plaats

loonwerkbedrijven 58 Aalsmeer (8)

Hoofddorp (10)

Tabel 20: Groothandel meststoffen

107

meest voorkomende

omvang

1 pers. (21)

2-4 pers. (20)

bedrijven aantal meest voorkomende meest voorkomende

plaats omvang

groothandel meststoffen 5 Hoofddorp (2) 2-4 pers. (3)

Tabel 21: Veem- en pakhuisbedrijven

bedrijven aantal meest voorkomende meest voorkomende

plaats omvang

veem- en pakhuisbedrijf 91 Haarlem (29) 1 pers. (13)

2-4 pers. (23)

5-9 pers. (10)

Veem- en pakhuisbedrijven

In Kennemerland zijn 91 veem- en pakhuisbedrijven gevestigd. Een derde

hiervan bevindt zich in Haarlem. Het gaat bij de veem- en pakhuizen in de

regio veelal om kleine bedrijven (tot 10 mensen; zie tabel 21).

Zes veem- en pakhuisbedrijven verrichten tevens andere activiteiten. Het

gaat hier in vrijwel alle gevallen om activiteiten op het gebied van het

goederen wegvervoer (zie bijlage 9). Twee uitzonderingen zijn: een veem- en

pakhuisbedrijf dat naast goederenwegvervoerder tevens aannemer is voor

grond, water- en wegenbouw en een veem- en pakhuisbedrijf dat naast

goederenwegvervoerder tevens als groothandel in zand en grind staat
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het merendeel van de veem- en

pakhuiscombinaties is in Haarlem, Hoofddorp en op Schiphol gevestigd.
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Tabel 22: Goederenwegvervoer

bedrijven aantal meest voorkomende meest voorkomende

plaats omvang

vrachtautodienst 133 Haarlem (30) 1 pers. (60)

Hoofddorp (35) 2-4 pers. (27)

melkvervoer van veehouder

naar fabriek 1 Velserbroek 10-19 pers. (1)

verhuisbedrijven 15 Haarlem (10) 2-4 pers. (4)

goederenwegvervoer (overig) 232 Beverwijk (25)

5-9 pers. (5)

1 pers. (63)

Haarlem (23) 2-9 pers. (88)

Hoofddorp (24) 10-19 pers. (35)

20-49 pers. (30)

Goederenwegvervoer

De bedrijven in de categorie goederenwegvervoer in de regio Kennemerland

zijn onder te verdelen in vier typen transportbedrijven, te weten: vrachtauto-

dienst, melkvervoer, verhuisbedrijven en overig goederenwegvervoer. In

totaal zijn 133 vrachtautodiensten in de regio gevestigd (met name in

Haarlem en Hoofddorp). De meeste hiervan zijn eenmanszaken.

Tevens zijn 15 verhuisbedrijven in de regio gevestigd. Ook hier gaat het om

kleine bedrijven (tot 10 mensen). De groep `goederenwegvervoer overig' is

verreweg de grootste groep in deze categorie: 232 vervoersbedrijven zijn in

de regio werkzaam (tabel 22).

Zoals eerder is gebleken staat een aantal goederenwegvervoerders bij de

Kamer van Koophandel tevens ingeschreven als veem- en pakhuisbedrijf.

Het gaat om zo'n 5% van de goederenwegvervoerders (zie ook bijlage 9).

'Expediteur', 'cargadoor', bevrachter

In de regio is een groot aantal bedrijven (248) gevestigd onder de noemer

'expediteur', 'cargadoor' en bevrachter. De aanwezigheid van de luchthaven

Schiphol is hier voor een belangrijk deel debet aan. De meeste van deze

bedrijven zijn in of rondom Schiphol gevestigd. Het merendeel van de

bedrijven betreft kleine ondernemingen met een omvang variërend van 1

tot 10 personen. Bij een kwart van de bedrijven zijn meer dan 10 personen

werkzaam (tabel 23).
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Tabel 23: Expediteur, cargadoor, bevrachter
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bedrijven aantal meest voorkomende meest voorkomende

plaats omvang

expediteur, cargadoor, bevrachter 248 Hoofddorp (53) 1 pers. (58)

L Schiphol (110) 2-9 pers. (105)

10-19 pers. (40)

7.6 Samenvatting en conclusie

Op de markt van bodemverbeteraars worden dierlijke meststoffen en niet

dierlijke meststoffen, zoals slib en gecomposteerde afvalstoffen, verhandeld.

Aan de vraagzijde van de markt onderscheiden we bedrijven in de land- en

tuinbouw, waar de stoffen een directe toepassing vinden voor het bemesten

van het land. Aan de aanbodzijde bevinden zich de producenten van mest:

de intensieve veehouderij, composteerbedrijven, baggerbedrijven en

zuiveringsbedrijven.

Naast vragers en aanbieders zijn op deze markt tussenschakels actief, met

name mest- of composttransportbedrijven, loonwerkbedrijven (als uitrijders

van mest) en beheerders van opslagvoorzieningen, zoals silo's, mestbakken

en veem- en pakhuizen. Op de markt van bodemverbeteraars kunnen de

volgende criminele handelswijzen worden gepleegd:

- geen of geen passende be- of verwerking van meststoffen (mengen);

- ontdoening van meststoffen buiten de vergunde en gereguleerde kanalen

om;

valselijk benoemen van meststoffen.

Er bestaan factoren die een risico inhouden op de markt van bodemver-

beteraars. Zo is de economische situatie van bedrijven die op deze markt

opereren van belang. Met de economische situatie hangt samen het stelsel

van heffingen en de acceptatie hiervan door hen die de heffingen moeten

opbrengen. Verder zijn er vele tussenschakels die diensten aanbieden.

Variëteit van afvalstromen en ketenbeheer vormen eveneens marktspecifieke

risicofactoren. Tussenschakels zijn meer dan individuele bedrijven in staat

zich te richten op ketenbeheer en het afnemen van een grote variëteit aan

afvalstoffen.
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In Kennemerland zijn op de markt van bodemverbeteraars meer dan 700

marktdeelnemers actief. Kennemerland is een regio die vooral bodemver-

beteraars gebruikt en minder `produceert'. In totaal zijn in de regio meer dan

150 loonwerkbedrijven, handelaren in meststoffen en veem- en pakhuis-

bedrijven als tussenschakels en als belangrijkste groep nog-niet-daders

gevestigd.



8

De wildlife-markt

De wildlife-markt omvat de markt van vraag naar en aanbod van uit het wild

afkomstige dier- en plantensoorten en daarvan afgeleide produkten.

Vanuit de optiek van zware milieucriminaliteit spitst dit hoofdstuk zich toe

op de handel in beschermde inheemse en uitheemse specimina.35 Datgene

wat particulieren aan vakantieherinneringen importeren - slangeleren

tassen of horlogebandjes, geprepareerde schildpadden, ivoren objecten -

blijft buiten beschouwing. Ook het dierenwelzijnsaspect en de (onbewuste

of onbedoelde) biotoopvernietiging zonder winstbejag vallen buiten het

kader van dit onderzoek.

In dit hoofdstuk geven we eerst een uiteenzetting van kenmerken en om-

geving van de wildlife-markt (8.1). Een beschrijving van relevante wet- en

regelgeving maakt hiervan deel uit. In de daarop volgende paragraaf (8.2)

beschrijven we welke marktdeelnemers zijn te onderscheiden. Vervolgens

gaan we in op handelswijzen van marktdeelnemers (8.3) en marktspecifieke

risicofactoren (8.4). Paragraaf 8.5 is gewijd aan de beschrijving van de

wildlifemarkt in de politieregio Kennemerland. Hèt hoofdstuk wordt

afgesloten met een samenvatting en enkele conclusies (8.6).

8.1 Kenmerken van de markt en marktomgeving

8.1.1 Marktomgeving: wettelijke maatregelen

Over-exploitatie

De afgelopen decennia zijn veel dier- en plantensoorten uitgestorven of

op de rand van uitsterven gebracht door onder meer roofbouw van natuur-

gebieden36. De mate waarin dieren en planten aan de natuur worden ont-

trokken door overbevissing, overbejaging en verzameling overschrijdt in

veel gevallen de natuurlijke draagkracht.
De drijfveer achter roofbouw is vaak de internationale handel. De toege-

nomen transportmogelijkheden maken het mogelijk in korte tijd veel dieren

35 Het betreft hier zowel levende als dode exemplaren, als alle delen hiervan, evenals alle

produkten die uit levende of dode dieren/planten zijn verkregen of ervan zijn vervaardigd.

36 Andere oorzaken zijn uitbreiding vanlandbouwgronden, houtexploitatie en milieuvervuiling.
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en planten uit de producerende landen - veelal ontwikkelingslanden - te

transporteren naar de consumerende landen. Dit zijn vooral de rijke

westerse landen in Europa, Noord-Amerika en Japan.

Bij de handel in wildlife gaat het niet alleen om levende handel (planten,

vogels, reptielen, insekten of vissen) maar ook om dode handel (bijvoorbeeld

opgezette dieren, schelpen, koralen, ivoor en huiden).

De handelswaar vindt ondermeer een weg naar dierentuinen, musea en

tuincentra, naar particulieren zoals plantenverzamelaars, vogelhouders en

aquariumhouders, maar ook naar onderzoeksinstituten en industrieën die

dierlijke- en plantaardige produkten37 verwerken.

CITES

Uit ongerustheid over de roofbouw op natuurgebieden kwam begin jaren

zeventig in Washington de Convention on International Trade in Endangered

Species of wild fauna and flora (CITES) tot stand. De conventie wil de inter-

nationale handel in bedreigde, in het wild levende dier- en plantensoorten

beperken en heeft regels opgesteld waaraan de handel zich dient te houden.

In 1984 heeft Nederland het verdrag geratificeerd. Op het moment telt CITES

126 `partijstaten'. Onder het verdrag vallen ongeveer 3.000 dier- en 30.000

plantensoorten die zijn opgenomen in drie Appendices (ofwel CITES-lijsten):

- CITES-lijst 1 bevat soorten die met uitsterven worden bedreigd. De

handel in deze soorten is aan zeer strenge regels gebonden en wordt

slechts bij hoge uitzondering toegestaan.38

- CITES-lijst 2 bevat soorten die niet direct met uitsterven worden

bedreigd, maar waarbij dit wel kan gebeuren als de handel in deze

soorten niet aan banden wordt gelegd.39

- CITES-lijst 3 bevat soorten die bescherming genieten op verzoek van een

37 Zoals kruiden en medicinale planten t.b.v. resp. de homeopathische geneeskunde en de

farmaceutische Industrie. Zie: Lewington, 1993.

38 Bijvoorbeeld ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek gericht op het verkrijgen van

kennis over de betrokken diersoorten, voor zover dit relevant is voor het voortbestaan van

deze soorten. Ook is handel in deze soorten toegestaan ten behoeve van educatieve doeleinden

zoals een dierentuin of museum, of ten behoeve van fokprojecten die overigens altijd moeten

worden gesteund door natuurbeschermingsorganisaties. Handel voor commerciële doeleinden

is niet toegestaan.

39 Lijst 2 bevat onder meer ondersoorten en look-alikes. Deze laatsten zijn soorten die een

zodanige gelijkenis vertonen met soorten van CITES-lijst 1 en 2, dat ook de handel in dergelijke

dieren en planten moet worden gereguleerd ter bescherming van de wèl bedreigde soorten.
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bepaald land.40 De andere partijstaten moeten hierdoor eveneens de

handel in deze soorten controleren.
Over de handel in bovengenoemde CITES-soorten zijn wereldwijd afspraken

gemaakt. Daarnaast hebben de EEG-landen besloten tot een aantal extra

verordeningen terwijl de Nederlandse wetgeving nog weer verdergaande

beschermingsmaatregelen treft (Ministerie van Landbouw en Visserij, 1988).

Nederlandse wetgeving

In Nederland is de bescherming van de uitheemse soorten geregeld in de

Wet Bedreigde Uitheemse Diersoorten (BUD) en het In- en Uitvoerbesluit

bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten. Op de CITES-lijsten staat een

aantal Nederlandse inheemse dier- en plantensoorten. Voor deze soorten

zijn de bepalingen van de Vogelwet, Jachtwet, Visserijwet en Natuurbescher-

mingswet van toepassing.

De belangrijkste bepaling onder de Nederlandse wetgeving is, dat de handel

in planten en dieren (en produkten daarvan) die met uitsterven zijn bedreigd

is verboden. Slechts om 'zeer gewichtige redenen' wordt handel toegestaan.

In Nederland geldt behalve een handelsverbod voor levende exemplaren van

deze bedreigde (CITES-1) soorten, bovendien een bezitsverbod.41

De handel in minder bedreigde dier- en plantensoorten is toegestaan maar

aan beperkingen en regels gebonden. Voor de handel hierin moet toestem-

ming worden verleend door middel van vergunningverlening, terwijl bij

invoer bovendien een uitvoervergunning van het land van herkomst moet

worden overlegd aan de Nederlandse vergunningverlenende instantie.

Voor in gevangenschap gefokte en gekweekte dieren en planten gelden

minder strenge regels. In die gevallen volstaat een fok- of kweekcertificaat.42

40 Zo staat er op de nationale vlag van Ghana een vogel die in dat land een beschermde status

heeft gekregen terwijl het niet tot de bedreigde soorten behoort.

41 De Wet BUD biedt de mogelijkheid hierop ontheffing te verlenen. Een bezitsontheffing heeft

betrekking op een met name genoemde eigenaar, dier en verblijfplaats. Bij verandering van één

van deze gegevens (zoals geboorte in gevangenschap, sterfte, ruil, wijziging verblijfplaats) moet

ontheffing worden aangevraagd. Dierentuinen beschikken over een 'ruime ontheffing', wat wil

zeggen dat zij niet bij elke verandering opnieuw ontheffing hoeven aan te vragen. Het CITES-

bureau houdt door middel van de jaarverslagen van de dierentuinen zicht op de activiteiten

c.q. veranderingen.

42 Om toestemming te krijgen voor de In- of uitvoer van gefokte- en gekweekte uitheemse soorten

moet de aanvrager aantonen dat de dieren en planten resp. In gevangenschap zijn gefokt of

kunstmatig zijn gekweekt. Bijvoorbeeld door middel van foto's, kweekverslagen in vak- of

liefhebbersbladen of verklaringen van deskundigen.
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Vergunningverlening

Het CITES-bureau Nederland43 is de beheersinstantie die verantwoordelijk is

voor de afgifte van vergunningen en ontheffingen. Daarnaast verstrekken de
Plantenziektekundige Dienst en het Bedrijfschap voor de Groothandel in

Bloemkwekerijprodukten de documenten voor uitvoer van een aantal veel

gekweekte plantensoorten.

De gegevensverwerking bij de vergunningverleners is nog niet geautomati-

seerd zodat op dit moment geen exacte gegevens voorhanden zijn over het

aantal verstrekte vergunningen, ontheffingen en certificaten. Volgens het

CITES-bureau is er de laatste tien jaar een toename te constateren van

ontheffingen voor reptielen. Daarentegen neemt de handel in kleine

zangvogels iets af.

Bij legale wildlife-handel wordt de handel volgens de wettelijke regels

uitgevoerd. Het illegale circuit daarentegen onttrekt zich aan controle. We

spreken van illegale wildlife-handel wanneer wettelijk beschermde soorten

uit het wild worden gehaald en zonder de benodigde vergunningen op de

handelsmarkt verschijnen.

In de praktijk is de wet- en regelgeving alsmede het stelsel van vergunning-

verlening gecompliceerd en onoverzichtelijk. Zo heeft Nederland haar eigen

regels, zijn voor handelsbetrekkingen met en binnen Europa aparte EG-

verordeningen van toepassing terwijl de regelgeving per CITES-partijstaat

verschilt. Dit heeft tot gevolg dat controle op de naleving van wet- en regel-

geving soms moeizaam verloopt.44

43 Het CITES-bureau is een dienst bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en visserij,

Directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna.

44 Een probleem bij de handhaving is bijvoorbeeld dat wel de invoer maar niet het bezit van

CITES-2 soorten Is verboden. Wanneer deze soorten worden aangetroffen is nauwelijks te

achterhalen of ze legaal dan wel illegaal zijn Ingevoerd. Bij planten doet dit probleem zich niet

alleen voor bij CITES-2 soorten maar ook ten aanzien van planten van lijst 1. Omdat voor lijst-1

planten geen bezitsverbod geldt (zoals bij dieren het geval is) Is er geen juridische mogelijkheid

om op te treden wanneer een handelaar bedreigde CITES-1 planten verkoopt, tenzij te bewijzen

valt dat de handelaar de planten illegaal heeft Ingevoerd. De invoering van de nieuwe Wet

BUDEP (die inmiddels door de Eerste Kamer is goedgekeurd) beoogt hierin verbetering te

brengen: de wet BUD wordt onder de WED gebracht als gevolg waarvan delicten misdrijven zijn,

er kunnen zwaardere straffen worden opgelegd, de opsporingsbevoegdheden worden verruimd

(aftappen, huiszoekingsbevel) en er zal sprake zijn van een omgekeerde bewijslast (verdachte

moet zelf bewijzen over legale exemplaren te beschikken).
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8.1.2 Kenmerken van de wildlife-markt
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Omvangrijke handel in planten en dieren

De wereldmarkt van de wildlife-handel heeft een enorme omvang. Ter

illustratie en volgens schatting (CRI, 1992). worden jaarlijks de volgende

aantallen dieren verhandeld (per deelmarkt):

- vogels (4 miljoen);

- reptielen (10 miljoen);

- vissen (350 miljoen tropische vissen);

- overige: primaten (apen: 40.000), pelsdierhuiden (15 miljoen),

slagtanden (van minimaal 90.000 olifanten).

