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Samenvatting
Dit rapport beoogt een totaalbeeld te presenteren van de illegale praktijken
rond het bedrijf Tankcleaning Rotterdam (TCR) en daarbij risico's aan te
geven met betrekking tot (tekortkomingen in) de huidige milieuwetgeving
en de organisatie en werkwijze van het handhavingsnetwerk.
Aanleiding en doel van het onderzoek
In oktober 1995 stonden de gebroeders Langeberg, eigenaren van TCR, terecht voor de rechtbank in Rotterdam. De rechter veroordeelde hen in eerste
aanleg tot gevangenisstraffen variërend van één tot zes jaar, qua lengte uniek
in de strafrechtelijke vervolging van milieucriminaliteit. Hoewel daarmee de
schuldvraag beantwoord lijkt, wezen zowel de aanklager als de verdediging
ook met nadruk naar de overheid.
Uit het strafrechtelijke onderzoek is gebleken dat TCR, de grootste inzamelaar en verwerker van scheepsafvalstoffen in Nederland, zich van een aanzienlijk deel van de ingezamelde afvalstoffen ontdeed zonder dat adequate
verwerking had plaatsgevonden. Dit is opmerkelijk omdat het bedrijf zijn
ontstaan te. danken had aan overheidsbeleid dat erop gericht was milieuverontreiniging door scheepsafvalstoffen tegen te gaan en door de overheid
boven andere gegadigden was verkozen om deze taak uit te voeren. De omvangrijke verwerkingsinstallatie van het bedrijf werd gebouwd met ruim
twintig miljoen gulden overheidssubsidie. Achteraf blijkt deze installatie
vooral als facade te hebben gefungeerd. Uit de officiële cijfers kon worden
opgemaakt dat jaarlijks honderdduizenden tonnen scheepsafvalstoffen werden ingezameld en kon de indruk ontstaan dat het overheidsbeleid succesvol was. Maakt men de balans op, dan blijkt dat er sprake is geweest van
`tien jaar schone schijn'. Tot de gedupeerden behoren de staat, ofwel de belastingbetaler, maar ook de talloze ontdoeners die TCR in goed vertrouwen
betaald hebben voor de adequate verwerking van hun afval. Vastgesteld kan
worden dat de overheid in haar beleid rond de inzameling en verwerking van
scheepsafvalstoffen de nodige steken heeft laten vallen en daarmee mogelijk
heeft bijgedragen aan het ontstaan van criminaliteit, maar zeker aan het
voortduren ervan.
De relevantie van dit rapport is niet louter gelegen in de vaststelling van wat
er bij TCR is misgegaan of waar het overheidsbeleid en de handhaving tekort
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zijn geschoten. Hoewel het overheidsbeleid en de crimogene aspecten van
de casus nauwkeurig worden geanalyseerd, is de blik uiteindelijk toch op de
toekomst gericht. Het is de onderzoekers er vooral om te doen geweest uit
het gebeurde consequenties af te leiden voor het milieubeleid en de handhaving daarvan. De centrale vraag in het onderzoek is als volgt geformuleerd:
`Welke leerelementen biedt de TCR-zaak met betrekking tot de verschijningsvormen van milieucriminaliteit en welke risico's kunnen uit de casus worden
afgeleid met betrekking tot (tekortkomingen in) de huidige (milieu)regelgeving en organisatie en werkwijze van het handhavingsnetwerk?'
De uitvoering van het onderzoek
De casus is vanuit drie invalshoeken belicht: De eerste is die van de markt
waarbinnen het bedrijf opereerde. Daarbij is gekeken naar de omvang, de geschiedenis, de huidige concurrentieverhoudingen en recente ontwikkelingen
aan de aanbodzijde. Het tweede perspectief is het criminele handelen van
TCR. Daarbij is aandacht geschonken aan de wijze waarop dit intern werd
georganiseerd en de wijze waarop het bedrijf ontdekking trachtte te voorkomen. Vanuit verschillende criminologische theorieën worden de motieven
die achter het handelen schuilgaan, belicht. Tevens is een plaatsbepaling
gedaan aan de hand van verschillende definities op het terrein van georganiseerde criminaliteit. De derde invalshoek is het handelen van de overheid.
Vanuit dat perspectief is gekeken naar de rol die de overheid speelde als
normsteller, beleidsmaker en handhaver. Daarbij is zowel het beleidsarrangement waarmee de overheid de onderhavige markt trachtte te reguleren,
belicht als het meer specifieke optreden ten opzichte van het bedrijf TCR.
Onderzoeksresultaten
Verklaringen voor het illegaal handelen van TCR
Uit het onderzoek blijkt dat aan elk van de drie gekozen invalshoeken verklaringsgronden kunnen worden ontleend voor het criminele handelen
waarvan in deze casus sprake is. Vanuit het marktperspectief kan worden
gewezen op overcapaciteit en een tegenvallende vraag; de winstmogelijkheden op deze markt bleken geringer dan oorspronkelijk verwacht. Traditioneel is het een markt waarop veel `rommelaars' actief zijn, hetgeen al eerder
tot spraakmakende `affaires' heeft geleid.
Vanuit het perspectief van de organisatie TCR moet allereerst worden gewezen op het feit dat het bedrijf zich niet tot illegale praktijken gedwongen
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hoefde te voelen; er waren legale alternatieven voor zijn handelen aanwezig. Kennisgebrek en opportunisme kenmerkten echter de bedrijfsvoering.
Het bedrijf is steeds op zoek geweest naar expansiemogelijkheden en nam
duidelijk geen genoegen met een rol in de marge. Het volume aan ingezamelde afvalstoffen groeide in de loop der jaren fors, terwijl op het gebied van
verwerkingscapaciteit en procesbeheersing nauwelijks vooruitgang werd
geboekt.
Wat de rol van de overheid betreft, kan allereerst worden gesteld dat het
beleidsarrangement voor de scheepsafvalstoffenproblematiek de nodige
tekortkomingen kende. Via nationale wetgeving moest een internationaal
probleem worden aangepakt, hetgeen slechts ten dele lukte. De overheid
koos ervoor de exploitatie van de zogenaamde havenontvangstinstallaties
aan het bedrijfsleven over te laten, maar kon niet overzien in hoeverre bedrijven binnen de aangegeven randvoorwaarden rendabel zouden kunnen
draaien. Via subsidies en een beperkte toetreding tot de markt werd de exploitatie voor bedrijven aantrekkelijk gemaakt. Het toezicht op de bedrijven
werd aan het reguliere handhavingsnetwerk toevertrouwd. Van die kant
kwamen al snel signalen dat het mis ging. Dan blijkt dat de overheid zich
dusdanig gecommitteerd voelt aan de opbouw van de inzamelings- en verwerkingsstructuur dat zij besluit niet in te grijpen. De afhankelijkheidspositie van de overheid wordt versterkt doordat ervoor is gekozen slechts
een beperkt aantal bedrijven tot de markt toe te laten en doordat forse subsidies zijn verstrekt. Ook de versnippering van de overheid speelt een rol.
Een groot aantal instanties houdt zich vanuit verschillende verantwoordelijkheden-en belangen met de havenontvangstinstallaties bezig; er is geen
gedeelde perceptie van het probleem, laat staan van de wenselijke oplossingsrichting.
Consequenties voor het scheepsafvalstoffenbeleid
Kijkend naar de toekomst kan op basis van het onderzoek worden geconcludeerd dat een herijking van het beleid ten aanzien van scheepsafvalstoffen
en havenontvangstinstallaties hoogst wenselijk is. Zowel autonome ontwikkelingen op de scheepsafvalstoffenmarkt als gebleken knelpunten in beleid
en handhaving leiden tot die conclusie.
Een belangrijke. ontwikkeling in het aanbod van scheepsafvalstoffen is die
naar meer geconcentreerd afval in kleinere volumes. De huidige verwerkingsinstallaties, ontworpen voor waterige afvalstromen, zullen in toenemende
mate ongeschikt worden om dit aanbod te verwerken. Tegelijk neemt het
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rendement op illegale praktijken toe; aan meer geconcentreerd afval kleven
hogere verwerkingskosten. Doordat de volumes kleiner worden, wordt het
tegelijk gemakkelijker om partijen afval te laten verdwijnen. Het huidige
beleidsarrangement biedt geen oplossing voor het probleem van afval met
hoge verwerkingskosten; voor havenontvangstinstallaties bestaat weliswaar
een innameplicht, maar voor ontdoeners geldt geen afgifteplicht. In praktijk
leidt dit ertoe dat ontdoeners van de afgifte van `duur' afval afzien.
Een tweede ontwikkeling in de markt is het opgaan van gespecialiseerde
inzamelaars en verwerkers in meer generalistische en internationaal opererende afvalbedrijven. Trachtte de overheid in de pioniersfase nog actief te
sturen in wie kon toetreden tot de markt, de huidige ontwikkelingen bieden
daartoe nauwelijks nog aangrijppunten. Het gevaar bestaat dat de afhankelijkheid van de overheid van een beperkt aantal marktpartijen, die een verklaring vormde voor het ontstaan en voortduren van criminaliteit bij TCR,
met het opgaan van de kleinere zelfstandigen in grote afvalbedrijven verder
wordt versterkt. Overigens kunnen aan grote bedrijven ook voordelen zijn
verbonden, zoals een beter kennisniveau en meer innovatie-inspanningen.
Belangrijk is echter dat het karakter van de scheepsafvalstoffenmarkt duidelijk is veranderd ten aanzien van de situatie van 15 jaar geleden, waarop het
huidige beleidsarrangement is gebaseerd. Het arrangement is te weinig flexibel om snel op veranderende marktcondities te kunnen inspelen.
Ten aanzien van de tussentijdse evaluatie van het beleid zijn in het onderzoek verschillende kanttekeningen geplaatst. De belangrijkste daarvan is dat
de toetsing plaatsvond aan de hand van een deelbelang (de inzameling) en
dat signalen dat de verwerking te wensen overliet (en daarmee het uiteindelijke rendement) niet werden opgepikt. Voorts vond de evaluatie plaats op
basis van onbetrouwbare cijfers. Het heeft er daarmee alle schijn van dat de
overheid zichzelf zand in de ogen strooide. Bij herijking van het beleid verdient ook de evaluatie ervan aandacht te krijgen.
Ten aanzien van vergunningverlening en toezicht komt uit het onderzoek
een beeld naar voren van een aanzienlijke hoeveelheid grotere en kleinere
knelpunten. De keten bevat dermate veel zwakke schakels dat weinig uitzicht wordt geboden op een effectieve handhaving. De versnippering van de
overheid speelt daarbij een belangrijke rol. Ook blijkt onvoldoende aandacht
te worden geschonken aan branchespecifieke risico's als het mengen van afval. Op de export van afval blijkt nauwelijks controle te hebben plaatsgevonden. Voorts valt op hoe gemakkelijk het is toezichthouders om de tuin te
leiden, of wellicht beter, hoe moeilijk het voor toezichthouders is zicht te
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krijgen op wat zich werkelijk binnen een bedrijf afspeelt. Uit de casus kan
worden afgeleid dat naarmate controles meer voorspelbaar zijn, ook het
maskeren van illegale handelingen makkelijker wordt en dat variatie in controlemethoden dus wenselijk is. Tegelijk moet echter worden geconstateerd
dat het het toezicht ontbreekt aan instrumenten om maskeringsmethoden te
ontdekken en dat een in theorie belangrijk instrument als monsterneming in
praktijk slechts beperkt toepasbaar blijkt, gezien de met analyse gemoeide
tijd en kosten. Tekenend voor het peil van de handhaving is de mening van
een aantal geïnterviewde toezichthouders, dat de gemiddelde havenontvangstinstallatie - vanuit milieu-oogpunt - weinig effectiever is dan TCR.
De situatie ten aanzien van beleid en handhaving biedt, op basis van de
onderzoeksresultaten, weinig uitzicht op een effectieve inzameling en verwerking van scheepsafvalstoffen in de nabije toekomst. Behalve het beleidsarrangement verdient ook het handhavingsnetwerk en de monitoring van
het gevoerde beleid opnieuw aandacht. In samenhang met die punten is een
verbetering van de coordinatie en informatie-uitwisseling tussen de bij beleid en handhaving betrokken diensten wenselijk.
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Inleiding
1.1

Aanleiding en doel van het onderzoek

In de afgelopen jaren is in Nederland veel energie gestoken in het aanscherpen van wet- en regelgeving ten aanzien van het milieu en, in het verlengde
daarvan, het op peil brengen van de aan die wetgeving verbonden handhavingsorganisatie. Daarbij is verschillende keren geconstateerd dat het
inzicht in de verschijningsvormen van milieucriminaliteit nog te beperkt is.
Hiervan is ondermeer gewag gemaakt in het jaarverslag over 1993 van het
openbaar ministerie (Openbaar ministerie, 1994) en in het WODC-rapport
'De markt van misdaad en milieu' (Van den Berg, 1995a).
Het belang van inzicht in de verschijningsvormen van milieucriminaliteit
wordt duidelijk als men zich realiseert dat de vormgeving van de handhavingsorganisatie en de strategie die wordt gevolgd in opsporingsonderzoeken, goeddeels worden bepaald door verwachtingen met betrekking tot de
daders, de delicten en de wijze waarop milieucriminelen te werk gaan.
In het licht van de hierboven genoemde constatering is, in overleg tussen het
WODC, de Projectgroep Aanpak zware milieucriminaliteit en de Stuurgroep
Handhaving milieuwetgeving (HAMIL), besloten dat het WODC een aantal
onderzoeken zal doen naar de verschijningsvormen van milieucriminaliteit.
Dit zal ondermeer gebeuren aan de hand van nader te selecteren casus. Het
'Dossier TCR' handelt over de eerste casus in deze reeks. Het bedrijf waarop
dit rapport betrekking heeft, is strafrechtelijk vervolgd door het openbaar
ministerie in Rotterdam wegens het plegen van milieu- en fraudedelicten.
Doel van het onderzoek is het presenteren van een totaalbeeld van de illegale praktijken rond het bedrijf Tankcleaning Rotterdam (TCR) en het afleiden
van risico's met betrekking tot (tekortkomingen in) de huidige milieuregelgeving en de organisatie en werkwijze van het handhavingsnetwerk. In de
rapportage wordt het (milieu) criminele handelen binnen de context van de
'markt' en de rol van overheden (wet- en regelgeving, beleid, handhaving)
belicht.
De probleemstelling is als volgt geformuleerd: 'Welke leerelementen biedt de
TCR-zaak met betrekking tot de verschijningsvormen van milieucriminaliteit
en welke risico's kunnen uit de casus worden afgeleid met betrekking tot (tekortkomingen in) de huidige (milieu) regelgeving en de organisatie en werkwijze van het handhavingsnetwerk?'
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Uitvoering van het onderzoek

Bij de uitvoering van het onderzoek hebben de invalshoeken'de markt', 'de
criminele organisatie' en 'de rol van overheden' centraal gestaan. Bij elk van
deze invalshoeken is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd. Daarnaast
is aandacht geschonken aan de ontstane milieuschade.
Vanuit de invalshoek 'de markt' is getracht een beeld te verkrijgen van de
aard en de omvang van de markt waarin het bedrijf actief was, de belangen
van de verschillende marktpartijen (vragers, aanbieders, tussenschakels) en
de ontwikkelingen in de markt. Op basis hiervan is vastgesteld in hoeverre
er sprake is van een relatie tussen de criminele handelingen bij TCR en de
dynamiek van de markt. Tevens is gekeken in hoeverre er marktcondities aanwezig zijn die herhaling van handelingen zoals die bij TCR hebben plaatsgevonden, aannemelijk maken. In de onderzoeksopzet waren de volgende
vragen geformuleerd.
- Wat is de omvang van de markt en wat is het aandeel van TCR en TCA
daarin? Om wat voor soort van stoffen gaat het en in welke volumes?
- Welke kenmerken heeft de markt en welke ontwikkelingen zijn er gaande?
- Wie zijn de belangrijkste marktpartijen en welke belangen hebben zij?
- Welke milieurisico's en/of potentie voor crimineel handelen is er in de
markt aanwezig? Wat is de aard en de omvang van de schade die daarbij
kan optreden?
- Welk risico geldt er, gegeven de marktcondities, ten aanzien van herhaling?
Vanuit de invalshoek 'de criminele organisatie' is de aard van en de werkwijze bij het criminele handelen beschreven. Ook is aandacht besteed aan
de motieven achter het criminele handelen, de wijze waarop het criminele
handelen binnen de organisatie werd geconditioneerd en aan de rol van
personen of organisaties buiten TCR. Dit onderdeel geeft een beeld van de
criminele werkwijze van TCR en de manier waarop deze was georganiseerd.
De volgende vragen waren opgenomen in de onderzoeksopzet.
Is er sprake van een criminele organisatie en zo ja, welke vorm heeft
deze organisatie? Wie zijn er bij het criminele handelen betrokken en
op welke wijze gaat men te werk?
- Ontstaat het criminele handelen vanuit een streven naar (persoonlijk)
financieel gewin, of uit andere gronden (bijvoorbeeld continuïteitsproblemen, slordigheid, kennisgebrek, niet-naleefbare regelgeving)?
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Op welke wijze wordt getracht het criminele handelen te maskeren? Hoe
wordt dit binnen de organisatie geconditioneerd (aantrekken van personeel, promoties, wijze van omgaan met kritische werknemers)?
Welke relaties en/of vertakkingen zijn er met branche-organisaties, banken, adviseurs, koppelbazen, afvalmakelaars? In hoeverre spelen deze
relaties een rol bij de criminele activiteiten? Zijn er banden met (andere)
criminele organisaties?
Vanuit de invalshoek 'de rol van.overheden' is gekeken naar de belangen van
de overheid en de organisatorische arrangementen waarmee zij heeft getracht de branche te reguleren en te controleren. Er is vooral ingezoomd
op de Rotterdamse situatie en de handhaving rond TCR om na te gaan hoe
het mogelijk is dat het bedrijf gedurende zo'n lange periode structureel overtredingen heeft kunnen begaan. Naast het bieden van een verklaring voor de
problemen rond TCR, worden factoren en mechanismen geïdentificeerd die
in meer algemene zin een risico vormen in de handhaving van de milieuweten regelgeving. Rond dit thema waren de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
- Welke instanties waren betrokken bij vergunningverlening en handhaving ten aanzien van de Langeberggroep? Was men in staat overtredingen te signaleren? Was de onderlinge samenwerking en cotirdinatie
tussen handhavende instanties adequaat?
- Welk beleid voer(d)en overheden ten aanzien van havenontvangstinstallaties (HOI's) en ten aanzien van de Langeberggroep in het bijzonder?
- Welke knelpunten kunnen naar aanleiding van het strafrechtelijke onderzoek worden gesignaleerd met betrekking tot vergunningverlening, handhaving, wet- en regelgeving?
- Welke risico's bestaan er, gegeven de inrichting van het handhavingsnetwerk en het gevoerde beleid, op herhaling? Op welke wijze zouden deze
risico's kunnen worden beperkt?
In de eerste fase van het onderzoek (de oriëntatie) heeft analyse plaatsgevonden van het strafrechtelijke dossiers, enkele niet-strafrechtelijke onderzoekrapportages over de problematiek rond TCR, en van de berichtgeving in de

1

In ruime zin: behalve het In het kader van het strafrechtelijke onderzoek samengestelde dossier
betreft het ook onderliggende stukken, zoals de tijdens het onderzoek verzamelde correspondentie tussen overheidsinstanties en stukken die bij het bedrijf in beslag zijn genomen.
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media. Tevens vond een aantal gesprekken plaats met leden van het opsporingsteam. Op basis daarvan werd een beperkt aantal aspecten geselecteerd
voor nader onderzoek.2
In de tweede fase (dataverzameling en analyse) werd aanvullend schriftelijk
materiaal verzameld3 en werden interviews gehouden met zeven ex-werknemers van TCR en met zeven ambtenaren die betrokken waren bij het
toezicht op TCR. In deze fase werd ook een eerste conceptrapportage opgesteld.
In de derde fase (rapportage) werd een definitieve rapportage opgesteld.
Hierbij werd naast het reeds verzamelde materiaal ook gebruik gemaakt van
het requisitoir en stukken van de advocatuur. De conceptrapportages zijn
becommentarieerd door een klankhordgroep (zie voor de samenstelling
bijlage 1) die voor dat doel werd ingesteld.
De relatie met andere onderzoeken
Het opsporingsteam dat belast was met onderzoek naar de Langeberggroep,
heeft parallel aan het strafrechtelijke onderzoek initiatief genomen tot verschillende studies waarin aspecten van de onderliggende problematiek nader worden uitgediept. De belangrijkste daarvan zijn de onderzoeken van
Veldkamp (1995) naar de export van chemisch afval en van Meurs Milieumanagement (1995) naar de vergunningverlening en de handhaving. De
relatie van het WODC-onderzoek tot die studies is dat het WODC-onderzoek
beoogt een compleet beeld van de zaak te geven en daarbij de samenhangen tussen de in die andere studies uitgediepte problematiek duidelijk te
maken.
Door de divisie Centrale Recherche Informatie (DCRI), afdeling Wetenschappelijke Recherche-ondersteuning is een evaluatiestudie verricht van de organisatie en de aanpak van het ondersporingsonderzoek, waaraan ook door het
WODC een bijdrage is geleverd.
Los van de bovengenoemde onderzoeken is de TCR-zaak ook onderwerp van
onderzoek van de Commissie-Van Traa geweest en van een onderzoek van
de Rekenkamer. In het onderzoek van de commissie stonden de opsporingsmethoden en de aard en de omvang van georganiseerde misdaad centraal.
Het onderzoek van de Rekenkamer was gericht op de subsidieverlening. In

2

Het betrof aspecten waarover In het kader van het strafrechtelijke onderzoek geen informatie

3

was verzameld en aspecten waarvoor informatie vanuit andere bronnen wenselijk werd geacht.
Het betreft voornamelijk informatie over de scheepsafvalstoffenmarkt.
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opdracht van de Provincie Zuid-Holland werd onderzoek verricht door een
commissie onder leiding van Ten Heuvelhof naar de bestuurlijke handhaving. De resultaten van de onderzoeken waren bij het ter perse gaan van het
voorliggende rapport nog niet bekend en zijn niet in deze rapportage meegenomen.
1.3

Theoretische inbedding en onderzoekmethoden

In het onderzoek is, mede gezien de explorerende aard ervan, geen gebruik
gemaakt van een alomvattend theoretisch kader. Wel is bij de analyse gebruik gemaakt van inzichten en theoretische concepten uit de criminologie,
psychologie, economie, bestuurskunde en organisatiewetenschappen. Met
de drie gehanteerde invalshoeken, de markt, de organisatie en de rol van
overheden, worden de achtergronden van de criminaliteit belicht vanuit een
structuurtheorie, waarbij de criminaliteit verklaard word vanuit branchekenmerken en de regulerende en de handhavende activiteiten van overheden.4 Daarnaast wordt de casus in hoofdstuk 4 vanuit de meer klassieke
criminologische theorieën belicht. Met deze combinatie van theorieën wordt
voortgebouwd op het kader dat werd gebruikt in het onderzoek `De markt
van misdaad en milieu' (Van den Berg, 1995a).
De in het onderzoek gehanteerde onderzoekmethoden zijn documentanalyse en interviews. De voornaamste schriftelijke bronnen zijn:
- het strafrechtelijke dossier;
- verschillende (sociaal-wetenschappelijke) deelonderzoeken naar de
problematiek rond TCR;
- diverse overheidspublikaties over de verwijdering van scheepsafvalstoffen;
- berichtgeving in de media;
- het requisitoir en de stukken van de verdediging.
Er hebben interviews plaatsgevonden met opsporingsambtenaren van onder
andere de politie Rotterdam-Rijnmond, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), het milieubijstandteam (MBT) en de DCRI, met toezichthouders van het directoraat-generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken

4

Een voorbeeld vaneen dergelijke benadering is het onderzoek van Calavita en Pontell (1991),
waarin criminaliteit bij banken en verzekeringsmaatschappijen wordt verklaard' vanuit de primaire functie van dergelijke bedrijven en de mate waarin de overheid controleert en sancties
oplegt.
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(DGSM), de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR), rijkswaterstaat
(RWS) en het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR), en met ex-werknemers van TCR.

Via het gebruik van gevarieerde bronnen is getracht een zo groot mogelijke
mate van objectiviteit na te streven. Men dient te beseffen dat zowel verdachten als de opsporingsinstanties en toezichthouders eigen belangen hebben.
Bovendien vond het onderzoek retrospectief plaats, zodat mag worden
aangenomen dat de gebeurtenissen uit het verleden zijn ingekleurd door
hetgeen later is gebeurd (in het bijzonder de strafrechtelijke vervolging van
de Langeberggroep) alsmede door de berichtgeving in de media. Het streven
van de onderzoekers was er daarom op gericht de conclusies zo veel mogelijk uit verschillende bronnen te onderbouwen en ook bewust te zoeken naar
materiaal waarmee de werkhypotheses zouden kunnen worden gefalsifieerd.
Voorts was, zoals ook blijkt uit de probleemstelling, de inzet niet zozeer het
aanwijzen van `schuldigen' alswel het blootleggen van de mechanismen
achter het criminele gedrag en het klaarblijkelijk falen van het toezicht door
de betrokken overheden.
Afbakening
TCR maakte deel uit van een groep bedrijven die in de regel wordt aangeduid
als de Langeberggroep. Deze groep exploiteerde naast TCR nog enkele andere
HOI's in binnen- en buitenland. Hoewel duidelijk is dat ook de Amsterdamse
vestiging, Tankercleaning Amsterdam (TCA), niet vrij was van smetten, zal
deze in dit rapport slechts zijdelings ter sprake komen. Bij TCA was er in mindere mate dan bij TCR sprake van crimineel handelen. De door TCA gepleegde feiten leveren, op een enkele uitzondering na, geen toegevoegde waarde
bij de beantwoording van onze onderzoeksvraag. Dat de buitenlandse
vestigingen buiten beschouwing zijn gebleven, heeft een meer praktische
reden: er is weinig over bekend en ze waren niet betrokken in het strafrechtelijke onderzoek. Een consequentie hiervan is dat een deel van de activiteiten van de Langeberggroep, hoewel niet onbelangrijk, buiten beschouwing
zijn gebleven.
Ook ten aanzien van de marktbeschrijving geldt een belangrijke afbakening.
Deze richt zich voornamelijk op de traditionele branche van de Langeberggroep, namelijk de tankercleaning en de inzameling en verwerking van
scheepsafvalstoffen. Andere markten waarop de groep zich heeft begeven,
zijn ondermeer de inzameling en verwerking van industrieel afval en de verwijdering van olieverontreiniging. Deze activiteiten zullen slechts daar aan
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de orde komen waar ze relevante gegevens opleveren voor de beantwoording
van de onderzoeksvragen.
1.4

Indeling van het rapport

Dit hoofdstuk wordt besloten met een korte schets van de casus. In hoofdstuk 2 wordt de scheepsafvalstoffenmarkt beschreven. Naast een beschrijving van de marktpartijen en hun belangen komen recente ontwikkelingen
in deze markt aan de orde en wordt een aantal crimogene risicofactoren afgeleid. Paragraaf 2.5.1 is gewijd aan de marktpositie van de Langeberggroep.
In hoofdstuk 3 worden achtergrondgegevens gepresenteerd die als 'juridische context' zouden kunnen worden aangemerkt. Het betreft de relevante
wet- en regelgeving, de vergunningssituatie van TCR en TCA, een korte beschrijving van de delicten en de door het handelen van TCR veroorzaakte
milieuschade.
In hoofdstuk 4 worden de mechanismen achter het crimineel handelen
blootgelegd. Daarbij wordt ondermeer ingegaan op de belangrijkste bedrijfscredo's ('de bedrijfsfilosofie'), cultuur en leiderschap binnen het bedrijf en
wordt het handelen van TCR bezien vanuit verschillende criminologische
theorieën.
In hoofdstuk 5 komt de rol van overheden aan de orde. Hierbij wordt ingegaan op de beleidscontext, de vergunningverlening, de handhavingsstrategie, de uitvoering van toezicht en de wijze waarop de overheid reageerde op
geconstateerde tekortkomingen bij het bedrijf.
In hoofdstuk 6 wordt vervolgens, aan de hand van het bij TCR geconstateerde, nader ingegaan op de mogelijkheden die de overheid heeft om dergelijke
vormen van criminaliteit te voorkomen, of ten minste tijdig te signaleren en
van een adequaat antwoord te voorzien.
In hoofdstuk 7 ten slotte wordt de onderzoeksvraag gerecapituleerd en worden de belangrijkste conclusies gepresenteerd.
Wij realiseren ons dat ten minste een deel van de lezers van dit rapport op
voorhand niet voor alle aspecten van dit onderzoek even veel belangstelling
zullen hebben. Daarom wijzen wij hier op enkele consequenties van de gekozen indeling. Allereerst is het zo dat in de hoofdstukken over de organisatie TCR en de rol van overheden op noties uit de voorafgaande hoofdstukken
wordt voortgebouwd. Algemeen geldt dat voor een volledig begrip van een
hoofdstuk lezing van voorafgaande hoofdstukken noodzakelijk zal zijn. Het

Hoofdstuk 1

14

zonder voorkennis toegankelijk maken van de latere hoofdstukken zou tot te
veel herhalingen in het rapport hebben geleid. Wij hebben getracht de lezer
hierbij tegemoet te komen door regelmatig verwijzingen op te nemen naar
eerdere hoofdstukken en paragrafen.
Een tweede consequentie van de gekozen indeling is dat bepaalde aspecten
van de casus in meer dan een hoofdstuk worden belicht. Zo komen gegevens
over de Langeberggroep en het bedrijf TCR aan de orde in de paragrafen 1.5,
2.5, 3.4 en in hoofdstuk 4. De strafrechtelijke voorgeschiedenis wordt aangestipt in de paragrafen 1.5, 3.3 en 5.6. In enkele andere gevallen is ervoor
gekozen dergelijke gegevens in één paragraaf te bundelen, hetgeen vooral in
hoofdstuk 3 het geval is. Aan beide oplossingen kleven consequenties voor
de leesbaarheid en de toegankelijkheid van het rapport. Wij menen dat de
gekozen indeling uiteindelijk toch de meest 'lezersvriendelijke' is.
1.5

Korte schets van de casus

De TCR-zaak is in de media naar voren gebracht als 'de milieuzaak van de
eeuw'5; een schandaal waarbij eerdere affaires als Uniser, Kemp en Zegwaard verbleken. Hoofdverdachte J.L. werd in eerste aanleg tot een gevangenisstraf van zes jaar veroordeeld, een unicum in de strafrechtelijke milieurechthandhaving. Voor vijf andere verdachten varieerden de straffen van één
tot drieënhalf jaar. Wat was er gebeurd?
De geschiedenis vangt aan in de vroege jaren tachtig. In het kader van internationale afspraken om de verontreiniging van het maritieme milieu te verminderen, besluit de Nederlandse overheid dat een structuur moet worden
gecreëerd voor de inzameling en verwerking van scheepsafvalstoffen. In
Rotterdam, 's werelds grootste haven, strijden verschillende partijen om de
toewijzing als HOI en de daaraan verbonden subsidies. Eind 1984 komt TCR,
een samenwerkingsverband tussen de gebroeders Langeberg en Verolme, als
winnaar uit de strijd. In twee fasen wordt in totaal 25 miljoen gulden aan
subsidie verstrekt om een adequate installatie te bouwen voor de inzameling
en verwerking van scheepsafvalstoffen. Al snel blijkt het aanbod van scheepsafvalstoffen achter te blijven bij de prognoses en gaat het bedrijf op zoek
naar nieuwe markten. In vrij korte tijd slaagt het bedrijf erin een substantieel