Bij de handel in vogels gaat het voornamelijk om papegaaien, zangvogels,

waterwild en roofvogels. Bij de deelmarkt 'reptielen' kan men denken aan

slangen en hagedissen terwijl op de deelmarkt'vissen' grote hoeveelheden

tropische vissen, exotische schelpen en koraal worden verhandeld.

Daarnaast omvat de wildlife-handel onder meer apen, andere bedreigde

zoogdieren, pelsdieren (huiden) en ivoor in de vorm van slagtanden van

olifanten.

Dieren worden zowel dood als levend verhandeld. Een voorbeeld van 'dode

handel' is een partij van 1,9 miljoen ingevroren ringmussen, per schip vanuit

China geïmporteerd in Nederland om uiteindelijk te belanden in Italiaanse

grootkeukens.45

Daarnaast vindt handel in delen en produkten van dieren plaats. Als voor-

beeld geldt de handel in beschermde vogel- en reptielsoorten in de vorm van

bevruchte eieren. Een ander voorbeeld betreft de handel in pillen: hoorn van

neushoorns wordt tezamen met plantaardige stoffen verwerkt in pillen welke

gretig aftrek vinden in China.

Naast dieren verdwijnen tal van wilde planten uit de natuur. Per jaar worden

naar schatting 1 miljoen wilde orchideeën verhandeld. Daarnaast vindt

handel plaats in cactussen, knollen en bollen. Elk jaar worden miljoenen
bloembollen in het wild verzameld om de markt van tuinplanten te voor-

zien. Uit onderzoek (Read, 1989) blijkt dat Turkse boeren jaarlijks tientallen

miljoenen sneeuwklokjes, winterakonieten, cyclamen en aronskelken in de

bossen op de berghellingen van Turkije verzamelen. Ongeveer tweederde van

45 Peeters, 1994. Dein China voorkomende ringmus is precies dezelfde soort als die in Europa

voorkomt. Volgens de Vogelwet 1936 is deze vogel in ons land beschermd en is het verboden

het dier 'onder zich te hebben, te vervoeren,1n-, uit- of door te voeren'.
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de Turkse bloembollen komt naar Nederland waar ze wordt afgezet op de

binnenlandse markt of wederom wordt uitgevoerd.46
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Kwetsbare handel

Er worden veel meer planten en dieren aan de natuur onttrokken dan in

de handelsstroom terecht komen. Dit komt omdat tijdens het vangen en

transporteren veel handelswaar dood gaat (tussen de 10 en 70%: CRI, 1992).

Vooral bij de handel in levende dieren bezwijken er veel voordat zij de klant

bereiken. Om sterfte tijdens het transport te verminderen is in 1990 de Rege-

ling Luchtvervoer Dieren van kracht geworden. In het kader daarvan heeft

de IATA, het overkoepelend orgaan van luchtvaartmaatschappijen, normen

opgesteld voor het vervoer van dieren door de lucht (onder andere met

betrekking tot de temperatuur van de laadruimte, vloeroppervlak van kisten

of dozen, ventilatie, en dergelijke).47 Bij de illegale handel in wildlife echter

worden de gestelde normen vaak overtreden, bijvoorbeeld omdat geen

gebruik wordt gemaakt van exporteurs of luchtvaartbevrachters die bekend

zijn met het vervoer van wildlife. Bovendien brengt het illegale karakter met

zich mee dat dieren worden verstopt met alle gevolgen van dien. Herhaal-

delijk treffen de douane enAID grote partijen dode dieren aan.

Eenmaal in Nederland aangekomen blijven planten en dieren bij de klant

niet lang in leven. De schatting is dat de gemiddelde levensduur van in het

wild gevangen en geïmporteerde vogels minder is dan één jaar.48 De hoge

46 De import van deze CITES-2 bollen gebeurt legaal. Handel hierin is toegestaan omdat'de natuur

het aan kan'. Wel heeft Turkije hiertoe een quotum vastgesteld van max. 15 miljoen bollen per

jaar. Natuurbeschermingsorganisaties zijn inmiddels doende teeltprojecten in Turkije op te

starten die er op langere termijn toe moeten leiden dat de bolgewassen op een verantwoorde

wijze worden geproduceerd en dat het verzamelen uit het wild tot het verleden zal gaan

behoren (Bond van Bloembollenhandelaren, 1992).

47 Overigens heeft een groot aantal luchtvaartmaatschappijen - na acties van Vogelbescherming

Nederland - het vervoer van wildvangvogels stopgezet. Als gevolg hiervan kan het vervoer van

wildlife vrijwel uitsluitend nog plaatsvinden via chartervluchten. Er zijn voorbeelden van

handelaren die zelf een vliegtuig charteren om een vracht vogels te vervoeren (de Volkskrant,

8/6/94). De vogelsterfte ten gevolge van ondeskundigheid is daarbij groot. Mits aan een aantal

voorwaarden is voldaan, kunnen vluchten ook 'succesvol' verlopen. Onder auspiciën van

DIBEVO, de landelijke branche-organisatie voor onder andere de dierenhandel, heeft een

proefneming plaatsgevonden waarbij een legale zending exotische wildvangvogels (waaronder

CITES-soorten) werd getransporteerd van Suriname naar Nederland. Na aankomst bleek een

sterfte van slechts 0,26% (Schouten en Van Dijk, 1993).

48 Al met al is na een jaar nog slechts één procent van alle geïmporteerde wildlife-vogels in leven.
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sterfte van wildlife bij de klant brengt met zich mee dat de vraag naar wilde

planten en dieren blijft voortbestaan. Ook wanneer er wordt gekweekt met

uitheemse soorten, is er een blijvende vraag naar wilde exemplaren omdat

af en toe 'het bloed ververst moet worden'. Het gevolg is dat de handel in

wildlife een blijvend en levendig karakter draagt.

Wereldwijd vertakt handelsnetwerk en snelheid

De internationaal georiënteerde wildlife-markt kenmerkt zich door een

wereldwijd vertakt handelsnetwerk en snelheid. De aard van de handel -

veelal levende organismen - maakt snelle handel noodzakelijk.

Gezien de oorsprong van de handelswaar - wilde exotische planten en dieren

- zijn er intensieve handelsstromen tussen Aziatische en Afrikaanse landen

en westerse landen. Op deze markt neemt Nederland een vooraanstaande

positie in.
Wat planten betreft is Nederland traditioneel hèt centrum van de wereld-

handel. De export betreft vooral gekweekte bollen, cactussen en orchideeën

die allemaal onder CITES vallen.49 Ook de import betreft ondermeer

gekweekte cactussen afkomstig van de Canarische Eilanden en orchideeën

uit Thailand. Uit onderzoek (Jenkins, 1993; CRI, 1992) blijkt dat kwekers zich

niet beperken tot geteelde soorten. Regelmatig wordt aanbod geconstateerd

van uit het wild afkomstige planten. De wilde plantensoorten worden vooral

geïmporteerd vanuit Australië, Indonesië, Thailand, Brazilië, Hong Kong,

Suriname en Mexico.
Voor de dierenhandel is illustratief dat Nederland in 1988 een derde plaats

innam op de wereldranglijst van CITES-vogels importerende landen

(Hochstenbach, 1992). De import van exotische vogels in Nederland bestaat

bijna geheel uit wildvang, voornamelijk afkomstig uit Argentinië, Senegal,

Tanzania en Indonesië. Ook spelen Nederlandse wlldlife-handelaren een

Vogelbescherming Nederland wijst in haar rapportage op een 'pre-exportsterfte' - dit Is de

sterfte van wilde vogels bij het vangen en bij de opslag voordat zij op transport worden gezet -

van 50%. Van de overgebleven vogels sterft 12-27% tijdens het transport (door ventilatiegebrek,

stress of onjuiste behandeling) en tijdens de quarantaine (door infectieziekten). Tenslotte

wordt de vroegtijdige dood van vogels bij de consument veroorzaakt door stress, latente ziekten

en onkundige of onzorgvuldige verzorging. Volgens sommige deskundigen 'houdt de kennis

van de koper op bij het bedrag dat voor de vogel betaald moet worden' (Hochstenbach, 1992;

Bos, 1990).

49 Nederland produceert elk jaar 3.5 miljoen orchideeën, meer dan20 miljoen cactussen en ruim

8 miljard bollen (Jenkins, 1993).
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prominente rol bij de export van wildlife-dieren. Enerzijds omdat Nederland

veel exotische diersoorten kweekt (de vogelexport uit Nederland bestaat

voor 90-95% uit gekweekte vogels), anderzijds omdat Nederland een

belangrijk doorvoerland is.50

Herhaaldelijk blijkt dat Nederlandse handelaren een leidende rol spelen bij

de import en doorvoer van wildlife; zij zijn de spin in het web van de inter-

nationale wildlife-handel. Nederland kan bogen op een uitstekende infra-

structuur en kan functioneren als 'parkeerplaats' binnen Europa.51 De

vooraanstaande positie van ons land sluit in dat gebruik wordt gemaakt van

omtrekkende handelsbewegingen. Dieren worden bijvoorbeeld gevangen in

Afrika, via Nederland getransporteerd naar Japan, terwijl de gehele operatie

vanuit Nederland wordt gecodrdineerd.52 Via Nederland is de snelheid van

handel gegarandeerd.

Sterke segmentatie

Een ander kenmerk van de wildlife-handel is de sterke segmentatie. In

Nederland zijn drie grote netwerken van handelaren te onderscheiden: op

het gebied van vogels, reptielen en planten.53 Combinaties van handels-

stromen komen nauwelijks voor. Uitzondering vormen enkele handelaren

die zich hebben toegelegd op zowel reptielen als cactussen met het oog op

het inrichten van terraria. Mogelijke redenen voor de segmentatie zijn de

specifieke kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het vangen,

transporteren en verhandelen van soorten. Ook bij de illegale handel in

wildlife blijven handelaren op hun 'eigen terrein'. Dit heeft te maken met

het feit dat men voor de illegale handel van wildlife gebruik maakt van
dezelfde handelskanalen als voor de legale handel.

50 In 1988 was 20% van de Nederlandse import van CITES-vogels bestemd voor doorvoer naar

andere Europese landen, het Midden-Oosten en Japan.

51 Bij transitohandel vindt er in Nederland geen controle plaats op binnengekomen wildlife. Veel

handelswaar wordt In Nederland 'geparkeerd' om van hieruit vervoerd te worden naar landen

binnen en buiten Europa.

52 Omtrekkende bewegingen hebben bij illegale handel in wildlife als bijkomend 'voordeel' dat de

afnemer de leverancier moeilijk kan traceren (uitwissen van sporen).

53 Daarbinnen blijken handelaren zich gespecialiseerd te hebben in een bepaalde categorie

wildlife. Bij de dierenhandel onderscheiden zich handelaren in (a) reptielen en amfibieën, (b)

vogels, (c) dierentuindieren, (d) vissen en schelpen. De plantenhandel kent gespecialiseerde

handelaren in (a) cactussen, (b) orchideeën, (c) vetplanten en (d) overige plantensoorten

waaronder bollen. (CRI, 1992).
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Elk marktsegment vertegenwoordigt een netwerk van binnenlandse en

buitenlandse contacten. Het is een circuit waarin iedereen elkaar kent.

Groothandelaren zijn uitstekend op de hoogte van elkaars activiteiten:

zij weten wie welke soorten te koop heeft, welke aantallen van welke uit-

heemse soorten binnen Nederland aanwezig zijn en waarmee met succes

is gekweekt. Hoewel per segment de concurrentie tussen handelaren groot

is, informeert men elkaar over de mogelijkheden. Binnen verschillende

marktsegmenten wordt gebruik gemaakt van dezelfde douanebeambten,

routes en koeriers.
De omvangrijke lijnen naar het buitenland lopen niet via tussenpersonen.

De meeste importeurs onderhouden zelf rechtstreekse contacten met de

exporteurs uit de herkomstgebieden.

Omvangrijke geldmarkt

Met de handel in wildlife is een forse geldmarkt gemoeid. Deze internatio-

nale handel heeft een wereldomvang van ongeveer 10 miljard gulden per

jaar. Naar schatting is een derde hiervan illegaal.54 Het illegaal handelen in

wildlife is aantrekkelijk omdat er enorme winsten zijn te behalen. Vooral aan

het einde van de handelsketen is het financieel voordeel groot. We geven een

aantal voorbeelden.55

Voor een Flamingo (CITES-2) uit Tanzania ontvangt de vanger f 10,- per

vogel, de exporteur vraagt f 100,- terwijl de handelsprijs in Europa f 250,-

per vogel bedraagt. Hierbij moet worden opgemerkt dat het om handel gaat

in soms duizenden vogels tegelijk. Uit de VS worden box turtles ingevoerd.

Bij inkoop kost deze schildpad 5 dollar, in de verkoop brengt het dier ƒ 200,-

op. Een gorilla tenslotte (CITES-1 soort) wordt in het land van herkomst

tegen een luttel bedrag gekocht terwijl de marktwaarde momenteel een half

miljoen gulden bedraagt.

Ook bij de handel in wilde planten is het economisch voordeel groot.

Bepaalde soorten orchideeën brengen per stuk al honderden tot duizenden

54 Jaeger, 1992. De omvang van de illegale financiële handelsstroom is echter nauwelijks te

schatten. Dat deze gegevens niet bekend zijn heeft alles te maken met het gegeven dat door

handelaren zowel legaal als illegaal wordt gehandeld. Volgens DIBEVO staat het vast dat de

illegale omzet de legale omzet vele malen overtreft. De CRI wijst erop dat de winsten uit de

illegale wildlife-handel op de tweede plaats komen na de inkomsten uit de handel In

verdovende middelen.

55 Ontleend aan: Peeters, 1993a; CRI, 1992.
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guldens op.56 Het is zeer lonend om bijzondere en zeldzame plantensoorten
(gratis) uit de natuur te halen. Enkele handelaren werden op Schiphol aan-

gehouden met koffers vol wilde beschermde cactussen uit Mexico, met een

verkoopwaarde van een ton per koffer.

De CITES-regelingen die tot doel hebben de handel in wildlife te reguleren en

hiermee te beperken, hebben ook negatieve effecten: bepaalde soorten zijn

schaars, krijgen een beschermde status en raken hierdoor zeer gewild. Door

handelaren worden vervolgens hoge prijzen gevraagd. De hyacintara (een

papegaaiesoort) was in het verleden een impopulaire kooivogel. Nu deze

soort zeldzaam is (bedreigde diersoort CITES-1 lijst), is hij zeer gewild en is

het geen uitzondering dat verzamelaars tienduizenden guldens per stuk

ervoor betalen. Onlangs is door een opsporingsdienst geconstateerd dat

hyacintara's zelfs voor f 115.000,- per stuk worden verkocht.

Uiteraard is de economische problematiek binnen derde wereldlanden een

belangrijke voorwaarde voor de (illegale) wildlife-handel. In het land van

herkomst wordt door de overheid vaak niet zo nauw gekeken bij het verlenen

van uitvoervergunningen aan exporteurs. Met de handel in wildlife worden

immers harde valuta het land in gebracht.

Verwevenheid legaal en illegaal

Een opvallend kenmerk van de wildlife-handel is de grote verwevenheid

tussen het legale en illegale circuit. Veel wildlife-handelaren ontplooien

binnen een bedrijf of met gebruikmaking van een bedrijf naast bonafide ook

malafide activiteiten. Het illegaal handelen begint vaak bij handelaren die als

hobbyist met wildlife bezig zijn en af en toe voor zichzelf iets illegaal binnen-

halen. Gezien de forse winsten die ermee te behalen zijn en het feit dat

wildlife-handelaren al over de benodigde contacten en handelskanalen

beschikken, is de stap naar illegale handel klein.

In gesprek met deskundigen wijst men erop dat vrijwel iedere dierengroot-

handelaar zich bezighoudt met illegale handel, variërend van 10% illegaal tot

100%. Bij de detailhandel is illegale handel minder gebruikelijk, hoewel het

ook hier toeneemt. Onder meer omdat de snel uitbreidende malafide

handelspraktijken tot omzetverlies leiden in de (bonafide) dierenspeciaal-

branche (DIBEVO, 1992).

56 Voor een orchidee van de soort Paphiopedilum sanerianum is men bereid zelfs j 7000,- per

stuk te betalen (Brouwer, 1990).
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Trendgevoeligheid

Tot slot zij opgemerkt dat de vraag naar en aanbod van wildlife aan mode

onderhevig is. Het ligt voor de hand dat als de vraag naar bijvoorbeeld

geprepareerde roofvogels of vogelschedels toeneemt het marktmechanisme

tussen vraag en aanbod zijn werk doet en een nieuw marktsegment wordt

gecreëerd, dan wel nieuw leven wordt ingeblazen. Anderzijds spelen han-

delaren handig in op de rage-gevoeligheid van bepaalde soorten. Naar

aanleiding van de nieuwe film van 'Batman' werd er op grote schaal een

bedreigde vleermuissoort in Nederland op de markt gebracht terwijl ten

tijde van de televisieserie 'The Turtles' werd gehandeld in schildpadden

van een beschermde soort.

Dit handelsmechanisme doet zich ook voor bij verwachte veranderingen in

de status van een soort. Onlangs is uitgelekt'dat een bepaalde in Madagascar

voorkomende kikkersoort op de nominatie staat voor de CITES-lijst omdat er

nog slechts 10.000 wilde exemplaren in leven zijn. De handel sprong hier
direct op in en er ontstond een ware 'heksenjacht' op deze diertjes.57

Een laatste voorbeeld betreft handelaren die zeldzame kaketoes invoerden.