5

Volkskrant, 20 september 1995: 'de milieuzaak van de eeuw'; Algemeen Dagblad, 12 september 1995:'de grootste milieufraude in Nederlandse justitiële geschiedenis'; NRC Handelsblad,
1 februari 1995: 'een van de grootste milieuschandalen die Nederland ooit heeft gekend'.
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deel van haar omzet te verkrijgen uit industriële afvalstromen, hoewel de verwerkingsinstallatie niet geschikt is om dergelijk afval te verwerken.
Naar achteraf uit het strafrechtelijke onderzoek is gebleken, is veel van het
ingezamelde afval geloosd zonder adequaat te zijn verwerkt. Een ander deel
is met gebruik van vervalste documenten geëxporteerd. Aan ontdoeners
werden rekeningen gepresenteerd die gebaseerd waren op (dure) legale
verwerking. Wordt de balans opgemaakt, dan moet worden geconcludeerd
dat de overheid met forse subsidies een bedrijf in het zadel heeft geholpen
dat een bijdrage diende te leveren aan de verbetering van het milieu, maar
dat in praktijk alle milieuwetten aan zijn laars lapte.
Saillant onderdeel van het verhaal is de rol van de overheid. Vanaf het moment dat het bedrijf van start ging, is door toezichthouders met grote regelmaat proces-verbaal opgemaakt wegens geconstateerde overtredingen. De
overheid heeft hierop, ook toen het structurele karakter van de overtredingen duidelijk werd, nooit een krachtig antwoord gegeven. In 1987 werd reeds
een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de aanwending van subsidiegelden door het bedrijf. Dat onderzoek werd al snel gestaakt en het bedrijf
kreeg een kennisgeving van niet verdere vervolging. Over de toedracht van
het stopzetten van het onderzoek lopen de meningen uiteen, maar duidelijk
is dat op hoog departementaal niveau angst bestond dat een dergelijk onderzoek de opbouw van de verwijderingsstructuur zou doorkruisen. Daarnaast
heeft mogelijk het risico van politieke consequenties meegewogen. Een uitgelekt onderzoeksrapport leidde tot aandacht van de media en vervolgens
tot kamervragen.
Nadat in 1989 het aantal geconstateerde overtredingen afnam en het bedrijf
een systeem invoerde van bedrijfsinterne milieuzorg, ontstond bij de betrokken overheden het idee dat het bedrijf op het goede spoor terecht was gekomen. Achteraf blijkt dat niet het geval en kan worden vastgesteld dat het
bedrijf in de loop der jaren ook een uitgebreid arsenaal van maskeringsmethoden heeft ontwikkeld om toezichthouders om de tuin te leiden.
De bedrijfsgeschiedenis van TCR
De Langeberggroep is voortgekomen uit een in 1955 door de vader van de
latere eigenaren/ aandeelhouders opgericht Amsterdams bedrijf dat zich aanvankelijk bezig hield met autotransport. Later werd Langeberg Shipping BV
opgericht, dat zich aanvankelijk toelegde op het leveren van stoom aan schepen. De autotransportactiviteiten werden gaandeweg afgebouwd en in 1974
werden nog uitsluitend scheepvaartactiviteiten verricht. In 1976 fuseerden
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de Nederlandse Droogdok en Scheepvaart Maatschappij (NDSM) en de Amsterdamse Droogdok Maatschappij (ADM), bedrijven waarmee Langeberg
Shipping veelvuldig zaken deed, in TCA. Langeberg sr. kocht dit bedrijf in
1978 en bood vanaf dat moment een compleet pakket van schoonmaakactiviteiten, inzameling en verwerking van scheepsafvalstoffen aan. Er volgde
een snelle expansie in de vroege jaren tachtig. In toenemende mate kwamen
er opdrachten uit Rotterdam, waar een eigen tankschip werd ingezet en vervolgens actief werd geacquireerd. In 1982 overleed Langeberg sr. en werd
opgevolgd door zijn toen 34-jarige oudste zoon. Ook de beide andere zoons
(respectievelijk 29 en 2T jaar oud) werkten in het bedrijf. Hun moeder ontfermde zich in de eerste jaren over de administratie en de catering.
Toen in de eerste helft van de jaren tachtig de formele aanwijzing van HOI's
in het kader van het verdrag Marine Pollution (Marpol) 6 actueel werd, was
het zaak voor de Langebergs zowel in Amsterdam als in Rotterdam de
HOI-status te verkrijgen omdat alleen dan de bedrijfsactiviteiten in beide
plaatsen konden worden voortgezet. In de loop van 1984 verwierven de
Langebergs reeds een belangrijke positie in de Rotterdamse haven door de
overname van het materieel van het failliete Tankercleaning Schiedam.
Gelijktijdig werd in samenwerking met Verolme om de HOI-toewijzing
gestreden. Dit leidde uiteindelijk tot de aanwijzing als.HOI in december 1984,
waarbij een aanzienlijke overheidssubsidie werd toegekend. Op 7 maart 1985
werd TCR officieel bij notariële akte opgericht. Minder dan een jaar later, per
31 december 1985, trok Verolme zich terug uit het samenwerkingsverband,
na het vertrouwen in haar partner te hebben opgezegd. De oudste van de
broers werd directeur van TCR, de middelste van TCA.
In 1991 werd een holding opgericht, waarbij de broers zich (per 1 januari
1992) formeel uit de bedrijven terugtrokken. Bij TCA en TCR werden directeuren van buiten de familie aangesteld. Vanaf 1992 werden de cleaningactiviteiten in Amsterdam en Rotterdam ondergebracht in een nieuw bedrijf
onder de naam Euroclean. In 1992 en 1993 vonden bij TCR reorganisaties
plaats wegens slechte financiële resultaten. Daarbij werden enkele tientallen
personeelsleden ontslagen.
Geografisch breidden de activiteiten zich uit. In 1990 werd in Delfzijl Eems
Milieutechniek gestart, in 1992 volgde Tankercleaning Waddenzee dat in

6

Het betreft een internationaal verdrag over de verwijdering van scheepsafvalstoffen. In paragraaf 3.1.1 komt dit nader aan de orde.
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maart 1993 weer van de hand werd gedaan. Ook werden in toenemende
mate activiteiten ontplooid buiten Nederland. Behalve projecten van tijdelijke aard betreft het ook deelnames in vergelijkbare bedrijven in het buitenland.
In 1991 staken, na een nieuwe reeks processen-verbaal bij TCR opnieuw vermoedens de kop op van het structureel overtreden van de milieuwetgeving.
De Amsterdamse vestiging was inmiddels op basis van een onderzoek in
1989 strafrechtelijk vervolgd en veroordeeld tot een boete van f 500.000. De
directeur kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd.
Op basis van de aanhoudende vermoedens over het overtreden van milieuwetten werd in 1993 een groot strafrechtelijk onderzoek gestart in Rotterdam. Dit heeft, in combinatie met een snel verslechterende financiële situatie na 1992, uiteindelijk geleid tot het faillissement van TCR en de verkoop
van TCA en Euroclean. Het faillissement van TCR werd aangevraagd op 4
oktober 1994 en een week later uitgesproken. Het bedrijf is uiteindelijk verkocht aan Verstraete en Verbrugge uit Terneuzen en het Brusselse Watco. De
activa van het in surséance verkerende TCA en Euroclean werden in maart
1995 door de bewindvoerder aan de Duitse firma Ruhrkohle verkocht, waarna voor beide BV's faillissement werd uitgesproken in april 1995.
De broers werden ook persoonlijk failliet verklaard. In oktober 1995 werden
de broers en drie medewerkers, na bijna een jaar in voorlopige hechtenis te
hebben gezeten, in eerste aanleg veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van één tot zes jaar. Een samenvatting van de tenlastelegging en de uitspraak in eerste aanleg is opgenomen in bijlage 4. Eén van de veroordeelden
is in hoger beroep gegaan.

2
De markt
De markt die in dit onderzoek centraal staat, is die van de inzameling en de
verwerking van scheepsafvalstoffen. Het is een markt die door de overheid
via een vergunningenstelsel en subsidies wordt gereguleerd. Er zijn vergunningen nodig om toegang te krijgen tot de markt en er bestaat een meldingsplicht ten aanzien van ingenomen en afgegeven afvalstoffen. De markt wordt
gedomineerd door enkele grote bedrijven met een HOI-aanwijzing, waarvan
de Langeberggroep (eigenaar van TCR en TCA) er één was.
Als belangrijkste actoren op deze markt onderscheiden wij de ontdoeners
(schepen en scheepvaartbedrijven), de inzamelaars (inclusief tankercleaningbedrijven en HOI's), de verwerkers en de ontvangers [gebruikers van
eindprodukten.
Omdat een aantal bedrijven op deze markt zich niet exclusief met scheepsafvalstoffen bezighoudt, zullen zijdelings activiteiten die buiten de scheepsafvalstoffenmarkt vallen aan de orde komen. Het betreft onder andere de
inzameling en de verwerking van industriële afvalstromen en het opruimen
van olieverontreinigingen.
In paragraaf 2.1 wordt ingegaan op de aard en de omvang van de markt. In
de paragrafen 2.2 t/m 2.4 worden de belangrijkste actoren op de markt beschreven en wordt ingegaan op hun specifieke belangen. In de paragrafen
2.5 en 2.6 komen de marktposities van de Langeberggroep (paragraaf 2.5.1),
de belangrijkste concurrenten (paragraaf 2.5.2) en de ontwikkelingen in de
markt (paragraaf 2.6) aan de orde. De tabellen waar in dit hoofdstuk naar
wordt verwezen, zijn opgenomen in bijlage 2.
2.1

Aard en omvang van de markt

Historie
Zowel de tankercleaning als de inzameling van oliehoudende afvalstoffen
zijn specialisaties die reeds in de eerste helft van deze eeuw in de grotere
havens hun intrede deden. De tankerreiniging was tot in de jaren zestig berucht wegens de dodelijke ongelukken die zich met enige regelmaat voordeden; deze waren veelal het gevolg van de bedwelmende gassen die zich in
de laadruimen van schepen kunnen vormen. Bij de cleaningsactiviteiten ontstaan olie-watermengsels als afvalstof. Het inzamelen en het scheiden van
dergelijke olie-watermengsels was vooral bij hoge olieprijzen interessant;
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de teruggewonnen olie, die van lage kwaliteit was, werd als brandstof verkocht.
De eerste pogingen om inzameling en verwerking te reguleren stammen uit
de jaren zeventig. Door de stijgende olieprijzen ontstond vooral in de Rotterdamse haven een wildgroei aan inzamelaars. Daarop reageerde de gemeente
Rotterdam in 1976 met het invoeren van een vergunningenstelsel, Daaraan
was ook een meldingsplicht gekoppeld.
Wat zijn scheepsafvalstoffen?
Waar in dit rapport de term'scheepsafvalstoffen' wordt gebruikt, gaat het om
een verzamelnaam voor verschillende typen afval: Allereerst ontstaat afval
uit het aandrijvingssysteem van een schip. Het zijn vooral oliën en vetten uit
de machinekamer en van de schroefas. Olie en water uit de machinekamer
wordt traditioneel opgevangen in een goot onder de vloer, de zogenaamde
bilge; het olie-watermengsel dat zich hier ophoopt wordt aangeduid als
'bilgewater' of 'bilge-olie'. Voorts wordt afgewerkte olie verzameld in de zogenaamde sloptanks. Bij de cleaning ontstaan, afhankelijk van de soort stoffen die is vervoerd, mengsels van olie en water of van chemicaliën en water.
Deze afvalstroom wordt 'waswater' genoemd. Indien een schip met een beperkte lading vaart, zal in verband met de stabiliteit 'ballastwater' worden
ingenomen. Dit water raakt verontreinigd door nog in de tanks aanwezige
ladingresiduen; de afvalstroom die hierbij ontstaat, wordt aangeduid als
ballastwater. Hiermee zijn de belangrijkste afvalstromen benoemd. Ander
afval dat aan boord van een schip ontstaat, is huishoudelijk afval, verfresten,
beschermingsmiddelen (vooral handschoenen), poetsdoeken, oliefilters en
filterkoek.
Het genoemde afval is grofweg in drie categorieën in te delen:
- water met niet-in-water-oplosbare verontreinigingen, zoals olie-watermengsels;
- water met opgeloste verontreinigen, zoals chemicaliën-watermengsels;
- overig afval, bijvoorbeeld afval in vaste vorm.
Deze categorieën vragen elk om een specifieke verwerkingsmethode.
Omvang van afvalstromen
Een indicatie van de omvang van de huidige markt en de aard van de stoffen
kan worden verkregen uit de landelijke cijfers die door het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) 7 worden verzameld, weergegeven in tabel 1. Deze
cijfers zijn gebaseerd op de verplichte afgifte- en ontvangstmeldingen. Het
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leeuwedeel van de afgegeven stoffen is te typeren als olie-watermengsels,
een klein deel bestaat uit mengsels van water en chemicaliën.
Met de LMA-cijfers dient enige voorzichtigheid te worden betracht. Ten eerste worden uitsluitend volumes weergegeven; een ton zwaar verontreinigd
ballastwater telt daarbij net zo zwaar als een ton vrijwel schoon ballastwater.
Voorts bestaat naast de LMA-registratie een eigen registratie van het GHR. Er
bestaan aanzienlijke verschillen tussen de door deze instanties geregistreerde hoeveelheden.8
Zoals uit tabel 1 blijkt, fluctueert het jaarlijks afgegeven volume tussen circa
600.000 en 800.000 ton. Om enig gevoel te krijgen voor dit volume kan men 1
ton gelijkstellen met 1 kubieke meter. Men kan zich dan een gigantische bak
voorstellen van 100 meter lang, 100 meter breed en 100 meter hoog; de vloeistofspiegel zou zich dan jaarlijks op 60 tot 80 meter hoogte bevinden. Een
duidelijke trend in de afgifte valt uit de LMA-cijfers niet waar te nemen. De
cijfers van het GHR, die reeds sinds 1984 worden verzameld, geven elk jaar
een afname van het ingezamelde volume aan. Deze cijfers hebben uitsluitend betrekking op de Rotterdamse haven.
Aangezien lang niet alle scheepsafvalstoffen bij inzamelaars worden afgegeven, moet het werkelijke volume van de afvalstromen groter zijn dan de cijfers van het LMA of het GHR weergeven. Een deel van het afval wordt in het
buitenland afgegeven, een ander deel wordt geloosd. In de 'Trendstudie
chemisch afval 1990-2000' (VROM, 1993) worden de LMA-cijfers afgezet tegen
enkele schattingen van de werkelijk geproduceerde hoeveelheden afval. Het
Bureau Regioplan9 schat ten aanzien van de binnenvaart dat de werkelijk
geproduceerde hoeveelheid bilgewater en bilge-olie 75.000 ton bedraagt, de
hoeveelheid was- en ballastwater 300.000 ton. Hieruit kan worden afgeleid
dat minder dan de helft van de geproduceerde afvalstoffen wordt afgegeven.
Met betrekking tot was- en ballastwater gaven de binnenvaartschippers in
een door Regioplan gehouden enquête zelf aan, dit grotendeels over boord te
zetten. In dezelfde enquête gaven zij aan jaarlijks gemiddeld 8 ton bilgewater

8

Het LMA verzamelt in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer (VROM) de cijfers over de afgegeven en de ingezamelde afvalstromen.
De GHR-cijfers beperken zich tot de Rotterdamse haven; de door het GHR geregistreerde volu-

9

mes zijn echter groter dan die door het LMA.
Het onderzoek (VROM, 1992), dat wordt aangehaald in de genoemde 'Trendstudie', vond plaats

7

in opdracht van het ministerie van VROM en gold ten tijde van publikatie van de 'Trendstudie'
als het meest recente en meest uitgebreide onderzoek naar scheepsafvalstoffen.
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(per schip) te produceren. Een in 1993 ingevoerde subsidieregeling10 voor de
afgifte van bilgewater en bilge-olie heeft, althans volgens de LMA-cijfersil tot
een forse toename van de afgifte geleid. Binnen de branche spreekt men van
een verdubbeling tot een vervijfvoudiging.12
In de afgelopen jaren is, zoals blijkt uit tabel 2, bij een (globaal) gelijkblijvend aantal inspecties, steeds vaker proces-verbaal opgemaakt tegen schepen die illegaal olie loosden.13 Binnen de branche wordt erop gewezen dat
de winstmarges in de binnenvaart zwaar onder druk staan en de schippers
het water tot de lippen komt. In het eerdergenoemde onderzoek van Regioplan werd reeds een positieve relatie gevonden tussen de hoogte van de
jaaromzet en het afgiftegedrag. Het is daarmee redelijk te veronderstellen
dat micro-economische factoren van invloed zijn op de afgiftebereidheid in
de binnenvaart.
Van de zeevaart is aanzienlijk moeilijker een beeld te verkrijgen, gegeven
het feit dat het hier mondiaal scheepvaartverkeer betreft. De bezoekende
schepen doen tal van internationale havens aan en varen veelal niet onder
Nederlandse vlag. Door de Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) 14 is de hoeveelheid bilgewater/bilgeolie, die bezoekende schepen aan boord zouden moeten hebben, geschat op
tussen de 225.000 en 3.375.000 ton; daarbij steekt de afgegeven 20.000 ton
schril af, zelfs gegeven het feit dat slechts 5% à 10% van de bezoekende schepen afvalstoffen afgeeft.

De situatie in het buitenland
De omvang van de afgifte in het buitenland is moeilijk vast te stellen. Alle
grotere Westeuropese havens beschikken over HOI's, maar cijfers over het
afgegeven volume zijn nauwelijks beschikbaar. Toch loopt West-Europa

10
11

Het betreft de zogenaamde SAB -regeling. SAB staat voor Stichting Afvalstoffen Binnenvaart.
In het'Informatiedocument scheepvaartafvalstoffen' (RIVM, 1994) wordt deze toename aangetoond op basis van de inzamelcijfers gedurende het eerste halfjaar dat de regeling van kracht
was.

12

Enige voorzichtigheid is hier op zijn plaats; de SAB-regeling staat ter discussie wegens fraudegevoeligheid. Het is mogelijk dat de toename van de hoeveelheid ingezamelde stoffen niet
alleen wordt veroorzaakt door verbetering van het afgiftegedrag.

13

Dit kan een Indicatie vormen voor een afnemende bereidheid tot afgifte. Er zijn echter ook
andere verklaringen mogelijk, bijvoorbeeld een toegenomen aandacht voor lozingen bij inspecteurs.

14

Zie VROM, 1993.
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met zijn inzamelstructuur voorop ten opzichte van de rest van de wereld.
De aan afgifte in Nederland verbonden kosten worden veelal hoog genoemd.
In Duitsland en Scandinavië, waar de inzamelstructuur en de controle op
een hoog peil staan, wordt de afgifte gesubsidieérd of indirect gefinancierd.15 In België en Engeland liggen de afgiftekosten aanzienlijk lager dan
in Nederland. De Verenigde Staten en Japan daarentegen werpen barrières
op tegen de afgifte van afval door hoge eisen te stellen aan de wijze waarop
dit wordt aangeleverd.
Ondanks de relatief hoge tarieven voor afgifte van scheepsafvalstoffen in
Nederland lijkt het onwaarschijnlijk dat van `afvalvlucht' naar andere Europese havens kan worden gesproken. Doorgaans geven zeeschepen hun afval alleen af indien dit strikt noodzakelijk wordt geacht; bijvoorbeeld als in
Rotterdam een ander type lading moet worden geladen dan waarmee het
schip arriveerde en de ruimen moeten worden schoongemaakt, of als de
sloptanks vol zijn. Omvaren langs een andere haven is niet rendabel, gezien
de tijd die daarmee is gemoeid. Van het totale tarief waarmee havens elkaar
beconcurreren, zijn de afgiftekosten van afval slechts een klein facet.
De relatie tussen economische activiteit en afgifte
Uit de LMA-cijfers blijkt dat het aanbod van scheepsafvalstoffen fluctueert.
Een samenhang met de meer algemene economische activiteit en het transport over water in het bijzonder kan worden vermoed. Uit beschikbare cijfers
met betrekking tot het jaarlijks binnengelopen aantal zeeschepen en hun
gemiddelde tonnage, opgenomen in tabel 3, en de inzamelcijfers uit tabel 1
kan echter geen eenduidige relatie worden afgeleid.
2.2

Ontdoeners

Schepen en scheepvaartbedrijven zijn de ontdoeners van scheepsafvalstoffen. Veelal wordt binnen deze groep onderscheid gemaakt tussen de
zeevaart en de binnenvaart. Daarnaast worden verschillende sectoren onderscheiden, in het bijzonder transport, visserij en recreatievaart. Gezien de
omvang van de afvalstromen zal de nadruk in dit rapport liggen op de sector
transport.

15

Indirecte financiering vindt bijvoorbeeld plaats door een opslag op havengelden, of een opslag
op de prijs van scheepsmotorolie.
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De groep ontdoeners is van aanzienlijke omvang. De Nederlandse binnenvaartvloot omvat zo'n 5.500 schepen, de internationale rijnvloot circa 11.000
schepen. Jaarlijks doen tussen de 40.000 en 45.000 zeeschepen de Nederlandse havens aan.
De belangen van de ontdoeners komen voornamelijk voort uit de eisen die
het in bedrijf houden van een schip aan de ontdoener stelt. Zoals in paragraaf 2.1 aan de orde kwam, ontstaan bij het in vaart hebben van een schip
verschillende typen van afvalstoffen, waarvan men zich regelmatig moet
ontdoen. Specifiek voor de sector transport geldt het belang van schone
ruimen, in verband met veiligheid en schade aan de lading. Het reinigen van
de ruimen kan als omstelproces16 worden gezien. Zoals gebruikelijk is bij
omstelprocessen, is het lonend de directe kosten en de omsteltijd zo beperkt
mogelijk te houden. Met het aanleggen, het wachten en het uitvoeren van
een reiniging kunnen dagen zijn gemoeid. Deze kostenpost (circa f 20.000
per dag voor grotere schepen) is groter dan die van de directe kosten die aan
de reiniging zijn verbonden. De schipper kan ondermeer kosten besparen
door te trachten gelijksoortige vrachten te verwerven of door bepaalde
schepen uitsluitend voor een type stoffen te gebruiken, het zogenaamde
dedicated shipping. Daarnaast heeft de schipper belang bij innovaties die de
verschillende afvalstromen kunnen reduceren. Voorbeelden van dergelijke
innovaties zijn het aan boord hebben van eigen cleaningsapparatuur en oliewaterscheidingsinstallaties (sinds 1994 verplicht voor zeeschepen), het zogenaamde efficiënt stripping (beperkt de hoeveelheid residu dat in het ruim
achterblijft) en de introductie van gladde ruimwanden (idem). Ten gevolge
van dergelijke innovaties neemt het afvalvolume af en wordt het afval geconcentreerder.
Naast zeeschepen worden ook binnenvaartschepen in de tankervaart in
toenemende mate van eigen wasinstallaties voorzien. Een olie-afscheider
is in het Reglement betreffende het Onderzoek van Schepen op de Rijn zelfs
verplicht gesteld, hoewel de praktische waarde daarvan beperkt is; mogen
zeeschepen tijdens de vaart de gescheiden waterfractie op zee lozen, in de
binnenwateren is dit niet toegestaan. Het waswater en de vrijgekomen olie
dienen te worden afgegeven aan een inzamelaar.

16

Met deze bedrijfskundige term worden processen aangeduid die nodig zijn om flexibele produktiemiddelen om te schakelen van produkt A naar produkt B. Omdat produktiemiddelen tijdens
deze processen niet kunnen worden gebruikt, wordt via wijzigingen in het omstelproces gestreefd naar reductie van de omsteltijd.
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Naast reiniging door middel van vloeistoffen (water, chemicaliën of olie) kan
voor sommige stoffen reiniging door middel van ontgassen plaatsvinden.
Voor de binnenvaart geldt dat dit slechts op aangewezen reinigingsplaatsen
mag gebeuren.
In algemene zin kan worden gesteld dat de belangen van ontdoeners liggen
bij het bedrijfsklaar houden van het schip en het beperken van kosten en
omsteltijden. Dit leidt regelmatig tot innovaties.
Voorzover ontdoeners controleren of de bedrijven die hen van hun afval
afhelpen, dit goed doen, zal dit zich beperken tot controle op het juist uitvoeren van de reiniging. Wat er verder met de afvalstoffen gebeurt, valt buiten hun zicht; op het moment dat deze worden verwerkt, bevindt het schip
zich meestal elders. De prijzen die schepen bij afgifte van afval betalen, zijn
gebaseerd op de verwerkingskosten. De ontdoeners betalen dus voor voor
hen onzichtbare diensten en doen dit op basis van vertrouwen. In deze
karakteristiek, het zakendoen op basis van vertrouwen en zonder controle
op de werkelijke kwaliteit van de dienstverlening, schuilt één van de structurele risicofactoren van deze afvalverwerkingsbranche (zie ook: Van den Berg,
1995b).17
In paragraaf 2.1 bleek reeds dat niet alle ontdoeners bereid zijn voor de
verwerking van hun afval te betalen en-zich er daarom op illegale wijze van
ontdoen. Ook bij legale afgifte ligt er een financieel belang om de aanwezigheid van moeilijk verwerkbare verontreinigingen in het afval niet onder de
aandacht van de inzamelaar te brengen; dergelijke verontreinigingen zullen
immers tot hogere verwerkingskosten leiden.
2.3

Inzamelaars en cleaners

In 1991 waren er, blijkens de publikatie 'Schoon schip en schoon water!'
(VROM, 1992), zeventien bedrijven met een vergunning op grond van de
Wet chemische afvalstoffen (WCA) voor het inzamelen van oliehoudende en
chemicaliënhoudende afvalstoffen uit de scheepvaart. Zes ervan verrichtten tevens cleaningactiviteiten. Daarnaast waren er vijftien cleaningbedrijven die verplicht zijn de bij hun activiteit vrijgekomen afvalstoffen in te
nemen.

17

Calavita en Pontell (1992) gaven op basis van hun studie riaar de financiële dienstverlening
eveneens het leveren van onzichtbare diensten en het handelen op basis van vertrouwen aan
als een aan die branche verbonden crimogeen risico.
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Voorts hadden acht bunkerbedrijven een ~-vergunning om afgewerkte
olie of bilge-olie uit de scheepvaart te bewaren; bij deze bedrijven worden
schepen van nieuwe olie voorzien en wordt bij wijze van service de afvalolie
teruggenomen. Deze bedrijven hebben geen aparte inzamelvergunning
nodig, omdat het terugnemen van olie onderdeel uitmaakt van de bedrijfsactiviteit. Ook werven hebben een verplichting tot inname van bij hun activiteiten vrijkomende scheepsafvalstoffen. Het gaat om kleine hoeveelheden.
Raffinaderijen (7) en terminals (21) beschikken over een vergunning voor het
ontvangen van ballast- en spuitwater, maar hebben geen acceptatieplicht.
Deze bedrijven verwerken de ingenomen afvalstoffen over het algemeen zelf.
De inzamelaars zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Bilgeinzamelaars.
De inzameling van scheepsafvalstoffen geschiedt meestal door het overpompen van deze stoffen naar een vacuumwagen of een zogenaamde bilgeboot.
Dergelijke boten zijn speciaal uitgerust voor het verzamelen van deze afvalstoffen en kunnen tevens als HOI gelden. In 1991 waren er 33 in gebruik. Alle
eerder in dit hoofdstuk behandelde scheepsafvalstoffen worden door de inzamelaars verzameld.
De meeste inzamelaars zijn. als HOI aangewezen. Voorwaarde voor het uitvoeren van inzamelactiviteiten is dat het bedrijf beschikt over een WCAvergunning. De investeringen die noodzakelijk waren bij het opzetten van
de inzamel- en verwerkingsstructuur, zijn grotendeels door de overheid
gesubsidieerd. In enkele kleinere havens waar een HOI zou moeten worden
gerealiseerd, is dit tot op heden niet gebeurd. Hier zijn inzamelaars actief die
niet formeel als HOI zijn aangewezen.
Het hoofdbelang van cleaners en inzamelaars is economisch rendement uit
hun activiteiten. Doordat teruggewonnen olie dankzij strengere milieu-eisen
nog slechts beperkt als brandstof kan worden verkocht, heeft men overwegend te maken met afval met een negatieve waarde. Sinds de oliecrisis, twintig jaar geleden, is hun positie veranderd van `koper van afval' naar 'dienstverlener'. Zowel voor de scheepsreiniging als voor de inzameling geldt dat de
vraag afneemt; voor cleaning, omdat schepen op dit gebied zelf meer mogelijkheden hebben gekregen, voor inzameling omdat schepen meer mogelijkheden hebben om olie en water te scheiden.
Uit de in paragraaf 2.1 genoemde cijfers over de potentiële omvang van de
markt blijkt dat er nog een aanzienlijke groeipotentie bestaat. Zeker voor
inzamelaars geldt dus een direct belang bij overheidsmaatregelen waarmee
ontdoeners tot afgifte worden bewogen.
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Waar sprake is van een afnemende vraag, zullen bedrijven op zoek gaan naar
andere markten. Nieuwe activiteiten, waarbij gebruik kan worden gemaakt
van de reeds aanwezige kennis en hulpmiddelen, zijn bijvoorbeeld:
- het reinigen van installaties voor opslag en vervoer vanoliehoudende
produkten, zoals tankwagens, leidingenstelsels en vaste opslagtanks;
- het inzamelen van andere oliehoudende afvalstromen en/of verontreinigde waterstromen.
In de vorige paragraaf werd reeds gewezen op het feit dat ontdoeners bij
afgifte, op basis van vertrouwen, betalen voor onzichtbare diensten. Ook de
inzamelaars (en verwerkers) handelen deels op basis van vertrouwen; de hun
aangeboden partijen kunnen onzichtbare verontreinigingen bevatten die
slechts via dure en tijdrovende analyses kunnen worden opgespoord. Zeker
bij kleine partijen afval zullen dergelijke analyses over het algemeen niet
plaatsvinden.
2.4

Verwerkers

In 1991 beschikten zeven gespecialiseerde bedrijven over een vergunning
voor het verwerken van olie- en chemicaliënhoudende stoffen uit de scheepvaart. Vijf van deze bedrijven ontplooiden ook activiteiten op het gebied van
inzameling, waarvan er twee zich tevens met scheepscleaning bezighielden.
Via het systeem van vergunningsvoorschriften en meldingsplicht streeft de
overheid ernaar de verwerking uitsluitend te laten plaatsvinden bij aangewezen HOI's en niet bij andere WCA-vergunninghouders. Uitzondering daarop
vormen de raffinaderijen en terminals die het bij hun activiteiten vrijkomende afval zelf kunnen verwerken, en de Afvalverwerking Rijnmond (AVR) die
beoogt als `vangnet' te functioneren voor het afval dat niet door vergunninghouders kan worden verwerkt. Via de vergunningen en meldingsplicht reguleert de overheid de toegang van bedrijven tot deze branche en schermt zij
de branche af voor concurrentie van buiten. De verwerkers zijn aangesloten
bij de Nederlandse vereniging van Verwerkers van Chemische Afvalstoffen
(NVCA).

Scheepsafvalstoffen kunnen op basis van de verwerkingsmogelijkheden
worden onderscheiden in 0-, A- en V-stromen. Dit onderscheid in verwerkingsmethodes is analoog aan het in paragraaf 2.1 gemaakte onderscheid
tussen oliehoudende stromen, chemicaliënhoudende stromen en het overige
scheepsafval. Algemeen geldt dat de vergunninghouders de afvalstoffen die
onder de o- en de A-stroom vallen, zelf kunnen verwerken. De V-stroom
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omvat stoffen die een speciale verwerking vereisen en meestal niet door
scheepsafvalstoffenverwerkers kunnen worden verwerkt. Voor een deel van
deze stroom geldt dat de verwerkers ze wel gereed mogen maken voor verbranding, bijvoorbeeld door de stoffen op te mengen met zaagsel.
Na verwerking resteren onder andere olie-achtige stoffen, water en ingedikt
slib. De olie-achtige stoffen kunnen, afhankelijk van de kwaliteit, opnieuw
worden gebruikt, bijvoorbeeld als brandstof. Het gezuiverde water mag
worden geloosd. De andere overgebleven stoffen zullen in de regel naar een
gespecialiseerde verwerker van chemisch afval moeten worden afgevoerd.
Een deel van de stoffen wordt ter verbranding of voor stort geëxporteerd.
De belangen van verwerkers komen goeddeels overeen met die van inzamelaars. Ook voor verwerkers geldt dat zij belang hebben bij overheidsmaatregelen die ontdoeners tot afgifte van afvalstoffen bewegen.
Het feit dat verwerkers de factoren die bepalend zijn voor de verwerkingskosten, onder eigen beheer hebben, biedt hen mogelijkheden tot het behalen
van extra rendement uit schaalvoordeel (onder andere via het opbulken18
van stoffen), het ontwikkelen van goedkope verwerkingsmethodes en organisatorische arrangementen. Door stoffen langere tijd op te slaan, kunnen zij
de te maken kosten uitstellen en op die wijze werkkapitaal creëren.
Ook voor verwerkers geldt dat zij bij een afnemende vraag op zoek zullen
gaan naar nieuwe markten. Het ligt daarbij voor de hand dat zij zich eerst
zullen richten op afvalstromen die qua samenstelling lijken op scheepsafvalstoffen. Daarbij kan worden gedacht aan olie-watermengsels en chemicaliënwatermengsels afkomstig uit de industrie. Daarnaast zouden zij zich in bredere zin kunnen oriënteren op de markt van afvalverwerking of de markt. van
dienstverlening aan de scheepvaart.
2.5

Marktposities

2.5.1

De Langeberggroep

De Langeberggroep vormde in de periode van 1985 tot 1994 een belangrijke
partij op de Nederlandse scheepsafvalstoffenmarkt. Naast de grote HOI's in

18

Met 'opbulken' wordt het samenvoegen van qua chemische samenstelling gelijksoortige stoffen
bedoeld. Het begrip wordt ondermeer gebruikt in de ~-vergunning. Bij de behandeling van
de TCR-zaak gaf de rechter aan met dit begrip niet uit de voeten te kunnen; het Is nergens gedefinieerd en is niet opgenomen in Nederlandse woordenboeken.

Rotterdam en Amsterdam, waar inzameling, cleaning en verwerking werden
aangeboden, exploiteerde de groep enkele kleinere HOI's die uitsluitend
cleaning- en inzamelactiviteiten verrichtten. De groep breidde haar activiteiten gaandeweg uit met ondermeer de verwerking van industrieel afval
en het opruimen van olieverontreinigingen in binnen- en buitenland. Ook
nam de groep deel in bedrijven op de scheepsafvalstoffenmarkt in andere
landen.
De bedrijfsgeschiedenis van de Langeberggroep werd reeds in paragraaf 1.5
geschetst. In de laatste jaren van haar bestaan waren de activiteiten ondergebracht in werkmaatschappijen met een overkoepelende holding.
Marktaandeel
Over het marktaandeel dat de groep op de Nederlandse markt had, zijn geen
exacte gegevens bekend. Blijkens een afgelegde verklaring verwierven TCR en
TCA direct na de aanwijzing van de HOI's marktaandelen van respectievelijk
95% en 100%.19 In Rotterdam kreeg de groep echter al snel een aantal serieuze concurrenten. Bij het GHR schat men het marktaandeel van TCR vanaf
1989 op gemiddeld 30%. Uit stukken van het bedrijf zelf blijkt dat TCR in de
eerste helft van 1993 40% ontving van alle afvalstoffen die in Nederland door
de scheepvaart worden afgegeven.
Uit omzetspecificaties uit 1985 en 1990, opgenomen in tabel 4, blijken de
verschuivingen die zich in die jaren in de activiteiten van TCR voordeden:
- De cleaningactiviteiten zijn steeds een belangrijke factor in de omzet
geweest. In absolute zin zijn ze toegenomen. Als percentage van de
omzet zijn ze afgenomen.
- Het bedrijf heeft in de periode 1985-1990 met succes een aantal nieuwe
activiteiten ontwikkeld. De inzameling van stromen uit de industrie is
een van de belangrijke pijlers van het bedrijf geworden. Deze stromen
zijn in 1987 voor het eerst in de boeken terug te vinden.- Kon in 1985 nog een aanzienlijk deel vande omzet uit de verkoop van
olieslops worden gehaald, in 1990 was hier geen sprake meer van.20

19

Deze cijfers hebben waarschijnlijk betrekking op de verwerking van scheepsafvalstoffen. Voor
de inzameling is namelijk ook na de aanwijzing van de HOl's een aantal kleine inzamelaars
('slopboeren') actief gebleven.