Verzamelaars werden enthousiast gemaakt en wilden een exemplaar in bezit

krijgen. De handelaren verkochten de vogels echter gedoseerd (slechts hier

en daar één) waarna zij lieten weten geen exemplaren meer te hebben en

ook de komende jaren niet te kunnen bemachtigen. In werkelijkheid hadden

zij nog 20 vogels in voorraad. Op deze wijze creëerden zij bewust een

behoefte en schaarste waarmee de prijs werd opgedreven.

8.2 Marktdeelnemers

Op de wildlife-markt zijn verschillende marktdeelnemers actief. Aan de

aanbodzijde zijn groothandelaren/importeurs en (detail)handelaren te

onderscheiden. De vraagzijde van de markt wordt vooral bepaald door

particuliere afnemers. De vraag- en aanbodzijde zijn echter niet strikt van

elkaar te scheiden maar lopen deels door elkaar heen.

57 Hierdoor zijn er inmiddels circa 8000 weggeroofd. Bij enkele gesprekspartners komt de vraag

dan ook op of bedreigde soorten ermee gediend zijn ze op de CITES-lijst te plaatsen. Een

wettelijke beschermingsregel brengt een dieren- of plantensoort op ongewenste wijze onder de

aandacht van klanten en handelaren hetgeen bovendien een prijsopdrijvend effect heeft.
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Met betrekking tot de dierenhandel

De groothandel is de belangrijkste aanbieder van wildlife. Er zijn ongeveer

100 groothandelarenlimporteurs in (uitheemse) dieren waarvan meer dan de

helft op het gebied van vogels. Het handelsnetwerk in Nederland is te onder-

scheiden in enerzijds de groothandel die invoert en aan de detailhandel

levert, anderzijds de groothandel die als detailhandel optreedt door wildlife

in te voeren en direct aan particulieren te leveren. Deze laatste groothande-
laren hebben een netwerk van particuliere klanten. Zoals eerder aangegeven,

heeft de groothandel niet alleen afzet op de binnenlandse markt maar

voorziet ook andere landen van wildlife.

De dierendetailhandel is een tweede categorie marktdeelnemers die de

aanbodzijde bepaalt. Hoewel detaillisten vrager zijn ten opzichte van de

groothandel, kan de detailhandel als belangrijke aanbieder van wildlife

worden beschouwd richting eindgebruiker, namelijk de particuliere klant. Er

zijn in Nederland 2106 dieren- en aquariumspeciaalzaken en 135 ambulante

handelaren. 1

Met betrekking tot de plantenhandel

Nederland kent een groot aantal kwekers en handelaren in exotische

planten. Onder hen is echter een groep van circa 20 kwekers/handelaren/

importeurs die naast de handel in gekweekte vleesetende planten, cactussen

of orchideeën ook illegale wilde (CITES) exemplaren importeren.

Een deel van de import van wilde planten is bestemd voor de verzamelmarkt.

De handelswaar betreft bijzondere soorten of soorten die enige tijd niet

verkrijgbaar zijn geweest. Ook anticiperen handelaren op de competitie die

tussen verzamelaars heerst, door nieuw ontdekte soorten te verzamelen en

aan te bieden voordat deze in gecultiveerde vorm op de markt verschijnen.

De handelaren bedienen een internationale klantenkring en geven des-

gewenst advies hoe de illegale planten kunnen worden gesmokkeld. Voor

veel van deze plantenhandelaren is de verkoop van wilde plantensoorten

bedrijfseconomisch gezien een essentiële activiteit: het vormt hun

bestaansgrond.
Een ander deel van de handel is erop gericht zichzelf te voorzien van relatief

goedkope produkten. Alle in cultuur gebrachte plantensoorten hebben hun

oorsprong bij wilde planten. Het met zaad opkweken van exotische planten

kan een langdurige, zeer arbeidsintensieve en daardoor dure kwestie zijn. In
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de meeste gevallen is het veel goedkoper planten(stekken) of bollen uit het

wild te importeren dan in Nederland te telen.

8.2.2 Vragers

De vraag naar wildlife is voor het belangrijkste deel afkomstig van een grote

groep particuliere liefhebbers. De groep liefhebbers is gedifferentieerd en

gesegmenteerd. De hobby beperkt zich meestal tot één specifieke dier- df

plantensoort. Een enkele keer verzamelt een particulier zowel planten als

dieren. Bijvoorbeeld in het geval men tip kleine schaal een ecosysteem uit

een bepaald gebied nabootst, waarbij men naast de planten uit dat gebied

ook de reptielen die daar thuishoren aan de verzameling wil toevoegen.

Er zijn diverse redenen waarom particulieren in de hobbysfeer over wildlife

willen beschikken. Afgezien van de toegenomen vrije tijd wordt de behoefte

aan wildlife gestimuleerd doordat steeds meer mensen `verre reizen' maken

en met wildlife in aanraking komen.

Verschillende typen liefhebbers

Er zijn particulieren die zich beperken tot het houden van een gezelschaps-

dier zoals een zangvogel of een papegaai. Andere liefhebbers hebben wildlife

uit het oogpunt van vrijetijdsbesteding: om er voor te zorgen of mee te

kweken. De laatste groep van liefhebbers onderneemt serieuze kweek-
pogingen, proberen mutanten te kweken of kweken om op tentoonstellingen

hoge ogen te gooien.58 Sommige liefhebbers kweken om bij te verdienen.59

Daarnaast is er een kleine groep particulieren te onderscheiden die een

zeldzame plant of dier wil bemachtigen als statussymbool. Zo bestaat nog

steeds de vraag naar zeer bijzondere cactussen van groot formaat, als

'prestige-kamerplant' 60

58 Er zijn kwekers van vogels die bijna wetenschappelijk bezig zijn en door hun kennis over

voeding, huisvesting en fokkerij zeer goede kweekresultaten bereiken. Volgens de Geus zorgen

de kweekresultaten van een groot aantal serieuze vogelliefhebbers er voor dat aan de vraag

naar bijvoorbeeld papegaaien bijna kan worden voldaan. Hierdoor zou de Import van

wildvang-exemplaren de laatste jaren zijn afgenomen (De Geus, 1990).

59 Volgens DIBEVO zijn er circa 180.000 vogelkwekers die exemplaren kopen en verkopen ('brood-

kwekers'). Onder hen zijn mensen die een paar jonge kanaries verkopen maar ook particulieren

die met de handel In vogels 1 à 2 ton per jaar extra verdienen.

60 Overigens is de vraag naar zeer grote planten ook afkomstig van bedrijven en overheden die er

een foyer, hal, restaurant of openbare ruimte mee willen decoreren. Uit de VS worden nog
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Niet op de laatste plaats kan een categorie van liefhebbers worden genoemd

die zich gedraagt als verzamelaar. Volgens Traffic61 neemt de laatste jaren

het aantal particuliere verzamelaars toe. Bij sommigen heeft de hobby een

obsessief karakter gekregen. In het verzamelcircuit van een bepaalde dier-

of plantesoort profileren zij zich als kenner die alles op dat terrein weet en

heeft. Menigeen zal proberen steeds de meest zeldzame exemplaren te

bemachtigen en is bereid hiervoor zeer hoge bedragen neer te tellen.

Organisatiegraad

Er zijn talloze liefhebbersverenigingen en hobbyclubs die zich richten op

een bepaalde dier- of plantensoort. De meeste organisaties zijn niet expliciet

gericht op wildlife maar het kan voorkomen dat leden wildlife-exemplaren

bezitten. Het zijn meestal legale verenigingen en het komt voor dat leden

worden geroyeerd als blijkt dat zij op illegale wijze wildlife aanschaffen. Dat

neemt niet weg dat binnen de verenigingen uitwisseling plaats vindt van

kennis over de wegen die men moet bewandelen om illegale wildlife te

bemachtigen. Op relatief eenvoudige wijze kunnen verzamelaars in het bezit

komen van illegale planten- en dierensoorten. Via de vereniging of hobby-

club kan men zich door collega-verzamelaars laten informeren over hande-

laren die specifieke exemplaren leveren. De handelaar heeft vervolgens zijn

kanalen om de handelswaar te bemachtigen.

De organisaties geven eigen tijdschriften uit. Per segment en soort zijn er

verenigingsbladen waarbij het ene blad een meer wetenschappelijke invals-

hoek heeft dan het andere. Hoewel het landelijke bladen zijn bevatten zij

soms een inlegvel met `nieuws van de regionale werkgroepen'.62

De bladen zijn belangrijk voor particulieren omdat het hen veel informatie

verschaft over hun specifieke hobby. Er worden beschrijvingen gegeven van

steeds bedreigde cactussoorten uit het wild geëxporteerd naar Europa (Jenkins, 1993).

61 Traffic staat voor Trade Record Analyses of Flora and Fauna in Commerce. Deze internationale

organisatie verzamelt en analyseert gegevens over de internationale handel in wilde planten en

dieren en produkten daarvan. Daarnaast wil Traffic bijdragen aan verbetering van de naleving

van de bepalingen van de conventie van Washington, ondermeer door het publiek te

informeren.

62 Het CITES-bureau Nederland beschikt over Informatie over alle uitgebrachte tijdschriften op

het gebied van wildlife. De belangrijkste bladen die uitgegeven worden door overkoepelende

landelijke organisaties zijn: Laserta (reptielen), Succulenta (cactussen), Ned. Orchideeën

Vereniging, Ned. Ver. van Vogelliefhebbers, Ver. Avionus (watervogels/hoenderachtigen),

Parkietensociëteit, Pakara (papegaaien, kaketoes en ara's) en World Pheasant Organisation.
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bepaalde soorten wildlife, de vindplaatsen daarvan en de reizen daar naar

toe. De bladen dienen eveneens om informatie uit te wisselen over kweek-

methoden.63 In de bladen staan advertenties waarin men produkten vraagt

en aanbiedt. A priori zijn het hobby-bladen waarin meestal particulieren en

slechts incidenteel handelaren adverteren. De illegale handel adverteert niet

in die tijdschriften omdat zij een eigen netwerk heeft om illegale produkten

af te zetten.

8.2.3 Tussenschakels

Voor zover bekend zijn er vier Nederlandse wildlife-handelaren die een

internationaal georiënteerde makelaarsfunctie vervullen tussen vraag en

aanbod (ook wel animal brokers genoemd). Zij bemiddelen voor particu-

lieren en detailhandel maar ook voor universiteiten, laboratoria en dieren-

tuinen. -

Volgens DIBEVO (Dieren Benodigdheden Voeders) zijn er op de wildlife-markt

geen makelaars werkzaam in de zin van het woord, namelijk iemand die

twee partijen bij elkaar brengt en daarvoor provisie krijgt. Meestal koopt de.

'makelaar' dieren op en tracht deze voor eigen risico weer te verkopen. Zij

functioneren met andere woorden als gewone handelaar. Ook het CITES

beschouwt de betreffende 'makelaars' als gewone dierenhandelaren die de

vereiste vergunningen moeten. aanvragen.

8.3 Handelswijzen

Verstoppen van handelswaar bij luchtvervoer
Om de (levende) wildlife-handel snel op de plaats van bestemming te bren-

gen maken handelaren vooral gebruik van vervoer door de lucht. Schiphol -

en in mindere mate Zestienhoven en Beek - is een belangrijke luchthaven

63 Instanties zoals de AID en Traffic houden zich door middel van deze bladen op de hoogte van

de succesvol verlopen kweek van bepaalde soorten. Wanneer een particulier of handelaar bij de

aanvraag van een vergunning of bezitsontheffing claimt dat dieren gekweekte exemplaren zijn

terwijl over de kweekresultaten nooit is gerapporteerd, dan kan dit voor opsporingsinstanties

een signaal zijn dat het 'verdachte' handel is. De publikatie van kweekmethoden door han-

delaren en verzamelaars vindt dan ook mede plaats met het oog op het creëren van 'bewijs-

materiaal' voor het geval dat door de vergunningverlener wordt verlangd aan te tonen dat het

geen wild exemplaar is.
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voor de wildlife-handel. De AID controleert in samenwerking met de douane

de import van wildlife. Dit resulteerde in 1992 in 257 processen-verbaal

voor overtreding van de Wet BUD en het In- en Uitvoerbesluit (Algemene
Inspectiedienst, 1993). Bij de controles zijn grote partijen bedreigde planten,

dieren en produkten in beslag genomen: omdat volgens de wettelijke rege-

lingen niet in de gevonden partijen mag worden gehandeld of omdat de

importeur niet over de vereiste vergunningen beschikt.
Om de wettelijke regelingen te ontduiken is een voor de hand liggende

handelswijze het smokkelen van handelswaar. Voorbeelden van dergelijke

handelspraktijken zijn er te over. Een eenvoudige smokkelmethode is het

plaatsten van illegale handelswaar tussen (gelijk uitziende) legale handels-

waar. Maar er worden ook meer inventieve methoden toegepast. Zo werden

uit Australië afkomstige eieren van kaketoes in panties en watten op het

lichaam geplakt en via personenluchtvervoer binnengesmokkeld. In een

ander geval werd een illegale lading verstopt onder een legale lading

gevaarlijke slangen die letterlijk als dekmantel dienden.

Handelaren zoeken steeds andere smokkelmogelijkheden, zoals het plat-

spuiten van dieren zodat deze tijdens het transport geen geluid maken, het

importeren van drachtige dieren, het verstoppen van dieren in speciaal

geconstrueerde binnenkooien of tussen geheel andere handelswaar.

In verhouding tot dieren is de smokkel van wilde planten en vooral zaden

vrij gemakkelijk omdat deze in de handbagage kunnen worden meegenomen.

Omzeilen van strenge vervoerscontrole

De illegale import verplaatst zich steeds meer van Schiphol naar luchthavens

te Frankfurt, Zaventem, Parijs en Zuid-Europa. Een deel van de handel die

via deze wegen Europa bereikt wordt vervolgens per auto getransporteerd

naar Nederland. Ook is er sprake van een toename van illegale transporten

van dier- en plantensoorten vanuit of via Oost Europa.64

Als redenen voor deze veranderingen in handelsroutes wordt verwezen naar

strengere vervoersmaatregelen van luchtvaartmaatschappijen, het gegeven
dat steeds minder luchtvaartmaatschappijen met wildlife op Schiphol

64 Deze achterbakdieren kunnen zonder enige vorm van (fysieke) controle In Nederland worden

gebracht. De verkopers zijn vaak particulieren die dieren uit hun eigen Land (vooral Polen en

staten uit de voormalige Sovjet-Unie) wegroven om deze vervolgens op dierenmarkten en in

dierenzaken in Nederland af te zetten. De sterfte van dieren tijdens deze transporten Is enorm

groot.
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landen, de verscherpte controle op Schiphol65 en de open grenzen binnen

Europa. Als handelswijze valt hieruit te destilleren de verplaatsing van

handel naar voorzieningen die niet of minder regelgebonden zijn. Voor-

waarde voor deze handelswijze is dat handelaren zeer goed op de hoogte

zijn van geldende regels.

Illegaal importeren per scheepvaart en per post

De scheepvaart biedt mogelijkheden voor de illegale handel in dode dieren

en van dieren en planten afkomstige produkten waarbij snelheid van trans-

port minder noodzakelijk is. De zeehavens van Rotterdam en Amsterdam

zijn belangrijke europese aanvoerhavens voor wildlife.

Ook vindt illegale invoer van wildlife plaats via de post. Zeepost wordt hierop

gecontroleerd in Rotterdam, luchtpost komt op Schiphol binnen. Reptielen

blijken goed per post te kunnen worden ingevoerd. Zo werd bekend dat

gedurende een periode eens per week een kalenderkoker naar Nederland

werd gezonden met tien jonge slangen die een verkoopwaarde vertegen-

woordigden van f 1500,- tot f 3000,- per stuk. Slangen overleven dit trans-

port omdat ze gemakkelijk een week zonder voedsel kunnen.

Ditzelfde geldt voor planten, met name cactussen en orchideeën in hun rust-

periode. De gesmokkelde handelswaar komt uiteindelijk terecht bij hande-

laren of particulieren die deze op bestelling hebben aangevraagd. Daarnaast

zijn dierenmarkten - waarvan de markt van Barneveld een berucht voor-

beeld is - belangrijke lokaties waar wildlife-marktdeelnemers samenkomen

om de gesmokkelde of gestolen waar te verhandelen.

Onjuiste gegevens vermelden op documenten

Behalve bij het verstoppen van handelswaar zoeken groothandelaren

hun toevlucht bij andere handelswijzen, zoals het onjuist invullen van

documenten. Binnen deze context is als handelswijze te onderscheiden

het-beestje-niet-bij-zijn-naam-noemen. Er staat op het document en de

verpakking andere handelswaar vermeld dan er in zit. Wanneer handelsgoed

65 Zo worden alle wild]]fe-zendingen gecontroleerd. Soms alleen door controle van papieren,

soms door grondiger onderzoek wanneer er vermoeden van smokkel bestaat op grond van de

naam van de handelaar, de soort handelswaar of een tip van de politie, douane of het CITES-

bureau. Het aantal uitgevoerde controles door de AID in het kader van wlldlife-handel bedroeg

in 1990 5344; in 1991 en 1992 is dit aantal gestegen tot respectievelijk 7038 en 7060. In 1992 Is

ten opzichte van vorige jaren, minder vaak gewaarschuwd en vaker proces-verbaal opgemaakt.
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verpakt is, is het vrij eenvoudig om een valse benaming van plant of dier te

hanteren en daarmee controleurs om de tuin te leiden. Regels worden in dit

geval in ogenschouw genomen maar misleidend gehanteerd.

Om onjuiste gegevens op een CITES- of uitvoerdocument vermeld te krijgen

komt het voor dat in het land van herkomst mensen (bijvoorbeeld douane-
beambten) worden omgekocht.