20

Dit betekent niet dat er geen vraag meer bestond naar slops. Het is mede een gevolg van speciaisatieprocessen binnen de Langeberggroep en de wijze waarop de stromen tussen de bedrijven
intern werden verrekend.
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Daar zowel TCR als TCA als HOI zijn aangewezen, valt een overlap in activiteiten te verwachten. Toch bestonden er belangrijke verschillen in het aandeel
van verschillende activiteiten en marktsectoren in de omzet van de bedrijven.21 TCA haalde in 1990 84% van haar omzet uit de sectoren industrie
(38%), projecten (28%) en scheepvaart (18%). In 1991 maakten de projecten
zelfs 55% van de omzet uit, terwijl het aandeel van de scheepvaart tot 8%
daalde. Bij TCR kwam 91% van de omzet in 1990 uit de sectoren scheepvaart
(59%), industrie (16%) en schoonmaakbedrijven (16%). In die laatstgenoemde groep zitten andere cleaningbedrijven, die hun ingezamelde afvalstoffen
bij TCR afgeven. Het terugwinnen van olie gebeurde voornamelijk bij TCA. De
export van afval liep, althans formeel, uitsluitend via TCR.

Financiële resultaten
In de jaarverslagen zijn de jaarlijkse omzetten en winstcijfers van TCR, TCA
en van de totale Langeberggroep te vinden. Deze zijn weergegeven in de
tabellen 5, 6 en 7. Tabel 8 bevat de cijfers van de in 1992 opgerichte werkmaatschappij Euroclean.
Uit de cijfers van de Langeberggroep als geheel blijkt een sterk groeiende
omzet en winst in de jaren 1989-1991. In 1992 was er sprake van een lichte
terugval, veroorzaakt door de oprichting van de holding en de werkmaatschappij Euroclean. De winst (na belasting) als percentage van de omzet
schommelde in de genoemde jaren tussen de 3,3 en 5.
TCR draaide in de beginjaren (1985-1988) een gemiddeld verlies van bijna 1
miljoen gulden per jaar, bij een gemiddelde omzetvan 8 miljoen. In de jaren
1989-1992 verbeterden de resultaten. De cijfers tonen een ruime verdubbeling van de omzet naar gemiddeld 17,5 miljoen gulden en een gemiddelde
winst van 1,25 miljoen. In 1993 verslechterde het resultaat dramatisch en
werd bij een omzet van 12 miljoen gulden een recordverlies van 5,25 miljoen
geleden. Een commissaris van het bedrijf heeft verklaard dat de brutomarge
in de tweede helft van 1993 van 40% à 50% naar 20% à 25% daalde ten gevolge van hevige prijsconcurrentie op de scheepsafvalstoffenmarkt. In 1993 en
1994 vonden reorganisaties plaats bij het bedrijf. Uit verklaringen afgelegd in
het kader van het strafrechtelijke onderzoek kan worden opgemaakt dat in

21

De hier gepresenteerde gegevens zijn afkomstig uit een interne kostenaudit van de bedrijven.
Het bureau dat de audit uitvoerde, beval het verder terugbrengen van de overlap in activiteiten
aan; dit zou vooral voor TCA betekenen dat een aantal (verwerkings)activiteiten zou worden
afgestoten. Aan dit advies is door het bedrijf geen gehoor gegeven.

31

Da markt

1994 bewust naar een faillissement werd toegewerkt. Het totale beeld dat
de cijfers van TCA geven, is aanmerkelijk gunstiger dan dat van TCR. De jaren
1989 tot 1993 werden alle met winst afgesloten. Wel was na het topjaar 1991
sprake van een ongunstige omzetontwikkeling; in twee jaar tijd trad een

- bijna - halvering van de omzet op.
Belangen vertegenwoordiging
De Langeberggroep beschikte, mede door het feit dat zij de grootste marktpartij vormde, over een goede overlegpositie in de branche. Ook bij overleg
tussen branche en overheden vormde zij een belangrijke partij. Het bedrijf
trad op als belangenvertegenwoordiger voor de inzamelaars en de verwerkers en was lid van het hoofdbestuur van de NVCA. In die rol heeft zij zich
onder andere hard gemaakt voor verschillende vormen van subsidiëring.
2.5.2

Andere verwerkers

Naast de Langeberggroep waren er in de periode 1988 tot 1994 twee andere
grote marktpartijen; Afvalterminal Moerdijk (ATM, tegenwoordig eigendom
van Waste Management) en Afvalverwerking Botlek (AVB, onderdeel van Booy
Clean). Beide bedrijven houden zich bezig met cleaning, inzameling en verwerking van scheepsafvalstoffen, maar ook met andere afvalverwerkingsactiviteiten.
Booy Clean (opgericht in 1934) behoorde tot de bedrijven die in 1983/ 1984
streden voor het verkrijgen van de status van HOI. Het bedrijf had in die tijd
een slechte naam wat de naleving van de milieuwetgeving betreft. Nadat
Booy Clean aanvankelijk achter het net viste, heeft het bedrijf via een procedure bij de Raad van State alsnog bereikt dat het als HOI in de Rotterdamse
haven werd toegelaten. In de loop der jaren heeft het bedrijf echter met succes een beter imago opgebouwd, waardoor het tegenwoordig als volwaardige
marktpartij wordt gezien. Ook in AVB is in de afgelopen jaren veel subsidiegeld gestoken. Zo heeft het bedrijf in 1992 een zeekade mogen aanleggen,
waardoor het nu eveneens grote zeeschepen kan ontvangen; tot die tijd was
TCR het enige bedrijf dat dit kon.
Net als Booy Clean heeft ook ATM een besmet verleden. Het is voortgekomen
uit Uniser, dat in de vroege jaren tachtig onderwerp van justitieel onderzoek
was. ATM is vervolgens in handen geweest van het bedrijf Van Mourik en
maakt tegenwoordig onderdeel uit van het Amerikaanse bedrijf Waste Management. De voorzieningen van ATM zijn specifiek gericht op binnenvaart-
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schepen. In de Rotterdamse haven zamelt het bedrijf afval in via contracten
met inzamelboten. Waste Management is tevens eigenaar van Reijm. Dit
laatste bedrijf houdt zich traditioneel bezig met de inzameling van afvalolie
van boorplatforms. Qua volume zijn de afvalstromen van de boorplatforms
aanzienlijk groter dan die van scheepvaart. Daar de platforms geen schepen
zijn vallen ze niet onder het Marpol/WvvS-regime (zie paragraaf 3.1.1), maar
onder de mijnwet (onder verantwoording van het ministerie van Economische Zaken). Waste Management heeft enkele jaren geleden reeds getracht
TCR over te nemen.

Over de marktaandelen van de verschillende bedrijven zijn geen precieze
gegevens beschikbaar. Ex-werknemers van TCR stellen wel dat de concurrentie steeds meer marktaandeel van TCR wegsnoepte. Eén van de verklaringen
hiervoor is dat TCR toen het nog over een (min of meer) monopoliepositie
beschikte, zijn klanten dusdanig `uitmolk' dat deze wegliepen zodra er alternatieven beschikbaar kwamen. Volgens interne stukken van TCR was in 1993
op de scheepsafvalstoffenmarkt sprake.van hevige prijsconcurrentie en was
de inzameling en de verwerking van scheepsafvalstoffen financieel niet langer interessant. De grote bedrijven beschuldigden elkaar wederzijds van
prijsafbraak. In de tweede helft van 1993 werd in interne stukken van TCR
het woord `crisis' gebruikt.
Tegelijk zijn er ook aanwijzingen dat de bedrijven samenwerkten en afspraken maakten. Dit valt af te leiden uit interne stukken van TCR. TCR exporteerde op haar vergunning ook afval voor Booy Clean en ATM. Volgens één bron
waren er regelmatig contacten tussen personen uit het middenkader van de
bedrijven. Ook was er sprake van gezamenlijke belangenbehartiging binnen
de branchevereniging en stapten er regelmatig werknemers van het ene naar
het andere bedrijf over. Verschillende toezichthouders menen dan ook dat
het verhaal van felle concurrentie slechts een beeld was dat naar de overheid
toe werd opgehouden. Alle spelers hadden immers belang bij subsidiëring
van de inzameling en de verwerking en er was sprake van een gezamenlijke
lobby om dergelijke regelingen van de grond te krijgen.
2.6

Voorspellingen over de ontwikkeling van de markt .

In de `Trendstudie chemisch afval 1990-2000' (VROM, 1993) wordt, met enige
slagen om de arm, een groei voorspeld in de stroom van scheepsafvalstoffen.
Deze groei is een resultante van verschillende ontwikkelingen, waarvan som-
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mige tot een reductie van (het aanbod van) scheepsafvalstoffen zullen leiden
en andere tot een toename. Tot een stijging van het aanbod leiden: (1) autonome groei binnen de bedrijfstak, (2) een verschuiving van afgifte in het buitenland naar afgifte in Nederland, en (3) handhavingseffecten en een verbeterd afgiftegedrag. Een daling van het aanbod valt echter te verwachten;
deze is het gevolg van technische ontwikkelingen in de zeevaart en de binnenvaart, en van preventiemaatregelen voortvloeiend uit Marpol en de
praktijkrichtlijn Afvalstoffen Binnenvaart. Vooral in (verbetering van) het
afgiftegedrag schuilt een forse groeipotentie. Tegelijk hoort dit tot de minder
gemakkelijk te voorspellen factoren.
In het `Informatiedocument scheepvaartafvalstoffen' (RIVM, 1994) wordt
gesteld dat een prognose `gecompliceerd zo niet onmogelijk is'. Redenen hiervoor zijn dat pas sinds 1991 sprake is van het stelselmatig bijhouden van meldingenregistraties (er vallen nog geen duidelijke trends uit af te leiden) en
het internationale karakter van vooral de zeescheepvaart. Als belangrijkste
factoren voor een prognose worden genoemd de 'economische ontwikkelingen in de sectoren waarin het afval ontstaat' en `autonome ontwikkelingen
van technische of organisatorische aard die de hoeveelheid van de afvalstof
beïnvloeden'. Bij dergelijke autonome ontwikkelingen wordt ondermeer gedacht aan vervoer in schepen met grotere tonnages en aan (een toename
van) transport per pijpleiding of per container.
Innovaties
In de verschillende studies (VROM, 1993; RIVM, 1994) wordt een groot aantal
innovaties genoemd die tot reductie van afval zullen leiden. We geven enkele
voorbeelden:
Efficient stripping; een optimalisering van het wasproces waardoor minder waswater ontstaat.
Verbeterde schroefasafdichting; hierdoor wordt het ontstaan van bilgewater tegengegaan. Volgens het `Informatiedocument scheepvaartafvalstoffen' (RIVM, 1994) lost dit het bilgeprobleem in de binnenvaart
voor 80% op.
Was- en water/oliescheidingsinstallaties aan boord; voor de zeevaart
geldt dat de afgescheiden waterfractie buiten de kust mag worden
geloosd. Het af te geven afval is kleiner in volume en meer geconcentreerd.
Verbrandingsovens aan boord; door zeeschepen toe te staan afval te
verbranden op open zee, zou het af te geven afval verder worden beperkt.
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Gladde tankwanden; via het toepassen van roestvrijstaal of speciale
coatings zullen minder ladingrestanten achterblijven bij het leegzuigen
van het schip.
Gescheiden ballasttanks; door aparte tanks voor ballastwater te gebruiken blijft het ballastwater schoon.
Dedicated shipping: geen innovatie in technische zin, maar een organisatorische maatregel: door schepen steeds dezelfde soort lading te laten
vervoeren, vervalt de noodzaak de ruimen steeds te reinigen.
Overheidsmaatregelen
Ook overheidsmaatregelen kunnen het afvalvolume beïnvloeden. Een voorbeeld daarvan is de SAB-regeling, de subsidieregeling die reeds in paragraaf
2.1 aan de orde kwam. Voor de visserij is inmiddels een nieuw arrangement
(convenant) in werking getreden. Ook voor andere sectoren wordt aan dergelijke maatregelen gedacht.
De overheidsmaatregelen ten aanzien van de scheepsafvalstoffenmarkt hangen deels samen met de bovengenoemde innovaties; sommige ervan zijn of
worden verplicht gesteld.
Trends in de afgifte
In paragraaf 2.1 kwamen de door het LMA en het GHR verzamelde cijfers over
de afgifte en de inzameling van scheepsafvalstoffen aan de orde. Uit de LMAcijfers kon geen duidelijke trend worden afgeleid, uit die van het GHR komt
een jaarlijkse daling van het volume naar voren. Projecteert men deze gegevens naar de toekomst, dan valt in elk geval geen sterke stijging van de afgifte te verwachten. In combinatie met de gegevens over innovaties valt
eerder een volumedaling te verwachten, waarbij het afval zelf meer geconcentreerd wordt.
In paragraaf 2.1 kwam tevens de samenhang tussen afgifte en economische
factoren aan de orde. Daarbij bleek een positieve relatie tussen bedrijfsresultaten en afgiftebereidheid op microniveau te bestaan, maar kon geen eenduidige relatie met algemene economische factoren worden aangetoond. Bij
het GHR wordt er in dat kader op gewezen dat de marges in de binnenvaart
de laatste tijd sterk onder druk staan en daarbij de bereidheid om afval af te
geven (voorzover niet gesubsidieerd) eveneens afneemt. Voor de binnenvaart
geldt wel dat overheidsmaatregelen het afgiftegedrag aanzienlijk kunnen beinvloeden. Voor de zeevaart kunnen dergelijke effecten slechts worden verwacht als gevolg van internationale maatregelen (registratie, controle, cer-
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tificering). Het lijkt weinig waarschijnlijk dat deze op korte termijn gestalte
zullen krijgen.
Nieuwe marktpartijen
In de laatste jaren komt de inzameling en de verwerking van scheepsafvalstoffen in toenemende mate in handen van grote internationale bedrijven.
Het Amerikaanse bedrijf Waste Management is al enkele jaren eigenaar van
ATM en Reym. TCR is na het faillissement overgenomen door Watco en Verstraete en Verbrugge, en TCA door Ruhrkohle. Watco is eigendom van het
Belgische financiële consortium Generale Bank, Ruhrkohle is een Duitse
gigant: na Daimler-Benz de grootste Duitse werkgever.
De opkomst van dergelijke concentraties betekent dat in de toekomst steeds
minder sprake zal zijn van een duidelijk afgebakende en herkenbare scheepsáfvalstoffenmarkt. Aan de verwerkerszijde gaat de ontwikkeling van scheepsafvalspecialisten naar afvalgeneralisten. In de paragrafen 2.4, 2.5 en 2.6 bleek
tevens dat de afvalverwerkers hun installaties proberen te benutten voor qua
type vergelijkbare afvalstromen afkomstig uit andere sectoren. Hierbij lijkt
de ontwikkeling dus te gaan van branchespecialisatie naar specialisatie op
afvalsoort.
Consequenties
De in deze paragraaf geschetste ontwikkelingen kennen een aantal belangrijke consequenties. De ontwikkelingen aan de aanbodzijde, naar kleinere
maar meer geconcentreerde partijen, zullen tot gevolg hebben dat de huidige verwerkingsinstallaties van de HOI's, ontwikkeld voor de verwerking van
waterige afvalstromen, in toenemende mate ongeschikt zullen zijn om het
aanbod te verwerken. De kleinere en meer geconcentreerde partijen zullen
tevens tot gevolg hebben dat de verwerkingskosten per volume-eenheid stijgen. Daarmee zullen ook de opbrengsten van illegale handelingen (mengen,
dumpen) toenemen. Ook kan men kleinere partijen gemakkelijker `laten
verdwijnen'. Potentiële daders bevinden zich zowel in de groep van ontdoeners als in de groep van inzamelaars en verwerkers.
De geschetste ontwikkeling van branchespecialisatie naar specialisatie op
afvalsoort lijkt in het licht van doelmatige verwerking een gunstige te zijn.
Een consequentie van een dergelijke ontwikkeling zou wel zijn dat de verwerking minder vaak dicht bij de bron plaatsvindt en dat het transport van
afvalstoffen toeneemt. De ontwikkeling naar specialisatie zou, zeker bij de
opkomst van internationale afvalconsortia, een internationaal karakter
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kunnen krijgen, waarbij ook sprake is van toenemend internationaal afvalverkeer. Voor Nederland, maar ook voor Noord-Europa lijkt Rotterdam, als
grootste haven, een potentiële vestigingsplaats voor gespecialiseerde verwerkers van oliehoudende afvalstromen.
De branchegebonden specialisaties cleaning en inzameling zullen gezien
hun rol in de haveninfastructuur hoogst waarschijnlijk wel behouden blijven, eventueel in combinatie met andere vormen van dienstverlening aan
het scheepvaartverkeer.
Voor de volledigheid dient erop te worden gewezen dat het aannemelijk is
dat het aan deze casus ontleende marktscenario ook voor andere afvalsectoren geldig is. Zo geldt ook in de industrie dat grote.ontdoeners in toenemende mate zelf de eerste stappen in de afvalverwerking verzorgen en dat daarmee de afvalpartijen meer geconcentreerd en kleiner van volume worden.
Ook daar bestaat gerede kans dat de verwerkers van het eerste uur geconfronteerd worden met een afnemend aanbod en dat hun installaties niet
langer geschikt zijn voor de verwerking van het meer geconcentreerde afval
dat ontstaat.

3

Achtergrondgegevens bij de casus
In dit hoofdstuk wordt een kort overzicht gegeven van de op scheepsafvalstoffen van toepassing zijnde wetgeving (paragraaf 3.1) en wordt een aantal
achtergrondgegevens bij de casus gepresenteerd. Tot die achtergrondgegevens behoren de vergunningssituatie van TCR en TCA (paragraaf 3.2), een
historisch overzicht van delicten en strafrechtelijke reacties (paragraaf 3.3),
het beleid dat TCR voerde ten aanzien van veiligheid en gezondheid (paragraaf 3.4) en de ten gevolge van het handelen van TCR ontstane milieuschade
(paragraaf 3.5).
3.1

Wettelijk kader met betrekking tot het inzamelen en verwerken
van scheepsafvalstoffen

Het wettelijk kader met betrekking tot het inzamelen en verwerken van
scheepsafvalstoffen wordt gevormd door de Wet voorkoming verontreiniging
door schepen (WvvS), de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) en
de WCA, welke in 1993 is opgegaan in de Wet milieubeheer (WM). Aan elk van
deze drie wetten is een aparte paragraaf gewijd. In de eerste paragraaf wordt
bovendien kort stilgestaan bij internationale afspraken ter voorkoming van
verontreiniging van de zeeën en bij het Marpol-verdrag. In een afsluitende
paragraaf wordt een overzicht gegeven van enkele andere wetten die van
toepassing zijn op scheepsafvalstoffen. Deze gegevens zijn ontleend aan het
`Projectplan scheepsafvalstoffen' (VROM, 1991 a) en de `Informatiebundel
scheepsafvalstoffen' (VROM, 1991b).

3.1.1

Het Marpol-verdrag (1973) en de Wet voorkoming verontreiniging
door schepen (1983)

Reeds in de eerste helft van deze eeuw werd het probleem van olielozingen
door de scheepvaart erkend. In 1926 vond in Washington de eerste internationale conferentie plaats. In 1934 pakte de Volkenbond de draad op en na de
Tweede Wereldoorlog de Verenigde Naties. De International Maritime Organization is het in 1958 opgerichte onderdeel van de Verenigde Naties dat zich
bezighoudt met de internationale regelgeving inzake veiligheid en milieu in
de scheepvaart. In 1973 kwam het internationale Verdrag ter voorkoming van
verontreiniging door schepen (Marpol) tot stand, dat in 1978 op een aantal
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punten werd gewijzigd en aangevuld. In het verdrag zijn onder andere verplichte registraties van lozingen (door schepen) en certificering van tankers
opgenomen. Tevens verplichtten de verdragspartijen zich zorg te dragen
voor het realiseren van faciliteiten in de havens waar schepen hun olie- en
chemicaliënresten kunnen afgeven, de zogenaamde HOI. De bij het verdrag
aangesloten landen moeten de verdragsbepalingen via de nationale wetgeving regelen.22
In de WvvS zijn de internationale verplichtingen voortkomende uit het Marpol-verdrag omgezet in wetgeving. Het is een zogenaamde raamwet, waarbij
via afzonderlijke Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) uitvoering kan
worden gegeven aan de verschillende onderdelen van het Marpol-verdrag.
De WvvS kent zowel milieuhygiënische als scheepvaarttechnische aspecten.
De eerstgenoemde vallen onder de verantwoording van het ministerie van
VROM, de laatstgenoemde onder het ministerie van Verkeer en Waterstaat
(V&W). Er zijn drie uitvoeringsbesluiten tot stand gekomen: het Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen (1986), het Besluit voorkoming
verontreiniging door met schepen in bulk vervoerde gevaarlijke afvalstoffen
(1988) en het Besluit voorkoming verontreiniging door vuilnis van schepen
(1988). Een vierde besluit, betrekking hebbende op verpakte chemicaliën, is
in voorbereiding.
In de WvvS is de verantwoordelijkheid voor de realisering van de HOI's neergelegd bij de havenbeheerders. De havens zijn op hun beurt aangewezen
door het ministerie van V&W (DGSM). De HOI heeft de verplichting alle in de
WvvS bedoelde afvalstromen afkomstig van scheepvaartactiviteiten te accepteren. Schepen moeten zonder onnodig oponthoud van de diensten gebruik
kunnen maken. Het afval hoeft echter niet binnen de HOI te (kunnen) worden verwerkt. Het mag worden opgeslagen en voor verwerking worden afgevoerd naar derden.
Voor Nederlandse zeeschepen geldt de wet overal ter wereld; voor buitenlandse schepen geldt de wet als ze zich in de Nederlandse wateren bevinden.

22

De bovenstaande gegevens zijn ontleend aan een door Braak (1987) verrichte studie naar de
oprichting van de Rotterdamse havenontvangstinstallatie.
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Wet verontreiniging oppervlaktewateren (1970)

In deze wet is geregeld dat lozingen slechts mogen plaatsvinden indien men
over een vergunning beschikt. Daarbij wordt aangegeven welke stoffen in
welke concentraties mogen worden geloosd. Tevens is de wet gericht op de
bestrijding van opgetreden verontreinigingen. Zij geldt primair voor de binnenwateren, inclusief de Waddenzee. In de wet staat een handeling (dat wil
zeggen, het lozen) centraal. Ook de WVO is een raamwet, nadere uitwerking
ervan geschiedt in AMvB's en provinciale verordeningen.
3.1.3

Wet chemische afvalstoffen (1981) en Wet milieubeheer (1993)

In de WCA is geregeld dat men voor het opslaan, het bewerken en het verwerken23 van chemische afvalstoffen over een vergunning dient te beschikken
en dat men melding dient te doen van ontvangst en afgifte van stoffen.
Voorts regelt de wet het organisatorisch kader van de verwijdering. De wet
geldt voor bedrijven, niet voor particuliere huishoudens. Scheepsafvalstoffen vallen, afhankelijk van de samenstelling, krachtens het Besluit aanwijzing chemische afvalstoffen onder de WCA.
Het organisatorische kader van de verwijdering van scheepsafvalstoffen is
aangegeven in het uitvoeringsbesluit 'Besluit chemische afvalstoffen uit vaartuigen', waarin een vergunningenstelsel en een ontvangstmeldingenstelsel
zijn omschreven. Voor de zeevaart prevaleert de afgiftemelding uit de WvvS
boven die in de WCA. Het uitvoeringsbesluit `Meldingenbesluit afgewerkte
olie en scheepsafvalstoffen' verplicht ontvangers van afvalstoffen uit zee- en
binnenvaart tot het doen van een afgiftemelding. De ontdoeners dienen een
afschrift hiervan gedurende twee jaar aan boord te bewaren.
Na 1 maart 1993 zijn de WCA-voorschriften opgenomen in de WM en in Provinciale Milieuverordeningen. Enkele artikelen van de WCA zijn van kracht
gebleven tot 1 januari 1994. De term 'chemisch afval' werd daarbij vervangen
door 'gevaarlijk afval'.
In de WCA is een verbod opgenomen ten aanzien van de im- en export van
chemisch afval (artikel 16.2). Het binnen of buiten de Nederlandse grenzen
brengen van gevaarlijk afval is verboden en geldt indien het opzettelijk gebeurt als misdrijf (artikel 55). Handelen in strijd met artikel 16.2 is strafbaar

23

Na het opgaan van de WCA in de WM is hier het inzamelen van afvalstoffen aantoegevoegd.
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onder de Wet economische delicten. In de Regeling in-, uit-, en doorvoer van
gevaarlijk afvalstoffen (RIUD) is bepaald dat artikel 16.2 WCA niet geldt indien er bij de afvalstoffen een volledig ingevuld en ondertekend deel 3 aanwezig is, waaruit blijkt dat de minister geen bezwaar maakt.
Per 6 mei 1994 is de RIUD ingetrokken en de WM gewijzigd in lijn met de verordening 259193/EEG, bekend als de Europese Verordening Overbrenging
Afvalstoffen.
3.1.4

Overige wetgeving

Op grond van de Wet verontreinigingzeewater (WVZ) is het verboden bij
AMvB aangewezen stoffen te lozen, of af te geven ter lozing. De WvvS prevaleert boven de WVZ.
Het Rijnvaartpolitiereglement (RvPR) is geldig op een aantal belangrijke
Nederlandse vaarwegen (onder andere de Rijn, de Lek en de Waal) en derogeert op die vaarwegen aan de WCA. Het reglement bevat onder andere een
verbod op het lozen van olieresten of mengsels daarvan op het oppervlaktewater. Olierestanten moeten aan officiële afgiftestations worden afgegeven
en in het olie-afgifteboekje worden aangetekend. De afgifte is in het RvPRgeregeld, de ontvangst in de WCA.
In de Hinderwet (HW, inmiddels opgegaan in de WM) is geregeld dat inrichtingen die gevaar, schade of hinder voor de omgeving kunnen veroorzaken,
over een vergunning dienen te beschikken. HOI's zijn in dat kader vergunningplichtig. Tankercleaningbedrijven zijn bovendien vergunningplichtig
met betrekking tot de Wet inzake luchtverontreiniging (WLV). Veelal is sprake
van een gecombineerde HW/WLV-vergunning. Zowel de HW als de WLV zijn
opgegaan in de WM.
De Praktijkrichtlijn ter voorkoming van milieuverontreiniging door ladinghandelingen binnentankschepen (1991) is een uitvloeisel van een in 1989
afgesloten convenant tussen de ministeries van VROM en V&W, de Nederlandse binnenvaart en de walinstallaties. De richtlijn beoogt een milieuvriendelijke behandeling van afvalstoffen die ontstaan bij het vervoer van vloeibare
chemicaliën in bulk in de binnenvaart en bevat onder andere afspraken over
geavanceerde wasmethoden, het toepassen van efficient stripping en het verrekenen van schoonmaak- en verwerkingskosten. Deze afspraken zijn niet in
wettelijke regels vastgelegd.
Voor havens worden speciale havenverordeningen opgesteld, voortvloeiend
uit de Gemeentewet, de Wet op de havenschappen en de WvvS. In de haven-
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verordening worden onder andere de HOI's aangewezen en zijn regelingen
met betrekking tot scheepsreiniging en afgifte van afval beschreven. Er kunnen voorschriften worden opgenomen aangaande de soorten stoffen die
een HOI mag ontvangen en de kosten die in rekening kunnen worden gebracht.
3.2

Vergunningssituatie TCR en TCA

TCR
TCR heeft in de eerste jaren van haar bestaan gewerkt onder een gedoogsituatie. Op 28 december 1984 werd een gedoogbeschikking afgegeven voor de
HW, de WLV, de WVO en de WCA. Vervolgens werden voorlopige vergunningen
verleend, die in verband met uitbreiding van de installatie enkele keren tussentijds werden aangepast. In 1989 heeft het bedrijf een definitieve WCA- en
een WVO-vergunning gekregen.
Op 28 oktober 1985 werd TCR door het dagelijks bestuur van de Rijnmond
een HW-vergunning en een vergunning ingevolge de WLV verleend. Beide zijn
per 1 maart 1993 opgegaan in de WM. De HW-/WLV-vergunning is tussentijds
eenmaal gewijzigd. Op een aanvraag tot wijziging/ uitbreiding in februari
1993 is nooit beschikt.
De definitieve WCA-vergunning werd verleend op 15 maart 1989 en ging in
op 31 augustus 1989, met een looptijd van 10 jaar. Feitelijk gaat het om twee
vergunningen: een voor het inzamelen van chemische afvalstoffen uit vaartuigen en een voor het bewaren en het verwerken van afgewerkte minerale
smeer- en systeemolie en chemische afvalstoffen. Per 1 maart 1993 zijn de
vergunningen gelijkgesteld aan vergunningen in het kader van de WM.
In de vergunning is opgenomen 'dat het opmengen van afgewerkte minerale
smeer- en systeemolie en chemische afvalstoffen c.q. reguliere brandstof, .
bijvoorbeeld teneinde concentraties aan verontreinigingen te verlagen, niet
in het belang is van een milieuhygiënische verwerking van genoemde stoffen
en derhalve dient te worden verboden' en dat'als uitzondering op het verbod
tot opmengen afgescheiden oliefracties (...) mogen worden opgemengd met
andere afvalstromen teneinde aan de specificaties te voldoen'. De vergunning verbiedt het bewaren van niet-verwerkbaar chemisch afval afkomstig
van buiten de scheepvaart, tenzij dit is vrijgekomen bij schoonmaakactiviteiten. Voorts is de verwerking van afgewerkte olie en mengsels van minerale
olie met meer dan 0,1% organische halogeenverbindingen en afvalstoffen
met meer dan 0,5 mg. polychloorbifenyl (pcb) per kilo verboden.
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Op 2 september 1986 ontving TCR haar eerste (tijdelijke) ~-vergunning.
Een definitieve WVO-vergunning voor het lozen van afvalwater is op 20 juli
1989 door de minister van V&W verleend. Gezien eerder geconstateerde
lozingsovertredingen werd aanvankelijk een vergunning met een beperkte
duur van drie jaar afgegeven. Deze beperkte geldigheidsduur werd door de
Raad van State ongedaan gemaakt. De wijze waarop verschillende afvalstromen dienen te worden verwerkt, is omschreven in de vergunning. Zo
is ondermeer omschreven welk type stoffen op de O-straat en de A-straat
mag worden verwerkt, aan welke CZV-waarde (een maat voor het Chemisch
Zuurstof Verbruik bij afbraak van de stof) afvalwater moet voldoen om te
mogen worden geloosd en op welke wijze en met welke frequentie monsters
moeten worden genomen. In de vergunning worden verschillende afvalstromen onderscheiden, waaraan specifieke lozingsnormen zijn gekoppeld. Aan
enkele kleinere stromen, zoals schrob- en spoelwater, zijn geen normen
verbonden. Op 15 oktober 1990 is een gedoogbeschikking afgegeven die
lozing van afvalwater met hogere dan in de vergunning aangegeven CZVconcentraties toestond. Dit gebeurde in verband met het in gebruik nemen
van een nieuwe biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie. De gedoogbeschikking was geldig tot 1 juli 1991. Tevens is in 1990 een nieuwe vergunningaanvraag gedaan, waarop echter nooit is beschikt.
TCA
Op 7 december 1984 werd TCA een eerste WCA-bewaar- en verwerkingsvergunning verleend. Deze werd op 15 maart 1989 vervangen door een gewijzigde vergunning. Deze stond het inzamelen van alle chemische afvalstoffen
uit de scheepvaart toe. Tevens werd op 15 maart 1989 een vergunning verleend voor het bewaren en verwerken van minerale smeer- en systeemolie
en chemische afvalstoffen. De laatstgenoemde vergunning is op 27 januari
1992 door de Raad van State vernietigd. Vanaf 26 mei 1992 gedoogde het
ministerie van VROM de voortzetting van de activiteiten van TCA, mits de
voorschriften van de vernietigde vergunning werden nageleefd. In die vergunningsvoorschriften is onder andere te vinden dat het bewaren van nietverwerkbare chemische afvalstoffen wordt gelimiteerd door een maximale
opslaghoeveelheid, dat deze afvalstoffen niet mogen worden verdund en dat
het opbulken van chemische afvalstoffen - om zo onder de grensconcentraties te komen - niet is toegestaan. Afvalstromen met meer dan 0,1%0 organische halogeenverbindingen mogen niet worden verwerkt, maar wel steekvast
worden gemaakt of worden verbrand in de eigen ketelinstallatie. Eind 1993
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werden nieuwe vergunningen verleend in het kader van de WCA en de Afvalstoffenwet.
Aan TCA werd op 25 april 1989 een WVO-vergunning verleend voor het lozen
van afvalwater. Op 29 december 1989 werd die vergunning gedeeltelijk geschorst en werd op een aantal punten een tijdelijke voorziening getroffen.
Op 18 november 1991 werd een nieuwe vergunning verleend, die op 15 mei
1992 opnieuw gedeeltelijk werd geschorst (zie ook paragraaf 5.3). Van 4 januari 1992 tot 15 mei 1992 was een gedoogbeschikking van kracht in verband
met het in gebruik nemen van een nieuwe biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie.
In 1987 werd TCA door de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een HWvergunning en een vergunning ingevolge de WLV verleend. Een aanvraag tot
uitbreiding, in verband met de aanwijzing als HOI in dat zelfde jaar, werd
niet verleend. Door de aanwijzing als HOI was de bestaande vergunning echter niet meer toereikend.
In het voorjaar van 1992 verleenden Burgemeester en Wethouders (B&W) van
Amsterdam een gedoogbeschikking in verband met uitbreiding en wijziging
van de activiteiten van TCA. B&W waren hier feitelijk niet toe bevoegd, waardoor deze beschikking vernietigbaar is.
3.3

De delicten

3.3.1

De periode 1985-1989

Het eerste gerechtelijke vooronderzoek (GVO) tegen TCA vond plaats in 1984/
1985. Het onderzoek werd stopgezet nadat bleek dat het bedrijf op de hoogte
was van het feit dat er werd getapt. Dit GVO is in zoverre relevant voor de casus, dat naar aanleiding van het onderzoek de betrokken ministeries werden
gewaarschuwd voor de gebroeders Langeberg.24 Ook voedde het uitlekken
van de tap latere vermoedens met betrekking tot betrokkenheid van of be.
scherming door hoge overheidsfunctionarissen.
Reeds in 1986 waren er aanwijzingen dat TCR op grote schaal de milieuwetgeving en in het bijzonder de WVO, overtrad. Ook rezen rond die tijd de eer-

24

Er dient hier echter op te worden gewezen dat formeel ondernemers niet mogen worden gescreend op hun strafrechtelijke verleden of verdenkingen. In de periode dat het GVO gaande
was, behandelde de Tweede Kamer een ontwerp-wetsvoorstel die dit wel mogelijk zou maken.
Dit voorstel haalde het niet.
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ste twijfels over de aanwending van verstrekte subsidiegelden en over de
vraag of de Langeberggroep ook haar eigen deel (een derde van de totale
kosten) investeerde. In verschillende departementale documenten worden
genoemd: 13 overtredingen geconstateerd in 1986, 23 in 1987, en 30 overtredingen geconstateerd in de eerste helft van 1988. Het betrof ondermeer
lozingsovertredingen, waarbij te hoge CZV-, olie en EOCL-gehaltes (extraheerbare organochloorverbindingen) werden vastgesteld. Halverwege 1988
nam het aantal geconstateerde overtredingen af.
Naar aanleiding van de geconstateerde overtredingen en de twijfels over de
aanwending van subsidiegelden werden de volgende maatregelen getroffen:
- Op 22 juni 1987 werd een GVO gevorderd tegen TCR terzake van oplichting. Op 7 augustus 1987 verscheen een (geheim) vernietigend rapport
van het onderzoekbureau Badger over de aanwending van de subsidiegelden. Naar aanleiding van een tweede rapport van Badger dd. 15 september 1987, waarin de bevindingen wat diplomatieker zijn geformuleerd, werd het GVO gesloten. Het openbaar ministerie oordeelde dat er
te weinig bewijs was en gaf een kennisgeving van niet-verdere vervolging. De onderzoeken van het bureau Badger vonden plaats in opdracht
van de Hoofdinspectie Milieuhygiëne (HIMH, het eerste rapport) en de
Rotterdamse politie (het tweede rapport).
- In 1988 werden kamervragen gesteld over TCR. In antwoord op die vragen werd meegedeeld dat op dat moment drie ~-overtredingen waren
afgedaan met een schikking van f 2.500 en dat de overige processenverbaal nog bij het openbaar ministerie lagen.
- Uit antwoord op vragen van het DGSM aan de HIMH blijkt dat eind 1988
door TCR een schikking van f 50.000 is betaald in verband met geconstateerde overtredingen.
- Een deel van de opgemaakte processen-verbaal werd geseponeerd. Hierbij speelden ondermeer problemen rond de monsternemingsprocedure.
Voorts beriep het bedrijf zich op het feit dat de installatie nog in ontwikkeling was en dat gewerkt werd in lijn met door de overheid verstrekte
adviezen.
- In 1988 werd de betaling van het laatste deel van de subsidie opgeschort
in verband met de geconstateerde overtredingen. In 1990 is alsnog tot
betaling overgegaan nadat het aantal geconstateerde overtredingen was
afgenomen.
- In 1989 voerden toezichtsinstanties in een gezamenlijke actie diepgaande controles uit bij TCR en TCA. In Amsterdam leidde dit tot een veroor-

Achtergrondgegevens bij de casus

45

deling. In verband met diverse overtredingen werd TCA een boete van
f 500.000 opgelegd en werd de directeur tot een voorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld.
Los van het bovengenoemde overheidsoptreden raakte `de zaak TCR' in 1987
voor het eerst in de publiciteit door een artikel in het blad Nieuwe Revu.
Daarin werd niet alleen geciteerd uit het Badgerrapport, maar beschreven de
journalisten tevens hoe ze monsters hebben genomen bij de lozingspijp en
wat de resultaten van de analyse waren: een overschrijding van de CZV-norm
met factor 10, een overschrijding van het oliegehalte met factor 6,5 en een
overschrijding van het sedimentgehalte met factor 5,5. Vervolgens schonk
ook de landelijke pers aandacht aan de zaak en werden kamervragen gesteld.
3.3.2

De periode 1990-1993

Vanaf 1990 maakten toezichthouders weer in toenemende mate processenverbaal op wegens door TCR begane overtredingen. Het betreft vooral processen-verbaal van RWS in de eerste helft van 1991. Ook door controleurs van de
DCMR en het GHR is regelmatig proces-verbaal opgemaakt. Door het ministerie van VROM zijn in het kader van het toezicht op de WCA geen processenverbaal meer opgemaakt. Het GHR is na 1991 op verzoek van het openbaar
ministerie opgehouden met het nemen van monsters bij TCR; dit leidde
namelijk steeds tot sepots in verband met de monsternemingsprocedure.
Eenmaal werd proces-verbaal opgemaakt naar aanleiding van een overtreding van de RIUD.
Tweemaal werd een aantal processen-verbaal in bulk geschikt. Op 29 oktober 1991 werd een schikking van f 150.000 getroffen voor 25 processen-verbaal, waarbij tevens 8 andere processen-verbaal werden geseponeerd. Op
1 juli 1993 werden opnieuw4 processen-verbaal geschikt, deze keer voor
f 40.000.
In november 1993 wordt door RWS een dwangsomprocedure in het vooruitzicht gesteld in verband met geconstateerde overtredingen. Er wordt een
concept-dwangsombeschikking opgesteld, maar die wordt uiteindelijk niet
opgelegd in verband met het strafrechtelijke onderzoek dat op dat moment
gaande is. Ook de Provincie Zuid-Holland startte een dwangsomprocedure
die niet werd voltooid. In 1994 legde de provincie het bedrijf enkele dagen
stil, nadat bij een controle bleek dat zich in de brandblusleiding chemische
afvalstoffen bevonden.
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In de vroege jaren negentig is ook onderzoek gedaan naar een in het `WIRweekend'25 gedane aanvraag voor investeringssubsidie. Dit onderzoek is
stopgezet.
Het opsporingsonderzoek naar de Langeberggroep
Eind 1992 werd `de zaak TCR' weer opgepakt. In het kader van een landelijk
project ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit zou de Rotterdamse politie zich gaan richten op de milieucriminaliteit. Er kwam een
samenwerkingsproject tot stand met het MBT (VROM), de divisie CRI, de
FIOD en het openbaar ministerie. Al snel besloten de participanten tot een
gedegen onderzoek naar het doen en laten van TCR. Gedurende het onderzoek, dat zich richtte op de gehele Langeberggroep, haakten ook de Amsterdamse politie en de hoofdstedelijke belastingdienst aan. Het onderzoek concentreerde zich op delicten gepleegd in de periode 1990-1993. In november
1993 werd een GVO gevorderd, in december vonden huiszoekingen plaats
waarbij de administratie van het bedrijf in beslag werd genomen. Uit het
onderzoek van de administratie kwam een groot aantal vermoedens van
delicten naar voren. In december 1994 werden de hoofdverdachten aangehouden en in voorlopige hechtenis gesteld. Hun voorlopige hechtenis werd
verlengd tot aan de zitting in eerste aanleg, in september 1995.
De in het kader van het strafrechtelijke onderzoek geconstateerde delicten
zijn onder te verdelen in fiscaal-strafrechtelijke delicten, WCA-delicten (verwerking en export), WVO-delicten en subsidiefraude. De hoofdverdachten
werd bovendien de deelname aan een criminele organisatie ten laste gelegd.
De genoemde delicten worden in deze paragraaf nader toegelicht, met uitzondering van de deelname aan een criminele organisatie; dit laatste wordt
in paragraaf 4.4 nader beschouwd.
Wet chemische afvalstoffen / Wet milieubeheer
Bij TCR is een groot aantal vermoedelijke overtredingen van de WCA en de
WM opgespoord, vaak verhuld door valsheid in geschrifte. Het betreft:
- Acceptatie van afvalstromen in strijd met de vergunning; TCR en TCA
accepteerden regelmatig industriële afvalstromen die niet verwerkbaar

25

WIR staat voor Wet investeringsregeling; nadat het besluit vande regering om de WIR af te
schaffen, uitlekte, werden in het laatste weekend dat de regeling gold, door tal van bedrijven
subsidie-aanvragen gedaan-.
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waren en/of niet afkomstig waren van schoonmaakactiviteiten. Het gaat
onder andere om afval met verontreinigingen van zware metalen.
Mengen; door het mengen van stoffen werden concentraties van verontreinigingen teruggebracht, waardoor de stoffen ofwel niet meer als
chemisch afval golden, ofwel de verwerkingskosten lager werden. Ook
ontstonden door mengen produkten die in Nederland niet verwerkbaar
waren. Daarvoor werd dan vervolgens een exportvergunning afgegeven.
Bewaren/bewerken/verwerken zonder vergunning. In een aantal gevallen werden stoffen als afvalzuur en chroomhoudend sediment verwerkt,
terwijl de vergunning dit niet toestaat. Ook werden niet-verwerkbare
chemische afvalstoffen bewaard die buiten de vergunningsvoorwaarden
vielen.
Geen of onjuiste opgave van afgegeven stoffen; met het oogmerk verontreinigingen te verdoezelen werden onjuiste, of geheel geen, opgaven
gedaan betreffende de aard en de samenstelling van stoffen. Op grond
van onjuiste gegevens werd vervolgens de voor afgifte benodigde'verklaring van geen bezwaar' verkregen. Overigens is daarbij juridisch gezien
sprake van oplichting, niet van een WCA/WM-delict.
Export van gevaarlijk/chemisch afval. Dit gebeurde soms zonder toestemming. In andere gevallen werd toestemming verkregen op grond van
valselijk opgemaakte gegevens, bijvoorbeeld een onjuiste omschrijving
van de te exporteren stoffen. Ook werd gebruik gemaakt van vervalste
EG-transportdocumenten. De meldingen aan het Bureau Meldingen WCA
waren zelden correct, omdat de transporten veelal op andere dan
de opgegeven data plaatsvonden en vaak met een ander dan het opgegeven voertuig. In bijna de helft van de gevallen was ook de ontvangstmelding onjuist of ontbrak geheel. Ontvangstmeldingen werden niet gedateerd en ondertekend. Tot slot waren er ontoelaatbare verschillen tussen
afgifte- en ontvangstmeldingen.
Het afval werd geëxporteerd naar cementovens in België en Frankrijk,
waar het werd verbrand en naar Engeland vervoerd, waar het werd gestort. De contacten met buitenlandse verwerkers ontstonden in 1988
toen de AVR de afvalstromen van TCR niet meer aankon.26

26

In hoeverre hier sprake was van een echt probleem of een door het bedrijf gecreëerd probleem
dat een legitimatie moest bieden om te kunnen exporteren, kon niet worden vastgesteld.
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Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Bij TCR is een groot aantal overtredingen van de WVO geconstateerd. Het ging
daarbij om'de volgende zaken:
- Het toepassen van een niet-vergunde werkwijze: het verdunnen van afvalstromen met havenwater, zodat aan de CZV-eisen werd voldaan. Veelal
werd gewerkt met een `voorlozing': eerst werd, zonder melding de helft
van het afval onverdund geloosd; vervolgens werd de tank bijgevuld met
havenwater en werd RWS op de hoogte gesteld dat er zou worden geloosd. Lozingen van ongezuiverd afval geschiedden behalve langs de vergunde weg ook via de brandblusleiding en rechtstreeks in het oppervlaktewater.
- Onjuiste opgaven met betrekking tot de lozingen aan RWS. Hiermee werden afwijkingen ten opzichte van de lozingseisen verdoezeld en werden
lagere lozingsheffingen verkregen.
- Het structureel manipuleren van monsters. Het op deze wijze om de tuin
leiden van controleurs maakte deel uit van de normale bedrijfsprocessen. Tevens werden tijdens lozingen mensen op de wacht gezet die moesten waarschuwen zodra er boten naderden van bijvoorbeeld de havenpolitie.
Subsidiefraude (artikelen 225 en 326 WvSr.)
Binnen het strafrechtelijke onderzoek is opnieuw de aanwending van subsidiegelden onderzocht, zowel voor TCR als voor TCA. Het totale subsidiebedrag voor TCA bedroeg 15 miljoen gulden (voor oprichting van een afvalwaterzuiveringsinstallatie en een HOI), voor TCR 22,5 miljoen (eerste fase
16,5 miljoen, tweede fase 6 miljoen gulden). Ten aanzien van TCR vond uitsluitend onderzoek naar de tweede fase plaats, gezien de in 1987 afgegeven
kennisgeving van niet-verdere vervolging.
Bij dit onderzoek kwam een aantal facturen naar boven voor nooit verrichte
werkzaamheden en bleek tevens dat een aantal creditnota's niet was overlegd. Het ging in totaal om ruim 750.000 gulden, waarvan het grootste deel
betrekking had op de aan TCA verstrekte subsidie. Een aantal facturen was
vervalst.
Fiscale delicten (artikel 225 WvSr., artikel 68 Wet inzake rijksbelastingen)
Uit het onderzoek bleek dat meermalen lonen en premies zwart werden uitbetaald, of dat van constructies gebruik werd gemaakt waarbij niet-verricht
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overwerk werd uitbetaald. In het eerste geval werd het geld via vervalste
declaraties uit de kas opgenomen.
3.4

Veiligheid en gezondheid bij TCR

Gezien de vaak nauwe verwevenheid met het beleidsterrein milieuzorg, is in
dit onderzoek zijdelings aandacht besteed aan het beleid dat TCR voerde ten
aanzien van veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf. In deze paragraaf
wordt een korte opsomming gegeven van de bevindingen.
- Gevaarlijke stoffen. Veelal was werknemers van TCR niet bekend met wat
voor stoffen ze werkten. Vaten met niet-verwerkbaar afval waren in veel
gevallen niet voorzien van de voorgeschreven waarschuwingsstickers.
Hierdoor gebeurde het veelvuldig dat schadelijke, bijvoorbeeld kankerverwekkende, stoffen in de open lucht en zonder beschermende kleding
werden bewerkt. Uit de interviews bleek tevens dat het bijna wekelijks
voorkwam dat bij het mengen van afvalstoffen chemische reacties optraden en de stoffen ontvlamden. Ex-werknemers noemden het een wonder
dat zich hierdoor nooit ernstige ongelukken hebben voorgedaan. Lekkende vaten of onafgedekte afvalstoffen leidden regelmatig tot hoofdpijn en
misselijkheid van werknemers die in de nabije omgeving aan het werk
waren.
- Onderhoud van de produktiemiddelen. De staat van onderhoud was
slecht. Behalve om doorgeroeste leidingen en vaten gaat het daarbij ook
om de loopwegen op en rond de opslagtanks (doorgeroeste trappen, leuningen en tankdaken), en om de slangen en koppelingen die bij het overpompen van afval werden gebruikt. Dergelijke gebreken hebben diverse
keren tot ernstige ongelukken geleid.
- Werktijden. Binnen het bedrijf was sprake van veelvuldig overwerk en
onverantwoord lange werktijden. Werknemers waren regelmatig 24 uur
en soms 48 uur aaneengesloten in touw. Behalve de werktijden werden
ook de rusttijden bij drukte met voeten getreden. De rusttijd tussen twee
diensten kon regelmatig slechts 4 of 6 uur bedragen. Behalve directe gevolgen voor de gezondheid leiden dergelijke situaties tot afnemende
alertheid en een verhoogd risico op ongelukken.
De hier beschreven situaties werden al in 1989 door het toezicht onderkend.
In dat jaar werd, naar aanleiding van enkele ongevallen, een veiligheidssurvey gehouden door de bedrijfsgezondheidsdienst. Dit leidde tot een tijdelijke verbetering van de situatie, onder andere door de aanschaf van bescher-
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mingsmiddelen en het attenderen van werknemers op het gebruik ervan.
Ten aanzien van de werktijden beloofde het bedrijf beterschap.
Uit de interviews met ex-werknemers blijkt echter dat het effect gering en
kortstondig was. Voorzover gevaarlijke situaties door de staat van onderhoud
ontstonden, werden de oorzaken niet weggenomen. Ook ten aanzien van de
werktijden trad op termijn geen wezenlijke verbetering op. Wel kwamen er
meer beschermingsmiddelen. Het gebruik daarvan werd echter niet nageleefd. Als verklaring daarvoor werd naast gemakzucht en gebrek aan controle het feit genoemd dat werknemers vaak geen idee hadden met welke
stoffen ze werkten en ze ook in meer algemene zin nauwelijks besef hadden
van de aan hun werk verbonden gevaren of hierop werden gewezen.
3.5

Milieuschade

Een vraag naar de ontstane milieuschade ligt bij een zaak van de omvang als
die van TCR voor de hand. Zoals vaker het geval is bij milieudelicten, is die
schade echter moeilijk aantoonbaar (zie bijvoorbeeld Cohen, 1992; De
Lange, 1992). Het strafrechtelijke dossier beperkt zich tot enkele verklaringen van werknemers die dode vissen hebben zien drijven of hebben gezien
hoe de algenaanslag op het talut verdween na een lozing vanaf de wal. Op de
bodem van de Botlekhaven zal men vergeefs naar bewijzen zoeken; niet alleen stroomt het meeste afval gewoon de haven uit, ook wordt de haven elke
twee jaar uitgebaggerd. Eenmaal geloosd, zijn verontreinigingen ten gevolge
van vermenging met `schoon' havenwater nog slechts korte tijd aantoonbaar.
Lijkt het vanzelfsprekend dat het lozen van grote hoeveelheden olie- en chemicaliënhoudend afvalwater gevolgen heeft voor het aquatisch milieu, het
wetenschappelijk aantonen van dergelijke gevolgen en het vaststellen van
een eenduidige relatie met lozingen in het verleden is een onmogelijke opgave. TNO, het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwater
en het RIVM hebben in het kader van het strafrechtelijke onderzoek tegen
TCR getracht,'aan te tonen dat verschillende lozingen gevaar hebben moeten
opleveren voor de volksgezondheid.27
Een ander punt waarbij lijkt te kunnen worden gesproken van milieuschade,
is de verbranding van ondermeer kwikhoudende afvalstoffen in de Belgische

27

Dat er sprake is geweest van gevaar voorde volksgezondheid, bedoeld als in artikel 173a WvSr.,
is door de rechter, althans in eerste aanleg, op basis van deze onderzoeken niet bewezen geacht.
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cementovens. Ook in dat geval was het niet mogelijk, de eventueel ontstane
schade vast te stellen. Deze feiten zijn overigens niet ten laste gelegd, daar
ze plaats hadden in het buitenland.
Een complicatie bij het aantonen van milieuschade wordt gevormd door
het feit dat de nationale en internationale wet- en regelgeving beoogt, verbetering te brengen in een situatie van milieuhygiënisch onverantwoord
handelen. Het feit dat TCR zich op een niet-legale manier van haar afval ontdeed, leidde niet zozeer tot toename van vervuiling (ten opzichte van het
verleden), maar eerder tot het uitblijven van een afname in de verontreiniging.
Afspraken zoals die in het Marpol-verdrag zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat bepaalde vormen van verontreiniging slechts effectief zijn te bestrijden als ieder zijn steentje bijdraagt. De wetgeving beoogt het aanpakken
mogelijk te maken van diegene die nalaat dat steentje bij te dragen, maar
biedt geen mogelijkheden tot herstel van de veroorzaakte schade. Bezien
vanuit deze casus en de gebleken onmogelijkheid om de schade vast te stellen, is het terecht dat niet zozeer het veroorzaken van schade strafbaar is gesteld alswel het overtreden van regels die het voorkomen van schade beogen.

4

De organisatie TCR
In de voorafgaande hoofdstukken zijn de ontwikkelingen op de markt gepresenteerd. Daarnaast zijn de vergunningssituatie en de uit het opsporingsonderzoek naar voren gekomen overtredingen behandeld. Teneinde meer
zicht te krijgen op de mechanismen die een rol spelen bij het ontstaan en
het voortduren van milieucrimineel gedrag, gaan we in dit hoofdstuk in op
aspecten van de organisatie TCR. We beschrijven daartoe de bedrijfsfilosofie
van TCR (paragraaf 4.1), de overdracht en internalisering van bedrijfswaarden en -normen (paragraaf 4.2) en de oorzaken van en intenties achter het
handelen van TCR (paragraaf 4.3). Tot slot komt in paragraaf 4.4 de vraag aan
de orde in hoeverre TCR te typeren is als een criminele organisatie.
4.1

De bedrijfsfilosofie

Om een beeld te geven van de handelswijzen van TCR, hebben we op basis
van de verklaringen van werknemers van TCR, het handelen van het bedrijf
herleid tot een beperkt aantal credo's. Deze weerspiegelen de bedrijfsfilosofie van TCR en luiden:
- verkoop geen nee;
- realiseer groei en uitbreiding van activiteiten;
- minimaliseer bedrijfskosten;
- verwerk stoffen volgens voorschrift, tenzij ...;
- voorkom het signaleren van overtredingen;
- zorg voor window-dressing;
- geen woorden maar daden.
In het onderstaande lichten we deze credo's nader toe. Ook illustreren we
hoe de (illegale) handelswijzen voortvloeiden uit de beleden bedrijfsfilosofie.
We merken hierbij op dat de credo's een bepaalde mate van rationaliteit in
TCR's handelen suggereren. In hoeverre rationaliteit ten grondslag ligt aan
het handelen van het bedrijf, komt in paragraaf 4.3 aan de.orde.
4.1.1

Verkoop geen 'nee'

TCR stelde haar klanten nooit teleur. Voor TCR was het credo 'verkoop geen
nee' geen vrije keuze voorzover het de inzameling en de verwerking van
scheepsafvalstoffen betrof. Het was een door de overheid gestelde eis. TCR
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was verplicht alle aangeboden scheepsafvalstoffen te accepteren.
Voor andere afvalstoffen dan die afkomstig van schepen gold geen verplichting.28 Met betrekking tot deze stoffen waren in de vergunning beperkingen
opgenomen: onverwerkbare afvalstoffen anders dan scheepsafvalstoffen
mochten uitsluitend worden ingenomen, mits deze afkomstig waren uit
schoonmaakactiviteiten. Deze beperking was voor het acceptatiebeleid van
TCR echter beperkt richtinggevend. TCR acquireerde actief dergelijke afvalstoffen zonder dat deze uit schoonmaakactiviteiten afkomstig waren.
Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt was het geen-nee-verkopen lucratief,
omdat het de acceptatie van stoffen betrof die doorgaans een negatieve waarde hebben. Direct bij inname van afvalstoffen ontving men de revenuen, pas
in het vervolgtraject ontstonden kosten. Het maken van deze kosten kon worden uitgesteld door zo lang mogelijk te wachten met het verwerken van de
afvalstromen of door de stoffen in het geheel niet te verwerken. Het opslaan
van afval was weliswaar niet kosteloos, maar de kosten maakten deel uit van
de vaste bedrijfskosten en waren niet wezenlijk hoger dan die van het hebben van lege opslagcapaciteit.
Het gevolg van dit acceptatiebeleid, dat getypeerd kan worden als weinig kritisch, was dat stoffen door TCR zijn ingenomen die niet binnen het bedrijf
konden worden verwerkt en dat de opslagfaciliteiten voortdurend en tot het
uiterste werden benut. Hierop veranderde TCR het acceptatiebeleid echter
niet; men zocht de oplossing voor het capaciteitsprobleem in creatieve oplossingen, zoals het onvolledig of oneigenlijk verwerken van afvalstoffen of
het zonder verwerking lozen ervan op het oppervlaktewater.
Het is niet zo dat TCR de stoffen die het bedrijf in principe niet legaal kon verwerken dan wel het (gegeven de opslagcapaciteit) teveel aan stoffen, zondermeer illegaal loosde. Op de eerste plaats gold dat zolang er de beschikking
was over opslagcapaciteit, afval werd opgeslagen. Op de tweede plaats spande TCR zich in om - al dan niet illegale - alternatieve oplossingen voor het
probleem te vinden. Uit een aantal verklaringen komt dan ook naar voren
dat de leiding van TCR veel creativiteit van het personeel verwachtte met
betrekking tot het afvoeren en het verwerken van afvalstoffen. Afgaande op
een verklaring van een van de werknemers, was deze verwachting dusdanig
groot dat hierdoor grote druk op het personeel kwam te staan. Het beroep
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Het ontwikkelen van initiatieven op andere markten dandie van scheepsafvalstoffen werd niet
door de overheid gestimuleerd maar gebeurde op initiatief van het bedrijf.
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op creativiteit heeft niet kunnen voorkomen dat afval onvolledig of oneigenlijk is verwerkt; in sommige gevallen was een illegale lozing de enige oplossing.
Afgezien van het gegeven dat TCR stoffen accepteerde in strijd met de vergunningsvoorschriften, had het acceptatiebeleid in principe niet tot illegale oplossingen hoeven te leiden als er bij de planning van werkzaamheden
rekening was gehouden met de begrensde opslagcapaciteit en verwerkingsmogelijkheden.29 In dat geval had TCR bijtijds een beroep kunnen doen op
capaciteit elders of bijvoorbeeld kunnen investeren in een uitbreiding van
voorzieningen. In principe waren er dus legale oplossingen voorhanden; in
de praktijk echter koos TCR daar niet voor. Bij de planning heeft TCR de consequenties van het acceptatiebeleid onvoldoende meegewogen, in die zin
dat voortdurend ad hoc capaciteit moest worden gecreëerd om nieuwe partijen afvalstoffen te kunnen ontvangen. Uit de verhoren komt dan ook het
beeld naar voren van 1 minuut voor 12'-management.
4.1.2

Realiseer groei en uitbreiding van activiteiten,

In het verlengde van het credo 'verkoop geen nee 'heeft TCR uitbreiding
van activiteiten gezocht. Dit gebeurde onder andere met betrekking tot het
opruimen van olieverontreinigingen en activiteiten op de buitenlandse
scheepsafvalstoffenmarkt. Ook zocht TCR uitbreiding van activiteiten door
het acquireren van (industrieel) afval dat zij niet kon verwerken; dit terwijl
de verwerking van scheepsafval nog niet optimaal verliep. Om een uitbreiding van activiteiten te bewerkstelligen, zijn werknemers (vooral acquisiteurs) van concurrerende bedrijven weggekocht en zijn functionarissen binnengehaald met kennis van en contacten op specifieke afvalmarkten. Ook
ging er het gerucht dat TCR via een lage prijsstelling heeft getracht een uitbreiding van activiteiten te bevorderen. Bedrijven op de scheepsafvalstoffenmarkt betichtten elkaar echter over en weer van prijsafbraak. Zoals
bekend mag worden verondersteld, heeft het aanbieden van diensten onder
de marktprijs doorgaans een 'vervuiling' van de markt tot gevolg, althans op
korte termijn. De winstmarges nemen hierdoor af. Anders gesteld: op korte
termijn bevordert een lage prijsstelling niet een gezonde economische groei
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Dit gold althans voor Industriële afvalstromen. Voor scheepsafval gold een acceptatieplicht.
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van (bedrijven op) de betreffende markt. Let wel: het betreft hier een gerucht. We kunnen niet concluderen dat TCR een gezonde economische groei
van de scheepsafvalstoffenmarkt zelf heeft gefrustreerd.
4.1.3

Minimaliseer bedrijfskosten

Zoals vermeld, ontstaan revenuen bij de ontvangst van afvalstoffen en worden pas daarna de kosten gemaakt. Winstmaximalisatie vindt ondermeer
plaats door de bedrijfskosten te minimaliseren. Een directe vorm daarvan is
het zo min mogelijk investeren in het onderhoud van de verwerkingsinstallatie. Uit een groot aantal verklaringen blijkt dat voorstellen om installaties
te renoveren, meestal zijn afgewezen vanwege de kosten. Het is niet zo dat er
in het geheel geen investeringen zijn gedaan. Zo is er bijvoorbeeld geïnvesteerd in de automatisering van het ketelhuis, de waterzuivering en de administratie evenals in veiligheidsvoorzieningen voor het personeel. Het gevolg
daarvan was dat bepaalde onderdelen van de installatie niet meer deden wat
ze zouden moeten doen. Er ontstond een 'magere' installatie waarmee ook
met goede wil nauwelijks 'schoon' kon worden gewerkt.
Een andere vorm van kostenminimalisatie is het voorkomen van het betalen
van verwerkingskosten aan derden, met daaraan gekoppeld het streven zo
veel mogelijk zelf te verwerken. De consequenties hiervan staan reeds beschreven in paragraaf 4.1.1.
4.1.4

Verwerk stoffen volgens voorschrift, tenzij ...