Rommelen met naamgeving

Een variant hierop is het geraffineerd gebruik maken van niet-sluitende of

multi-interpretabele definities. Een praktijkvoorbeeld hiervan is de import

van een ondersoort van een wettelijk beschermde vogelsoort. Dat voor

ondersoorten dezelfde regels gelden als voor bovensoorten is vooralsnog

juridisch discutabel.

Wildvang in plaats van gekweekte exemplaren verhandelen

Een veel voorkomende handelswijze is om in de papieren te (laten) ver-

melden dat het om gekweekte dieren gaat terwijl het in werkelijkheid wilde

exemplaren zijn. Handelaren anticiperen hiermee op het gegeven dat het

verschil tussen kweek en wild vaak moeilijk is aan te tonen.66

Ook de illegale handel in wilde planten gebeurt in de vorm van vervalste

CITES-documenten dan wel valselijk opgemaakte verklaringen dat uit het

wild verzamelde planten geteeld zouden zijn.67

De onschuld spelen

Er zijn ook handelaren die geen poging doen om de illegale handelswaar te

verstoppen of onjuiste gegevens op een document vermeld te krijgen. Zij

gokken op een probleemloze import zonder controle. Wanneer de illegale

66 'Kweek' Is een nakomeling van twee gekweekte exemplaren. Een nakomeling of legsel van

bijvoorbeeld 1 wild en 1 kweek wordt beschouwd als wild. Bij dieren is het omslachtig aan te

tonen wat de oorsprong Is. In een enkel geval wordt door de opsporingsdienst een bloedproef

genomen om via DNA-onderzoek vast te stellen of een dier genetisch afstamt van een ten tonele

gevoerd ouderpaar. Soms wordt bij een grote partij nakweek nagegaan hoeveel legale ouder-

paren hiervoor nodig zijn en of het benodigde aantal ouderparen ook In Nederland aanwezig is.

67 Van kweek afkomstige planten zijn gemakkelijker te herkennen. Ze zijn groot, gezond en verto-

nen weinig oneffenheden, In tegenstelling tot wilde exemplaren die kleiner, meer gehavend en

aangevreten zijn en bovendien virussen vertonen. Daarentegen is met betrekking tot zaden

naderhand niet na te gaan of er gekweekt is met uit het wild afkomstige zaden of gekweekte

zaden. Ditzelfde geldt voor wilde of geteelde bollen.
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handelswaar toch ontdekt wordt, houdt men zich 'onschuldig' door te

beweren er niets van te weten ('Ik weet niet waarom men deze dieren heeft

meegestuurd', 'Ik wist niet dat deze erbij zaten, ik heb ze niet besteld' of 'De

exporteur heeft ze mij zeker cadeau gedaan'; Jaeger, 1992).

Toeristisch winkelen

Er zijn particulieren die wildlife zelf halen in het land van herkomst. Bij

verzamelaars is de kennis van wlldlife groot en men beschikt - onder meer

vanwege de reisverslagen in de verenigingsbladen - over zeer gedetailleerde

gegevens omtrent de vindplaats van bepaalde soorten. In die zin zijn particu-

lieren niet afhankelijk van een handelaar om aan hun gewenste exemplaren

te komen.

Het laat zich raden dat verzamelaars niet alleen op pad gaan ten behoeve

van uitbreiding van hun eigen verzameling. Volgens Traffic is er een groeiend

aantal particulieren dat de markt op gaat. Zij nemen meer produkten mee

om ze aan andere verzamelaars te verkopen. Er worden op relatief een-

voudige wijze vermogens verdiend aan de verkoop van wildlife omdat de

gemaakte kosten laag zijn in verhouding tot de prijzen die CITES-soorten

opbrengen.68

De illegale wildlife is echter niet alleen bestemd voor andere particuliere

verzamelaars. Het komt regelmatig voor dat particulieren exemplaren mee-

nemen op verzoek van handelaren. De handelswijze is als volgt. In hobby-

bladen wordt geadverteerd met studiereizen naar een bepaald wildlife-land.

In werkelijkheid worden de tripjes vaak door handelaren georganiseerd die

de particulieren vóór hun vertrek voorzien van alle mogelijke gegevens over

een bepaalde dier- of plantensoort. Zij zorgen dat de hobbyisten ter plaatse

'toevallig' de betreffende soort tegenkomen en - volgens afspraak - voor de

handel meenemen. Na dit toeristisch winkelen komen zij aan op verschil-

lende luchthavens van Europa om het risico op betrappen te spreiden.

Handelen in gestolen wildlife
Het komt steeds vaker voor dat zeldzame dieren en planten worden gestolen

van particulieren, uit winkels en uit dierenparken (momenteel 30 geregis-

68 Zo staat een vooraanstaand lid van een kameleon-club bekend als goed kweker omdat hij hier-

over publiceert in clubbladen. Het blijkt dat hij regelmatig zelf naar Kenia gaat om kameleons

te kopen waarvoor hij in Nederland het vijfvoudige terugkrijgt. Bovendien koopt hij drachtige

dieren zodat hij snel'nakweek' heeft.
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treerde inbraken per jaar). Regelmatig blijken de diefstallen te zijn gepleegd

door personen uit het inbrekersgilde die hun oog hebben laten vallen op

wildlife omdat dit goed een hoge waarde vertegenwoordigt. Hoewel zelf niet

afkomstig uit de wildlife-wereld zijn zij verzekerd van afzet omdat zij de dief-

stallen plegen in opdracht van handelaren, of omdat zij contacten hebben

met handelaren die actief zijn op de internationale illegale handelsmarkt.

De handelaren hebben voldoende mogelijkheden om de gestolen wildlife

in het buitenland te verkopen (Latjes, 1992; Peeters, 1993b).

Witwassen

Als andere en meer als resultaat van de wildlife-handel geldende handels-

wijzen zijn tenslotte te noemen: het legaal beleggen van illegale inkomsten,

fiscale fraude en - ten behoeve van deze activiteiten - het inhuren van

juridisch of financieel deskundigen. In de wildlife-handel gaat erg veel zwart

geld om waardoor op grote schaal belastingen worden ontdoken. Het wit-

wassen van geld gebeurt via alle bekende constructies, zoals het wisselen bij

grenswisselkantoren of het investeren in buitenlandse bedrijven die na korte

tijd `niet-rendabel' blijken te zijn en failliet gaan.

8.4 Marktspecifieke risicofactoren en hypothesen

De beschrijving van de wildlife-markt kan worden samengevat aan de hand

van een aantal marktspecifieke risicofactoren en hypothesen. In onder-

staande zijn risicofactorén steeds cursief weergegeven.

Aanbodzijderisico

Bijna alle illegale handel is gerelateerd aan een legaal bedrijf. Door deze

verwevenheid komen illegale bedrijfsactiviteiten moeilijker aan het licht.

Handelaren hebben tal van mogelijkheden de illegaliteit te camoufleren:

- door de sterke segmentatie bouwen groothandelaren/ importeurs veel

specialistische kennis op over de soort wildlife waarin zij handelen en de

deelmarkt waarin de specifieke soorten te verkrijgen zijn. Zij beschikken

over een netwerk van internationale contacten;

- de drempel naar illegale handel is laag omdat hiervoor gebruik kan

worden gemaakt van reeds aanwezige netwerken en handelskanalen;

- binnen een deelmarkt maken handelaren gebruik van elkaars contacten

en koeriersdiensten (netwerken). Hierdoor is het niet noodzakelijk om
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zelf de benodigde specifieke contacten te hebben om toch over illegale

wildlife te kunnen beschikken;

doordat veel luchtvaartmaatschappijen het luchtvervoer van wildvang

hebben stopgezet, wordt wildlife per charter vervoerd. Op Schiphol

vormen de chartervluchten uit beruchte (het `niet zo nauw nemende')

wildlife-exporterende landen een risico;

door de aangescherpte controle op Schiphol wordt wildlife steeds vaker

ingevoerd in meer zuidelijk gelegen europese landen waar de controle

minder is;

bij elke partij ingevoerde wildlife is verhoogde aandacht door douane en

opsporingsdiensten geïndiceerd omdat handelaren telkens nieuwe

smokkelmethoden gebruiken;

handelaren zetten regelmatig particulieren in om wildlife te smokkelen.

Advertenties in hobbybladen voor studiereizen kunnen aanwijzingen

geven voor op handen zijnde smokkeltripjes;

het komt voor dat handelaren van diefstal afkomstige wildlife kopen of

tot diefstal opdracht geven (contacten van handelaren met het inbrekers-

gilde). Steeds vaker blijken inbrekers hun specifieke deskundigheid aan

te wenden om wildlife te stelen omdat de opbrengsten hiervan aan-

trekkelijker zijn dan het gestolen traditionele goed.

Vraagzijde risico

Het hobbycircuit van particulieren - lidmaatschap van verenigingen -

kan de vraag naar illegale wildlife stimuleren en kan de mogelijkheden

bieden tot het verkrijgen ervan;

verzamelaars hebben de bereidheid veel geld te besteden aan zeer

bijzondere exemplaren waardoor de aanbodzijde van wildlife wordt

gestimuleerd;

de toenemende kennis van wildlife stelt verzamelaars van wildlife in

groeiende mate in staat zelf te participeren op de wildlife-markt;

verenigingsbladen geven een beeld van de kweekresultaten van

beschermde dier- en plantensoorten. Het kan voor opsporingsdiensten

een signaal zijn dat hier mogelijkerwijs sprake is van illegaal ingevoerde

wildlife.

Produktrisico

- Er is de laatste jaren sprake van een verminderde vraag naar zangvogels

terwijl de vraag naar reptielen is toegenomen. De vervoersstop van
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wildlife-vogels door luchtvaartmaatschappijen houdt hiermee moge-

lijkerwijs verband;

reptielen en planten zijn relatief gemakkelijk illegaal in te voeren. Hier-
voor wordt, naast (personen) luchtvervoer, regelmatig gebruik gemaakt

van postverkeer,

behalve bevruchte eieren, worden er steeds vaker drachtige dieren

ingevoerd. Bij geboorte lijkt er sprake van `snelle nakweek' terwijl deze

nakomelingen in werkelijkheid wilde exemplaren zijn;

er worden produkten op de markt gebracht die aansluiten bij bepaalde

rages of trends;

verandering in de status van een soort doet de vraag toenemen. Alert-

heid is geboden bij import van look-alikes of ondersoorten van de dieren

of planten die op de nominatie staan om de beschermde status te krijgen;

de authenticiteit van dieren, planten en produkten (wild of gekweekt,

soort of ondersoort) is moeilijk vast te stellen. Bij illegale import wordt

van dit gegeven gebruik gemaakt door te rommelen met definities van

(onder)soorten of door wilde exemplaren voor gekweekte soorten te

laten doorgaan.

Omgevingsrisico

Op dierenmarkten en zwarte markten worden illegale dieren, gestolen

dieren en achterbakdieren verhandeld. Markten zijn hiermee een tref-

punt voor (nog-niet-) daders. Bovendien kan de vrije handel van wildlife

op een markt particulieren aanzetten tot de koop hiervan;

op regionale en nationale planten- en dierenshows worden nieuw

gekweekte soorten tentoongesteld. Mensen worden hiermee attent

gemaakt op een nieuw of bijzonder wildlife-produkt hetgeen de vraag

kan doen toenemen. De getoonde, van kweek afkomstige dieren kunnen

aanwijzingen geven voor illegaal in Nederland aanwezige ouderparen;

de open europese grenzen maken het mogelijk - eventueel elders in

Europa illegaal ingevoerde - wildlife Nederland binnen te smokkelen;

de complexiteit van de wet- en regelgevingheeft enerzijds tot gevolg dat

illegale handelaren op zoek gaan naar, en gebruik maken van mazen in

de wet terwijl anderzijds het handhavingsniveau relatief laag is;

Nederland is een belangrijk distributieland met internationale con-

tacten. Van de infrastructuur en bestaande handelskanalen kan gebruik

worden gemaakt ten behoeve van de handel in illegale wildlife.
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8.5 De wildlife-markt in Kennemerland

8.5.1 Inleiding
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In deze paragraaf geven we eerst een samenvatting van het voorgaande.

Vervolgens gaan we in op de vraag wat de wildlife-markt aan mogelijke

risico's met zich meebrengt voor de politieregio Kennemerland. Gegeven het

uitgangspunt dat de omvang van zware milieucriminaliteit wordt bepaald

door het aantal nog-niet-daders dat in theorie vatbaar is voor zware milieu-

criminaliteit, wordt een overzicht gegeven van de in de regio gevestigde

bedrijven die illegale wildlife kunnen leveren. Ook worden enkele regionale

verenigingen genoemd van marktdeelnemers die actief zijn aan de vraag-

zijde. Daarnaast geven we een aantal voor Kennemerland specifieke

risicofactoren.

8.5.2 Samenvatting van het voorgaande

De afgelopen decennia zijn veel dier- en plantensoorten uitgestorven of

op de rand van uitsterven gebracht door onder meer roofbouw van natuur-

gebieden. De mate waarin dieren en planten aan de natuur worden ont-

trokken door overbevissing, overbejaging en verzameling overschrijdt in

veel gevallen de natuurlijke draagkracht.

Om roofbouw tegen te gaan is de handel in dieren en planten gebonden aan

een internationaal verdrag (CITES). Onder het verdrag vallen ongeveer 3.000

diersoorten en 30.000 plantensoorten die zijn opgenomen in zogenaamde

CITES-lijsten. Daarnaast is de handel gebonden aan nationale regelgeving

(Wet bud). Voor de handel en het in bezit hebben van op de CITES-lijsten

voorkomende plant- en diersoorten is een ontheffing of vergunning nodig.

Het CITES-bureau Nederland is verantwoordelijk voor de afgifte van ver-

gunningen en ontheffingen.

Kenmerken van de wildlife-handel zijn:
- Omvangrijke handel. De wereldmarkt van wildlife-handel heeft een

enorme omvang. Jaarlijks worden miljoenen reptielen, vogels, pels-

dieren en duizenden primaten en vissen uit de natuur weggevangen

en verhandeld.

- Kwetsbare handel. Op het traject van uit de natuur wegvangen van dieren

tot aflevering bij klanten komen grote percentages dieren om het leven.
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Wereldwijd vertakt netwerk. Er is een hecht netwerk tussen handelaren

in diverse landen. Nederland is traditioneel een belangrijk handels-

centrum van de wereldmarkt.

Snelheid. De handel, met name in dieren, vereist snelheid. Nederland

kan bogen op een uitstekende infrastructuur en kan functioneren als

een belangrijke 'parkeerplaats' binnen Europa.

Sterke segmentatie van de handel. Globaal zijn er drie gescheiden

handelsdeelmarkten te onderscheiden: handel in vogels, in reptielen

en in planten. Het zijn deelmarkten waarbinnen men elkaar goed kent.

Forse marktomzet. Met de wildlife-handel zijn forse geldstromen

gemoeid. Internationaal wordt naar schatting jaarlijks 10 miljard gulden

omgezet.

Verwevenheid tussen illegale en legale handel. De meeste handelaren
ontplooien naast legale activiteiten ook illegale activiteiten.

Trendgevoeligheid. De wildlife-markt is gevoelig voor trends. Van het ene

op het andere moment kan er een grote vraag ontstaan naar bepaalde

dier- of plantensoorten.

Het onderzoek bracht de volgende handelswijzen aan het licht:

- verstoppen van handelswaar bij luchtvervoer;

- omzeilen van vervoerscontrole;

- illegaal importeren per scheepvaart en per post;

- vermelden van onjuiste gegevens op documenten;

- rommelen met naamgeving;

- verhandelen van wildvang in plaats van gekweekte exemplaren;

- de onschuld spelen;

- toeristisch winkelen;

- handelen in gestolen wildlife;

- witwassen van geld.

Op basis van de beschrijving van kenmerken van de markt en omgeving,

van marktdeelnemers en handelswijzen, formuleren we de volgende markt-

specifieke risicofactoren:

Aan de aanbodzijde:

- verwevenheid legale - illegale bedrijfsvoering;

- marktsegmentatie;

- handelsnetwerken;

- lucht- en postvervoer, vervoersstop luchtvaart;
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- contacten wildlife-handel - inbrekersgilde.

Aan de vraagzijde:

- `studiereized, hobbyisme, verenigingsbladen;

- kennistoename.

Risico's verbonden aan het produkt:

- rages/ trends;

- reptielen en planten;

- drachtige dieren.

Risico's verbonden aan de marktomgeving:

- dieren- en plantenmarkten en -tentoonstellingen;

- open europese grenzen;

- complexiteit van wet- en regelgeving;

- infrastructuren.

8.5.3 Marktdeelnemers
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Aan bieders

De verwevenheid tussen legale en illegale bedrijfsactiviteiten brengt met

zich mee dat illegale activiteiten moeilijk zijn te achterhalen. In principe is

bij alle bedrijven op het gebied van wildlife het risico aanwezig van malafide

handel.

Met betrekking tot dieren. Wat betreft de detailhandelaren in dieren blijkt dat

een deel daarvan soms een duidelijke rol speelt bij de verkoop van illegale

wildlife. Ten aanzien van groothandelaren is door de ondervraagde deskun-

digen herhaaldelijk aangegeven dat zelfs ieder bedrijf (wel eens) illegale

activiteiten ontplooit. Hierdoor zijn zowel de detailhandel als de groothandel

nog-niet-daders in de politieregio Kennemerland die in theorie vatbaar zijn

voor zware milieucriminaliteit.