Het volgens de regels verwerken van stoffen binnen TCR was niet verboden,
maar ondergeschikt aan het streven naar kostenreductie. Vanuit dit streven
zijn goede redenen te geven om niet volgens de regels te werken. Een juiste
verwerking van afvalstoffen kost immers geld en tijd. Door bijvoorbeeld
laboratoriumanalyses achterwege te laten of versneld uit te voeren dan wel
door bepaalde partijen afval versneld en daardoor oneigenlijk te verwerken,
heeft TCR kosten (tijd, menskracht) kunnen besparen.
4.1.5

Voorkom het signaleren van overtredingen

Betrapt worden op overtredingen betekent in de eerste plaats een bedreiging
voor de continuïteit van het bedrijf en in de tweede plaats een kostenpost.
Vanuit bedrijfseconomisch perspectief dient dit te worden voorkomen. Dit is
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mogelijk door wetten en regels na te leven, en het signaleren van overtredingen te voorkomen.
Bekend is dat TCR niet in alle gevallen gekozen heeft voor de eerste mogelijkheid (zie paragraaf 1.5). Wel heeft het bedrijf op verschillende manieren
getracht ontdekking van delicten door toezichthoudende overheden te voorkomen. Op sommige punten werd het personeel hiertoe expliciet geïnstrueerd:
- het personeel mocht aan toezichthoudende ambtenaren geen verklaringen afleggen, maar diende altijd naar de directie te verwijzen;
- bij vragen over het'processen'30 diende het personeel toezichthoudende
ambtenaren te zeggen dat dit 'rondpompen' betekende;
- bij lozingen werd een werknemer bij de lozingspijp op de uitkijk gezet.
Deze moest waarschuwen indien de havendienst of de rivierpolitie in
aantocht was, zodat de lozing direct kon worden stopgezet.
De werknemers zijn geïnstrueerd via enkele voorlichtingsbijeenkomsten.31
Uit verklaringen blijkt dat deze zijn belegd naar aanleiding van het feit dat
een groot aantal processen-verbaal tegen TCR was opgemaakt, dat toezichthouders steeds vaker het bedrijf bezochten en naar aanleiding van een strafrechtelijk milieu-onderzoek binnen een ander bedrijf waarvoor één van de
TCR-werknemers was verhoord. Bij deze bijeenkomsten kregen de werknemers onder andere te verstaan dat zij als reactie op vragen van toezichthouders naar de directie moesten verwijzen.
Naast de instructies waren er verschillende methoden van interne maskering
in gebruik om te voorkomen dat toezichthouders en controleurs overtredingen (bijvoorbeeld via administratieve controles) zouden signaleren. Het gaat
hierbij om sociaal-organisatorische methoden, technische methoden en
administratieve vormen van interne maskering, zoals valsheid in geschrifte.
Zo zijn bij de inname van stoffen onjuiste gegevens opgevoerd over de kwan-

30 'Processen' kent diverse vormen: (1) eerst een bepaalde hoeveelheid afval onverdund lozen,
dan mengen met havenwater om vervolgens RWS te informeren dat er geloosd gaat worden en
dan gaan lozen (een soort'voorlozen'); (2) de effluenttank vullen met afval, terugpompen naar
de biologische zuiveringsinstallatie, vervolgens laagbelast water toevoegen (deze handelwijze
wordt ook wel 'op specificatie brengen' genoemd); (3) het rondpompen van afval in de installatie. In het laatste geval betrof het slechts een fictief (standaard) antwoord op de (lastige) vraag
31

van toezichthouders wat 'processen' was.
Daarnaast zijn werknemers direct geïnstrueerd door hun direct verantwoordelijken. Een werknemer kreeg dan bijvoorbeeld opgedragen (tijdens het lozen) havenwater aan het afvalwater
toe te voegen teneinde het CZV-gehalte te verlagen.
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titeit, kwaliteit en bestemming ervan, zijn analyses incompleet en onjuist
uitgevoerd en zijn de resultaten van analyses verwerkt in een dubbele boekhouding.
Afvoer van stoffen naar derden gebeurde veelal met onjuiste en/of onvolledige gegevens over de aard van de stoffen en met gebruikmaking van vervalste exportdocumenten. Ook exporteerde TCA op basis van de documenten
van TCR zonder hiervan melding te doen.
Bij de verwerking van stoffen zijn onjuiste gegevens opgevoerd over hoe
stoffen zouden zijn verwerkt, is (niet vermeld dat) afval (is) gemengd of verdund, zijn monsters gemanipuleerd en is er `geprocessed' (technische maskering of, zoals dat binnen TCR heette, 'op specificatie gebracht'). Blijkens
een verklaring is daardoor bijvoorbeeld in een groot aantal gevallen door
de controleur verdund afvalwater bemonsterd. Het mengen van afvalwater
werd overigens niet aan het toeval overgelaten; specifieke berekeningsmethoden zijn gehanteerd om de juiste verdunningsfactor te kunnen bepalen. Naast het manipuleren van monsters en het processen kan als andere
vorm van technische maskering het lozen via de brandblusleiding worden
genoemd.
Een andere methode om signalering te voorkomen was sociaal-organisatorische maskering. Hieronder worden de reeds vermelde instructies aan
het personeel begrepen alsook het met het oog op te verrichten illegale handelingen buitensluiten van bepaalde werknemers (potentiële klokkenluiders).
Naast administratieve, technische en sociaal-organisatorische maskering
was er sprake van een vierde categorie maskeringsmethoden ('overige' methoden). Deze categorie omvat methoden waarbij gebruik wordt gemaakt
van natuurlijke omstandigheden. Hieronder vallen het lozen bij hoge waterstanden (waardoor de lozingspijp aan het oog werd onttrokken), het's nachts
lozen en het lozen bij afnemend tij; afvalstoffen bijven hierdoor niet lang
zichtbaar omdat ze door het naar zee stromende water snel de haven verlaten.
Uit het bovenstaande volgt dat de bedrijfsprocessen binnen TCR zodanig
werden georganiseerd dat de kans om betrapt te worden, minimaal was. De
manipulatie van de lozingen en monsters, het vervalsen van gegevens en het
opzetten van een waarschuwingssysteem voor controles konden niet in de
formele bedrijfsprocessen worden geregeld. Deze waren immers ook onderwerp van controle. Ook diende te worden voorkomen dat werknemers uit de
school klapten. Om de vermelde handelswijzen te kunnen uitvoeren en te
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voorkomen dat informatie de buitenwacht ter ore kwam, was een niet-formeel besturingssysteem werkzaam. Dit systeem stond in dienst van het conditioneren van crimineel handelen en prevaleerde boven het formele systeem. De vier genoemde vormen van interne maskering maakten onderdeel
uit van het niet-formele besturingssysteem van TCR.
4.1.6

Zorg voor window-dressing

Uit paragraaf 4.1.1 bleek reeds dat de winstkansen van het bedrijf aan de input-zijde liggen. Was het voor TCR van ondergeschikt belang te investeren in
de throughput - het betreft hier immers de kosten verbonden aan een juiste
opslag en verwerking van afvalstoffen (doel) -, investeren aan de input-zijde
was dan ook van groot belang. Dit gebeurde voornamelijk in de vorm van
`window-dressing': het mooier voorstellen dan het in werkelijkheid is. Op de
eerste plaats werd window-dressing gebruikt met het oog op het werven van
klanten die bereid waren te betalen voor afgifte en verwerking van hun afval.
Op de tweede plaats werd window-dressing gebruikt om toezichthoudende
ambtenaren zand in de ogen te strooien.32
TCR had een uitmuntende neus voor het creëren van een positief imago. Er
is vanaf de start van het bedrijf geïnvesteerd in mensen die het bedrijf naar
buiten toe goed konden presenteren. Tekenend hiervoor is dat één van de
departementale hoofdrolspelers die betrokken was bij de besluitvorming
rondom de aanstelling van HOI's, in een verklaring vermeldt dat het beeld
ontstond van TCR als een betrouwbare onderneming doordat het departement contact onderhield met een als integer bekend staande commissaris en
een lid van de Eerste Kamer. Een familielid van laatstgenoemde vervulde tezamen met een accountant een belangrijke rol in het adviseren en `coachen'
van TCR. Gezien de misstanden bij TCR geeft dit gegeven aanleiding tot de
vraag waar de verantwoordelijkheid van adviseurs voor het handelen van een
bedrijf eindigt.
Ook wist het bedrijf zich uitstekend te profileren als een milieubewust bedrijf. TCR deed dit via naamgeving (TCR Milieuservices) en via de branchevereniging. Binnen de NVCA profileerde TCR zich als zeer begaan met het
milieu. Uit verklaringen van klanten blijkt dat dit beeld werd overgenomen

32

Een voorbeeld hiervan is het bedrijfsterrein opruimen nadat een ambtenaar een controle heeft
aangekondigd.

Hoofdstuk 4

60

en een reden vormde om met TCR zaken te doen. Bovendien werd dit beeld
versterkt doordat het bedrijf een intern milieuzorgsysteem opzette, het
9001-certificaat33 van de International Standardization Organization (ISO)
behaalde en de organisatie en werkinstructies formeel richtte op het uitoefenen van werkzaamheden met inachtneming van de milieu-eisen. Uit verschillende verklaringen van werknemers blijkt echter dat de certificering
louter stoelde op hetgeen het bedrijf op papier had gezet - wat overigens de
gebruikelijke gang van zaken is bij het ISO-systeem - en dat dit sterk afweek
van hetgeen in praktijk gebeurde. Zo moesten volgens de ISO-bepalingen
werknemers aan bepaalde opleidingsnormen (Its chemische techniek) voldoen. In vrijwel alle gevallen werd hier niet aan voldaan. Volgens diverse
werknemers had certificering dan ook nauwelijks invloed op de organisatie
en werkwijze van TCR. Ook hield de implementatie van het milieuzorgsysteem weinig meer in dan het verspreiden van informatiemappen over de te
volgen procedures onder personeelsleden. Afgaande op een getuigenverklaring is aan het milieuzorgsysteem nooit feitelijk inhoud gegeven. Uit het
strafrechtelijke onderzoek blijkt dat in de praktijk niet de formele, maar de
informele organisatie en regels richtinggevend waren voor het handelen binnen het bedrijf.
4.1.7

Geen woorden maar daden

Ondanks dat de driekoppige leiding van TCR van Amsterdamse komaf was,
hield het bedrijf er een Rotterdamse mentaliteit op na: `geen woorden maar
daden'. Hard, veel en lang werken stonden hoog in het vaandel. Van de TCRwerknemers werd daarbij verwacht, opgedragen handelingen zonder commentaar te verrichten. Een van de middelen om dit te bewerkstelligen was
de verbale intimidatie van personeel, onder andere door het in grove bewoordingen dreigen met ontslag of degradatie en - als voorbeeldstelling - het
daadwerkelijk toepassen daarvan. Door verschillende werknemers wordt
dan ook een directe relatie gelegd tussen een kritische houding en ontslagen
worden. In paragraaf 4.2 gaan we nader in op de manier waarop leidinggevenden van TCR hun bedrijfsfilosofie overdroegen op,werknemers.
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Dit certificaat, uitgegeven door de isO, geldt als internationaal kenmerk voor bedrijfskwaliteitssystemen.
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Overdracht en internalisering

Aan de hand van de theorie van Schein (1991) beschrijven we in deze paragraaf op welke wijze de overdracht en internalisering van bedrijfswaarden en
-normen is bevorderd ter conditionering van het (criminele) handelen binnen TCR. We pogen hiermee inzicht te verkrijgen in het vraagstuk hoe het
mogelijk is dat er ondanks de omvang van de criminaliteit, nauwelijks signalen naar buiten zijn gekomen.
Schein onderscheidt een aantal mechanismen waarmee normen en waarden
binnen organisaties worden overgedragen en geïnternaliseerd. Deze mechanismen zijn onder te verdelen in primaire en secundaire mechanismen. De
primaire zijn gebaseerd op straffen, belonen en voorbeeldgedrag en daarmee
nauw verbonden met leiderschapsgedrag. Het (informele) gedrag van leiders
zoals dat door ondergeschikten wordt waargenomen (voorbeeldgedrag), is
een belangrijk bekrachtigingsmechanisme. De secundaire mechanismen zijn
verbonden aan keuzes met betrekking tot de inrichting van de organisatie en
aan betekenisverlening. Ze zijn minder krachtig dan de primaire. Mits ze aansluiten bij de primaire mechanismen, zorgen ze voor de verdere bekrachtiging van bepaald gedrag. In paragraaf 4.2.1 gaan we in op de primaire mechanismen om vervolgens in paragraaf 4.2.2 de secundaire te bespreken.
4.2.1

Primaire mechanismen

Deze paragraaf beschrijft vijf primaire mechanismen die een rol speelden in
de overdracht en internalisering van normen en waarden binnen TCR. De eerste is waarde leider aandacht aan besteedt, wat hij meet en controleert. De
aandacht van leidinggevenden binnen TCR ging allereerst uit naar de financiële positie van het bedrijf - en meer specifiek: kostenbesparing. De leiding
van TCR legde hierop dusdanig veel nadruk dat zij het noodzakelijk vond, vergaderingen onaangekondigd binnen te vallen om werknemers die `dure plannen' maakten, publiekelijk uit te foeteren (corrigerend optreden).
Naast de financiële positie ging TCR's aandacht vooral uit naar mogelijkheden tot expansie, namelijk het contracteren van nieuwe klanten en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten, en naar bedreigingen, namelijk de bewegingen van controlerende instanties en van concurrenten.
Andere aandachtsgebieden waren orde en netheid. De aandacht voor orde
en netheid stond in dienst van het afwenden van de bedreiging van de voortgang van het bedrijf. Bij aangekondigde controles werd vooraf opgeruimd. In
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andere gevallen waarin leidinggevenden de werknemers wezen op orde en
netheid, had dit geen succes. Dat is verklaarbaar wanneer we ons realiseren
dat het voorbeeldgedrag van de leiding in dezen uitsluitend betrekking had
op dreigende controles.
Een ander aandachtspunt was de persoonlijke verzorging van werknemers:
als in de nacht de honger groot was, verraste de leiding de werknemers soms
door hen op broodjes shoarma, chinees en dergelijke te fêteren.
Opvallend is dat voor de inhoud en de uitvoering van werkzaamheden binnen TCR geen aandacht was, evenmin als voor kennis en ervaring omtrent
de verwerking van afvalstoffen. Dit is opvallend omdat voor de sturing en
beheersing van een bedrijfsproces informatie hieromtrent doorgaans noodzakelijk is.
Het tweede mechanisme omvat de reacties van de leiding op belangrijke incidenten en crises. Als belangrijke gebeurtenissen kunnen we bijvoorbeeld
noemen het uittreden van Verolme, het stopzetten van de subsidiestroom,
de vervolging van TCA (1989), het door handhavers signaleren van een fors
aantal overtredingen, de huiszoeking in 1993 en de marktcrisis in hetzelfde
jaar. Op de crisis in 1993 werd gereageerd met een herijking van de koers
(het zoeken naar nieuwe mogelijkheden op de markt) en het ontslag van
werknemers.
De reactie op de vervolging van TCA was dat de toenmalige directie haar verantwoordelijkheden delegeerde (lees: afwentelde), door te kiezen voor een
andere organisatiestructuur van de Langeberggroep. Op de signaleringen
van handhavers reageerde de leiding onder andere met een brief aan de
werknemers waarin de nadruk werd gelegd op de individuele aansprakelijkheid en waarin werd aangekondigd dat de leiding gedwongen werd strenger
op te treden tegen onzorgvuldigheden van medewerkers, ongeacht hun functie. Daarnaast gold als reactie dat bepaalde voorzorgsmaatregelen werden
getroffen om signaleringen in de toekomst te voorkomen (zie voor vormen
van interne maskering paragraaf 4.1.5) alsook de gevolgen van signalering te
beperken. Een voorbeeld van het laatste is dat (blijkens een verklaring) een
functionaris werd aangewezen als degene om aan de autoriteiten een verklaring af te leggen en eventueel de `klappen' op te vangen. Indien nodig, zou
deze persoon met behoud van salaris in de gevangenis gaan zitten. Er werd
verondersteld dat hij zelfs een aparte bonus kreeg toebedeeld.
Doorgaans kunnen de geïnterviewde (ex-)werknemers zich geen formele
mondelinge reacties van de leiding naar aanleiding van belangrijke gebeur-
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tenissen herinneren. Wel herinnert men zich dat de leiding bilateraal met
werknemers over enkele van dergelijke zaken sprak. De houding van de leiding daarbij wordt door de geïnterviewden steevast geschetst als laconiek.
Uit deze houding was op te maken dat werknemers zich geen zorgen moesten maken, de gebeurtenissen niet serieus moesten nemen of dat er geen
aanleiding was om bepaalde illegale handelswijzen te veranderen of achterwege te laten. Zoals vermeld, kregen werknemers wel instructies om te voorkomen dat overtredingen zouden worden gesignaleerd.
Over het algemeen kunnen we constateren dat de reacties, indien aanwezig,
neerkwamen op het afwentelen van verantwoordelijkheden en het bagatelliseren van gebeurtenissen. De gebeurtenissen hadden slechts in beperkte
mate invloed op het reilen en zeilen binnen TCR, inclusief op het (informele)
gedrag van de leiding en daarmee op het gedrag van de werknemers.
Een derde mechanisme is het doelbewust modelleren, leren en coachen door
de leider. Er zijn geen gegevens voorhanden op basis waarvan we mogen
concluderen dat de Langebergen doelbewust modelleerden. Gevraagd naar
het (voorbeeld)gedrag van de Langebergen noemen de werknemers vooral
een uitgebreid arsenaal aan 'kwajongenstreken', het in auto's 'rondscheuren'
en verbale intimidatie: het uitfoeteren van personeel. Er zijn echter geen aanwijzingen dat de Langebergen dit gedrag doelbewust als voorbeeldgedrag
hebben gehanteerd.
Over het algemeen kunnen we wel concluderen dat de leiding van TCR weinig aandacht had voor leren en coachen. Zo blijkt uit de getuigenverklaringen dat de aandacht van de leiding voor het overdragen van kennis en vaardigheden zeer beperkt was. Nieuw personeel werd doorgaans ingewerkt door
collega's. Soms kregen werknemers de mogelijkheid een cursus te volgen,
maar deze mogelijkheid werd voornamelijk aangegrepen als een gezellig uitje. Dat ligt voor de hand in een situatie waarin de aandacht van de leiding
voor de inhoud en uitvoering van het werk gering is. Van doelbewust vakinhoudelijk leren en coachen was dan ook geen sprake.
Wel poogde de leiding voortdurend het personeel om te vormen tot gehoorzaam personeel. Zij maakte hierbij vooral gebruik van machtsvertoon en
verbale intimidatie. Ook trachtte zij het personeel om te vormen tot zuinige
werknemers - het publiekelijk uitfoeteren van functionarissen die 'dure plannen' maakten, is hiervan een voorbeeld.
Waar het ging om het maskeren van overtredingen, was wel sprake van doelbewust leren en coachen. Een voorbeeld hiervan zijn de proefverhoren die
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plaatsvonden naar aanleiding van het opsporingsonderzoek. Hierin werd
onder andere aangegeven of antwoorden goed waren of niet en dat men
diende te zwijgen over zaken die onder de verantwoordelijkheid vielen van
anderen. Ter bekrachtiging van het gewenste gedrag werd hierbij in het vooruitzicht gesteld dat TCR voor goede advocaten zou zorgdragen en de kosten
van rechtsbijstand op zich zou nemen. Een ander voorbeeld is de eerder
genoemde voorlichtingsbijeenkomst. Hierbij werden werknemers geïnstrueerd hoe ze moesten omgaan met toezichthoudende ambtenaren.
Het vierde bekrachtigingsmechanisme wordt gevormd door de criteria voor
allocatie van beloning en status. De criteria die leidinggevenden hanteren bij
het toekennen van materiële en immateriële beloningen, vormen voor de
leden van een organisatie een belangrijk signaal omtrent het door de leidinggevenden gewenste gedrag. In het kader van dit onderzoek is gekeken naar
de relatie tussen salaris, salarisgroei en gebruikelijke allocatiecriteria als opleidingsniveau, functieniveau en dienstjaren. Speciale aandacht is geschonken aan de relatie tussen beloning en illegale handelingen.
Geheel in lijn met de gerichtheid op klanten en opdrachten waren bij TCR de
hoogste salarissen voorbehouden aan acquisiteurs. Behalve door hoge salarissen werd hun status bekrachtigd door auto's-van-de-zaak en ruime mogelijkheden om kosten te declareren.
Uit een analyse van de salarisgegevens van ruim vijftig werknemers die in de
jaren 1990, 1991 en 1992 onafgebroken in dienst waren, blijkt een duidelijke
relatie tussen salaris, salarisgroei en de gebruikelijke allocatiecriteria. Op dat
punt lijkt TCR niet af te wijken van andere bedrijven.

Het salaris en de salarisgroei van werknemers die veelvuldig waren betrokken bij het uitvoeren van illegale handelingen, week niet af van werknemers
die minder bij dergelijke praktijken waren betrokken. Al is bekend dat incidenteel voor het uitvoeren van illegale handelingen `extraatjes' werden betaald, een duidelijke relatie tussen illegale praktijken en beloning kon niet
worden aangetoond.34 We veronderstellen dat de hoge inkomsten uit over-

34

Voor de min of meer gebruikelijke bedrijfsprocessen als het mengen en/of verdunnen van afvalstromen, het manipuleren van monsters en het vervalsen van gegevens zijn geen betalingen
verricht. Wel gebeurde dit soms bij het direct lozen van chemisch afval op het oppervlaktewater. Dergelijke handelingen werden zwart uitbetaald of als overwerk vergoed. In ten minste
één geval werd een forse vergoeding voor dit soort'overwerk' overgemaakt aan een werknemer,
die vervolgens een deel ervan aan zijn directe baas deed toekomen.
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werk voor voldoende binding tussen werknemer en bedrijf zorgden; extra
financiële prikkels om werknemers aan te zetten tot illegale handelingen
waren over het algemeen niet nodig.35
Een speciaal geval vormt het kleine groepje werknemers dat bij de planning
en het leiden van illegale handelingen betrokken was. Deze werknemers
hebben ondanks een geringe opleiding binnen TCR snel carrière gemaakt en
klommen hoog op in de salarishiërarchie. Net als de acquisiteurs hadden zij
voorrechten als auto's-van-de-zaak en gunstige declaratieregelingen. Dit
groepje had ook informele contacten met de Langebergen. Zo bezochten zij
hen regelmatig in het weekend en waren er gezamenlijke vakanties. Werkgevers geven via dergelijke carrières een duidelijk signaal af aan de organisatie; de snelle klimmers zijn een voorbeeld voor anderen die hogerop willen
komen. Dat dit het geval was, blijkt ook uit de interviews. Daarin werden
ondermeer het bedenken van creatieve oplossingen om op goedkope wijze
van het afval af te komen en het onderhouden van goede contacten met de
Langebergen genoemd als manieren om bij TCR hogerop te komen. Kennis
en vakmanschap waren daarbij, in de ogen van de geïnterviewde werknemers, niet van belang.
Als vijfde bekrachtigingsmechanisme noemen we de criteria voor aanname,
selectie, promotie en ontslag. Formeel lag bij TCR weinig vast op het gebied
van personeelsmanagement. Het bedrijf beschikte niet over een personeelsdeskundige. Het beleid hieromtrent werd overgelaten aan direct leidinggevenden. Het ontbrak dan ook aan centraal geformuleerde criteria voor
aanname, selectie, promotie en ontslag. Wel zijn regelingen met betrekking
tot aanname en dergelijke in het kader van de ISO-normering op papier gezet, evenals de functie-omschrijvingen. Zoals reeds is vermeld (paragraaf
4.1.6), hadden de formele criteria nauwelijks praktische waarde. Ook zijn er
in 1992 functioneringsgesprekken gevoerd. Uit het feit dat in de daartoe gehanteerde formulieren bijna uitsluitend gebruik is gemaakt van de categorieën 'goed' en 'zeer goed', kunnen we vraagtekens plaatsen bij het niveau
van deze ronde. Temeer omdat enkele functionarissen met een uitstekende
beoordeling een jaar later wegens disfunctioneren zijn ontslagen.

35

De basislonen bij TCR waren niet hoger dan die bij vergelijkbare bedrijven. Door excessieve
hoeveelheden overwerk konden werknemers hun inkomen echter flink ophogen. Zo verdienden
laaggeschoolde werknemers (lbo of ongeschoold) in 1992 gemiddeld f 80.000; in hetzelfde jaar
ontvingen mbo'ers gemiddeld f 100.000. TCR was in dit opzicht een aantrekkelijke werkgever.
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Uit de gesprekken en verhoren komen wel enkele criteria voor aanname naar
voren die door direct leidinggevenden werden gehanteerd. Voorbeelden hiervan zijn: de bereidheid vuil werk te doen, de bereidheid hard en veel te werken en een flexibele houding. Deze criteria weerklinken wederom het credo
`geen woorden maar daden'. Kennis of ervaring waren van ondergeschikt
belang, uitgezonderd voor die werknemers die zijn weggekocht bij concurrerende bedrijven en die aangesteld werden met het oog op de acquisitie. Zoals al vermeld, waren de hoogste salarissen aan deze functionarissen voorbehouden. Nog een uitzondering vormen enkele werknemers met specifieke
deskundigheid op het terrein van wet- en regelgeving en de analyse van stoffen. Deze functionarissen zijn overigens doorgaans niet lang bij TCR werkzaam gebleven. Een verklaring hiervoor kan de geringe waarde zijn die werd
gehecht aan correct nalevingsgedrag en een juiste uitvoering van analyses.
Doordat met proefperioden werd gewerkt, vond een belangrijk deel van de
feitelijke personeelsselectie plaats op de werkvloer. Veel medewerkers verlieten TCR reeds voor het einde van de proefperiode.
In de personeelsdossiers worden als formele gronden voor ontslag opgegeven: slecht functioneren, reorganisatie, het opheffen van een functie of bepaalde incidenten (bijvoorbeeld een vechtpartij of een illegale lozing). In de
verklaringen worden veelal andere gronden genoemd, zoals een kritische
houding of ruzie met leidinggevenden. Een nadere bevestiging hiervan kan
in de formele stukken niet worden gevonden. Op grond van de hoeveelheid
en de consistentie van de op dit punt afgelegde verklaringen concluderen
we dat personeelsleden van TCR minstens overtuigd waren van het idee dat
er sancties verbonden waren aan kritisch gedrag. Het feit dat kritische functionarissen lang in dienst konden blijven en in een enkel geval zelfs carrière
konden maken, doet betwijfelen of de relatie tussen ontslag en een kritische
opstelling wel zo eenduidig is als geschetst wordt door werknemers.
4.2.2

Secundaire mechanismen

Vijf secundaire mechanismen zorgen voor een verdere bekrachtiging van het
door leidinggevenden gewenste gedrag. Het eerste mechanisme is het organisatie-ontwerp en de -structuur. Een organisatieschema uit 1989 toont TCR
als onderverdeeld in zes afdelingen; acquisitie, administratie, laboratorium,
produktie, waterbehandeling en de technische dienst. Elke afdeling werd
aangestuurd door een afdelingshoofd. Boven de afdelingen stonden de bedrijfsleider en de directeur. In een schema van medio 1991 is de technische
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dienst als aparte afdeling verdwenen en ondergebracht bij de waterbehandeling. Nieuwe afdelingen zijn `milieuservices' en het bedrijfsbureau. De functie van bedrijfsleider is verdwenen, maar tussen de directeur en de afdelingshoofden zijn vier nieuwe (niet-lijn)functies getekend: de acceptant, de
procesengineer, de kwaliteitsmanager en de milieucotirdinator. De laatste
drie werden overigens door één en dezelfde persoon bemand; de eerste was
een nevenfunctie van het hoofd laboratorium.
De schema's maken duidelijk dat de organisatie TCR geënt was op een functioneel ordeningsprincipe. Kenmerkend voor dit organisatietype zijn onder
andere problemen van logistieke aard, afstemmingsproblemen en een lage
kwaliteit van de arbeid (De Sitter, 1983).
Bezien vanuit de theorie van Mintzberg (1983)36 en gegeven het doel waarvoor het bedrijf werd opgezet, zouden we mogen veronderstellen dat de
organisatie TCR te typeren was als een machinebureaucratie. Dit soort van
organisaties is in de regel gebaseerd op de standaardisatie van werkprocessen (codrdinatiemechanisme). Dat wil zeggen dat voor de uitvoerenden alle
handelingen nauwkeurig zijn gespecificeerd, evenals de te kiezen oplossingen bij veel voorkomende problemen. De eindnormen en de technische
mogelijkheden binnen een bedrijf bepalen in feite de organisatie. Dominant
onderdeel binnen dergelijke organisaties is dan ook de technostructuur (industrial engineers, planners, kwaliteitsmanagers, boekhouders, personeelsmanagers). De technostructuur dient op basis van de input aan te geven
welke weg de input door de organisatie moet volgen teneinde aan de formele
eindnormen te kunnen voldoen.
In de praktijk echter werd binnen TCR weinig aandacht besteed aan de werkvoorbereiding - de planning van werkzaamheden geschiedde veelal van dag
tot dag en soms zelfs van uur tot uur - en was de sturende en beheersendé
rol van de technostructuur gering. Dit strookt met de eerder vermelde constatering dat binnen TCR weinig aandacht bestond voor de inhoud en de
uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot een legale verwerking van
stoffen en kennis en vaardigheden hieromtrent. Dit is verklaarbaar als we
bedenken dat de formele eindnorm van TCR (een juiste verwerking van af-

36

In de visie van Mintzberg bepalen uiteindelijk de eindnormen, de kenmerken van het eindprodukt (bijvoorbeeld de variatie in produkten) en de kenmerken van middelen die het bedrijf ter
beschikking staat (bijvoorbeeld de verschillen in kennisniveaus) het type organisatie. De veronderstelling hierbij is dat organisaties voldoen aan de eisen die bijvoorbeeld de overheid,
maar ook de techniek eraan stellen.
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valstoffen) in de praktijk ondergeschikt was aan eindnormen als 'zo min
mogelijk kosten maken' en 'geen nee verkopen' (zie paragraaf 4.1: de bedrijfsfilosofie). In dat geval is niet zozeer een belangrijke taak weggelegd voor de
technostructuur als wel voor het top- en het middlemanagement, en - voorzover zij daarvan geen onderdeel uitmaakten - voor de acquisiteurs. De
ondergeschikte rol van de technostructuur bleef beperkt tot het maskeren
van onregelmatigheden (vooral het op papier kloppend maken van de administratie) en het opstellen van kwaliteitssystemen (waarmee vervolgens uitsluitend ten behoeve van window-dressing iets mee werd gedaan). Gegeven
deze informele eindnormen kende TCR een organisatie die te typeren is als
een eenvoudige structuur (Mintzberg, 1983) die is gebaseerd op directe
supervisie: een beperkt aantal personen is verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk, geeft instructies, let op of die correct worden uitgevoerd
en grijpt in bij problemen ('one brain coordinates many hands').
Het tweede secundaire mechanisme wordt gevormd door de systemen en procedures. In de regel hebben systemen en procedures tot doel bedrijfsprocessen beheerst te laten verlopen. Zij geven aan via welke weg en met behulp
van welke middelen de eindnormen tijdig kunnen worden gerealiseerd. Indien de eindnormen echter niet heilig zijn, zoals in het geval van TCR (zie
bovenstaande), verliezen systemen en procedures hun zin en zijn zij niet
langer bruikbaar voor de beheersing van het bedrijfsproces. Zij verliezen
dan hun kracht om gewenst gedrag te bevestigen.
Zo stond de acceptatieprocedure van TCR weliswaar op papier, maar in de
praktijk werd hiervan afgeweken. Dit is verklaarbaar als we bedenken dat de
acceptatieprocedure evenals bijvoorbeeld de procedures rondom een ISOgecértificeerde verwerking zijn opgezet om op een juiste wijze de verwerking
van afvalstoffen te bevorderen (formele eindnorm). Dat in de praktijk de procedures niet zijn gevolgd, is een uitvloeisel van het hanteren van een andere
eindnorm dan de juiste verwerking van afvalstoffen. Onder zulke omstandigheden ligt het voor de hand dat, zoals blijkt uit de afgelegde verklaringen, enkele laboratoriummedewerkers van TCR twijfelden aan de zin van hun werk.
Met de resultaten ervan werd nauwelijks rekening gehouden. Deze stonden
immers in dienst van een legale verwerking. Ze waren niet bruikbaar voor
het behalen van de informele eindnormen (zoals 'verkoop geen nee').
Dat er binnen TCR andere dan formele eindnormen bestonden, blijkt ondermeer uit de ontworpen èn nageleefde procedures om illegale handelingen
mogelijk te maken en te verbloemen. We noemen hierbij als voorbeelden de
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procedures met betrekking tot het mengen van afvalstoffen, het processen,
het lozen tijdens de nachtelijke uren en het vervalsen van administratieve
gegevens. Het betreft hier de procedures rondom de administratieve, technische en sociale interne maskering, zoals is beschreven in paragraaf 4.1.5.
Mede via deze procedures wist de leiding van TCR het illegale handelen van
werknemers te bekrachtigen. De conclusie is dat de formele procedures strijdig waren met de primaire en secundaire mechanismen en dat deze daardoor niet werkzaam waren.
Het ontwerp van de fysieke ruimte, van gebouwen en facades vormt het derde
secundaire mechanisme. Het bedrijfsterrein van TCR was groot en voor een
buitenstaander onoverzichtelijk. De kantoren van de leidinggevenden, de
onderdelen cleaning en verwerking alsook het zogenaamde vatenplein (afdeling milieuservices) lagen op ruime afstand van elkaar verwijderd. Logisch
gevolg hiervan was dat werknemers een gefragmenteerd overzicht hadden
over het reilen en zeilen binnen TCR en niet op de hoogte waren van de stand
van zaken binnen de verschillende onderdelen van het bedrijf. Blijkens de
interviews lag dat ook in de bedoeling van de leidinggevenden: werknemers
dienden zich niet te bemoeien met de activiteiten van andere onderdelen.
Het vierde mechanisme wordt gevormd door de verhalen en mythes die
binnen het bedrijf de ronde deden. Verhalen en mythes kunnen evenals de
andere mechanismen ertoe bijdragen dat bepaald gewenst gedrag wordt bekrachtigd. Voorzover we hebben kunnen achterhalen, hadden de verhalen/
mythes binnen TCR vooral betrekking op 'sta altijd klaar voor klanten' en 'het
werk gaat voor het privéleven'. Zo is er het verhaal dat tijdens de kerstdagen
doorgewerkt is onder het genot van kerstmaaltijden die werknemers van
thuis hadden meegenomen, of: de familie Langeberg die net aan de kerstmaaltijd zit maar het kerstpak verwisselt voor werkkleding, omdat een klant
zich aandient en moeder met het zorgvuldig bereide kerstmaal achterlaat.
Daarnaast zijn er de stoere-jongens-verhalen over race-activiteiten op Zandvoort en het kattekwaad van de Langebergen en de kleine groep die zich .
daaromheen schaarde.37 Laatstgenoemde verhalen bevestigden vooral dat

37

Voorbeelden hiervan zijn: tijdens vakanties 'hotels verbouwen', een brandweerwagen op de
kop tikken en met loeiende sirenes het bedrijfsterrein opkomen, een auto met verf bekladden
en een Langeberg die de douane tipt wanneer een andere Langeberg illegaal vuurwerk importeert.
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stoer gedrag gewenst was; 'watjes' of fijngevoeligheden werden niet gewaardeerd.
Het laatste mechanisme bestaat uit de formele statements over de organisatiefilosofie. Over het algemeen hebben we weinig van dit soort van statements kunnen achterhalen. De formele statements bleven beperkt tot die
onderwerpen die direct verband hielden met de formele (legale) taakstelling
van het bedrijf. Naar buiten (klanten, NVCA). pretendeerde de organisatie
vooral haar zorg voor het milieu en de milieuvriendelijke en geavanceerde
verwerkingstechnieken die TCR ter beschikking stonden. In een intern document verwoordt één van de Langebergen zijn zorg voor de veiligheid binnen
het bedrijf alsook het streven, TCR tot een modelbedrijf te ontwikkelen, gekoppeld aan de boodschap harder op te moeten treden tegen werknemers
die onzorgvuldig handelen. Het moge duidelijk zijn ~'onzorgvuldig' handelen voor verschillende uitleggen vatbaar is. De conclusie is dat de formele
statements in strijd waren met hetgeen via de primaire mechanismen werd
bekrachtigd en dus niet werkzaam waren.
Samengevat kunnen we concluderen dat er binnen TCR sprake was van een
formeel en een informeel besturingssysteem, waarbij het laatste dominant
was. De normenen waarden die werden gearticuleerd, waren in lijn met de
in de voorgaande paragraaf beschreven bedrijfsfilosofie.
De selectie van werknemers die in het systeem 'pasten, vond voor een belangrijk deel plaats op de werkvloer. Veel aspirant-werknemers vertrokken
reeds in hun proeftijd; dit op eigen initiatief dan wel op initiatief van leidinggevenden. Het type werknemer dat overbleef, was een sterk instrumenteel
gemotiveerde werknemer. Dit type was bereid hard te werken, accepteerde
een ruwe bejegening en handelde op basis van informele normen en doelstellingen.
Twee citaten uit gesprekken die wij voerden met werknemers, zijn illustratief
voor dit type werknemer en de wijze waarop werknemers zich aanpasten aan
de binnen het bedrijf heersende normen en waarden. Het eerste citaat is afkomstig van een oudere werknemer die schetst welke aanpassing de overgang van Verolme naar TCR van hem vroeg: 'De knop omzetten.' Het werd
hem duidelijk dat er dingen gebeurden die niet konden en dat hij daar niet
over moest praten. Op het bedrijfsterrein moest hij de omgangsvormen die
hij normaal gesproken hanteerde, maar even vergeten en moest hij niet reageren. Het tweede citaat is van een jongere werknemer: '1e gaat een tunnel in
met aan het einde de videorecorder.' Het beeld van de tunnel is er een van
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je-afsluiten-voor-externe-prikkels en van doorgaan zonder veel nadenken.
De videorecorder typeert de instrumentele motivatie: de motivatie en de
beloning liggen niet in het werk zelf, maar in de materiële genoegens die
verbonden zijn aan het verkrijgen van salaris. Over de illegale activiteiten
stelt hij: "t sluipt er langzaam in en je doet mee'.
4.3

Oorzaken en intenties

In deze paragraaf gaan we in op de vraag welke oorzaken en intenties ten
grondslag lagen aan het criminele handelen van TCR. In de verklaringen van
getuigen en verdachten zijn hierover enkele uitspraken terug te vinden. Deze
komen er steevast op neer dat de gebroeders louter door geld zouden zijn gemotiveerd. De Langebergen zagen volgens deze verklaringen het bedrijf als
portemonnaie, waar naar behoefte (ook bijvoorbeeld ter financiering van de
racehobby) uit kon worden geput. Dit uitte zich onder andere door grepen in
de kas en declaraties zonder bewijsstukken.
Nu komt het wel vaker voor dat voor ondernemers geld het belangrijkste
motief is; bedrijfseconomische organisaties zijn immers geen sociale instellingen. De vraag blijft dan ook waarom `geldhonger' dan wel een andere 'honger' de gebroeders dreef. Werd dit ingegeven door het streven TCR te ontwikkelen tot hét topbedrijf op de scheepsafvalstoffenmarkt, werd het ingegeven
door de noodlijdende staat van het bedrijf of was de behoefte groot omdat
de gebroeders wellicht te weinig zelfvertrouwen hadden en via geld dan wel
machtsvertoon compensatie hiervoor zochten? Vele verklaringen zijn mogelijk.
De bedoeling is niet een eindoordeel te vellen over de intenties en oorzaken
achter het criminele handelen van TCR. Onzes inziens is een dergelijk oordeel niet mogelijk. Gedrag wordt immers bepaald door de dynamiek tussen
veel uiteenlopende en deels onbekende factoren. Wel pogen we aan de hand
van drie invalshoeken de logica achter het handelen van TCR meer zichtbaar
te maken. Deze invalshoeken zijn geënt op een driedeling in wetenschappelijke verklaringen van criminaliteit (Van den Berg, 1995a) en luiden:
- men overtreedt regels uit subjectieve of objectieve berekening;
- men overtreedt regels omdat men niet in staat is tot naleving van regels;
- men overtreedt regels uit morele overweging.
Zoals uit onderstaande zal blijken, is het criminele handelen van TCR zowel
(deels) terug te voeren op berekendheid als op feilbaarheid en moraliteit. We
merken hierbij op dat de analyse van oorzaken en intenties zich uitsluitend
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richt op TCR en niet op de Langeberggroep in ruime zin. Gegeven de mogelijkheid dat TCR als 'beerput'38 werd gebruikt is de analyse niet zondermeer
houdbaar met betrekking tot het gedrag van de totale Langeberggroep.
Criminaliteit uit berekening
In deze benadering is menselijk gedrag de resultante van een keuze uit gedragsalternatieven. De keuze voor bepaald gedrag komt tot stand door een
afweging van zowel de materiële als de immateriële kosten en baten van
gedrag. Criminaliteit is in deze visie een rationele keuze en gericht op winstmaximalisatie (het bevredigen van universele verlangens, zoals geluk of status) of op verliesminimalisatie (het bevredigen van de behoefte aan 'een
klein beetje meer'; zie bijvoorbeeld Merton, 1957; Cornish en Clarke, 1986;
Mesner, 1988).