Er zijn in de regio twee groothandelaren actief in de handel in levende dieren

en drie groothandelaren handelen in voedsel voor huisdieren. Binnen de

regio zijn 55 dierenspeciaalzaken gevestigd.
Een andere activiteit waarbij de illegaliteit om de hoek kan komen kijken

is het fokken van bijzondere, zeldzame of exotische dieren omdat de moge-

lijkheid bestaat dat de marktdeelnemer hiervoor gebruik maakt van wilde

exemplaren. In de regio Kennemerland komen vier huisdier- en siervogel-

kwekerijen voor terwijl er twee bedrijven zijn die zich hebben toegelegd op

het kweken van siervissen.
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In verband met de mogelijkheid van bewerking van illegale exotische dieren

kan worden vermeld dat de regio Kennemerland geen bont- of leerverwer-

kende industrie heeft. Er is wel een groothandel in huiden en vellen en één

tussenhandelaar in ruwe tropische produkten.

Met betrekking tot planten. De regio Kennemerland kenmerkt zich door een

forse produktie van en handel in tuinbouwgewassen. Volgens gegevens van

de Kamer van Koophandel zijn er 126 sierplanten- en sierstruikenkwekerijen

en 41 bloembollen- en bloemknollenkwekerijen gevestigd. Daarnaast 166

snijbloemenkwekerijen en 4 tuin- en bloemzaadkwekerijen. Gezien de

voorgaande beschrijving van de markt kan onder meer bij bloembollen-

kwekerijen en gespecialiseerde kwekerijen - in cactussen en orchideeën -

verkoop van wildlife voorkomen.

De aanwezigheid van groothandelaren in tuinbouwgewassen is navenant:

Kennemerland kent 416 groothandelaren in bloemen en planten, drie groot-

handelaren in zaaizaad en pootgoed terwijl 15 handelaren zich bezighouden

met de tussenhandel in bloemen en planten.

Ten aanzien van bovenstaande beroepsgroepen geldt dat zij weliswaar in de

gelegenheid zijn milieudelicten te plegen maar dat naar verwachting slechts

een klein deel van de kwekers en handelaren illegale handel in wilde planten

praktizeert.

Vragers

Georganiseerde liefhebbers. Het lidmaatschap van een liefhebbersvereniging

of hobbyclub van planten of dieren kan het risico met zich meebrengen dat

bij de leden de vraag naar wildlife toeneemt. Bovendien kunnen liefhebbers

bij de vereniging (door andere leden) worden geïnformeerd over de mogelijk-

heid tot het verkrijgen van illegale wildlife. Het is geenszins de bedoeling alle

verenigingen als aanzetter tot illegaliteit te betitelen. Ook hier zal het kaf van

het koren moeten worden gescheiden.

Bij de Kamer van Koophandel is informatie te verkrijgen over ingeschreven

verenigingen en stichtingen op het gebied van hobby en vrijetijdsbesteding.

Maar uit de naamgeving is meestal niet op te maken om welk soort vereni-

ging het gaat. Er bestaat wel zekerheid over de aanwezigheid van 21 fok-

verenigingen, 34 amateurtuindersverenigingen, drie aquariumverenigingen,

minstens één orchideeënvereniging en een vogelwerkgroep.
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Tijdschriften en vakbladen. De door de diverse verenigingen uitgegeven

vakbladen en tijdschriften op het gebied van wildlife zijn veelal landelijk.

Wel kan er sprake zijn van een aparte bijlage met regionaal nieuws. Een

volledige lijst met tijdschriften op het gebied van wildlife is verkrijgbaar

bij het CITES-bureau.

Zowel met het oog op de publikaties van de fok- en kweekresultaten (hier-

mee kan een verband worden gelegd met mogelijke illegale wilde exem-

plaren) als advertenties voor studiereizen (georganiseerd door malafide

handelaren) zijn de landelijke bladen vanuit handhavingsopzicht ook voor

de regio Kennemerland informatief.

8.5.4 Handhaving

De divisie CRI beschikt over informatie uit het CID-bestand over verdachte

handelaren in wildlife. Er is een lijst samengesteld van 65 personen uit de

regio die (vermoedelijk) betrokken zijn bij illegale activiteiten op het gebied

van:

- plantenhandel (3);

- houden van/handelen in reptielen (14);

- houden van/handelen in vogels (32);

- dierenhandel (3);

- transport/grensafhandeling (3);

- niet nader aangegeven (10).

Traffic heeft een (vertrouwelijk) rapport uitgegeven waarin gegevens staan

vermeld over plantenhandelaren/kwekers die verdacht worden van illegale

handel in wildlife.

8.5.5 Omgevingsfactoren

De regio Kennemerland heeft luchthaven Schiphol binnen haar grenzen

waar wildlife per luchttransport wordt geïmporteerd. Vooral chartervluchten

uit Tanzania en Pakistan vragen een verhoogde aandacht in verband met

aanvoer van illegale wildlife.
Ook de luchtpost komt binnen op Schiphol. Zowel planten als reptielen

worden illegaal ingevoerd per postverkeer.
Een andere risicoverhogende factor binnen de regio is de zwarte markt van

Beverwijk waarvan is vastgesteld dat er illegaal gehandeld wordt in wildlife.
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8.6 Samenvatting en conclusies
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De wildlife-markt is een dynamische markt. Er worden grote aantallen

planten en dieren verhandeld waarmee een forse geldmarkt is gemoeid. Het

zijn voornamelijk groothandelaren/ importeurs in (uitheemse) dieren ( 100)

en kwekers/ handelaren/ importeurs van exotische planten ( 20) die de aan-

bodzijde van de markt bepalen. Kenmerkend voor de wildlife-handel is dat

de meeste handelaren illegale activiteiten ontplooien binnen een bonafide

bedrijfsvoering.

Ook de dierendetailhandel - hoewel vrager ten opzichte van de groothandel

- is een belangrijke aanbieder van wildlife.

De vraag naar wildlife is voor het belangrijkste deel afkomstig van particu-

liere liefhebbers. Deze zijn bereid hoge bedragen te betalen voor bijzondere

en zeldzame soorten. De handel speelt hier grif op in.

De internationaal georiënteerde wildlife-markt kenmerkt zich door een

wereldwijd vertakt handelsnetwerk. Nederland neemt hierin een vooraan-

staande positie in. Nederlandse handelaren spelen een leidende rol bij de

import en doorvoer van wildlife.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van handelingen zoals het smokkelen van

handelswaar, het vermelden van onjuiste gegevens op documenten, voor-

wenden dat het om gekweekte in plaats van wilde exemplaren gaat of het

organiseren van studiereizen waarbij particuliere liefhebbers worden ingezet

bij het ophalen van wildlife.

De verwevenheid tussen legale en illegale bedrijfsactiviteiten brengt met

zich mee dat illegale activiteiten moeilijk zijn te achterhalen. Tegelijkertijd

echter biedt dit gegeven aanknopingspunten voor opsporingsactiviteiten: in

principe is bij alle bedrijven op het gebied van wildlife het risico aanwezig

op malafide handel.

Gezien het relatief geringe aantal regionale marktdeelnemers dat aan de

aanbodzijde opereert, zijn er voor de regio Kennemerland mogelijkheden

te komen tot een nadere kwantificering van deze vorm van zware milieu-

criminaliteit.
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De markt van vis en visprodukten

De markt van vis en visprodukten is een markt die aan aanbodzijde is

begrensd. Deze situatie is ontstaan halverwege de jaren zeventig. Toen

werden vangstplafonds ingesteld om de visstand in kustwateren en zee te

beschermen tegen overbevissing, maar ook ter bescherming van de visserij

in internationaal verband. Niettemin is sindsdien de totale omzet in de

Nederlandse visverwerkende industrie en groothandel meer dan verdub-

beld.69 De omzetgroei in de markt werd bereikt door vergroting van het

aanbod (toegenomen vangsten en import van vis), industrialisering van de

visverwerking (verhoogde produktie van convenience-produkten) en uitbouw

van het distributienetwerk (LEI, 1991).

In dit hoofdstuk geven we eerst een uiteenzetting van kenmerken en om-

geving van de markt van vis en visprodukten (9.1). In de daarop volgende

paragraaf (9.2) beschrijven we welke marktdeelnemers zijn te onder-

scheiden. Vervolgens gaan we in op handelswijzen van marktdeelnemers

(9.3) en marktspecifieke risicofactoren (9.4). Paragraaf 9.5 van dit hoofdstuk

is gewijd aan een beschrijving van de markt van vis en visprodukten in de

politieregio Kennemerland. Het hoofdstuk sluit af met een samenvatting en

conclusie (9.6).

9.1 Kenmerken van de markt en marktomgeving

Vangstbeperkingen

In 1975 werd voor het eerst voor het noordelijke gebied van de Atlantische

Oceaan per vissoort en visgebied een Total Allowable Catch (TAC) vast-

gesteld. Deze vangstplafonds werden ingevoerd nadat in internationaal

verband een toenemende zorg was ontstaan over de gevolgen van over-
bevissing van de zee. Er kwamen steeds meer aanwijzingen dat als niet

in internationaal verband zou worden ingegrepen, vissoorten uit een

aantal zeegebieden zouden verdwijnen. Belangrijk doel van de quotering

was dan ook het tegengaan van overbevissing met alle biologische en

economische gevolgen van dien. Ten tweede was een zo mogelijk nog

69 De totale omzet groeide van 1,35 miljard in 1975 naar 3,3 miljard ín 1991.
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belangrijker doel de vissers uit verschillende landen te verzekeren van een
gelijke toegang tot de visserijmarkt teneinde daarmee voorwaarden te

scheppen voor voldoende bedrijfseconomisch rendement van de vele
visserij-ondernemingen.

Momenteel stelt de Raad van Visserijministers jaarlijks de grootte van de

TAC's per vissoort en visgebied vast. De raad baseert deze vaststelling op

biologische adviezen van de International Council of the Explorations of the

Seas (ICES). Vanuit Nederland levert het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek

(RIVO) een belangrijke bijdrage aan de opstelling van deze biologische
adviezen.

De TAC's worden verdeeld over Zweden, Noorwegen, IJsland, de Fari er,

de Verenigde Staten, Canada, de (voormalige) Russische Republiek en de

Europese Gemeenschap. Binnen de Europese Gemeenschap worden deze

vervolgens verdeeld over de aan de Atlantische kust grenzende lidstaten. Zo

bestaat het Nederlandse quotum voor tong uit 75% van de totale Noordzee-

tong-TAC. Voor schol is dit percentage 38% (LEI, 1991).

Ten slotte worden de TAC's in de diverse landen verdeeld over individuele

visserijbedrijven dan wel groepen van vissers. In Nederland hebben vissers

of groepen vissers elk rechten op de vangst van bepaalde hoeveelheden vis

van een of meer vissoorten (contingenten) die zij in bepaalde kustwater- of

zeegebieden mogen vangen.

De TAC's gelden voor: tong, schol, wijting, schelvis, koolvis, haring, makreel,

horsmakreel, zeeduivel, sprot, heek, blauwe wijting en kever.

Handel in visvangstrechten

In 1984 kocht een Nederlandse visser die net een nieuwe kotter had laten

bouwen met een grotere capaciteit dan zijn oude, visvangstrechten van een

andere visser. Als eerste maakte hij gebruik van het gegeven dat visvangst-

rechten vrij verhandelbaar zijn. Hij kocht voor 200.000 gulden een contin-

gent tong en schol. Hij betaalde voor een kilo tongvangstrecht 7 gulden. Een
aantal jaren later, in 1992, betaalde men hiervoor gemiddeld 114 gulden.

Behalve verkoop en aankoop van vangstrechten is er inmiddels ook een

levendige handel ontstaan in de verhuur van vangstrechten. In 1990 werd in

totaal 900 ton tongvangstrecht en 4.300 ton scholvangstrecht verhandeld. In

dat jaar vonden 600 huur/verhuurtransacties plaats op een vloot van 533

kotters (Hoefnagel, 1993).

Afhankelijk van de per jaar toegekende quota in combinatie met afzet-

mogelijkheden en visstand, kunnen de (verhuur) prijzen van vangstrechten
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flink oplopen (Hoefnagel, 1993). Door de oplopende prijzen van visvangst-

rechten is het bedrijfskapitaal van vissersbedrijven fors toegenomen. De

visserij is hierdoor een meer kapitaalintensieve sector geworden. Vrije

toetreding tot de visserij is daardoor voor nieuwkomers een stuk moeilijker

geworden omdat zij behalve moeten investeren in fysiek materiaal ook

moeten investeren in visvangstrechten.

Omvlaggen
Ook in internationaal verband is er sprake van handel in visvangstrechten.

Zo heeft een aantal Nederlandse vissers in het verleden vangstrechten weten

te verwerven in Groot-Brittannië en Duitsland. Ze wisten deze rechten als

volgt te verkrijgen. Eerst vestigden zij een rederij in een van deze landen.

Vervolgens vlagden zij een of meer kotters om. Ten slotte gingen ze als zoge-

naamde Britse dan wel Duitse vissers over tot de aankoop van visvangst-

rechten.
Inmiddels zijn maatregelen genomen om deze praktijk van omvlaggen tegen

te gaan. Niettemin varen momenteel zo'n 60 Nederlandse kotters onder

Britse en Duitse vlag. Veel van deze vissers brengen hun vis in Nederlandse

havens aan wal.

Vangstproblemen
Hoewel visserij-ondernemingen zich door quotaregelingen geconfronteerd

zien met beperkingen aan hun visvangsten, is niet gezegd dat zij deze quote-

ring altijd als een beperking zullen ervaren. Zo is gebleken dat de vangsten

van schol in 1991 en 1992 ruim beneden de toegestane hoeveelheden bleven.

De TAC voor schol bleek in deze jaren te zijn vastgesteld op basis van nogal

optimistische schattingen over de ontwikkeling van de scholstand. Niette-

min was er in 1992 ten opzichte van 1991 sprake van een aanzienlijke daling

van de hoeveelheid aan land gebrachte schol.

In- en uitvoer
In 1988 werd in de visverwerkende industrie en groothandel in totaal 2,71

miljard gulden omgezet. Van dit totaal werd meer dan tweederde afgezet in

het buitenland en minder dan een derde in het binnenland.70

70 Respectievelijk 1,85 miljard gulden in het buitenland en 0,86 miljard gulden in het binnenland

(LEI, 1991).
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Vanaf halverwege de jaren tachtig werd een gestage groei gerealiseerd in de

export van vis en visprodukten. Deze exportgroei werd in belangrijke mate

bewerkstelligd door een toegenomen import van vers gevangen vis en voor

slechts een klein deel door een gestegen aanvoer door Nederlandse vissers.

De belangrijkste herkomstlanden van de ingevoerde vis zijn: de Bonds-

republiek Duitsland, Denemarken, Groot-Brittannië en België. De belang-

rijkste exportlanden van Nederlandse visprodukten zijn: Italië, België/

Luxemburg, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk en Spanje (LEI, 1991).

9.2 Marktdeelnemers

De aanbodzijde van de markt bestaat uit visserijbedrijven. De vraagzijde van

de markt wordt gevormd door de visverwerkende industrie, de groot- en

detailhandel. Belangrijke tussenschakels op de markt zijn de veilingen.

Binnen alle geledingen van de markt heeft men te maken met het Produkt-

schap voor Vis en Visprodukten (PVV). Dit publiekrechtelijk bedrijfsorgaan

vormt een belangrijke schakel tussen het ministerie van Landbouw Natuur-

beheer en Visserij en marktpartijen.

9.2.1 Aanbieders

De Nederlandse visserij kan worden onderverdeeld in een viertal sectoren:

de kottervisserij, de grote zeevisserij, de schelpdiervisserij en de binnen-

visserij. Gezien de vissoorten waarop door elk van de sectoren wordt gevist,

zijn het vooral de kottervisserij en grote zeevisserij die te maken hebben met

vangstbeperkende maatregelen.

Kottervisserij

In deze sector vist men naar platvis (tong, schol, tarbot en schar), rondvis

(kabeljauw, wijting en haring) en garnalen. De kottervisserij kent een vloot

van kleine en van grote kotters. Tot de vloot van kleine kotters worden de

vaartuigen gerekend met een motorvermogen van minder dan 200 pk. De

kleine kotters vissen hoofdzakelijk op rondvis en garnalen. De schepen

bevinden zich doorgaans niet langer dan één of twee dagen op zee. De vloot

van grote kotters - daartoe worden de vaartuigen gerekend met een motor-

vermogen tussen de 200 en 1100 pk - vissen hoofdzakelijk op platvis (boom-

korvisserij) en in mindere mate op rondvis en haring (rondvisserij).71 Deze

kotters zijn groter en verblijven in de regel meer dagen (3-10 dagen) op zee.
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De totale vloot in deze sector bestaat uit zo'n 500 kotters die hun thuis-

haven hebben in Urk, IJmuiden, Den Helder en Goedereede. De belang-

rijkste aanvoerhavens voor garnalen zijn Den Oever, Harlingen en Lauwers-

oog. De kottervloot is sinds halverwege de jaren tachtig in omvang terug-

gelopen.72

Grote zeevisserij

Deze sector omvat visserij op haring, makreel, horsmakreel en andere

pelagische vissoorten.73 De vloot in deze sector bestaat uit 13 moderne vries-

trawlers waarvan het motorvermogen groter is dan 1100 pk. De schepen zijn

weken tot maanden achtereen op zee. Met helikopters wordt van bemanning

gewisseld. De trawlers ('drijvende bedrijven') doen met name de havens van

Scheveningen en IJmuiden aan. Als de vis wordt aangeland is ze reeds tot

diepgevroren half- of eindprodukten verwerkt. De vis wordt na aanlanding

direct overgeslagen in diepvriespakhuizen. De vangsten worden buiten de

veiling om verhandeld.

Ook voor de grote zeevisserijvloot geldt dat de afgelopen jaren het aantal

vaartuigen is afgenomen. Niettemin is de vangstcapaciteit nagenoeg

hetzelfde gebleven. De trawlers die momenteel in de vaart zijn, hebben

gemiddeld een veel grotere vangstcapaciteit dan halverwege de jaren

tachtig het geval was.74

Schelpdiervisserij

In deze sector vist men naar mosselen, platte oesters en kokkels. De eerste

twee genoemde soorten schelpdieren worden gekweekt. Veruit de belang-

rijkste cultuur is die van mosselen. Deze treft men vooral in Zeeland en de

71 Dit kan men bijvoorbeeld afleiden uit cijfers over de visserij-inzet (de hoeveelheid tijd die

men aan het vangen van een bepaalde vissoort besteed uitgedrukt in pk-dagen). In 1990 was

80% van de inspanningen van de totale kottervloot gewijd aan platvisserij en 10% aan de

rondvisserij (Vervaele, 1990).

72 In 1985 telde Nederland 610 kotters met in totaal 534.000 pk motorvermogen. In 1991 was het

aantal kotters gereduceerd tot 494 met in totaal 502.000 pk motorvermogen (LEI, 1991).

73 In zee levende vissen zijn te onderscheiden in pelagische vis en demersale vis. Pelagische

vissoorten zoals haring, makreel, horsmakreel, tonijn leven in diepe wateren dicht onder het

wateroppervlak. Ook rondvissoorten zoals kabeljauw, schelvis, wijting en koolvis worden tot

de groep van pelagische vissoorten gerekend. Demersale vissoorten zoals tong, schol, schar,

en tarbot leven in relatief ondiepe wateren op of dicht bij de zeebodem.

74 In 1985 waren er 22 vaartuigen met een totaal motorvermogen van75.000 pk. In 1991 was het

aantal vaartuigen 15 en het totaal motorvermogen 80.000 pk (LEI, 1991).
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Waddenzee aan. De laatste jaren is de opbrengst van mosselen sterk gedaald

door de lage zaadval.75

In Nederland worden naast mosselen ook oesters gekweekt. De kweek vindt

voornamelijk plaats in het Grevelingemeer. Door het uitbreken van de ziekte

Bonemia in dit meer zijn de oesterbestanden recentelijk flink gedecimeerd.

De mossel- en oestervangsten worden overwegend in Yerseke geveild.

Een derde steeds belangrijker wordende vorm van schelpdiervisserij is de

kokkelvisserij in de Waddenzee. De afgelopen jaren heeft zich voor deze

schelpdieren een snel groeiende buitenlandse afzetmarkt ontwikkeld.

Binnenvisserij

De binnenvisserij richt zich op de visvangst van paling, snoekbaars, baars en

andere zoetwatervissen. De zoetwatervisserij vindt voornamelijk plaats op

het IJsselmeer.

Thans bevinden kweekprojecten - het gaat hierbij om kweek van zalmforel,

paling en Afrikaanse meerval - zich nog in een moeilijke aanloopfase.

Niettemin is de verwachting dat de aanvoer van en vraag naar gekweekte

zoetwatervis voorlopig zal blijven stijgen.

Drie belangrijke belangenorganisaties voor de visserij zijn: de Nederlandse

Vissersbond, de Federatie van Visserijverenigingen en de Organisatie ter

Verbetering van de Binnenvisserij.

9.2.2 Vragers

De visverwerkende industrie

De Nederlandse visindustrie kent naar internationale maatstaven gemeten,

een vrij kleinschalige bedrijfsstructuur. Er zijn in Nederland zo'n 600

geregistreerde bedrijven en groothandelaren. Ongeveer 50 hiervan zijn

toonaangevend en hebben een bedrijfsomzet die naar schatting rond de

20 miljoen gulden per jaar ligt. Al met al gaat het om betrekkelijk kleine

ondernemingen die flexibel en internationaal opereren en voor een zeer

gevarieerd aanbod zorgen.

75 De zaadval van mosselen is bepalend voor jonge aanwas en de uiteindelijke omvang vanhet

mosselbestand. Daalt de omvang vanhetbestand danheeft dat negatieve consequenties voor

de opbrengsten van mosselvissers.
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De detailhandel

Nederland telt ongeveer 1500 visdetaillisten. De helft hiervan verkoopt zijn

waren in een viswinkel (viswinkeliers), de andere helft in een standplaats-

wagen of kraam op de markt (ambulante handelaren).

9.2.3 Tussenschakels: de visafslagen

In Nederland wordt slechts een deel van de jaarlijkse totale visvangst op de

veiling gebracht. Vissers zijn in Nederland niet veilplichtig. Een aanzienlijk

deel van de vangsten, vooral die van de grote zeevisserij, wordt buiten de

veiling om verhandeld. Hoewel er geen veilplicht is, komt het niettemin

steeds vaker voor dat vissers op grond van afspraken elkaar ertoe verplichten

hun vangsten naar de veiling te brengen. In de meeste gevallen gaat het dan

om vissers die hun visvangstrechten gezamenlijk in een stichting hebben

ondergebracht. 76

9.3 Handelswijzen

Gesprekken met bijzondere opsporingsambtenaren en informatie uit jaarver-

slagen van de AID leveren de volgende inventarisatie van handelswijzen op.

Valsheid in geschrifte

Vissers dienen tijdens hun verblijf op zee het EG-logboekformulier bij te

houden. Hierin moeten ze gegevens vermelden over vistijden, visgebieden,

gebruikt van vistuig, en over gevangen hoeveelheden en soorten vis. Bij

aankomst in de haven dienen vissers het logboek aan de AID te overhan-

digen. Regelmatig komt het voor dat vissers onjuiste gegevens verstrekken

om te maskeren dat ze in andere dan toegewezen visgebieden hebben gevist,

te veel hebben gevangen of verboden vangstmethoden hebben toegepast.

Ook blijken veilingmedewerkers zich soms schuldig te maken aan valsheid in

geschrifte, door de geveilde vis met onjuiste opgave van vissoort in de

boekhouding te verwerken. Deze handelswijze houdt in dat de ter veiling

gebrachte vis onder een andere naam wordt geadministreerd. Men doet dit

als blijkt dat een visser of groep vissers het quotum voor de aangevoerde vis

76 In 1975 werd de nationale veilplicht ongedaan gemaakt omdat zij in strijd bleekte zijn met de

EG-marktordening (Trienekens, 1991).
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reeds heeft opgevist.77 In de veilingadministratie wordt dan die vissoort

vermeld waarvoor de visser of groep vissers een nog openstaand quotum

heeft. Ook komt het voor dat partijen ter veiling gebrachte vis gedeeltelijk

of in het geheel buiten de boekhouding worden gehouden.
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Ongezien aanlanden van vis

Nederland kent veertien officiële aanlandingsplaatsen. Vissers zijn verplicht

alvorens hun vangst aan wal te brengen, hiertoe toestemming te vragen bij

de AID-kantoren die in deze havens gevestigd zijn. Om controle van de AID
te ontlopen, brengen vissers soms hun vangsten aan wal in andere dan de

officiële havens. Bekend is een voorval waarbij op grote schaal vis zonder

toestemming werd aangeland in de Rotterdamse haven (geen officiële

aanlandingsplaats). Aldaar hadden een aantal vissers een leegstaande loods

gehuurd waar de vis tijdelijk werd opgeslagen.

Verbergen van vis

Kotters hebben in veel gevallen verborgen ruimen aan boord die vrijwel

onvindbaar zijn bij controle. Er zijn aanwijzingen dat vissers opdracht geven

deze verborgen ruimen bij de bouw van kotters aan te brengen. In deze

ruimen kan teveel gevangen of ondermaatse vis worden opgeslagen. Bij

aanlanding blijven deze ruimen gesloten. Pas op momenten dat de AID niet

controleert - veelal 's nachts of op zondag - wordt de rest van de vangst

uitgeladen.

Risico nemen

Van het totaal aantal aanlandingen wordt 70% niet gecontroleerd. Kotter-

vissers nemen dan ook in een enkel geval het risico meer aan land te zetten

dan zij volgens het EG-logboek opgeven. Zij moeten dan wel de te veel

gevangen vis buiten de veilingklok om zien weg te zetten. Dit is nodig omdat

anders discrepanties ontstaan tussen de administratie van de veiling en de

opgaven die de vissers bij de AID hebben gedaan.78

77 Omdat veilingmedewerkers in zo'n geval handelen in het belang van vissers ligt hoogstwaar-

schijnlijk corrupt gedrag van zowel veilingmedewerkers als vissers aan deze handelswijze ten

grondslag.

78 Strikt genomen is het buiten de veilingklok om wegzetten van vis in strafrechtelijke zin niet

verboden. In Nederland is er immers geen veilplicht. Maar omdat het zeer waarschijnlijk is dat

zij hun visvangstrechten hebben ingebracht ineen producentenorgantsatles (in 1994 maakten
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Vergroting van de vangstcapaciteit

Voor vissers is het niet altijd vanzelfsprekend dat ze hun quota volledig

weten te benutten. De oorzaak hiervan kan gelegen zijn in een plaatselijk

dan wel algemeen teruggelopen visstand. Om dan toch aan het quotum te

komen, proberen vissers hun vangstcapaciteit te vergroten. Ze doen dit

onder andere door gebruik te maken van netten met een te kleine maas-

wijdte. Van boomkorvissers is bekend dat zij hun vangstcapaciteit vergroten

door zwaardere kettingen te gebruiken dan is toegestaan. Hierdoor zijn ze in

staat om per sleepgang meer platvis van de zeebodem 'op te kloppen'.

Op zoek gaan naar betere vangstmogelijkheden

Veel boomkorvissers hebben de laatste paar jaar een licentie weten te

verkrijgen voor visvangst binnen de twaalf-mijlszone. De twaalf-mijlszone

is rijk aan vis. Volgens EG-regelgeving is dan wel een voorwaarde dat de

scheepsmotor een vermogen heeft dat niet groter is dan 300 pk.79 De vaar-

tuigen die over licentie op basis van het motorvermogen beschikken worden

ook wel 'Eurokotters' genoemd. Om aan deze voorwaarden te voldoen

hebben diverse vissers de afgelopen jaren hun scheepsmotor laten 'knijpen'

naar 300 pk.80 Uit recentelijke controles is echter gebleken dat vissers de

aangebrachte afstelling ontregelen.81 Voor de boomkorvissers is het lucra-

tiever wanneer zij de snelheid waarmee ze vissen kunnen opvoeren en

zwaardere kettingen kunnen gebruiken om de platvis van de zeebodem op te

kloppen. Het trekken van de sleepnetten over de zeebodem vergt veel motor-

vermogen. Door het vermogen op te voeren kan in kortere tijd een grotere

hoeveelheid vis worden gevangen.
Probleem is echter dat boomkorvissers die het vermogen van hun kotter op-

voeren en zwaarder materieel gebruiken dan is toegestaan, ernstige schade

aanrichten aan wat wel de kraamkamer van de zee wordt genoemd.

97% van de kottervissers gebruik van de Biesheuvel-regeling), hebben zij zich er wel ten

opzichte van collega-vissers toe verplicht alle vis via de veiling te verhandelen.

79 Met deze richtlijn wordt beoogd de kustwateren te beschermen. Binnen de twaalf-mijlszone

schieten namelijk veel platvis- en rondvissoorten hun kuit.

80 Er zijn zelfs aanwijzingen dat fabrikanten van scheepsmotoren soms fraude plegen door een

certificaat af te geven waarop vermeld staat dat deze is afgesteld op het maximaal toegelaten

vermogen van 300 pk dan wel dat in een nieuwe kotter een motor is geplaatst met dit

vermogen, terwijl in werkelijkheid de motor veel krachtiger is.

81 Metingen, die de AID door een extern bureau laat verrichten, hebben In een aantal gevallen uit-

gewezen dat kotters beschikten over welhaast het dubbele dan maximaal toegestane vermogen.
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9.4 Marktspecifieke risicofactoren en hypothesen

Uit de hiervoor geschetste marktcondities en handeiswijzen kunnen de
volgende risicofactoren worden afgeleid.
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Bedrijfseconomische tegenwind

De visserij is een kapitaalintensieve bedrijfssector. Visserijbedrijven kunnen

vanwege het kapitaalintensieve karakter van hun bedrijfsvoering in de pro-

blemen komen met het terugverdienen van investeringen en om die reden

meer vis vangen dan hen is toegestaan. Het vangen van extra vis is in dit

soort gevallen een middel om 'het hoofd boven water te houden'.

Vermindering van quota

Visserij-ondernemingen kunnen in de problemen komen indien het quotum

voor een vissoort rigoureus vermindert. Stilliggen betekent voor een visser

dat tegenover lasten op dat moment geen inkomsten staan. Dit kan hem

doen besluiten zijn quota te overschrijden. Maar het motief om quota te

overschrijden kan ook voortkomen uit economisch winstbejag. De vis wordt

immers in zo'n geval schaarser en de prijs ervan kan dan hoog oplopen. In

dergelijke gevallen is het vangen van teveel vis gericht op het behalen van

bedrijfseconomisch voordeel ten koste van het milieu.

Vangstproblemen

Vangstmogelijkheden kunnen vanwege een teruglopende visstand in

een bepaald gebied beperkter worden. Een teruglopende visstand kan

ertoe leiden dat vissers mogelijkheden zullen aangrijpen om hun vangst-

capaciteit te vergroten (bijvoorbeeld gebruikmaking van netten met een

te kleine maaswijdte) en/of uitwijken naar voor hen verboden gebieden

waar vangstmogelijkheden beter zijn (bijvoorbeeld de visrijke twaalf-mijls-

zone).

Te lage controlefrequentie

Omdat 70% van de aanlandingen niet fysiek worden gecontroleerd nemen

vissers het risico meer vis aan land te zetten dan zij opgeven. Ook frauderen

vissers regelmatig met het verstrekken van gegevens over vistijden, vis-

gebieden, gebruikt van vistuig en gevangen hoeveelheden vis. Naarmate

handhavingsinstanties nalaten vaak en grondig te controleren, zowel op zee

(vanuit de lucht) als in de havens, zal dit vissers niet ontmoedigen bij
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gelegenheid te veel vis te vangen, verboden vangstmethoden toe te passen

en in niet toegestane gebieden te vissen.

9.5 De markt van vis en visprodukten in Kennemerland

In deze paragraaf geven we een beschrijving van de markt van vis en vis-

produkten in de regio Kennemerland. Een inventarisatie, in hoofdzaak op

basis van gegevens van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor

Haarlem en omstreken, levert het volgende beeld op.

Aan bieders

IJmuiden kent een gering aantal visserijbedrijven. Naast drie diepzee-

visserijbedrijven, die in totaal aan zo'n honderd personen werkgelegenheid

bieden, zijn in deze havenplaats slechts een gering aantal kottervissers

gevestigd. Het overgrote deel van de visserijbedrijven, die gewoonlijk hun

vis in IJmuiden aanlanden, hebben hun vestigingsplaats in Katwijk, Urk en

andere vissersdorpen in Nederland.

Vragers

Visverwerkende industrie. In de regio Kennemerland zijn ongeveer 15 vis-

verwerkende bedrijven gevestigd. De bedrijven bieden elk aan 2 tot 10
mensen werk. De helft van dit aantal bedrijven is visfileerderij. De andere

bedrijven zijn visrokerijen en visconservenfabrieken. Op drie na zijn alle

ondernemingen in IJmuiden gevestigd.

Groot- en detailhandel. Kennemerland kent een fors aantal groothandels-

bedrijven in vis, schaal- en weekdieren. In totaal gaat het om zo'n tachtig

ondernemingen waarvan 80% hun vestigingsplaats heeft in IJmuiden.

De zeven grootste bedrijven hebben elk meer dan twintig werknemers

in dienst. Daarnaast is er een tiental iets kleinere bedrijven. Het meren-

deel van de groothandelsbedrijven is klein en heeft hooguit tien mensen

in dienst.

De regio kent tachtig à negentig visdetaillisten. Vijftien procent hiervan heeft

een ambulante handel. De overigen hebben een winkel of een vaste viskraam

in onder ander IJmuiden, Zandvoort, Haarlem en Beverwijk.

Tussenschakel: de visafslag van IJmuiden

Op de visafslag in IJmuiden wordt vis geveild die is aangevoerd door kotter-

vissers. Behoudens zondag is er elke dag aanvoer van kleine kotters (dag-
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vloot). Op vrijdag en maandag is er vooral aanvoer van de vloot van grote

kotters (de weekvloot en overweekse vloot).

De vloot van grote zeevissers maakt geen gebruik van de veiling. De grote

vriestrawlers voeren de vis (voornamelijk haring en makreel) in containers

aan. Na aanlanding wordt de vis direct overgeslagen naar vrieshuizen in

IJmuiden en Katwijk.

IJmuiden heeft op een na de grootste visafslag van Nederland met een

jaaromzet van rond de 111 miljoen gulden.82 De aanvoer van vis laat de

afgelopen drie jaar een stijging zien van 18.000 ton vis in 1991 naar ruim

21.000 ton in 1993. In tabel 24 is een aantal gegevens vermeld die een indruk

geven van aanvoer en omzet van de visafslag. Hieruit is af te leiden dat tong

en schol wat betreft aangevoerde hoeveelheid en aandeel in de omzet, de

twee belangrijkste vissoorten zijn.

9.6 Samenvatting en conclusie

9.6.1 Samenvatting

De markt van vis en visprodukten is aan aanbodzijde in belangrijke mate

begrensd door vangstbeperkende maatregelen. Dit betekent dat het aanbod

van vis en visprodukten niet zonder meer de vraag ernaar kan volgen. De

vangstbeperkingen zijn het meest voelbaar voor:

- vissers behorend tot de grote zeevisserij die overwegend op vissoorten

zoals haring en (hors) makreel vissen;

- vissers behorend tot de kottervisserij die overwegend op vissoorten zoals

tong, schol en kabeljauw vissen.