Passen we deze benadering toe op het handelen van TCR, dan is het de hypothese dat TCR bewust koos voor illegaal handelen op basis van een berekening die uitwees dat de opbrengst (kosten-batenbalans) van illegaal gedrag
hoger was dan de opbrengst van legaal gedrag.
De hypothese dat TCR bewust de illegaliteit opzocht, wordt bevestigd door
het gegeven dat afvalstoffen actief zijn ingezameld waarvan TCR de wetenschap had dat deze niet legaal konden worden verwerkt noch legaal konden
worden opgeslagen. Door technici is er meer dan eens op gewezen dat met
de installatie zoals die was uitgevoerd, het ingezamelde afval niet op de
juiste wijze kon worden verwerkt. Investeringen ten behoeve van het onderhoud van de installatie zijn stelselmatig tegengehouden. In dit licht is het
gerechtvaardigd, te veronderstellen dat de installatie slechts tot doel had de
schijn van legaliteit op te houden. Ook paste men het acceptatiebeleid niet
aan toen bleek dat de verwerkingscapaciteit te beperkt was en zag men af
van de mogelijkheid het afval, waarvan bekend was dat de installatie het
zelfs in theorie niet zou kunnen verwerken, door derden te laten verwerken.

38

Het idee bestaat dat op basis van een afweging van kosten en baten ervoor is gekozen TCR te
gebruiken als'beer- of afvoerput' voor de restvan de bedrijfsgroep. De keuze voor TCR volgde
uit het feit dat lozingen daar minder zichtbaar waren door de getijdenwerking in de Rotterdamse haven, dat TCR over een exportvergunning beschikte en dat de emotionele band niet
TCR gering was terwijl TCA de oorspronkelijke kern van het familiebedrijf was. Ook bij onderhandelingen over overname lijkt steeds het behoud van TCA centraal te hebben gestaan, terwijl
de ondergang van TCR werd ingecalculeerd.
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Daarnaast wordt deze hypothese ondersteund door het gegeven dat procedures zijn ontwikkeld om illegale handelingen te maskeren en dat de (informele) organisatie van het bedrijf in stand werd gehouden terwijl deze niet
aansloot op het bereiken van de formele eindnorm (een juiste verwerking
van afvalstoffen; zie paragraaf 4.2).
Dat TCR de kosten-batenbalans van illegaal handelen positiever inschatte
dan die van legale gedragsalternatieven is eenvoudig te verklaren. We nemen
hierbij aan dat de Langebergen gemotiveerd werden door geld, maar ook
door macht en status. Geld, macht en status kan worden ontleend aan een
goeddraaiend expanderend bedrijf. TCR draaide echter allerminst goed; de
revenuen waren beperkt. Door ontdoeners te laten betalen voor hoogwaardige en dure afvalverwerking om vervolgens de ingezamelde afvalstoffen op
een zo goedkoop mogelijke (lees: illegale) manier kwijt te raken, konden de
baten worden verhoogd. Wel gold hierbij het gevaar van juridische vervolging en het verlies van de goede naam. Anders gesteld: illegaal gedrag bracht
hoge baten met zich mee, maar ook hoge kosten. De kosten verbonden aan
legaliteit bestonden eruit dat legaal gedrag het bedrijf niet voor de ondergang kon behoeden, dit terwijl de kans dat legaal handelen in de gegeven
marktsituatie tot een goedlopend expanderend bedrijf zou kunnen leiden,
beperkt was. Legaal gedrag bracht dus hoge kosten en lage baten met zich
mee. De keuze voor illegaal gedrag ligt dan voor de hand.
Blijft echter de vraag of TCR handelde met het oog op winstmaximalisatie,
dan wel verliesminimalisatie. Feit is dat het bedrijf tot 1988 elk jaar met een
verlies van gemiddeld 1 miljoen gulden heeft afgesloten. Van de jaren 19891992 wordt alleen 1991 met verlies afgesloten. Het resultaat over 1993 was
desastreus: bij een omzet van 12 miljoen bedroeg het verlies 5,2 miljoen gulden. Bezien we deze resultaten, dan mogen we in ieder geval concluderen
dat indien TCR de regels heeft overtreden op basis van een subjectieve of
objectieve berekening van winst- of verlieskansen, het bedrijf een rekenfout
moet hebben gemaakt, tenzij bewust is aangestuurd op de ondergang van
het bedrijf.39 Een uitzondering hierop vormen de jaren 1989, 1990 en 1992.
Wellicht speelde hierbij mee dat het bedrijf vanaf 1989 actief gebruik maakte
van methoden om het illegale handelen te maskeren. De veronderstelling is
dan dat criminaliteit loont. Gegeven de verliesjaren die daaraan voorafgingen, ligt het voor de hand dat het criminele handelen vooral gericht was op
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Het vermoeden is dat in de loop van 1994 bewust naar een faillissement van TCR is toegewerkt.
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verliesminimalisatie. Ook het credo `minimaliseer bedrijfskosten' sluit hierbij aan.
Criminaliteit uit feilbaarheid
Het theoretische gedachtengoed dat criminaliteit verklaart vanuit feilbaarheid van (groepen van) mensen, is te onderscheiden naar (1) de notie van
een rationeel mensbeeld waarbij de beperktheid van rationaliteit wordt benadrukt, en (2) de notie dat criminaliteit allerminst berust op een rationele
keuze (Van den Berg, 1995a).
In de eerste visie is criminaliteit een keuze, die gemaakt wordt op grond van
ontoereikende informatie en vanuit het beperkte blikveld van degene die de
keuze maakt (zie bijvoorbeeld Kagan en Scholz, 1984; Van de Bunt, 1992).
Redenerend vanuit deze visie is het criminele handelen van TCR veroorzaakt
door bijvoorbeeld onbekendheid met regels, een inadequate perceptie van
maatschappelijke verwachtingen en externe gevolgen van eigen handelen en
verantwoordelijkheden, of door organisatorische onmogelijkheden. Dat TCR
onbekend was met de regels, ligt, gezien de interne maskeringsmethoden
niet voor de hand. Een inadequate perceptie van verwachtingen en gevolgen
van eigen handelen is evenmin van toepassing: de verwachtingen (bijvoorbeeld de formele eindnorm) waren deels te herleiden uit de vergunningsvoorwaarden en het bedrijf was zich tot op zekere hoogte bewust van de
milieuverontreiniging die zijn handelen tot gevolg had. Wel heeft TCR deze
verwachtingen onvoldoende meegewogen in haar beslissingen met betrekking tot de verwerking van afvalstoffen. In die zin kunnen we stellen dat TCR
een in zichzelf gekeerd bedrijf was. Ook had het bedrijf een overspannen
verwachting van de groei in het aanbod van scheepsafvalstoffen, waarmee
overigens niet is gezegd dat het criminele handelen voortkwam uit tegenvallende marktontwikkelingen. Blijkens een verklaring waren de cijfers van de
te verwachten markt onrealistisch en zijn ze door belanghebbenden bewust
verhoogd om meer subsidie verkrijgen. Bovendien is het zeer de vraag of de
markt dusdanig weinig perspectieven bood dat criminaliteit de enige uitweg
was (voorzover criminaliteit een uitweg kan zijn).40 De stelling dat de marktprognose slecht was, is niet verenigbaar met het gegeven dat andere bedrij-
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Uit onderzoek van Clinard en Yeager (1980, pp. 127-132) blijkt overigens dat er weinig empirische aanwijzingen zijn dat de kans op (organisatie)criminaliteit toeneemt wanneer de problemen met doelrealisering stijgen. Het betreft hier weliswaar een onderzoek van vijftien jaar geleden, maar er is tot nog toe geen recent onderzoek verricht dat deze conclusie weerlegt.
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ven op deze markt bleven investeren; evenmin met het feit dat er voldoende
kopers waren om het failliete TCR over te nemen, tenzij we aannemen dat dit
soort van bedrijven crimineel handelen tot hoofddoel hebben of dat zij in
dezelfde mate falen als TCR.
Dat het criminele handelen voortkwam uit organisatorische onmogelijkheden, ligt meer voor de hand, al was het alleen maar omdat het eerder regel
dan uitzondering is dat nieuwe bedrijven hun produktieprocessen niet direct
onder controle hebben. Zoals gesteld in paragraaf 4.2, was het bedrijf te typeren als een organisatie met een eenvoudige structuur, een organisatietype
dat in principe niet geschikt is om de formele eindnorm waarvoor het bedrijf
was opgericht, te behalen. Ook was er sprake van verstopte informatiestromen met betrekking tot informatie over de inhoud en de uitvoering van het
werk. Met het oog op een juiste opslag en verwerking van afvalstoffen ontbrak het de leiding aan toereikende informatie om het bedrijfsproces, dat in
principe niet was opgezet voor het plegen van delicten, succesvol te kunnen
sturen en te beheersen. Ook vermeldden enkele werknemers dat het criminele handelen zich concentreerde rond TCR en niet rond TCA of Euroclean,
omdat de directeuren van laatstgenoemde bedrijven meer in hun mars (kennis, (verbale) vaardigheden) hadden dan de directeur van TCR.
De tweede visie benadrukt het impulsieve karakter en het onhandige gedrag
van regelovertreders. Een feilbare (zelf- enlof sociale) controle is in deze visie de belangrijkste oorzaak van criminaliteit. Het idee van `de gelegenheid
maakt de dief' sluit hierbij aan (zie bijvoorbeeld Gottfredson en Hirschi,
1990).
Redenerend vanuit deze visie, is het criminele handelen van TCR het gevolg
van onkunde en te weinig toezicht en controle. Uit verschillende verklaringen blijkt de gebrekkige kennis van de gebroeders Langeberg met betrekking
tot de opslag en verwerking van afvalstoffen, evenals het impulsieve handelen en het korte-termijndenken. Ook onderstrepen enkele werknemers het
idee dat het bedrijf wellicht te groot was voor de laag opgeleide broers. Tezamen met het gegeven dat het criminele gedrag van TCR niet in alle. gevallen
winst dan wel het voorkomen van verlies betekende41, ondersteunen deze
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Voor TCR, TCA en Euroclean tezamen bedroeg het wederrechtelijk verkregen voordeel in totaal
een kleine 2,4 miljoen gulden. Uit berekeningen van het opsporingsteam hieromtrent blijkt dat
de onjuiste verwerking van afval niet in alle gevallen ook tot financieel voordeel leidde. Overigens merken we hierbij op dat de berekening van het wederrechtelijk verkregen vermogen geba-
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verklaringen de hypothese dat het criminele handelen niet het gevolg was
van rationaliteit maar eerder van domheid en kortzichtigheid.
Enkele werknemers leggen het verband tussen een falende overheidscontrole en het criminele handelen van TCR. De veronderstelling is dat indien
de overheid meer en beter had gecontroleerd, voorkomen had kunnen worden dat TCR afgleed naar criminele praktijken. In de gevallen waarin ambtenaren echter wel overtredingen signaleerden en het bedrijf hiervoor bestraften,
reageerde TCR echter niet met het staken van criminele handelingen. Een
van de reacties was dat het bedrijf zich ging inspannen om te voorkomen dat
overtredingen in de toekomst gesignaleerd zouden worden. In die zin faalde
dan ook het overheidsoptreden: de boodschap `je krijgt straf omdat je iets
doet wat niet mag' leidde niet tot een positieve gedragsverandering (wet- en
regelnaleving) maar legitimeerde het illegale handelen ('het mag blijkbaar')
en droeg bij aan het ontstaan van criminaliteit.
Criminaliteit uit moraliteit
In deze visie zijn mensen in principe bereid regels na te leven, maar er zijn
grenzen aan nalevingsgedrag. Deze worden bepaald door morele overwegingen. Crimineel gedrag is daarmee een niet-eens-zijn-met-de-regels, bijvoorbeeld omdat de regels als onredelijk, willekeurig worden ervaren (zie bijvoorbeeld Kagan en Scholz, 1984).
De door werkgevers afgelegde verklaringen ondersteunen deels de hypothese dat het criminele handelen mede zijn oorsprong vindt in morele overwegingen. Ook uit het verweer van TCR komt naar voren dat aversie tegen
overheidsbemoeienis en het al dan niet terechte gevoel te worden tegengewerkt en ongelijk te worden behandeld door lokale overheden en toezichthoudende instanties, een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van crimineel
gedrag binnen TCR. Afgaande op de verklaringen komt daarnaast het beeld
naar voren dat TCR het idee had, niet rendabel te kunnen werken binnen de
door de overheid gestelde randvoorwaarden.
Aan de andere kant komt tevens naar voren dat het gedrag van TCR gespeend
was van enig moreel besef, in die zin dat regels opgesteld door anderen dan
de leidinggevenden binnen het bedrijf geen realiteitswaarde hadden. Deze

seerd is op onderzoek naar een beperkt aantal afvalstromen. Bovendien is het zwart-geldcircuit
niet in het onderzoek betrokken. Er bestaat daardoor slechts beperkt zicht op de feitelijke omvang van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Het totale bedrag is zeer waarschijnlijk hoger
dan hier vermeld.
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regels werden niet zozeer om redenen van niet-mee-eens-zijn aan de laars
gelapt - dat veronderstelt immers een actieve opstelling van de gereglementeerde. Het bedrijf creëerde een eigen werkelijkheid. Het had zo zijn
eigen regels; deze bepaalden het reilen en zeilen binnen het bedrijf. Dit
sluit aan bij de eerder vermelde constatering dat TCR een in zichzelf gekeerd
bedrijf was, waar maatschappelijke verwachtingen nauwelijks binnendrongen.
In discussies rondom de zaak TCR doemt steeds de vraag op wat dé oorzaak
is van de gepleegde strafbare feiten. Met het oog op een effectieve handhaving van milieuregels (inclusief sanctionering) is deze vraag relevant. Effectieve handhaving vereist immers inzicht in de wijze waarop overtredingen
plaatsvinden en welke overwegingen en oorzaken er aan ten grondslag liggen (Cohen, 1992; Huisman e.a., 1994).

Gecharcheerd gesteld, spitst de discussie zich toe op de vraag of het regelovertredende gedrag een bedrijfsinterne achtergrond heeft - de schuld van
het bedrijf - of een gevolg is van te weinig toezicht en controle door overheden - de schuld van de overheid?
Zoals vermeld, kunnen we op basis van de beschreven criminologische verklaringen concluderen dat het criminele handelen van TCR zowel terug te
voeren is op berekendheid - voornamelijk gebaseerd op een inschatting van
de scheepsafvalstoffenmarkt en een inschatting van het correctief optreden
van de overheid -, op feilbaarheid - van zowel het bedrijf als de overheid als op moraliteit. Anders gesteld: het antwoord op de vraag naar de oorzaak
van het strafbare handelen van TCR heeft geen (statisch) of-of-karakter, maar
een (dynamisch) en-en-karakter. Het handelen van TCR is bepaald door een
dynamiek tussen de mogelijkheden van het bedrijf tot het naleven van regels
en de mogelijkheden van de overheid met betrekking tot effectieve handhaving (waarover meer in hoofdstuk 5). Zoals vermeld in hoofdstuk 1, zijn de
mogelijkheden van zowel het bedrijf als de overheid afgeleiden van de primaire functie en de structurele karakteristieken42 van de betreffende be-
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Karakteristieken voor deze bedrijfstak zijn bijvoorbeeld het op basis van vertrouwen verlenen van (deels) onzichtbare diensten, een produktieproces dat gebaseerd is op een ongelijke
machtsrelatie en de tegenstrijdigheden in handhaving die ondermeer veroorzaakt worden door
een afhankelijkheidsrelatie tussen het bedrijfsleven, de overheid en de rest van de maatschappij (Van den Berg, 1995b).
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drijfstak; in het geval van TCR: de afvalverwijderingbranche. De oorzaken van
milieucriminaliteit zijn hierop terug te voeren.
4.4

Een criminele organisatie?

Teneinde een bijdrage te leveren aan de (theoretische) discussie over criminaliteit, gaan we in deze paragraaf in op de vraag of TCR kan worden beschouwd als een criminele organisatie. Het is een vraag die de gemoederen
van zowel opsporingsambtenaren, officieren van justitie als van relatieve
buitenstaanders, zoals de schrijvende pers, bezighoudt. Daarnaast komt aan
de orde of het criminele handelen van dit bedrijf te typeren is als een vorm
van georganiseerde criminaliteit dan wel als een vorm van organisatiecriminaliteit.
Een criminele organisatie
Het Wetboek van Strafrecht (WvSr.) omschrijft een criminele organisatie als
`een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven'. Uit jurisprudentie maken we op dat onderoogmerk' niet slechts de uitsluitende bedoeling van een organisatie of rechtspersoon moet worden verstaan, maar
ook het naaste doel of het nevendoel ter verwezenlijking van een oorbaar
einddoel - in geval van TCR bijvoorbeeld de correcte verwerking van afvalstoffen. Daarnaast vermeldt de jurisprudentie dat de organisatie of rechtspersoon niet in het leven hoeft te zijn geroepen met als (neven) doel het plegen van misdrijven; ook indien dat pas naderhand wordt nagestreefd, kan
van een oogmerk sprake zijn. Dit houdt in dat niet zozeer doorslaggevend
hoeft te zijn welk einddoel de organisatie of rechtspersoon heeft (bijvoorbeeld het verwerken van afvalstoffen), maar ook op welke wijze de organisatie feitelijk werkzaam is (bijvoorbeeld valsheid in geschrifte). Deze feitelijke
werkzaamheden (kunnen) worden beschouwd als het naaste doel van de
organisatie. De feitelijke werkzaamheden moeten dan wel worden afgeleid
uit een (behoorlijk) aantal en niet uit (slechts) enkele incidenten.
Op basis van het bovengestelde mogen we concluderen dat TCR een criminele organisatie was. Gegeven de feiten kan niet worden geconcludeerd dat het
bedrijf is opgezet met als doel het plegen van misdrijven. Het formele en oorbare einddoel omvatte de correcte be- en verwerking van afvalstoffen. Gegeven de feitelijke werkzaamheden (onder andere de meer dan incidentele
illegale lozingen en het structureel plegen van valsheid in geschrifte), was
het plegen van misdrijven het naaste doel en daarmee het oogmerk van de
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organisatie. Daarmee is TCR te typeren als een criminele organisatie.
Terzijde merken we op dat hoewel TCR een criminele organisatie was, dit niet
betekent dat al haar werknemers te typeren zijn als criminelen. Zoals is aangegeven, maakte een aantal delicten (valsheid in geschrifte, manipulatie van
monsters, mengen en verdunnen) deel uit van de normale werkwijze van
TCR. Wat mengen en verdunnen betreft, wisten werknemers veelal niet beter
dan dat dit zo hoorde en waren zij zich niet (ten volle) bewust, strafbaar te
handelen. Bij illegale lozingen van verontreinigde stoffen was een kleinere
groep betrokken. Centrale actoren in deze groep waren de plantmanager en
het hoofd van het vatenplein.43 Zij beschikten over goede contacten met de
directie van TCR en de gebroeders Langeberg.44 Bij de uitvoering van dergelijke lozingen werd een klein groepje 'betrouwbaar' geachte mensen uit de
lagere regionen van de organisatie betrokken.
Georganiseerde criminaliteit of organisatiecriminaliteit?
Vervolgens is de vraag aan de orde of het criminele handelen van TCR te typeren is als georganiseerde criminaliteit dan wel als organisatiecriminaliteit.
Voordat we hierop ingaan, merken we op dat het wederrechtelijk handelen
van TCR in ieder geval te typeren is als een misdaad gepleegd door een organisatie tegen een organisatie (TCR als dader èn slachtoffer). Kenmerkend
voor het handelen van TCR zijn:
- het streven naar winstmaximalisatie/verliesminimalisatie op korte termijn (TCR gaf geen blijk van lange-termijndenken, noch wat betreft het
bedrijf, noch wat betreft het milieu);
- de directie /managers plukken het bedrijf leeg ten behoeve van zichzelf;
- de organisatie wordt gebruikt als wapen ten behoeve van het plegen van
strafbare feiten;
- tegelijkertijd is de organisatie ook slachtoffer. Dit is tekenend voor het
korte-termijndenken: de bron droogt uiteindelijk op, namelijkwanneer
het slachtofferschap de organisatie fataal wordt;

43
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De plantmanager had als bijnaam'de bakker': 'hij bakte alles aanelkaar' met simpele, goedkope en technisch ondoordachte oplossingen; voor het hoofd van het vatenplein golden bijnamen als 'Dirty Harry' en 'Chef list en bedrog'.
Het hoofd van het vatenplein, de plantmanager en enkele andere TCR-werknemers hadden
buiten werktijd regelmatig contact met de Langebergen. Dit groepje maakte samen uitstapjes
en haalde grappen met elkaar uit. De indruk van leden van het opsporingsteam is die van een
groepje kwajongens. Het groepje vormde tezamen een vakantieclubje (de 'Royal Polar Bear
Club') waarvan ook twee TCA-medewerkers deel uitmaakten.
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- voor het plegen van de delicten is gebruik gemaakt van zowel een intern
als een extern netwerk.
Probleem bij het vraagstuk 'georganiseerde criminaliteit of organisatiecriminaliteit' is dat allerminst overeenstemming bestaat over wat georganiseerde
criminaliteit kenmerkt. In het kader van dit onderzoek gaan we uit van de
kenmerken, zoals geformuleerd door de Tweede Kamer (Kamerstukken II,
1994-1995):

- georganiseerd karakter;
- betrokkenheid van diverse bedrijven en personen;
- systematisch en herhaaldelijk handelen in strijd met de wetgeving;
- delicten vinden plaats op bovenregionaal en internationaal niveau;
- vaak ingrijpende maatschappelijke schade (financieel, ontwrichting,
moreel);
- groot geldelijk gewin;
- criminaliteit gaat nogal eens gepaard met gewelddelicten.
Zetten we deze kenmerken af tegen het criminele handelen van TCR, dan ontstaat het volgende beeld. Gegeven bijvoorbeeld de gehanteerde maskeringsmethoden en het bestaan van een informeel besturingssysteem, is het georganiseerde karakter van het criminele handelen van TCR een feit. Nu kent
gedrag, ook crimineel gedrag, al ras een bepaalde mate van organisatie. Het
ontwikkelen van maskeringsmethoden geeft echter aan dat de mate waarin
van georganiseerd gedrag sprake was, aanzienlijk was.
Het criminele handelen van TCR is niet op conto van één persoon te schrijven. Uit de verklaringen wordt duidelijk dat verscheidene personen alsook
bedrijven hierbij betrokken waren. TCR deed zaken met een grote hoeveelheid deels bonafide, deels malafide bedrijven, waaronder afvalmakelaars en
koppelbazen. Samenwerkingsverbanden met andere criminele organisaties
(art. 140 WvSr.) zijn echter niet aangetoond.
Gebleken is dat illegale activiteiten niet incidenteel voorkwamen, maar structureel onderdeel uitmaakten van het (informele) bedrijfsproces. Daarnaast
is duidelijk geworden dat het criminele handelen niet beperkt bleef tot regionale activiteiten. Aangenomen mag worden dat dit in ieder geval een bepaalde mate van milieuschade, maar ook maatschappelijke schade, tot gevolg
heeft gehad. De omvang van deze vormen van schade is echter moeilijk
'hard' te maken (zie ook hoofdstuk 2).
Een uitzondering hierop vormt de financiële schade. Zoals vermeld in paragraaf 4.3, bedroeg het wederrechtelijk verkregen voordeel minimaal een
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kleine 2,4 miljoen gulden. Gegeven de omzet van het bedrijf, alsook de subsidiegelden die het bedrijf mocht ontvangen, is de (aantoonbare) omvang
van het geldelijke gewin beperkt. Toch kunnen we stellen dat de financiële
schade groot is: de burgerlijke bevolking van Nederland heeft immers geen
waar gekregen voor haar belastinggeld (de ettelijke miljoenen subsidie). Tot
slot merken we op dat het criminele handelen weliswaar gepaard is gegaan
met verbaal geweld, maar niet (merkbaar) met gewelddelicten. Gezien de
laatste drie kenmerken van georganiseerde criminaliteit valt het te betwijfelen of het predikaat'georganiseerde criminaliteit' van toepassing is op het
criminele handelen van TCR.
Bezien we een definitie van organisatiecriminaliteit, dan lijkt het predikaat
'organisatiecriminaliteit' meer van toepassing: 'Onder organisatiecriminaliteit dienen de misdrijven te worden begrepen die individueel of groepsgewijs door leden van een gerespecteerde en bonafide organisatie worden
gepleegd binnen het kader van de uitoefening van organisatorische taken'
(Van de Bunt, 1992).
Zetten we het handelen van TCR hiertegen af, dan mogen we concluderen
dat het plegen van strafbare feiten binnen dit bedrijf te typeren is als organisatiecriminaliteit. Het plegen van delicten maakte immers deel uit van het
bedrijfsproces dat in eerste instantie niet daarop gericht was. Binnen de
uitoefening van haar organisatorische taak - namelijk het be- en verwerken
van afvalstoffen - bezondigde het bedrijf zich structureel aan onder andere
valsheid in geschrifte en het illegaal lozen van afval. Afgaande op het feit dat
TCR door middel van subsidiegelden door de overheid in de gelegenheid
werd gesteld een HOI op te zetten, mogen we bovendien aannemen dat TCR
als een gerespecteerde en bonafide organisatie werd beoordeeld, al zal die
kwalificatie op dit moment nog door weinigen worden gehanteerd.
Ter afsluiting van dit hoofdstuk concluderen we dat TCR een criminele organisatie was die zich schuldig maakte aan organisatiecriminaliteit. Overigens
is dit in tegenspraak met de binnen politie-organisaties veelgehoorde veronderstelling dat organisaties pas crimineel zijn indien zij zich toeleggen op
georganiseerde criminaliteit, en dat strafrechtelijk onderzoek op basis van
artikel 140 WvSr. (deelname aan een criminele organisatie) identiek is aan
strafrechtelijk onderzoek naar georganiseerde misdaad. Deze veronderstelling is gebaseerd op een misvatting. De begrippen 'criminele organisatie' en
'georganiseerde misdaad' kunnen namelijk niet op deze wijze met elkaar
worden verbonden. In het eerste geval gaat het immers om juridische noties,
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in het tweede geval om criminologische. Wetten en jurisprudentie bepalen of
een organisatie crimineel kan worden genoemd. De vraag of misdaad een
georganiseerd karakter heeft, is veeleer een academische.

De rol van overheden
Bij het beleid ten aanzien van HOI's, de vergunningverlening en het toezicht
is een groot aantal overheidsinstanties betrokken. Op ministerieel niveau
is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid van het ministerie van
V&W (verantwoordelijk voor de uitvoering van de WVO) en het ministerie van
VROM (verantwoordelijk voor de uitvoering van de WCA). Voor de uitvoering
van het Marpol-verdrag is de eindverantwoordelijkheid neergelegd bij het
DGSM, onderdeel van het ministerie van V&W. De WvvS kent zowel scheepvaarttechnische aspecten (onder verantwoordelijkheid van het ministerie
van V&W) als milieuhygiënische aspecten (onder verantwoordelijkheid van
het ministerie van VROM). Een deel van de ministeriële taken is op decentraal niveau ondergebracht bij RWS en de Regionale Inspecties Milieuhygiëne (RIMH's). In het geval van TCR gaat het dan om de afdeling Zuid-Holland.
Voorts zijn verantwoordelijkheden neergelegd bij de regionale en lokale overheden. In het geval van TCR bij de provincie Zuid-Holland (onder andere
vergunningverlening) en de gemeente Rotterdam. Provincie en gemeente
hebben het toezicht en de vergunningvoorbereiding ondergebracht bij het
samenwerkingsverband DCMR Milieudienst Rijnmond. De gemeentelijke
taken ten aanzien van het havenbeheer zijn ondergebracht bij het GHR.
Bij het feitelijke toezicht op de naleving van de milieuwetgeving door TCR
zijn vijf diensten betrokken geweest: de HIMH en RIMH (WCA tot 1993), de
DCMR (WM en HW/WLV), RWS (WVO) en de inspectie van het GHR. Het GHR
heeft geen specifieke taken ten aanzien van de HOI's, maar houdt algemeen
toezicht vanaf het water en treedt ondermeer op bij het constateren van
(olie)lozingen. Bij het GHR werken speciale, door DGSM opgeleide Marpolinspecteurs. In bijlage 3 wordt een overzicht gegeven van bij beleid en toezicht betrokken instanties.