De door middel van quotering gestelde grenzen aan vangsten betekenen niet

altijd dat vissers zich ook werkelijk in hun visserij-inspanningen dienen te

beperken. Vissers slagen er namelijk niet altijd in de hun toebedeelde quota

op te vissen.

De visserij is een kapitaalintensieve bedrijfstak. Gerelateerd aan bedrijfs-

grootte moeten vissers forse investeringen doen voor hun bedrijfsvoering.

Niet alleen met de aanschaf van vissersboten gaan enorme bedragen

gemoeid, ook voor het verkrijgen van visvangstrechten moeten grote

sommen geld worden neergeteld.

82 Urk heeft de grootste visafslag.
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Tabel 24: Geveilde tong, schol en kabeljauw op de visafslag IJmuIden

151

vissoorten kg x 1000 % van totale % van

aanvoer totale omzet

tong 3.234 15 40

schol 8.766 41 26

kabeljauw 3.500 16 14

overige 5.893 28 20

totaal 21.393 100 100

Bron: Zeehaven IJmuiden

In Nederland geldt voor visserij-ondernemingen geen verplicht. Dit ver-

klaart waarom de grote zeevisserij doorgaans geen gebruik maakt van de

veiling. Voor kottervissers ligt dit anders. Zij nemen namelijk vrijwel allemaal

deel aan de zogenaamde Biesheuvel-regeling, hetgeen impliceert dat vrijwel

elke kottervisser zich ten opzichte van zijn collega-vissers heeft verplicht al

zijn vangsten via de veiling te verhandelen (zie bijlage 10).

De visverwerkende industrie in Nederland importeert een aanzienlijke

hoeveelheid vis, maakt hiervan visprodukten en zet deze vervolgens over-

wegend af in het buitenland.

Uit het onderzoek kwamen de volgende handelswijzen aan het licht:

- valsheid in geschrifte;

- ongezien aanlanden van vis;

- verbergen van vis;

- risico nemen;

- vergroten van de vangstcapaciteit;

- op zoek gaan naar betere vangstmogelijkheden.

Vervolgens formuleerden we op basis van kennis over de markt en de

handelswijzen die hierbinnen plaatsvinden de volgende marktspecifieke

risicofactoren:

- bedrijfseconomische tegenwind;

- vermindering van quota;

- vangstproblemen;

- te lage controlefrequentie.
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9.6.2 Conclusie
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Op grond van voorgaande beschrijving en analyse concluderen we dat, wil

men tot een inschatting komen van het risico van zware milieucriminaliteit

binnen de Kennemerlandse markt van vis en visprodukten, het nodig is

informatie te verzamelen over:

- de bedrijfseconomische situatie in de visserij;

- periodieke visvangstrechten;

- de visstand van verschillende vissoorten;

- controle-activiteiten vanhandhavingspartners in de politieregio.
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Milieubedreigende handelingen

Tabel

bedrijfstak

akkerbouwbedrijven

rundvee-, kleinvee-, varkens-

fokkerijen

bloembol-, knolkwekerijen

snijbloemenkwekerijen

slachterijen, vleeswarenfabr.

zuivelindustrie

visbewerkingsinrichtingen

textielveredelingsindustrie

schoen- en lederindustrie

houtveredelingsindustrie

houtwaren- en kurkindustrie

meubelindustrie

papier- en kartonindustrie

grafische industrie

aardolieverwerk. industrie

kunstmeststofindustrie

kunstharsenindustrie

kleur- en verfstoffenindustrie

overige chem. grondstoffenind.

verf-, lak-, vernis-, drukinkt-

industrie

genees-, verbandmid.industrie

zeep-, was-, rein.mid. industrie

chem.bestrijd.mid.ind./overige

chemische.prod.industrie

bouwmaterialen ind.

aardewerk industrie

basismetaal industrie

SBI aantal mengen storten 2 lozen lozen

bodem3 water4

0111 41 x x x

0116 10 x x x

0124 41 x x x

0125 168 x x x

201 19 x x

202 1 x

203 17 x

224 4 x x

24 7 x

2523 5 x x

24, 256 75 x

257 71 x x

26 13 x

271 247 x x

28 7 x

291 1 X

292 2 x

293 3 x

294 2 x

295 12 x x

296 13 x x

297 10 x x

298, 299 5 x x

321, 323

t/m 327 29 x

322 6 x x x

33 7 x x
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bedrijfstak

gieterijen

grofsmederijen, stamp-, pers-

bedrijven

schroeven-, massadraaiwerk,

veren- e.d. industrie

tank-, reservoir, pijpleid.bouw

overige constructiebedrijven

metalen emballage-industrie

verwarmings. en kookapp.ind.

overige metaalwarenindustrie

smederijen, met.opp.vlaktebed.

landbouwmachine-industrie

metaalbewerkingsmachineind.

fabrieken van mach. en app.

hef-, transportwerkt.ind.etc.

fabr. van mach. en app.

stoomketel-, krachtwerkt.ind.

kantoormachine-industrie

overige machine-, app.ind.

elektrotechnische industrie

scheepsbouw-, reparatiebedrijv.

instrumenten-, optische.ind.

diamant-, goud-, zilverindustrie

foto- en filmlaboratoria

burgerlijke-.utilit.bouwbedr.

slopersbedrijven

grond-, water-, wegenbouwbedr.

schilder, glaszet., behang.bedr

metsel-, stukadoorsbedrijven

overige afwerking van gebouwen

grooth.metaal, olie, br.stoffen

grooth.chem., olie, vetten

autosloperijen

grooth. oud metaal, afvalstoff.

tussenh. erts, metaal, olie

tussenh.chemi., olie, vetten

detailh.auto's, (brom)fietsen
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SBI aantal mengen storten 2 lozen lozen

bodem3 water 4

340 7 x x

341 4 x

342 3 x x

343 12 x x

344 69 x x

346 1 x x

347 6 x x

348 42 x x

349 137 x x

351 9 x x

352 13 X X

353 21 x x

354 18 x x

356 6 x x

357 21 x x

358 31 x x

359 70 x x

36 76 x

374 65 x x x

38 80 x x

391 18 x x

393 2 x x x

511 863 x x x

5116 30 x x

512 229 x x x x

513 207 x x

514 115 x X

519 66 x x

614 67 x x

615 76 x x

6296 57 x x x x

6299 12 x x x x

634 7 x x

635 9 x x

662 347 x x



Mllleubedrelgende handelingen

bedrijfstak

benzine-, servicestations e.d.

detailhandel huisbrandstoffen

autoreparatiebedrijven

autoplaatw-, spuiterijen

autospuitbedrijven

tram, autobuslijndienst.

taxi-, toerwagenbedrijven

goederenwegvervoer

grote vaart

kleine handelsvaart

laad-, los-, overslagbedr.zeev.

binnenvaartbedrijven

binnenvaart verwante bedrijven

machineverhuurbedrijven

verhuur roerende goederen

jachthavens, botenverhuur

vuilophaal, straatreiniging

vuilverwerkingsbedrijven

autowasserijen

wasserijen, chem. rein, ververijen

foto-ateliers
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SBI aantal mengen storten2 lozen lozen

bodem3 water4

663 73 x x

667 7 x x

6821 251 x x x

6822 57 x x x

6823 9 x x x

721 8 x x x

722 74 x x x

723 404 x x x

731 23 x

732 14 x

7331 23 x x

741 43 x

742 19 x

852 46 x x

859 excl.

8591 36

9695 59 - x x x

9811 5 x x x x

9813 6 x x x x

9823 37 x x

983 63 x x

985 118 x x

1 Mogelijkheid dat verschillende soorten afvalstoffen worden gemengd. Voorbeelden: (a) bedrijfs- of

gevaarlijk afval met gevaarlijk afval mengen om zo het gemengde afval als bedrijfsafval te kunnen

afvoeren; (b) oliesoorten mengen die I.p.v. gevaarlijk afval als afgewerkte olie worden afgevoerd.

2 Mogelijkheid dat afval onvergund wordt gestort (of op werkplek wordt achtergelaten).

3 Mogelijkheid dat er afvalstoffen onvergund geloosd kunnen worden In de bodem. Hiertoe worden ook

calamiteiten gerekend als lekkage, morsen etc.

4 Mogelijkheid dat er afvalstoffen onvergund geloosd worden via het oppervlaktewater of de riolering.
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Grond-, hulp- en afvalstoffen per bedrijfstak

Akkerbouwbedrijven, rundvee-, kleinvee-, varkensfokkerijen

Met name overtredingen van het Besluit gebruik dierlijke meststoffen spelen hier

een rol. Dit geldt ook voor het gebruik van bestrijdings- en ontsmettingsmiddelen
en meststoffen (naast mineralen bevatten deze ook vaak zware metalen en resten

van diergeneesmiddelen).

Bloembol-knolkwekerijen, snijbloemenkwekerijen

Met name het gebruik van mest- en bestrijdingmiddelen speelt hier een rol.

Slachterijen, vleeswarenfabrieken

Grondstoffen: dieren, keukenzout, nitriet, conserveermiddelen, emulgatoren,

anti-oxidanten

Hulpstoffen: hars, ammoniak, koolzuur, zwaveligzuur, freon, beuke-, eike- en

plataanhout, blik

Afvalstoffen: mest, spoelwater, as van rookhout

Zuivelindustrie

Grondstoffen: melk, zout, bacteriecultuur

Hulpstoffen: zuursel , stremsel, salpeterzuur, koelmiddelen

Afvalstoffen: waswater(schoonmaakmiddelen), kaaspekel

Visbewerkingsinrichtingen
Grondstoffen: vis, zout

Hulpstoffen: houtsnippers, conserveringsmiddelen, koelmiddelen

Afvalstoffen: afvalwater, bezinksel, drijvend slib, visafval, dooiwater (organische

stof), arseen (voorspoelen van schol), mosselschelpen, overig

afval schelp- en schaaldieren

Textíelveredelingsin dustrie

Grondstoffen: katoen, linnen, wol, zijde, kunstzijde, verf- en drukstoffen

Hulpstoffen: zuur, enzymen, natronloog, chloorkalk, natrium- of kaliumhypo-

chloriet, natriumperoxide, waterstofperoxide, natriumperboraat,

natriumbisulfiet, natriumhydrosulfiet, natriumthiosulfaat, natrium-

bisulfiet, geconcentreerd natronloog, urine, zeep, zuren, basen,
alkaliën etc.
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Tabel: Overzicht van processen per bedrijfsgroep

1 67

bedrijfsgroep processen

draadtrekkerijenen, koudwalserijen 1, 2, 5

schroeven-, massadraaiwerk-, veren- en dergelijke industrie' 4, 5

constructiewerkplaatsen' 4, 5, 6

metalen meubelindustrie' 4, 5, 6

verwarmings- en kookapparatenindustrie' 4, 5, 6

smederijen 5

machine-industrie" 1 t/m 6

auto-industrie en -assemblagebedrijven' 1 t/m 6

scheepsbouw- en scheepsreparatiebedrijven 1 t/m 6

wagonbouw en spoorwegwerkplaatsen 1 t/m 6

rijwiel- en motorrijwielindustrie' 1 t/m 6

' In deze bedrijfsgroepen kunnen ook oppervlaktebehandelingen worden toegepast.

In deze bedrijfsgroep kunnen zowel gieten als oppervlaktebehandelingen worden toegepast.

Afvalstoffen: afvalwater, resten verfstoffen, chemicaliën

Schoen- en lederindustrie

Grondstoffen: leer, olie of albumine, paraffine of stearine, bevestigingsmateria-

len, lijmen, kleurstoffen, pek, traan , was, schoensmeer, karton,

(vilt)papier, hout, rubber, metaal, kurk, canvas

Hulpstoffen: nafta, aceton

Afvalstoffen: stukjes leer (eventueel chroomgelooid), resten lijm, ontvettings-

middelen, wassen, kleurstoffen, pek, schoensmeer

Houtveredelingsbedrijven

Grondstoffen: hout, creosootolie, carbolineum, kwikchloride, zinkchloride, koper-

sulfaat, mengzouten, borium, fluor, fosfaten, boraten, fluoriden,

pentachloorfenol, chloornaftaleen, organometaalverbindingen

Hulpstoffen: terpentine, xyleen

Afvalstoffen: residuen en lekvloeistoffen van (oplossingen van) impregneer-

middelen

Houtwaren-, kurk en meubelindustrie (excl. metalen meubelen)

Grondstoffen: hout, kurk, lijm, beits, verf, was, meubelolie, meubellak

Hulpstoffen: benzine, ammoniak, benzoëzuur, oxaalzuur, pyrogalluszuur, spiritus,
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terpentijnolie

Afvalstoffen: zaagsel, spaanders, kurkresten
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Papier- en kartonindustrie

Grondstoffen: cellulose, oud papier, vulstoffen, lijmstoffen, kleurstoffen
Hulpstoffen: natronloog, chloorkalk, natriumhypochloriet, soda, aluin, olie, teer,

asfalt

Afvalstoffen: papiérresten, resten alkalische vloeistoffen van reiniging van

lompen, bleekvloeistoffen en ander afvalwater

Grafische industrie

Grondstoffen: papier, drukinkt bestaande uit pigmenten, bindemiddelen, oplos-

middelen en droogstoffen

Hulpstoffen: lettermateriaal, hout, koper, staal en etsvloeistoffen, zink, koper,

asfaltpoeder, salpeterzuur, ijzerchloride, gips, was, grafiet, koper-

zouten en loodmengsel, kalksteen, zink, aluminium, staal, teken-

substantie, organische oplosmiddelen, fotografische emulsies,

ontwikkel- en fixeerbaden

Afvalstoffen: lettermateriaal, drukinktresten, verontreinigde etsvloeistoffen,

verontreinigde ontwikkel- en fixeervloeistoffen

Aardolieverwerkende industrie

1 Bitumineus dakbedekkingsmateriaal-, wegenbouwmateriaalfabrieken

Grondstoffen: bitumen, koolteer, aardolie, ruw viltpapier, toeslagstoffen (bijvoor-
beeld grind)

Hulpstoffen: water, petroleumprodukten, zwavelzuur, bleekaarde, zinkchloride

Afvalstoffen: proceswater

2 Smeeroliën- en vettenfabriek

Grondstoffen: beenderen, klauwen, viskaken, palmpitten en andere plantaardige

produkten, aardolie

Hulpstoffen: hexaan, koolstofdisulfide, benzine, stoom, zwavelzuur, natronloog,

bleekaarde, zinkchloride

Afvalstoffen: -

Kunstmests to ffenindustrie

Grondstoffen: ruwe fosfaat, zwavelzuur, fosforzuur, pyriet, salpeterzuur

Hulpstoffen: -
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Afvalstoffen: Waterstoffluoride(gas), siliciumfluoride(gas), afvalgips

Kunstharsenindustrie

Grondstoffen: fenol, cresol, ureum, melamine, formaldehyde, acetaldehyde

Hulpstoffen: ammoniak, azijnzuur, benzeen, xyleen, nafta

Afvalstoffen: reactiewater
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Kleur- en verfstoffenindustrie

Grondstoffen: koolteerdistillaten, koolderivaten, aromatische verbindingen, zuren,

logen, zwavel en salpeterverbindingen, halogeenverbindingen

Hulpstoffen:

Afvalstoffen: resten van grondstoffen en eindprodukten, afval van de verschil-

lende tussenprodukten die bij de produktie van de kleurstoffen

worden gevormd

Verf-, lak- vernis-, drukinktindustrie

Grondstoffen: verfpigmenten, bindmiddelen, droogmiddelen, oplosmiddelen,
plastificeerders of weekmakers

Hulpstoffen:

Afvalstoffen:

Genees- en verbandmiddelenindustrie

Grondstoffen: katoen, impregneermiddelen, rubber, kleefmiddelen, kunststoffen

Hulpstoffen: zuren, logen, bleekmiddelen (chloorkalk), zeep, oplos- en

extractiemiddelen en andere chemicaliën

Afvalstoffen:

Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken

Grondstoffen: vetten, logen, geurstoffen, kleurstoffen, vulmiddelen

Hulpstoffen: keukenzout, bleekmiddelen

Afvalstoffen: onderloog met verontreinigingen

Glasindustrie en bewerkingsinrichtingen

Grondstoffen: kiezelzuur, natriumverbindingen, kaliumverbindingen, louterings-

middelen, loodverbindingen, boorzuur, zinkwit, fosfaten, koolstof,

bariumcarbonaat, bariumsulfaat, schervenglas, kleurstoffen,

bladtin, kwik, zilveroxide, zilvertartraat, schellak, lood

Hulpstoffen: waterstoffluoride, ammoniak
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Afvalstoffen: kapotte kroezen, glasslakken
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Aardewerkindustrie
Grondstoffen: klei, leem, kaolien, pijpaarde, zand, kwarts, veldspaat, kalksteen,

krijt, gips, glazuren, keramische verven, kobaltzouten

Hulpstoffen: peptisatoren voor het gietproces (o.a. soda, natronloog)

Afvalstoffen: misbaksels, scherven, assen, glazuur- en verfresten

Metaalindustrie algemeen
Belangrijkste processen zijn:

1 reinigen

2 beitsen en aanverwante processen

3 thermische behandelingen

4 verspanende metaalbewerkingen

5 niet-verspanende metaalbewerkingen

6 aan elkaar verbinden van metalen delen

7 gieten

8 oppervlaktebehandelingen (met name galvaniseren)

1 reinigen

Hulpstoffen: reinigingsvloeistof, detergenten, oplosmiddelen Afvalstoffen

Afvalstoffen: aromatische en alifatische koolwaterstoffen, organische chloor-

verbindingen, zware metalen, fosfaten, detergenten, creosolen,

chroomzuur

2 beitsen en aanverwante processen

Hulpstoffen: zwavelzuur, zoutzuur, salpeterzuur en andere (zuur)mengsels, loog

Afvalstoffen: afgewerkte beitsbaden, spoelwater, het zijn al dan niet geconcen-

treerde zuren en logen metalen en eventuele toevoegingen zoals

cyaniden zijn opgelost

3 thermische behandelingen

Hulpstoffen: hardingszouten (o.a. natriumchloride, natriumcarbonaat, barium-

chloride, olie, vet

Afvalstoffen: cyaniden, lood, olie, petroleum, nitraten, geel bloedloogzout

4 verspanende metaalbewerkingen

Hulpstoffen: snij-, smeer- en koelvloeistoffen

Afvalstoffen: metaalspaanders, afgewerkte snij-, smeer- en koelvloeistoffen,
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ijzeroxide (bij snijden met zuurstof), resten slijpsteen, restanten

slijppasta's en slijpvetten

5 niet-verspanende metaalbewerkingen

Hulpstoffen: smeermiddelen (zinkfosfaat,borax,koper,kalk,vet,etc.), koel-

middelen, smeeroliën, hydraulische vloeistoffen,

Afvalstoffen: afgewerkte smeer- en koelmiddelen, ontvettingsmiddelen, kitten

6 aan elkaar verbinden van metalen delen

Hulpstoffen: lasgassen, laspoeders, soldeermiddelen, ontvettingsmiddelen

Afvalstoffen: laspoeders, soldeer- en vloeimiddelen, kitten, ontvettingsmiddelen

Gieterijen
Grondstoffen: ruw en oud ijzer, brons, tin, lood

Hulpstoffen: cokes, kalksteen, organische stoffen, legeringsmetalen, vet, was,

grafiet, materialen en stoffen voor de gietvormen

Afvalstoffen: ijzerslakken, oude en kapotte gietvormen,verontreinigd zand en

leem, metaaldeeltjes van het reinigen, metaalresten, oven- en

gietslakken

Oppervlakteb ehan delingsbedrijven
Grondstoffen: metalen, chroomzuur, boorzuur, cresol, cyanides, chloriden,

fluoboraten, sulfaten, oxides, zoutzuur, zwavelzuur etc.