In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de belangen van de overheid
bij de HOI's (paragraaf 5.1). Vervolgens komen de beleidscontext (paragraaf
5.2), de vergunningverlening (paragraaf 5.3), de handhavingsstrategie (paragraaf 5.4) en de uitvoering van het toezicht (paragraaf 5.5) aan de orde. Tot
slot wordt in paragraaf 5.6 ingegaan op de toegepaste sancties en andere
reacties op de geconstateerde problemen bij TCR.
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Overheidsbelangen

De bemoeienis van overheden met het scheepsafval komt voort uit de taken
die overheden hebben met betrekking tot de bescherming van de veiligheid
en het milieu. Zowel op internationaal als op nationaal niveau zijn regels
opgesteld en afspraken vastgelegd die overheden tot optreden verplichten.
Daarnaast spelen economische belangen - micro en macro - op zowel lokaal
als nationaal niveau een rol. In deze paragraaf worden de genoemde belangen nader toegelicht.
Het voorkomen van verontreiniging van de zeeën
Internationaal zijn afspraken gemaakt over het voorkomen van verontreiniging van de zeeën. Hiertoe is door de Verenigde Naties een organisatie opgericht, Marpol, waarbij 70 landen zijn aangesloten (zie ook paragraaf 3.1.1).
In het Marpol-verdrag zijn regels opgenomen met betrekking tot de voorzieningen waarover zeeschepen dienen te beschikken (bijvoorbeeld wasinstallaties) en over maatregelen die aangesloten landen dienen te nemen. Het in
werking hebben van HOI's is er één van.
De Marpol-afspraken zijn in de Nederlandse wetgeving opgenomen via de
WvvS. Landelijk zijn 32 plaatsen aangewezen die over een ontvangstinstallatie dienen te beschikken. De realisatie van die ontvangstinstallaties is een
verantwoordelijkheid van de havenbeheerder.
Het voorkomen van verontreiniging van havens en binnenwateren
Het lozen van olieprodukten op het oppervlaktewater leidt tot vervuiling en
vormt een bedreiging voor de flora en fauna in en rond het water. De sedimenten van olie zetten zich af op de bodem, hetgeen tot extra verwijderingskosten leidt (baggeren en verwerking van verontreinigd slib).
Uit preventief oogpunt is het zaak dat de overheid een goede infrastructuur
aanbiedt voor de inzameling en de verwerking van scheepsafvalstoffen. Daarbij hoort, omwille van de effectiviteit, een prijsstelling die de ontdoeners
niet afschrikt. In dat kader heeft in het verleden een discussie gespeeld over
het al dan niet subsidiëren van de inzameling, het eventueel financieren van
de inzameling via de havengelden en over een eventuele actieve rol van de
overheid als (mede-)eigenaar van inzamel- en verwerkingsbedrijven. De
subsidiëring van de inzameling heeft vorm gekregen in de halverwege 1993
ingevoerde SAB-regeling.
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Economische belangen
De inzamelstructuur kan als onderdeel worden gezien van de haveninfrastructuur. De totale haveninfrastructuur is een belangrijk element in de concurrentiekracht van havens. Een ander belangrijk element daarin zijn de
kosten waarmee bezoekende schepen worden geconfronteerd. In paragraaf
2.1 is betoogd dat de kosten voor afgifte van afval, schepen er op korte termijn niet toe zullen bewegen een andere haven op te zoeken. Op lange termijn is er echter wel een economisch belang; hoge kosten zullen bedrijven
ertoe bewegen andere doorvoerroutes voor hun produkten te kiezen, hetgeen consequenties zal hebben voor de economische bedrijvigheid en de
werkgelegenheid. Voor zeer grote havens ligt hier een nationaal belang, voor
de kleinere gaat het om een meer lokaal belang.
5.2

De beleidscontext

Bij het ten aanzien van de HOI's gevoerde beleid heeft een aantal overwegingen een rol gespeeld. De belangrijkste hiervan zijn:
- Het terugtreden van de overheid. Verschillende overheidsinstanties achtten het wenselijk de inzameling van scheepsafvalstoffen bij de overheid
onder te brengen. Zoals is gesteld, kan de inzamelfunctie worden gezien
als onderdeel van de totale haveninfrastructurele voorzieningen die veelal door de havenbeheerder worden verzorgd. Ook in Rotterdam maakte
de gemeente deel uit van een samenwerkingsverband dat om de toewijzing van de HOI streed.Tegelijkertijd bestond er in de vroege jaren
tachtig een tegenbeweging, mede geïnspireerd op het Engeland onder
Thatcher, die ernaar streefde overheidstaken bij private ondernemingen
onder te brengen.45 Deze lijn werd uiteindelijk ook ten aanzien van de
HOI's gevolgd.

- Stimulering van de afgifte. Afgifte van scheepsafvalstoffen diende niet
alleen mogelijk te worden gemaakt, zij diende ook te worden gestimuleerd. Met subsidies zouden ondernemers worden gestimuleerd om de
HOI's op te zetten. Om de schepen tot afgifte van hun afval te stimuleren,
dienden de tarieven aantrekkelijk te zijn. De HOl's kregen de plicht hun
prijzen aan de overheid te melden.

45

Ook de parlementaire enquéte naar het debacle van Rijnschelde Verolme (1984) noodde tot een
meer terughoudende rol van de overheid.
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Een `stofzuigerfunctie' en een `vangnetfunctie'. Doel van de overheid was
dat zo veel mogelijk scheepsafvalstoffen zouden worden ingezameld. In
dat kader zouden de HOI's een `stofzuigerfunctie' moeten vervullen; ze
werden verplicht gesteld alle aangeboden scheepsafvalstoffen te accepteren. Het weigeren of retourneren van afvalstoffen die niet rendabel
konden worden verwerkt, was niet mogelijk. Datgene wat niet zelf kon of
mocht worden verwerkt, diende te worden afgegeven aan een bedrijf met
een daartoe strekkende WCA-vergunning. Vooral de AVR zou deze 'vangnetfunctie' gaan vervullen.
Monopolieposities dienden te worden voorkomen. Voor oliehoudende
afvalstoffen werd een netwerk van HOI's langs de grote rivieren opgezet.
Voor chemicaliënhoudend afval werden zeven verwerkers aangewezen.
Om in deze sector monopolies tegen te gaan, mochten de verwerkers ook
afval uit andere regio's accepteren. Anderzijds diende het aantal HOI's
beperkt te blijven, om een goed rendement uit de verstrekte subsidies te
garanderen en om te voorkomen dat de bedrijven door te weinig aanbod
in de problemen zouden komen. Dit is in lijn met het doelmatigheidsprincipe dat onderdeel uitmaakt van de WCA.
Hoe de beleidsmatige keuzes in de Rotterdamse praktijk gestalte kregen,
staat beschreven in een rapport van de Faculteit Bedrijfskunde van de Erasmusuniversiteit (Braak, 1987). Voor de aanwijzing als Rotterdamse HOI zijn
verschillende bedrijven in de race geweest. Het samenwerkingsverband tussen de Langeberggroep en Verolme dat uiteindelijk de aanwijzing als HOI
verwierf, ontstond onder aanhoudende politieke druk. Het plan van dit
samenwerkingsverband was niet alleen goedkoper dan de concurrerende
plannen, het beperkte ook de financiële risico's voor de overheid.
Het aanwijzingsbeleid in Rotterdam werd echter doorkruist doordat het bedrijf AVB via de Raad van State eveneens een toelating als HOI afdwong.46 Dit
is door TCR, dat zich altijd op het standpunt had gesteld dat er slechts plaats
was voor één HOI, als legitimering aangegrepen om ook industrieel afval in te
gaan zamelen; zeker nu er een tweede partij op de markt kwam, was er
sprake van structurele overcapaciteit in de Rotterdamse haven en zou TCR
nooit rendabel kunnen draaien op uitsluitend scheepsafvalstoffen. Het is

46

Dit bedrijf was sinds 1934 actief in de Rotterdamse haven en dreigde via het aanwijzingsbeleid
haar historisch sterke positie te verliezen. Met succes trachtte het bedrijf een gelijke behandeling als TCR te krijgen; dit leidde tevens tot een subsidie van 17 miljoen gulden.
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overigens niet aannemelijk dat op het moment dat TCR begon met de inzameling van industrieel afval, AVB reeds een aanzienlijk aandeel van de markt
had afgesnoept.47 Veeleer was er sprake van dat het aanbod van scheepsafvalstoffen structureel achterbleef bij het geprognotiseerde aanbod. Voorts betekende de stofzuigerfunctie dat een deel van de inzameling bedrijfseconomisch ondoenlijk was. Gegeven echter het feit dat TCR op dat moment het
verwerkingsproces van de scheepsafvalstromen nog niet beheerste, was de
uitbreiding naar de - doorgaans chemicaliënhoudende - industriële stromen
vragen om problemen.
Toch valt achteraf niet zondermeer te stellen dat men ontevreden zou moeten zijn met de komst van de tweede HOI. Binnen de branche bestaat de
indruk dat de installatie die in de jaren 1988-1989 door AVB werd gebouwd,
beter van kwaliteit was dan die van TCR. Tot dat moment werd het overheidsoptreden tegen overtredingen bij TCR sterk belemmerd door de angst dat de
continuïteit van de verwijderingsstructuur in gevaar zou worden gebracht.
Een tweede HOI kon dit risico beperken.
Voor ontdoeners was er ook sprake van een gunstige ontwikkeling. Ex-werknemers van TCR stellen dat ten tijde van de semi-monopoliepositie van TCR
de ontdoeners financieel werden uitgeknepen. Nadat AVB haar nieuwe installatie gerealiseerd had, wendde een aantal ontevreden klanten zich snel van
TCR af.
In de jaren negentig is de overheid zich in haar beleid ten aanzien van de
scheepsafvalstoffen meer gaan richten op de ontdoeners. Dit heeft ondermeer geleid tot de in hoofdstuk 2 genoemde SAB-regeling en het convenant
voor de afgifte van afvalstoffen door de zeevisserij.
5.3

Vergunningverlening

In paragraaf 3.2 werd de vergunningssituatie van TCR en TCA kort en feitelijk
beschreven. In deze paragraaf worden enige kanttekeningen geplaatst bij de
vergunningen en de vergunningverlening. Deze zijn deels ontleend aan een
door Meurs Milieumanagement in opdracht van het ministerie van VROM
uitgevoerd onderzoek (Meurs Milieumanagement, 1995).

47

TCR begon met de inzameling van industrieel afval in 1987. AVB nam in augustus 1988 een
nieuwe installatie in gebruik die haar in staat stelde, grotere hoeveelheden scheepsafvalstoffen
te verwerken.
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De HWIWLV-vergunning
In 1985 werd TCR door het dagelijks bestuur van de regio Rijnmond een HWvergunning en een vergunning ingevolge de WLV verleend. Ondanks de regelmatige wijzigingen in de bedrijfsactiviteiten en de bedrijfsprocessen zijn
deze vergunningen slechts eenmaal gewijzigd. Hierdoor werden de mogelijkheden tot corrigerend optreden beperkt.
De WCA-vergunning
Uit de WCA-vergunning valt niet eenduidig op te maken welke stoffen TCR
(niet) mag verwerken, of slechts mag opslaan.48 In de vergunning wordt het
toegestaan, landstromen te accepteren afkomstig uit'schoonmaakactiviteiten'. Dit begrip is uiterst rekbaar en wordt in de vergunning niet nader
omschreven. Ook de begrippen `mengen' en 'opbulken' zijn onvoldoende
afgebakend. Een bezwaarschrift van de provincie Zuid-Holland in verband
met de definiëring van begrippen is niet in behandeling genomen omdat de
griffiekosten niet waren betaald.
In de WCA-vergunning is opgenomen dat het bedrijf binnen een periode van
één maand na het van kracht worden van de vergunning een voorstel voor de
opzet en wijze van uitvoering van de administratie diende te sturen aan de
directie Afvalstoffen. Adequate eisen ten aanzien van de administratieve
inrichting van het verwerkingsproces in de vergunning zelf ontbreken. Het
voorstel dat is gedaan, is uiterst beperkt. Het bevat geen beschrijving van
registratiesystemen, registratiemomenten en registratiewijze. Er valt niet uit
op te maken hoe het bedrijf tot de samenstelling van haar stoffenbalans
komt. Hierop is door het ministerie van VROM geen actie ondernomen.
De WCA-vergunning, alsmede de administratieve verantwoording die door
het bedrijf op papier is gezet, bieden slechts een wankele basis voor het
toezicht en voor bestuurs- of strafrechtelijke sancties.
De WVO-vergunning
In de WVO-vergunning zijn vooral doel- en nauwelijks middelvoorschriften
opgenomen. Daarmee wordt controle op mengen of verdunnen moeilijk. De
werkwijze ten aanzien van acceptatie en monsterneming diende spoedig na

48

Vooral dit punt heeft tot gevolg gehad dat de ten laste gelegde WCA-overtredingen, althans in
eerste aanleg, niet bewezen zijn geacht.
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het van kracht worden van de vergunning te worden geregeld. TCR stuurde in
1990 een plan toe. Hierop reageerde RWS pas in 1993.
RWS noemt de ~-vergunning op acceptatiecriteria niet handhaafbaar. Op
lozingscriteria is de vergunning wel handhaafbaar. De gestelde lozingseisen
worden niet als 'zwaar' gezien. De mogelijkheden tot een adequate handhaving van de WVO werden mede beperkt door het ontbreken van een afvals toff e nwetve rg unning.
Exportbeschikkingen
Ten aanzien van de exportbeschikkingen kan achteraf worden vastgesteld
dat deze tamelijk gemakkelijk zijn afgegeven. Tekenend is dat in 1993 toestemming werd gegeven voor 2.900 transporten, terwijl de werkelijke behoefte rond de 900 lag. De algemene beperkingen die aan de handhaafbaarheid
van de RIUD kleefden, gelden ook ten aanzien van TCR.49
Gedogen
Zowel in 1985 bij de start van de HOI als bij een uitbreiding50 in 1989 is sprake geweest van niet-uitontwikkelde bedrijfsprocessen die gepaard gingen
met (tijdelijk) onbeheerste processen en overschrijding van de normen. Toestemming verlenen betekende automatisch het (tijdelijk) accepteren van
handelingen in strijd met de vergunningsvoorschriften. Een consequentie
hiervan is dat in de genoemde jaren slechts een wankele basis bestond voor
optreden tegen het bedrijf.
TCA
Ten aanzien van TCA zijn er opvallende problemen geweest rond de verlening van de ~-vergunning. Op een vergunningaanvraag uit 1985 werd pas
in 1989 beschikt. De bedrijfssituatie was op dat moment reeds aanzienlijk
gewijzigd. Omdat op dat moment de HW/WLV-vergunning nog niet was verleend, werd een voorschrift opgenomen dat activiteiten waren toegestaan
voorzover in onderliggende vergunning geregeld. Dit leidde tot vernietiging
van de vergunning door de Raad van State. TCA vroeg vervolgens om een
gedoogbeschikking, die in 1992 werd afgegeven. In december 1993 werd
uiteindelijk een WCA-vergunning verleend.

49
50

Zie Veldkamp (1995) die deze problematiek nauwkeurig heeft beschreven.
Het betreft hier de zogenaamde paktbioloog.
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Handhavingsstrategie

Bij de vertaalslag van vergunningen naar het toezicht op de naleving dient
te worden vastgesteld op welke wijze de verschillende voorschriften kunnen
worden gecontroleerd. In deze paragraaf wordt ingegaan op het type controles van toezichthoudende instanties en de wijze waarop deze instanties hun
activiteiten op elkaar afstemden.
Tot 1993 waren de HIMH en de RIMH-Zuid-Holland verantwoordelijk voor
het toezicht op de WCA. In de periode tot 1989 vonden regelmatig technische
controles plaats, waarbij ondermeer uitbreidingen werden geconstateerd die
niet vergund waren. Na een geconstateerde verbetering in het nalevingsgedrag in 1989 heeft nauwelijks meer toezicht plaatsgevonden.
De DCMR was vanaf 1993 verantwoordelijk voor het toezicht op de HW/WLVvergunning en op de WCA. In dit kader vonden vooral administratieve controles en controles van het bedrijfsterrein en de installatie plaats. De administratieve controles waren mede gebaseerd op de afgiftemeldingen die aan
het LMA werden gedaan; in de administratie is vervolgens nagegaan wat er
met de afgegeven stoffen is gedaan. Omdat voor de administratieve controles medewerking van het bedrijf nodig is, werd er vooraf een afspraak gemaakt. Bij de controles op het bedrijfsterrein werd aandacht besteed aan de
staat van de installatie, aan morsingen en aan de opslag op het vatenplein.
Incidenteel werden monsters genomen. De controles van het bedrijfsterrein
en de installatie geschiedden onaangekondigd. Het toezicht op de beide vergunningen was ondergebracht bij verschillende afdelingen en personen. De
mate waarin deze contact hielden, varieerde in de loop der tijd. Het elkaar
toesturen van de toezichtsrapporten hoort tot de vaste routine.
Op de exportmeldingen aan het Internationaal Meldingspunt Afvalstoffen
(IMA) vond alleen een administratieve controle van de verstrekte gegevens
plaats. Fysieke controle, bijvoorbeeld door het nemen van monsters, heeft
nooit plaatsgevonden. Dit betekent dat ten aanzien van de export van chemisch afval feitelijk nauwelijks van toezicht kan worden gesproken.
RWS-Zuid-Holland zag toe op de naleving van de WVO. De nadruk lag op
monsterneming en analyse door het bedrijf zelf, waarbij de frequentie in het
toezichtsplan was geregeld. De monstername-apparatuur was eigendom van
het bedrijf. Er werd gewerkt met 24-uurs mengmonsters.51 Deze monster-

51

Dit betekent dat het 24-uurs monster bestaat uit een mengsel van verschillende lozingen. De
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name blijkt structureel te zijn gesaboteerd. Daarnaast nam RWS monsters
bij steekproef, naar aanleiding van lozingsmeldingen die 24 uur van tevoren
moeten worden gedaan. Voor het nemen van steekproeven waren dag en
nacht mensen beschikbaar. Achteraf is gebleken dat de werkwijze ten aanzien van deze steekproeven zo voorspelbaar was, dat ook deze metingen konden worden gesaboteerd. Van controleurs werd verwacht dat ze behalve het
nemen van monsters ook aandacht gaven aan andere zaken op het terrein; in
praktijk echter beperkten de bezoeken zich vaak tot het ophalen van de monsters. Pas in 1993 begon RWS met administratieve controles.
Het GHR houdt vanaf het water toezicht op havenbedrijven. Dit heeft een
algemeen karakter en is niet toegespitst op specifieke bedrijven. Toezicht
vindt zowel 's nachts als overdag plaats. Het GHR onderhoudt weinig contact
met andere toezichthouders. Voor de scheepvaart neemt het GHR de toezichthoudende taak van DGSM waar en beschikt daartoe over een groep door
DGSM opgeleide Marpol-inspecteurs. Het GHR heeft in het kader van zijn toezichthoudende taak regelmatig monsters genomen van verdachte lozingen
bij TCR. Als blijkt dat door het GHR genomen monsters steeds tot procedurele
problemen leiden, stopt het GHR in 1991 op verzoek van het openbaar ministerie met het nemen van monsters.
In 1987 werd een werkgroep opgericht waarin de verschillende toezichthoudende instanties hun activiteiten bundelden ten aanzien van vergunningverlening en toezicht (zie ook paragraaf 3.3.1). Op basis van de bevindingen
zou gecoordineerd worden opgetreden naar het bedrijf toe. Toen TCR zich
niet aan de afspraken bleek te houden, werd echter niet opgetreden, maar
werd het overleg stopgezet. Een soortgelijke werkgroep in Amsterdam bereikte meer. Naar aanleiding van een diepgaande controle in 1989 werd TCA
veroordeeld voor verschillende overtredingen.
Volgens een van de respondenten was het mislukken van de werkgroep in
Rotterdam mede een gevolg van misbruik ervan voor politieke doelstellingen
op provinciaal niveau. Indirect leidde de werkgroep wel tot de oprichting van
de afdeling Afvalstoffen bij het GHR.
De verslaglegging, informatie-uitwisseling tussen toezichthouders en de
voortgangsbewaking schoten lange tijd structureel tekort. Mede daardoor

kans is groot dat door die vermenging lozingen met te hoge concentraties van bepaalde afvalstoffen niet gesignaleerd worden.
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was het toezicht onvoldoende 'gericht' en kwam er geen passend antwoord
op structurele overtredingen.
Als medio 1992 met de vorming van regio's in het kader van de Wet gemeenschappelijk regelingen (WGR) samenwerking weer op de agenda van de toezichthouders komt, komt ook ten aanzien van TCR de samenwerking weer op
gang.
De ingezette toezichthouders zijn overwegend technisch geschoold. Pas de
laatste jaren is er meer aandacht gekomen voor administratief-organisatorische kennis. Het toezicht was dientengevolge lange tijd vooral technisch
van aard.
Ten aanzien van de handhavingsstrategie moet worden opgemerkt dat het
toezicht versnipperd is geweest, waardoor de toezichthoudende instanties
slechts een fragmentarisch beeld kregen van de problematiek bij het bedrijf.
Vooral het volgen van de throughput (in het bijzonder mengen) en de export
heeft onvoldoende aandacht gekregen. Voorts bleken in praktijk de nodige
beperkingen te bestaan ten aanzien van de toepassing van monstername.
Behalve de fraudegevoeligheid gold ten aanzien van monstername ook als
bezwaar dat het een dure en trage methode is.
5.5

Uitvoering van het toezicht

In dit onderzoek is specifiek aandacht geschonken aan de belemmeringen
die toezichthouders ondervonden bij de uitvoering van het toezicht. In deze
paragraaf komen de belangrijkste bevindingen aan de orde.
Volgens ex-werknemers was het moeilijk, zo niet onmogelijk, vast te stellen
wat er op een gegeven tijdstip allemaal op het bedrijfsterrein gebeurde. We
mogen aannemen dat dit ook voor toezichthouders lastig is geweest. Behalve
de wirwar van leidingen en de onduidelijke inhoud van vaten en tanks maakt
de tussentijdse opslag de bedrijfsprocessen onoverzichtelijk; het traject van
in- tot output kan vele maanden beslaan. Na mengen of opbulken houden
partijen fysiek op te bestaan. De grote hoeveelheid ongenummerde en ongeetiketteerde vaten op het bedrijfsterrein maakte controle op de bepalingen
ten aanzien van de opslag van stoffen in de praktijk onmogelijk.
Uit interviews blijkt dat toezichthouders bij de uitoefening van hun taken
niets in de weg werd gelegd. TCR stak gunstig af bij andere bedrijven in de
mate waarin medewerking werd verleend aan controles. Bij administratieve
controles werden medewerkers vrijgemaakt om de benodigde stukken bij
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elkaar te zoeken. Bij controles op het terrein konden toezichthouders gaan
en staan waar ze wilden, overal binnenlopen, vragen stellen, kopiëren en
fotograferen. Waar andere bedrijven in de branche zo min mogelijk informatie verstrekken, typeert een toezichthouder de strategie van TCR juist als
`bergen info verstrekken'. Wel kwam het regelmatig voor dat belangrijke
documenten zoek waren en enkele dagen later werden gevonden; toezichthouders vermoeden dat in dergelijke gevallen speciaal voor het toezicht opgemaakte documenten werden verstrekt. Ook bestond bij toezichthouders
het gevoel dat men hen trachtte `in te pakken'. Zo werden reisjes, uitstapjes
en goedkope produkten aangeboden.
De in paragraaf 5.3 behandelde problemen met betrekking tot de begripsafbakening in vergunningen hebben voor toezichthouders een belemmering
gevormd. In de regel werd door inspecteurs, zeker in de laatste jaren, echter
een rechttoe-rechtaanwerkwijze gevolgd: proces-verbaal opmaken, later zal
wel blijken of er werkelijk sprake is van overtredingen. Dit gebeurde ook met
betrekking tot wijzigingen of uitbreidingen van de installatie.
In de hoofdstukken 3 en 4 kwam aan de orde op welke wijze het bedrijf toezichthouders om de tuin leidde. Naar aanleiding daarvan kan in algemene
zin worden opgemerkt dat naarmate de manier van toezichthouden meer
routinematig plaatsvindt, de voorspelbaarheid groter wordt en het voor
een bedrijf makkelijker wordt overtredingen te maskeren. In dat verband
mag erop worden gewezen dat het toezicht voornamelijk overdag plaatsvonden dat zeker ten aanzien van de ~-controles een hoge mate van routine
gold.
In paragraaf 5.4 werd het probleem van monstername reeds genoemd: duur
en tijdrovend. In de praktijk blijkt daarom de nodige terughoudendheid te
bestaan om deze methode in te zetten. Het probleem bestaat vooral ten
aanzien van chemische afvalstoffen. Naarmate de stoffen in de wet nauwkeuriger zijn gedefinieerd, is steeds meer analyse nodig om tot een bewijs
te komen. Ter plekke optreden is onmogelijk. Ook het vaststellen uit welke
tank geloosde stoffen afkomstig zijn, is vaak lastig.
Het gebruik van ondergrondse leidingen door TCR bleek uit een langdurige
praktijkproef met gekleurde vloeistof, via een rioolinspectie met camera's
en na het gedeeltelijk blootleggen van het terrein. Sommige op tekening aanwezige verbindingen bleken niet te bestaan, andere verbindingen waren op
tekening niet aanwezig. Het inzetten van de hier genoemde onderzoekmethoden is bij normaal in werking zijnde bedrijven nauwelijks mogelijk.
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Tijdens de interviews stelden ex-werknemers dat ze weinig contact hadden
met toezichthouders en er geen hoge pet van op hadden. In hun ogen bezien
toezichthouders een bedrijf slechts vanuit een beperkte theoretische invalshoek en hebben ze onvoldoende voeling met de praktijk. `Je hoeft ze niet te
misleiden, ze stellen eenvoudig niet de juiste vragen.' Een aantal ex-werknemers stelt zich onder het motto `met boeven vang je boeven' gaarne beschikbaar voor een functie als toezichthouder.
Van controle op de exportbeschikkingen blijkt in praktijk nauwelijks sprake
te zijn. Alleen de interne consistentie van de aangeleverde gegevens wordt
gecontroleerd. De beschikkingen zijn ruim; er wordt in een keer toestemming verleend voor een zeer groot aantal transporten. Het transport met
andere dan de aangegeven voertuigen en op andere dan de gemelde data
wordt getolereerd. Ook bleek dat het mogelijk was op de beschikkingen afval
van derden te exporteren. Deze inschikkelijke instelling maakt controle onmogelijk.
Uit een op deze problematiek gericht onderzoek (Veldkamp, 1995) blijkt
bovendien dat de mogelijkheden om op te treden bij internationale transporten, beperkt waren. Zo was het op basis van de RIUD onmogelijk om bij transport door derden de transporteur in hechtenis te houden. Ook konden in
dergelijke gevallen bestuursrechtelijke sancties wel worden opgelegd, maar
niet worden geëffectueerd.
5.6

Sancties en andere reacties op geconstateerde problemen

De jaren tachtig
De opgemaakte processen-verbaal tonen aan dat TCR structureel lozingsovertredingen beging (zie ook paragraaf 3.3.1). Er vielen daarbij echter verzachtende omstandigheden aan te voeren. Er was sprake van niet-uitontwikkelde
bedrijfsprocessen. De installatie, die in nauw overleg met de overheid tot
stand was gekomen, bleek maar net datgene te kunnen waarvoor ze was
bedoeld. Eigenlijk was na de 0-straat een biologische zuiveringsinstallatie
noodzakelijk. Een argument van TCR was dan ook: `We werken met een installatie waaraan de overheid haar goedkeuring heeft verleend.'
Een stevige (strafrechtelijke) reactie op de lozingsovertredingen in de periode 1985 tot 1988 bleef uit. De aangeboden schikking was gunstig voor het
bedrijf. Tegen niet-vergunde uitbreidingen van de installatie werd niet opgetreden.
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Naar aanleiding van verdenkingen met betrekking tot de (onjuiste) aanwending van subsidiegelden werd in 1987 een strafrechtelijk onderzoek gestart.
Dit onderzoek werd echter spoedig gestaakt, formeel wegens onvoldoende
bewijzen. Duidelijk is echter dat het ministerie van V&W zich tegen het strafrechtelijke onderzoek verzette en dat het staken van het onderzoek door de
betrokken opsporingsambtenaren als onterecht werd beschouwd. Een onderzoeksrapport lekte uit, met ruime publiciteit en kamervragen als gevolg.
De stevigste sanctie die in de jaren tachtig werd getroffen, was het stopzetten
van de subsidie. Nadat uit een mede op verzoek van de provincie uitgevoerde
audit een positief beeld naar voren kwam en er bovendien een milieuzorgsysteem werd geïmplementeerd, werd geconcludeerd dat het bedrijf op de
goede weg was en werd de resterende subsidie in 1990 alsnog uitgekeerd.
Bij de WVO-vergunningverlening in 1989 werd door verschillende overheden
aangedrongen op een beperkte geldigheidsduur (3 jaar), gezien het verleden
van het bedrijf. De Raad van State hield deze sanctie tegen. Een soortgelijk
verzoek ten aanzien van de ~-vergunning werd door het ministerie van
VROM niet gehonoreerd.

Resumerend kan worden gesteld dat het bedrijf in de jaren tachtig een aantal
duidelijke waarschuwingen heeft gehad. Dat geen harde sancties werden
toegepast, lijkt vooral te wijten aan het feit dat niet alle betrokken overheidsinstanties daar op dat moment voor voelden. Er werd veel belang gehecht
aan de opbouw van de verwijderingsstructuur.
De jaren negentig
Na 1990 werden lozingsovertredingen tweemaal in bulk geschikt. Ongeveer
een kwart van de opgemaakte processen-verbaal werd uiteindelijk geseponeerd. Tegen het herhaaldelijk niet-nakomen van afspraken door het bedrijf
is niet opgetreden. Het ministerie van VROM liet het bij waarschuwingsbrieven, op het gebied van toezicht was haar activiteit tot een minimum gedaald.
De andere toezichthouders bleven wel actief.
In 1993 worden voorbereidingen getroffen voor een dwangsombeschikking
door de DCMR en RWS. Deze wordt, na de huiszoeking in december 1993,
uiteindelijk niet geëffectueerd. Wel wordt in 1994 het bedrijf enkele dagen
stilgelegd nadat in de brandblusleiding chemicaliën zijn aangetroffen.
Een verklaring voor het relatief lang uitblijven van stevig optreden tegen het
bedrijf vormt in de eerste plaats het gegeven dat TCR pas in 1989 haar installatie volledig bedrijfsklaar had en er nieuwe vergunningen werden verstrekt.
Tot die tijd kon er gesproken worden van aanloopproblemen en was de juri-
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dische basis om op te treden nog niet erg sterk. Zeer noemenswaardig is echter ook het stilleggen van de strafrechtelijke onderzoeken in 1984 en 1987 en
de vermeende departementale bemoeienis daarbij. Uit de briefwisselingen
tussen de betrokken ministeries blijkt dat er grote vrees bestond voor de
afbrokkeling van de moeizaam tot stand gekomen inzamelings- en verwerkingsstructuur alsmede voor daarmee samenhangende politieke beschadigingen. In 1991 is ook een onderzoek naar een in het WIR-weekend gedane
investeringsaanvraag gestaakt.
Bij opsporingsinstanties ontstond een gevoel dat TCR bescherming genoot in
hoge politieke regionen waardoor onderzoeken gedoemd waren te mislukken. De handhaving werd hiermee van hoog tot laag vleugellam. Het bedrijf
zelf heeft zich naar alle waarschijnlijkheid steeds sterker en onaantastbaarder gevoeld.
In het strafrechtelijke onderzoek waarmee het bedrijf uiteindelijk is aangepakt, zijn deze aspecten duidelijk terug te vinden. Uit vrees voor politieke
inmenging heeft het opsporingsteam lange tijd in het geheim geopereerd;
slechts direct betrokkenen waren op de hoogte tegen welk bedrijf het onderzoek zich richtte. Tekenend waren ook de verbolgen reacties van de leiding
van het bedrijf bij de huiszoeking: zij hadden nooit verwacht dat het zo ver
zou komen.
Wat dit betreft, valt een duidelijke les te trekken voor de overheid. Waar haar
afhankelijke rol leidt tot 'zachte' remedies, bestaat het risico dat bedrijven
steeds verder afglijden. Door stevig en consequent optreden kan zij duidelijk
maken waar de grenzen van de tolerantie liggen.

s
Vrije markt en regulering
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de wijze waarop de overheid heeft
getracht de markt van scheepsafvalstoffen te reguleren. Naar aanleiding van
de casus wordt ingegaan op de wenselijkheid van en de mogelijkheden tot
regulering.
Het is vreemd te moeten constateren dat in een door de,overheid gereguleerde bedrijfstak, waarin bovendien een forse toezichtsinspanning wordt
geleverd, zaken zo uit de hand kunnen lopen als dat bij TCR het geval is geweest. Blijkbaar kan een onderneming zich over een langere periode schuldig maken aan crimineel gedrag, zonder dat de overheid dit signaleert en
ingrijpt. Mogelijke verklaringen voor het uitblijven van stevig overheidsoptreden kunnen worden gevonden in de versnippering van de overheid, in de
afhankelijksheidspositie waarin de overheid zich heeft laten manoeuvreren
en in een falende toezichtsstrategie. De versnippering van handhavende
instanties had tot gevolg dat geen van de instanties zich een totaalbeeld van
de problemen rond TCR kon vormen. De optelsom van belangen van de betrokken ministeries leidde steeds tot het laten prevaleren van de instandhouding van de opgebouwde inzamel- en verwerkingsstructuur, boven stevig
overheidsoptreden naar aanleiding van de gesignaleerde misstanden. De
betrokken ministeries strooiden zichzelf zand in de ogen door hun beleid te
evalueren aan de hand van (bovendien weinig betrouwbare) inzamelcijfers.
Achteraf moeten de betrokken ambtenaren, in het licht van het naar voren
gekomene, concluderen dat het afbreukrisico van strafrechtelijk optreden te
pessimistisch is ingeschat; het uiteindelijke strafrechtelijke onderzoek dat
tot de ondergang van TCR leidde, heeft de continuïteit van de inzameling en
de verwerking geen moment in gevaar gebracht. Voorts moet worden geconcludeerd dat het uitblijven van een stevige reactie een legitimerende werking
heeft gehad en vermoedelijk een steeds verder afglijden van het bedrijf tot
gevolg heeft gehad.
De strategie die het toezicht ten opzichte van het bedrijf hanteerde, was geent op positieve verwachtingen ten aanzien van de goede wil en de bereidheid tot medewerking van de onderneming. Drie belangrijke meetpunten
voor de naleving vormden de staat van de installatie, de controle op wat er
werd geloosd en (pas in de jaren negentig) de administratieve verantwoording. Op de laatste twee punten bleek het bedlijf in staat de toezichthouders
om de tuin te leiden. Op het eerste punt kon moeilijk worden opgetreden,
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omdat de installatie grotendeels door de overheid was voorgeschreven en
deels onder toeziend oog van de overheid was ontwikkeld. Nog opvallender
is het dat op duidelijk aanwijsbare risicofactoren als het vermengen en/of
verdunnen van afval en de export van afval in de praktijk nauwelijks controle
werd uitgevoerd.
Hiermee komt vanzelf de vraag aan de orde welke opstelling de overheid in
de toekomst zal moeten kiezen ten aanzien van bedrijven in de scheepsafvalstoffenbranche en met welke risico's zij rekening dient te houden. In dat
kader zullen in dit hoofdstuk de volgende aspecten nader worden verkend:
- de gebruikte maskeringsmethoden en de grenzen aan het toezicht;
- de wijze waarop de overheid de markt trachtte te reguleren en de wijze
waarop dit beleid werd geëvalueerd;
- de te verwachten ontwikkelingen in de markt en de consequenties voor
toekomstige regulering;
- certificering, audits en bedrijfsinterne milieuzorgsystemen.
6.1