Hulpstoffen: alkalische oplossingen, detergenten, organische oplosmiddelen,

zuren

Afvalstoffen: oude verflagen, verontreinigde loogvloeístoffen, detergentvloei-

stoffen en oplosmiddelen, verontreinigde zuurbaden, slib,

afgewerkte galvanische baden

Elektrotechnische industrie

Grondstoffen: metalen, katoen, karton, papier, kunststoffen, keramische
materialen, minerale olie, pcb's, lak, elektronische onderdelen,

verfstoffen, soldeer

Hulpstoffen: ontvettingsmiddelen

Afvalstoffen: soldeerresten, verf- en lakresten, vervuilde ontvettingsmiddelen

Meet- en regelapparatuur- en overige instrumentenindustrie

Grondstoffen: metalen, hout, glas, kunststoffen
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Hulpstoffen: organische oplosmiddelen, vetten, olin, teer

Afvalstoffen: metaalresten, teer
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Foto- en filmlaboratoria

Grondstoffen: fotografische films, fotografisch papier

Hulpstoffen: ontwikkelbaden (oplosmiddelen,ontwikkelstoffen,alkalische

stoffen,conserverende stoffen,reactievertragers, oplossnelheid

vergrotende stoffen), stop- en fixeerbad, conserverende en

hardende stoffen

Afvalstoffen: filmhulsjes, filmresten, mislukte foto's en fotoresten, afgewerkte

ontwikkel-en fixeerbaden, spoelwater, restpartijen

Burgerlijke en utiliteitsbouwbedrijven

Grondstoffen: hout, metalen, beton, steen , kunststoffen, glas

Hulpstoffen: verf, oplosmiddelen, kitten

Afvalstoffen: bouw- en sloopafval, hout, metaal, kunststof, kitten, oplos-

middelen, verfresten

Grond- water- en wegenbouwkundige bedraven

Grondstoffen: grind, zand, vulstof, bitumen,ijzeroxide, metaal, cement, beton,

grit, lijm, verf

Hulpstoffen: ontvetters, smeermiddelen

Afvalstoffen: asfalt,beton, cement, butimineuze materialen, grit,

kunstharsmortel,lijmstoffen, verfresten, ontvetters,

smeermiddelen

Schilders- en glazenmakersbedrijven
Grondstoffen: bestanddelen voor zelfvervaardigde verf (pigmenten, oliën,

harsen, terpentijn, krijt, lakken, vernissen, verven, stopverf en

plamuur, glas, terpentine, lood

Afvalstoffen: zware metalen, olie- en harsresten, organische oplosmiddelen

en andere verfbestanddelen

Groot- en tussenhandel in ertsen, metalen, minerale olieprodukten en brandstoffen

Grondstoffen: ertsen, metalen, minerale olieprodukten, brandstoffen

Calamiteiten: er kan door verwaaiing en uitspoeling ertsen,kolen) of door

lekkage en morsen bodem- en waterverontreiniging optreden
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Groot- en tussenhandel in chemische grondstoffen

Grondstoffen: chemische grondstoffen

Calamiteiten: er kan door lekkage en morsen bodem- en waterverontreiniging

optreden

Groot- en tussenhandel in schroot, oude materialen en afvalstoffen

Grondstoffen: schroot, lompen, afvalstoffen

Calamiteiten: er kan door een niet correcte opslag bodem- en waterveront-

reiniging optreden

Autosloperijen

Grondstoffen: auto-onderdelen (zeer divers)

Afvalstoffen; schroot, afgewerkte olie, remolie, koelvloeistof accu's, gastanks,

afvalwater, banden, glas, kunststof, rubber

B enzin eservices ta tions

Grondstoffen: motorbrandstoffen

Calamiteiten: lekkage van tanks en morsen

Autoreparatie-, autoplaatwerkerij- , autospuitbedrijven

Grondstoffen: smeeroliën en -vetten, accuzuur, anti-roestmiddelen, verven en

lakken

Hulpstoffen: brandstoffen, alkalische reinigingsmiddelen, onvettingsmiddelen

Afvalstoffen: afgewerkte olie, oude accu's, verontreinigde reinigings- en

ontvettingsmiddelen, verontreinigd waswater, resten anti-roest-

middelen, resten verven en lakken

Tram- en autobusl^ndiensten

Grondstoffen: steenkool, benzine, dieselolie, smeerolie en -vet, accuvloeistoffen,

verven en lakken

Hulpstoffen: reinigingsmiddelen, organische oplos- en ontvettingsmiddelen

Afvalstoffen: kolenassen, afgewerkte olie, verontreinigd waswater, veront-

reinigde oplosmiddelen, resten verven en lakken

Taxi- en toerwagenbedrdven en goederenwegvervoer

Grondstoffen: benzine, dieselolie, smeerolie en -vet, accuvloeistoffen, verven en

lakken

Hulpstoffen: reinigingsmiddelen, organische oplos- en ontvettingsmiddelen
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Afvalstoffen: afgewerkte olie, verontreinigd waswater, verontreinigde oplos-
middelen, resten verven en lakken

Binnenvaartbedrijven en laad- los- en overslagbedrijven

Grondstoffen: steenkool, petroleum, dieselolie, smeerolie en -vet, verven en
lakken

Hulpstoffen: reinigingsmiddelen, organische oplos- en ontvettingsmiddelen
Afvalstoffen: kolenassen, afgewerkte olie, verontreinigd waswater, veront-

reinigde oplosmiddelen, resten verven en lakken

Jachthavens

Grondstoffen: motorbrandstoffen, smeeroliën en -vetten, verven, lakken, oplos-

en ontvettingsmiddelen, anti-foulingsmiddelen

Afvalstoffen: afgewerkte olie, smeermiddelen en - vetten, bilge-olie, veront-

reinigd water, olie- en brandstoffilters, verfafval, anti-foulings,

oplosmiddelen, ontvettingsmiddelen, anti-roestmiddelen

Schoonmaakbedrijven (inclusief autowasserijen)

Grondstoffen: zeep, synthetische reinigingsmiddelen, ammonia, tri, tetra, was-

benzine, spiritus, aceton, oxaalzuur, spiritus, aceton, bleekwater,

organische chloorverbindingen, organisch gebonden jood,

fenolen, aldehyde, alcoholen

Afvalstoffen: afvalwater

Wasserijen, chemische reiniging en ververijen

Grondstoffen: kleurstoffen

Hulpstoffen: oplosmiddelen, detacheermiddelen (o.a. miere-, melk-, azijnzuur),

rein igingsversterkende middelen (zeep, benzinezeep),

chemicaliën voor toepassing kleurstoffen

Afvalstoffen: residu als gevolg van reinigen en distilleren van oplosmiddelen,

afvalwater van zeep- en verfbaden

Foto-ateliers

Grondstoffen: fotografische films, fotografisch papier, ontwikkelaar en fixeer

Afvalstoffen: mislukte foto's en fotoresten, ontwikkelaar en fixeer, filmresten,

resten chemicaliën
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Bedrijven in de regio Haarlem van de Kamer

van Koophandel

Tabel

bedrijfstak SBI aantal bedrijven

<5 WP1 5-50 WP2 >50 WP3 totaal

land- en tuinbouw 01 421 144 4 569

visserij 03 21 3 - 24

delfstofwinning 11, 12, 19 10 6 3 19

voedings- en genotmiddelenindustrie 20, 21 40 33 10 83

textiel- en conf.ind. 22 109 17 - 126

schoen- en lederindustrie 24 4 3 - 7

houtveredelingsindustrie 2523 4 - 1 5

houtwaren- en kurkindustrie 255, 256 61 14 - 75

meubelindustrie 257 57 12 2 71

papier- en kartonindustrie 26 8 3 2 13

grafische industrie 271 154 84 9 247

uitgeverijen 272 119 18 5 142

aardolieverwerkendeind. 28 2 4 1 7

chemische- & rubberindustrie 29, 31 52 22 9 83

bouwmaterialenindustrie 321 14 12 3 29

aardewerkindustrie 322 5 1 - 6

glasindustrie 328 12 3 - 15

basismetaalindustrie 33 3 2 2 7

metaalproductenindustrie 34 176 99 7 282

metalen meubelindustrie 345 2 1 1 4

machine-industrie 35 98 69 11 178

elektrotechnische industrie 36 59 13 4 76

transportmiddelenindustrie 37 78 30 6 114

instrumenten- & optind. 38 54 22 4 80

overige industrie 39 68 13 - 81

openbare nutsbedrijven 4 4 8 9 21

bouwnijverheid- & instbedr. 5 1383 416 43 1842

groothandel 61, 62 3193 681 60 3934

detailhandel food 651, 652 942 226 7 1175

detailhandel non-food 653 t/m 668 3478 508 6 3992

warenhuizen 669 3 7 6 16

horeca 67 1353 152 15 1520
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bedrijfstak

reparatie gebruiksgoederen

transport en opslag

communicatiebedrijven

bankwezen

verzekeringswezen

makelaardij, exploitatie onroerend

goed

zakelijke dienstverlening

verhuur machines & roerende

goederen

veilingen

overh., onderwijs, medische- en

sociale dienstverlening

ontsmettings- en schoonmaak-

bedrijven

wasserijen

kappers, schoonheidsinstit.

foto-ateliers

overige persoonlijke dienstverlening

176

SBI aantal bedrijven

<5 WP1 5-50 WP2 >50 WP3 totaal

68 169 4 - 173

7 890 356 51 1297

77 56 30 13 99

81 1208 104 16 1328

82 348 34 1 383

831, 832 888 50 2 940

84 3755 342 31 4128

85 195 27 2 224

87 4 2 1 7

9 485 26 1 512

981, 982 326 52 9 387

983 55 7 1 63

984 551 75 - 626

985 115 3 - 118

989 495 19 - 514

1 Aantal bedrijven met minder dan 5 werkzame personen.

2 Aantal bedrijven met tussen de 5 en 50 werkzame personen.

3 Aantal bedrijven met meer dan 50 werknemers.
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Gevaarlijke stoffen

Tabel: Gevaarlijk afval (berekend over 1990 en 1991)

soort afval hoeveelheid x 1000 ton

scheepsafval 677

verontreinigde grond 652

baggerspecie 182

straalgrid 125

jarosiet (opslag eigen terrein) 110

oliehoudende sludges 109

C-3 afval (excl. straalgrid, drinkwaterslib, zeefzánd en grond) 108

zeefzand 100

overig organisch afval 98

vliegas van vuilverbrandingsinstallaties 80

halogeenkoolwaterstofhoudend afval 65

afvalwater 64

afgewerkte olie 57

C-2 afval (excl. vliegas van vuilverbrandingsinstallaties) 38

zuren en basen 35

halogeenarme oplosmiddelen 33

drinkwaterslib 31

verf- en inktafval 29

accu's 22

fotografische afvalstoffen 17

zwavelhoudend afval 10

ziekenhuisafval 8

batterijen 4

oliefilters 4

gasontladingslampen 3

C-1 afval 1
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Combinaties inschrijvingen Kamer van

Koophandel

Tabel: Combinaties inschrijvingen KvK markt voor grondverbeteraars

bedrijfscombinatie aantal

goederenwegvervoer

verhuisbedrijf

verhuisbedrijf

goederenwegvervoer

veem- en pakhuisbedrijf

veem- en pakhuisbedrijf

veem- en pakhuisbedrijf goederenwegvervoer 1

veem- en pakhuisbedrijf aannemer grond water

wegenbouw

11

3

vrachtautodienst veem- en pakhuisbedrijf goederenwegvervoer

verwant bedrijf 2

goederenwegvervoer. baggerbedrijf Iaden/lossen/overslag tb.v. 1

binnenvaart

goederenwegvervoer veem- en pakhuisbedrijf groothandel zand en grind

goederenwegvervoer loonwerker t.b.v. land- en

tuinbouw groothandel meststoffen

goederenwegvervoer groothandel zand en grind groothandel meststoffen 2
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Biesheuvel-regeling

In de jaren zeventig werd in internationaal verband een quotering van visvangsten

ingevoerd om overbevissing tegen te gaan. Maar een niet minder belangrijke

reden was het veilig stellen van bedrijfseconomische belangen van visserij-

ondernemingen in de diverse landen. Enkele jaren na de invoering werden in

Nederland de nadelige neveneffecten van de quotering zichtbaar. Door een

gebrek aan bescherming van individuele visvangsrechten, konden individuele

vissers bij overschrijding van het landelijk quotum in principe geconfronteerd

raken met een sluiting van zeedagen terwijl ze hun eigen contingent nog niet

volledig hadden benut. Dit leidde tot het gewoonte dat vissers hun contingent

zo snel als mogelijk opvisten met alle gevolgen van dien voor de marktprijzen

van de vis.

Begin jaren negentig werd dan ook de stuurgroep Biesheuvel in het leven

geroepen, die belast werd met de opdracht aanbevelingen te doen met het oog

op een betere spreiding van visvangsten.

De stuurgroep wilde een regeling op basis van vrijheid in het leven roepen die

de vissers er zelfstandig toe zou bewegen hun individuele visvangstrechten in

groepen onder te brengen en de aanvoer van vis volgens onderling overeen-

gekomen visplannen te reguleren. De regeling diende dan ook voor vissers

aantrekkelijke kanten te hebben. Deelnemende vissers werd het volgende in het

vooruitzicht gesteld: collectieve toekenning van extra zeedagen, versoepeling van

mogelijkheden om visvangstrechten te verhandelen en beschikbaarstelling van

een deel van het nationale reserve om daarmee een doorvissituatie te bewerk-

stelligen. Maar aan de regeling werden ook verplichtingen gekoppeld teneinde

een betere (onderlinge) controle van visvangsten mogelijk te maken. Een

belangrijk element van de regeling was dat vissers al hun aangelande vis via

de veiling dienden te gaan verhandelen.
Mede door de aantrekkelijke kanten ervan is de Biesheuvel-regeling succes-

vol te noemen. In 1994 maakte vrijwel alle kottervissers (97%) gebruik van de

regeling. Maar het hoge aantal boetes dat inmiddels is uitgedeeld naar aanlei-

ding van constateringen dat vissers hun vis buiten de veiling om probeerden te

verhandelen, geeft te denken. De onderlinge controle onder vissers is minimaal

en medewerkers van het Produktschap voor vis en visprodukten (PW), die belast

zijn met de toezicht op de dagelijkse gang van zaken rond de regeling, branden

niet graag hun vingers door het bestuur van de producentenorganisatie op de

hoogte te brengen van het niet nakomen van verplichtingen.
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Dat niettemin toch regelmatig vissers worden beboet voor deze praktijken, is het

gevolg van controle-activiteiten van de AID. Voor controleurs van de dienst kan

namelijk de waarneming dat vis buiten de veiling om wordt verhandeld, een aan-

wijzing zijn dat mogelijk gefraudeerd is met de vangstopgaven. In veel gevallen

blijkt dit inderdaad het geval te zijn. Bij de AID is het de gewoonte deze gevallen

aan het PVV te rapporteren dat vervolgens kan beslissen het bestuur van de

Producentenorganisatie op de hoogte te stellen.

1 Nederland kent drie producentenorganisaties waarvan de bekenste zijn de Producenten Organisatie

Oost (PO-Oost; met name Urker vissers) en de Producenten Organisatie West (PO-West).
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