Maskeringsmethoden en de grenzen aan het toezicht

Een van de meest opvallende aspecten aan de TCR-zaak is ongetwijfeld het
ruime gebruik van maskeringsmethoden. Door de jaren heen heeft het bedrijf, reagerend op (controle-)initiatieven van overheden, een ruim pakket
van maatregelen getroffen om haar bedrijfsvoering aan het oog van toezichthoudende instanties te onttrekken.
De gebruikte methoden werden in hoofdstuk 4 ingedeeld in vier categorieën:
sociaal-organisatorische, administratieve, technische en `overige' methoden. Naast de duidelijk als `maskeringmethoden' aan te merken werkwijzen,
kwam een aantal andere factoren naar voren die de taak voor toezichthouders aanzienlijk compliceren, maar niet noodzakelijk bewust als maskering
zijn gebruikt. Wel zijn ze in principe geschikt om- als zodanig te worden gebruikt en zouden ze op andere plaatsen met dit doel kunnen worden gehanteerd. Het betreft zaken als het lange tijd opslaan van afvalstoffen, het opbulken ervan en het opslaan in niet-geëtiketteerde vaten; hierdoor is de
verwerking van ontvangen afvalstoffen moeilijk te volgen.
Het opsporen van maskeringsmethoden maakt geen onderdeel uit van de
normale taak die toezichthouders bij bedrijven uitvoeren. Veeleer is het zo
dat vaste methoden voor het uitvoeren van controles worden gehanteerd,
deels volgens afspraken tussen het bedrijf en de toezichthoudende instantie.
Daarmee neemt de voorspelbaarheid van het toezicht, alsmede de moge-
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lijkheden tot maskering, toe. Het verdient daarom aanbeveling de controlemethoden regelmatig te variëren en te herijken. Voorts zou men, zeker bij
enigszins verdachte bedrijven, wat meer alert kunnen zijn op het gebruik
van maskeringsmethoden; in zekere zin zijn de gehanteerde maskeringsmethoden net zo voorspelbaar als de gehanteerde controlemethoden. Zo zou
het regelmatig zoek zijn van gevraagde documenten minstens enige argwaan
mogen wekken, evenals een voorkeur om bij afnemend getij te lozen. Ook is
door zowel ex-werknemers als toezichthouders gesignaleerd dat betere communicatie tussen toezichthouders en werknemers op uitvoerend niveau
broodnodig is.
Tegelijkertijd kan niet worden verwacht dat uit het normale toezicht bij
bedrijven een compleet beeld van gehanteerde methoden kan worden verkregen. Om valsheid in geschriften op te sporen, zal het over het algemeen
nodig zijn verder te kijken dan de standaarddocumenten en vaak aanzienlijke hoeveelheden documenten met elkaar te vergelijken. Dit gebeurt in
praktijk bij zogenaamde diepgaande controles: gecoordineerde acties waarbij de toezichthouders in enkele dagen tijd uitgebreide administratieve en
technische controles verrichten. Voor technische maskeringsmethoden zal
de zaak vaak nog gecompliceerder liggen; deze kunnen veelal niet worden
opgespoord zonder de bedrijfsprocessen gedeeltelijk stil te leggen. Dergelijke zware methoden zullen slechts onder zeer bijzondere omstandigheden
kunnen worden gebruikt.
6.2

Regulering van de markt en de evaluatie van beleid

De overheid heeft op verschillende manieren getracht de markt van scheepsafvalstoffen te reguleren. Bijvoorbeeld door havens aan te wijzen waar een
HOI moest worden gerealiseerd en vervolgens de bedrijven die belangstelling
hadden voor de realisering van die HOI, te toetsen op het bezit van een WCAvergunning. Via het reguleren van de toetreding kon de overheid eisen stellen die in een werkelijk vrije markt ondenkbaar zijn; het betreft de verplichting alle aangeboden scheepsafvalstoffen te accepteren, de verplichting om
tarieven te melden en de opgelegde zorg om de wachttijden voor schepen zo
veel mogelijk te beperken. In ruil daarvoor konden de ondernemers opereren in een afgeschermde markt en konden zij subsidies verkrijgen bij investeringen.
In de jaren negentig is via de SAB-regeling ook een begin gemaakt met stimuleringsmaatregelen voor ontdoeners. Onder deze regeling is het voor binnen-
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vaartschippers mogelijk hun bilge-olie gratis in te leveren. De overheid
neemt daarbij een deel van de kosten voor haar rekening.
Maakt men de balans op, dan kan worden vastgesteld dat de door de overheid gewenste structuur van inzameling en verwijdering inderdaad is opgebouwd. Dat het ondanks de toetsing bij toetreding niet is gelukt ondernemers met een bedenkelijke staat van dienst buiten de deur te houden, is
gezien het schimmige verleden van de branche51 en de afwezigheid van een
juridische basis daarvoor niet verwonderlijk te noemen. Geen van de bedrijven die in Rotterdam om een toewijzing streden, was van onbesproken gedrag.
Een respondent in overheidsdienst stelde in één van de gesprekken dat 90%
van de vandaag beschikbare HOI-capaciteit door de overheid is betaald. Een
aanzienlijk deel van die capaciteit wordt door de ondernemers voor andere
commerciële doelen aangewend, waarmee de overheid ook andere dan de
bedoelde bedrijfsactiviteiten financierde. Daarmee tekent zich het volgende subsidiescenario af: (1) op basis van optimistische groeiverwachtingen
wordt subsidie aangevraagd voor het realiseren van een ruime produktiecapaciteit, (2) de groei blijft uit, het bedrijf kampt met onderbezetting en
slechte financiële resultaten, en (3) om de continuïteit van het bedrijf te
waarborgen, staat de overheid het gebruik van de produktiecapaciteit voor
andersoortige bedrijfsactiviteiten toe. De creatieve ondernemer zal in dit
scenario onverwachte mogelijkheden herkennen. Het valt overigens niet aan
te tonen dat TCR het geschetste scenario bewust heeft gevolgd; de effecten
die het in de jaren tachtig geïntroduceerde overheidsbeleid op de afgifte van
scheepsafvalstoffen zou hebben, viel moeilijk te voorspellen. Het is goed
mogelijk dat de optimistische voorspellingen van TCR in lijn waren met
verwachtingen binnen de overheid.
De overheid heeft zich bij de regulering van de markt en de evaluatie van het
gevoerde beleid sterk gericht op de meldingscijfers van afgifte en ontvangst
van scheepsafvalstoffen. Zoals uit de TCR-zaak naar voren is gekomen, heeft

51

In eerdere hoofdstukken werden genoemd: dodelijke ongevallen, de wildgroei aan inzamelaars
in de jaren zeventig, Illegale werknemers en de strafrechtelijke onderzoeken tegen verschillende grote bedrijven op deze markt. In de Nederlandse literatuur is van het werk in de tankercleaning een fraaie sfeertekening te vinden (Biesheuvel, 1972).
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men zich met die cijfers zand in de ogen laten strooien. Niet alleen zijn de
cijfers weinig betrouwbaar, een aanzienlijk deel van het ingezamelde afval is
uiteindelijk daar terechtgekomen waar men het niet wilde: in het water. En
zowel ex-werknemers van TCR als betrokken ambtenaren menen dat de
afvalverwerking van de gemiddelde HOI weinig effectiever is dan die bij TCR.
Wat de controle op de verwerking van het ingezamelde afval betreft, heeft
de overheid geen bijzondere maatregelen genomen. Klaarblijkelijk meende
men via het gebruikelijke handhavingsnetwerk HOI's die zich niet aan de
regels hielden, via bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties in het
gareel te kunnen houden. Wordt naar aanleiding van de TCR-zaak de balans
opgemaakt, dan mag geconcludeerd worden dat de handhaving deze taak
niet waar heeft kunnen maken. Doordat de uitgevoerde controles niet voldoende diepgravend waren en de toezichthoudende instanties onvoldoende
samenwerkten, kon men zich geen totaalbeeld van de problematiek vormen.
Belangrijker nog is het feit dat de wel geconstateerde overtredingen nauwelijks tot sancties leidden. De overheid verzuimde daarmee de grenzen van de
tolerantie aan te geven en maakte de handhaving vleugellam.
Waar in de meeste markten geldt dat de afnemers of de consumenten reclameren bij onvoldoende kwaliteit van produkten of diensten, is dat in de afvalverwerkingssector meestal niet het geval. Zeker voor afvalstoffen uit de
zeevaart is een vorm van ketenaansprakelijkheid geen haalbaar perspectief,
daar de ontdoener zich op het moment van verwerking meestal in andere
contreien zal bevinden en het jaren kan duren voordat de ontdoener opnieuw de haven bezoekt waar zij haar afvalstoffen heeft afgegeven. Indien
de overheid het als haar taak ziet een doelmatige verwerking van afvalstoffen
te bewerkstelligen, dient zij de rol van kwaliteitscontroleur op zich te nemen
en dusdanige organisationele arrangementen te creëren dat zij de controlerende taak op adequate wijze kan uitvoeren.
6.3

Het dilemma van regulering of een vrije markt

Uit de vorige paragraaf blijkt dat zowel aan het toezicht, als aan het vervolgtraject van sancties hoge eisen moeten worden gesteld, wil men gedragingen
als die van TCR adequaat signaleren en van een passende reactie voorzien.
Het verdient dan ook aanbeveling dat de ministeries van V&W en VROM het
gehele arrangement van regulering, subsidiëring, controle en sanctionering
in onderlinge samenhang evalueren. Als toetsingscriteria dienen daarbij niet
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alleen de effectiviteit van de inzameling en de aan het gekozen arrangement
verbonden kosten te worden beschouwd, maar ook de afbreukrisico's. Het
gaat daarbij vooral om de effectiviteit van de verwerking en de afvoer en de
daaraan verbonden controle- en beheersingsmogelijkheden, alsmede om
controle op de aanwending van subsidiegelden. Bovendien zullen ontwikkelingen in de markt daarbij in ogenschouw moeten worden genomen. In paragraaf 2.7 werd gesignaleerd dat de scheepsafvalstoffenmarkt in volume zal
gaan afnemen en het aangeboden afval geconcentreerder wordt. Het betekent dat de bestaande HOI-installaties, ontwikkeld voor de verwerking van
waterige afvalstromen, in toenemende mate ongeschikt zullen zijn om het
aangeboden afval te verwerken. Voorts moet ten aanzien van de verwerking
een ontwikkeling worden verwacht van branchespecialisatie naar specialisatie op afvalsoort. De verwerking van scheepsafvalstoffen zal onderdeel
worden van het dienstenpakket van grote niet-branchespecifieke afvalverwerkende bedrijven die internationaal actief zijn.
Deze ontwikkelingen roepen de vraag op in hoeverre specifieke regulering
van de scheepsafvalstoffenmarkt in de toekomst wenselijk en/of noodzakelijk zal zijn. In het resterende deel van deze paragraaf worden de belangrijkste uitgangspunten van het gevoerde beleid opnieuw beschouwd in het licht
van de casus.
Toetreding tot de markt
In paragraaf 6.2 werd geconcludeerd dat de overheidscontrole op de toetreding tot de markt niet heeft kunnen voorkomen dat ondernemers met een
enigszins bedenkelijke reputatie de markt betraden; een wettelijke basis
daartoe ontbreekt immers. Zeker met het intreden van een fase van overnames en het opgaan van HOI's in grotere conglomeraten lijkt daadwerkelijke controle op wie toetreden onmogelijk.
Naast de vraag wie tot de scheepsafvalstoffenmarkt zou worden toegelaten,
speelden ook overwegingen met betrekking tot het aantal toe te laten bedrijven een rol. Een beperkte toetreding kon de verwerking van scheepsafvalstoffen voor ondernemers aantrekkelijk maken en stelde de overheid in staat,
eisen te stellen die in een vrije markt ondenkbaar zijn. De kern daarvan
vormde de stofzuigerfunctie: een verplichting tot inname van alle scheepsafvalstoffen, ook als deze economisch onaantrekkelijk was.

Vrije markt en regulering

103

De stofzuigerfunctie
Bij de ontwikkeling van het huidige arrangement van overheidsvoorschiften
en -maatregelen vormde de stofzuigerfunctie de kern. Om zo min mogelijk
afval in het water te laten verdwijnen, dienden de HOI's al het aangeboden
afval te accepteren, ongeacht de vraag of men het op rendabele wijze zou
kunnen verwerken. De HOI's mochten zich niet beperken tot'de krenten uit
de pap. De betekenis van de stofzuigerfunctie is onder normale omstandigheden gering. De aangeboden stoffen worden geanalyseerd en op basis daarvan wordt de prijs vastgesteld; moeilijk verwerkbare stoffen zullen tot hoge
prijzen leiden. De ontdoener is niet verplicht zijn afvalstoffen bij de desbetreffende HOI af te geven. Indien pas later verontreinigingen worden ontdekt die bij de eerste analyse (indien die heeft plaatsgevonden) verborgen
bleven, ligt het probleem bij de HOI. Deze mag de ontvangen stoffen niet
retourneren. Zij staan voor de keuze verlies te leiden op de partij of deze te
laten 'verdwijnen' (bijvoorbeeld door mengen). Indien er onvoldoende 'krenten' in de pap zijn te vinden, zal de neiging om de laatstgenoemde optie te
kiezen, groter zijn. Een andere lastige situatie ontstaat als niet-verwerkbaar
chemisch afval wordt aangeboden, maar de HOI niet over opslagcapaciteit
beschikt; de HOI is immers verplicht het afval te accepteren.
Naast deze zwakke kanten (het feit dat ontdoeners kunnen afzien van afgifte
van 'duur' afval en het risico van het laten verdwijnen van afval) heeft de stofzuigerfunctie tot gevolg dat de aard en de omvang van de afvalpartijen die
onder de markt zweven, onduidelijk blijft. Daarmee mist de overheid een
belangrijk signaal.
De ontwikkeling in het aanbod in de richting van kleinere, meer geconcentreerde partijen betekent dat een toenemend deel van het aanbod niet meer
geschikt zal zijn voor verwerking in de standaardinstallaties (ontwikkeld
voor de verwerking van waterige afvalstromen). Het wordt daarmee van
belang, de voor- en nadelen van de stofzuigerfunctie opnieuw af te wegen
en aandacht te besteden aan de risico's die aan dit arrangement kleven.
Subsidiëring
De overheid heeft de opbouw van de verwerkingsstructuur gestimuleerd via
forse subsidies. Deze subsidiëring vond inrichtingsgewijs plaats. De overheid
had een actieve rol in de ontwikkeling van installaties en dat maakte het optreden tegen gebleken gebreken ervan moeilijk. Als overtredingen werden
geconstateerd, wezen ondernemers op het feit dat hun installatie volgens
richtlijnen van de overheid was ingericht en met financiële steun van de
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overheid was gebouwd. Inmiddels wordt een aanzienlijk deel van de met
overheidssubsidie opgebouwde verwerkingscapaciteit door de ondernemers ingezet voor andere commerciële doeleinden dan de verwerking van
scheepsafvalstoffen.
In de jaren negentig is naast de inrichtingsgebonden subsidie een systeem
van stroomsgewijze subsidie geïntroduceerd: de SAB-regeling. Voordeel van
dit type regelingen is dat ze voor de overheid meer sturingsmogelijkheden
en meer flexibiliteit bieden; de hoogte van de subsidie kan naar behoefte
worden bijgesteld en de subsidiëring kan aan een beperkte termijn worden
gekoppeld. Overigens behoeft de fraudegevoeligheid van dergelijke regelingen aandacht.
Consequenties
Al met al biedt het systeem van stroomsgewijze subsidie, zeker gezien ontwikkelingen op de aanbodzijde van de markt, een interessant alternatief
voor het huidige beleidsarrangement van inrichtingsgebonden maatregelen.
Specialisatie van de verwerking naar type afvalstroom lijkt vanuit milieuoogpunt een gunstige ontwikkeling, die door branchespecifieke maatregelen
eerder zal worden vertraagd dan zal worden gestimuleerd. Juist in een omgeving van vrije concurrentie zullen ondernemers genoodzaakt zijn, te innoveren en zich te profileren. De ontwikkeling van specifieke installaties voor de
verwerking van bijvoorbeeld geconcentreerde olie-waterstromen zal aantrekkelijker worden indien ondernemers zich niet alleen tot scheepsafval
hoeven te beperken. De gesignaleerde opkomst van grote niet-branchespecifieke afvalverwerkers sluit hierbij aan.
De vraag moet worden gesteld wat er in een situatie van vrije concurrentie
zal gebeuren met'lastige' afvalstromen, bijvoorbeeld stromen die verschillende ernstige verontreinigingen bevatten. Het meest eenvoudige antwoord
is dat verwerkers dit afval slechts zullen accepteren indien de aanbieder een
hoge prijs betaalt, gebaseerd op de reële verwerkingskosten en een winstmarge. Het grootste risico lijkt er in te zijn gelegen dat dergelijke stoffen, vanwege de hoge kosten, niet worden aangeboden. Wat dat betreft, verandert er
niets ten aanzien van de situatie onder de stofzuigerfunctie.
Rest het probleem van toezicht en controle op de verwerking. In hoofdstuk 5
bleken manco's ten aanzien van de vergunningen, de handhavingsstrategiën
en de uitvoering van het toezicht. In algemene zin kan worden gesteld dat de
vergunningen goede handgrepen dienen te bieden voor het toepassen van
sancties bij overtredingen en dat de handhavingsstrategie wordt gebaseerd
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op de belangrijkste risicofactoren, zoals het mengen van afval en de illegale
export ervan. Daarbij dient aandacht te worden geschonken zowel aan een
heldere administratieve verantwoording als aan de toetsing of de verwerking
in de praktijk overeenkomt met die in de administratie.
Een geheel andere optie die in gesprekken met toezichthouders naar voren
kwam, was die van publiek-private organisaties, waarbij de overheid meer
`van binnen uit' zou kunnen controleren. Bij deze optie wordt voortgebouwd
op het huidige beleidskader. Het veronderstelt ten minste een continuering
van het beleid ten aanzien van beperkte toetreding; de overheid kan immers
onmogelijk met alle afvalverwerkers tot public-private partnerships komen.
6.4

Certificering, audits en bedrijfsinterne milieuzorg

In de afgelopen jaren is door de overheid steeds meer aandacht geschonken
aan alternatieven voor de traditionele methoden van handhaving en toezicht
in de vorm audits, certificering en bedrijfsinterne milieuzorg. Aan de hand
van de casus is een waarschuwing hierbij op zijn plaats. Bij TCR heeft op initiatief van de overheid een audit plaatsgevonden, het bedrijf is gecertificeerd
door de NVCA en volgens ISO-9001. Ook was er een systeem van bedrijfsinterne milieuzorg dat bij de genoemde audit als één van de beste in Nederland
werd bestempeld. Hierop concludeerden toezichthouders dat het bedrijf op
de goede weg was. Blijkbaar kon het bedrijf via de genoemde methoden een
werkelijkheid voorspiegelen die weinig relatie had met het feitelijke handelen.
De overheid dient zich de betekenis van de genoemde methoden goed te
beseffen. Ze zijn ongetwijfeld bruikbaar als hulpmiddel voor een bedrijf dat
haar milieuproblemen wenst te beheersen. Ze zijn echter niet bruikbaar als
indicatie voor een milieuhygiënisch verantwoorde bedrijfsvoering of voor
het nalevingsgedrag.
Het is wellicht goed te wijzen op de consequenties van de in hoofdstuk 2
genoemde karakteristieken van de afvalstoffenmarkt. Daar werd gewezen op
het feit dat er vanuit de markt zelf nauwelijks controle is op de kwaliteit van
de verwerking; anders dan bij `nuttige' produkten of diensten zijn er geen
afnemers die protesteren als ze een slecht produkt kopen of daar schade van
ondervinden. De werking van de kwaliteitscertifering via de populaire ISO9000-serie is goeddeels gebaseerd op de daaraan verbonden produktaansprakelijkheid. Fabrikanten zijn niet alleen verplicht ondeugdelijke produkten
terug te nemen, maar moeten ook alle schade die ontstaat ten gevolge van
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het niet goed functioneren van hun produkten, vergoeden. Zo is certificering
dus niet alleen een commercieel aantrekkelijk uithangbord, maar vormt het
handelen volgens de beschreven procedures ook een zorg voor het bedrijf.
De aansprakelijkheid maakt overheidscontrole minder noodzakelijk. Bij de
verwerking van afvalstoffen is dit mechanisme echter onwerkzaam bij gebrek
aan eindgebruikers; het milieu protesteert niet als het door ondeugdelijke
verwerking schade wordt aangedaan.
Niettemin leidt het onderkennen van het aansprakelijkheidsmechanisme tot
een interessante optie met betrekking tot de milieucertificering: ook hierbij
zou aan certificering een verregaande vorm van aansprakelijkheid kunnen
worden gekoppeld. Het zou de toezichthoudende taak van de overheid aanzienlijk kunnen verlichten en de mogelijkheden tot snelle bijsturing kunnen
vergroten.

7

Slotbeschouwing
In hoofdstuk 1 is de probleemstelling bij deze casus als volgt geformuleerd:
'Welke leerelementen biedt de TCR-zaak met betrekking tot de verschijningsvormen van milieucriminaliteit en welke risico's kunnen uit de casus worden
afgeleid met betrekking tot (tekortkomingen in) de huidige (milieu)regelgeving en de organisatie en werkwijze van het handhavingsnetwerk?' In dit
hoofdstuk wordt de balans opgemaakt. Allereerst wordt een samenvatting
gegeven van de verschijningsvormen van milieucriminaliteit, zoals die uit de
casus naar voren komen (paragraaf 7.1). Vervolgens wordt ingegaan op het
beleidskader ten aanzien van de havenontvangstinstallaties (paragraaf 7.2)
en de organisatie en werkwijze van het handhavingsnetwerk (paragraaf 7.3).
7.1

De verschijningsvormen van milieucriminaliteit

Het criminele handelen vond plaats in het kader van de uitoefening van
organisatorische taken in een bedrijfsproces dat in eerste instantie niet het
plegen van delicten tot doel had. TCR kan, in het licht van gangbare juridische en criminologische definities, worden getypeerd als een criminele organisatie die zich schuldig maakte aan organisatiecriminaliteit. Het gronddelict waaraan het bedrijf zich schuldig maakte, is het zich op illegale wijze
ontdoen van chemische afvalstoffen. Dit gronddelict was omgeven door een
uitgebreid arsenaal van maskeringsmethoden, waaronder instrumentele
delicten als valsheid in geschrifte en het manipuleren van monsternemingsapparatuur. Het onderzoek maakt duidelijk dat TCR zich bediende van sociaal-organisatorische, administratieve en technische methoden en voorts
slim gebruik maakte van natuurlijke omstandigheden, door bijvoorbeeld
's nachts en bij hoog water te lozen.
Wat de bedrijfsvoering betreft, bestond er een grote discrepantie tussen formele regels en procedures en het feitelijke handelen. Via directe aansturing
werd bewerkstelligd dat niet volgens de formele regels werd gewerkt, maar
een werkelijkheid werd gecreëerd waarin milieuhygiënisch verantwoord
handelen ondergeschikt was aan het maximaliseren van het geldelijk gewin
of het beperken van verliezen.
Bij TCR werd geen gebruik gemaakt van fysiek geweld. Evenmin zijn samenwerkingsverbanden aangetoond met andere criminele organisaties. TCR
deed zaken met veel bedrijven, deels bonafide, deels malafide. Tot de meer
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opvallende partners behoren afvalmakelaars en koppelbazen die in goedkope illegale arbeidskrachten voorzien. Bij onderhandelingen met de overheid en met grote industriële bedrijven speelden enkele gerespecteerde personen uit de politiek en het bedrijfsleven een belangrijke rol. Mede via hen
wist TCR een respectabel imago te verkrijgen.
Ook was een belangrijke rol weggelegd voor de (extern-)juridisch adviseur
en de accountant van het bedrijf. De casus doet de vraag rijzen waar de
taak van adviseurs ophoudt. In ten minste enkele gevallen zijn door deze
adviseurs rechtstreeks opdrachten gegeven aan werknemers van TCR. Door
de verdediging is aangevoerd dat het feit dat de adviseurs geen bezwaar
maakten tegen bepaalde handelwijzen, voor de gebroeders Langeberg een
legitimerende werking heeft gehad. Bij hen kon de indruk ontstaan dat hun
manier van zaken doen geoorloofd, of ten minste niet ongebruikelijk was.
Wat de houding van de broers Langeb erg ten opzichte van hun bedrijf betreft, valt op dat zij zich ondanks de expansie van de onderneming als kleine
zelfstandigen bleven gedragen. Dat blijkt ondermeer uit het feit dat zij in
plaats van bevoegdheden te delegeren, hun werknemers direct bleven
aansturen, zelfs nadat er een holding was opgericht. Daarbij bouwden zij
een opmerkelijke reputatie op van kwajongensstreken en verregaand informeel gedrag. Voorts zagen zij, blijkens hun niet-verantwoorde kasopnames,
het bedrijf als portemonnaie waar naar behoefte geld uit kon worden gehaald.
Op dit punt moet wel op een opvallend verschil worden gewezen in de opstelling van de broers naar TCR ten opzichte van hun opstelling naar de
werkmaatschappijen TCA en Euroclean. Bij TCR was de bemoeienis van de
broers veel intensiever en juist dit bedrijf komt uit het strafrechtelijke onderzoek als beerput naar voren. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat TCA
de historische basis van het familiebedrijf vormde. TCA vormde dan het modelbedrijf, 'de etalage', terwijl bij TCR feitelijk het geld werd verdiend. Een
andere mogelijke verklaring is dat TCA (en Euroclean) over een meer capabele en mondige leiding beschikte, die zich actief (en met succes) tegen de
bemoeienis van de Langebergen en het gebruik van illegale methoden verzette. Een derde verklaring luidt dat de illegale lozingen in Rotterdam plaatsvonden omdat ze daar, dankzij de getijdewerking in de haven, beter vielen te
maskeren dan in Amsterdam.
Als belangrijkste 'trucs' waarmee revenuen uit milieucrimineel handelen
werden verkregen, kunnen de volgende worden genoemd.
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- De langdurige opslag van afvalstoffen waarvoor verwerkingskosten zijn
betaald; dit verschaft werkkapitaal.
- Het verkrijgen van inkomsten uit niet-verleende diensten. Ontdoenèrs
betaalden voor een verantwoorde verwerking, die in werkelijkheid niet
plaatsvond. Op verschillende manieren ontdeed men zich van deze stoffen: door direct te lozen, door export met valse documenten of door het
vermengen of verdunnen. Naarmate de concentraties van chemisch afval
lager worden, wordt de verwerking goedkoper. De concentraties kunnen
zover worden verlaagd dat niet langer van chemisch afval sprake is. Ook
kan door vermenging afval worden `opgewerkt' tot niet-in-Nederlandverwerkbaar-afval. Er kan dan een exportvergunning worden verkregen.
Ondanks dat er sprake is geweest van aantoonbaar milieucrimineel handelen, is er geen sprake van aantoonbare milieuschade. Deze schijnbare ongerijmdheid ontstaat doordat eenmaal geloosd afval niet meer traceerbaar
is. Het leidt tot de conclusie dat het milieu in dit geval meer gebaat is bij wetgeving die het milieuhygiënisch onverantwoord handelen strafbaar stelt dan
bij wetgeving die het veroorzaken van milieuschade strafbaar stelt.
7.2

Regelgeving en beleid ten aanzien van HOI's

TCR is ontstaan in het kielzog van internationaal en nationaal beleid dat gericht was op het tegengaan van verontreiniging van de zeeën. Via internationale afspraken verplichtte Nederland zich tot het realiseren van een inzamelstructuur voor scheepsafvalstoffen. Nieuwe en reeds bestaande wetgeving
schiepen het kader waarbinnen de zogenaamde HOI's dienden te opereren.
Het geheel van wetten en afspraken rond de HOI's wordt in deze studie aangeduid als het beleidsarrangement. Dat arrangement is een mix van regulering en vrije-marktdenken geworden. Tot de ingrediënten behoren een beperkte toetredingsmogelijkheid tot de markt, subsidiëring van inrichtingen
en regels met betrekking tot prijzen, de kwaliteit van de dienstverlening en
een verplichting tot dienstverlening. Voorts werd een principiële keuze
gemaakt, de exploitatie van de inrichtingen aan commerciële bedrijven over
te laten. In de loop der jaren is voor vele tientallen miljoenen guldens aan
subsidie aan de HOI's toegekend.
Naar aanleiding van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat het pakket van maatregelen alsmede de organisatorische inbedding ervan aan herijking toe is. Doordat bij de opbouw van de inzamel- en verwerkingsstructuur overcapaciteit ontstond, zijn de exploitanten hun installaties gaande-
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weg steeds meer voor andere commerciële activiteiten gaan inzetten. Voorts
blijken de installaties verre van optimaal te functioneren. Toezichthouders
menen dat de gemiddelde HOI - beoordeeld op milieurendement - weinig
effectiever is dan TCR. Met betrekking tot die effectiviteit is het opmerkelijk
dat het beleid tussentijds is geëvalueerd aan de hand van een deelbelang
(de inzamelstructuur, met inzamelcijfers als indicator) en niet op het hoofdbelang, het milieu. Op signalen uit het veld waaruit kon worden opgemaakt
dat er juist bij de verwerking van het afval veel misging, werd door de betrokken departementen niet adequaat gereageerd. Er is uit die hoek zelfs sprake
geweest van verzet tegen het strafrechtelijke aanpakken van overtreders omdat men vreesde dat de inzamelstructuur zou worden aangetast.
Op basis van de tekortkomingen in het beleidsarrangement en de veranderende marktsituatie zijn maatregelen van de ministeries van V&W en van
VROM wenselijk. De casus leidt tot de conclusie dat de huidige uitgangspunten van het beleid, de vergunningen en de handhavingsstrategie onvoldoende uitzicht bieden op een effectieve verwerking van scheepsafvalstoffen in
de nabije toekomst.
7.3

Organisatie en werkwijze van het handhavingsnetwerk

Een belangrijk deel van de problemen in de handhaving is terug te voeren op
de verdeling van de departementale verantwoordelijkheden. Op de inzameling en verwerking van scheepsafvalstoffen is een fiks aantal wetten van toepassing, waarvan de WvvS, de WCA (in 1993 opgegaan in de WM) en de WVO
de belangrijkste zijn. Het departement van V&W speelt een belangrijke rol
vanuit haar verantwoordelijkheden ten aanzien van maritieme zaken en de
waterkwaliteit, het departement van VROM is een belangrijke actor vanuit
haar verantwoordelijkheid met betrekking tot milieubeheer.
De versnipperde wetgeving stelt hoge eisen aan de afstemming tussen de
betrokken departementen. De afstemmingsproblematiek zet zich voort in de
vergunningverlening en het toezicht op de naleving van die vergunningen.
De taken die hier uit voortvloeien, zijn ondergebracht bij verschillende
organisaties en daarbinnen weer bij verschillende afdelingen. Het is in dat
licht niet verrassend dat geconstateerd wordt dat toezichthouders zich nooit
een compleet beeld konden vormen van de problematiek rond het bedrijf. Al
is met de WM en de vorming van WGR-regio's een betere basis voor samenwerking geschapen, de problemen zijn goeddeels inherent aan de geldende
departementale indeling en zullen om blijvende aandacht vragen.
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Ten aanzien van de vergunningssituatie bleek dat de vergunningen een aantal niet nauwkeurig gedefinieerde begrippen en vrijheden bevatten die een
belemmering vormden bij het optreden bij onwenselijke situaties. Hoewel
het bedrijf in het kader van zowel de WVO- als de WCA-vergunning diende
aan te geven op welke wijze haar bedrijfsproces controleerbaar was, werd die
helderheid in praktijk niet verkregen. Het bedrijf stuurde de handhavende
instanties weliswaar een voorstel toe, maar deze toetsten de voorstellen niet
op bruikbaarheid.
Het traject van vergunningverlening kan traag worden genoemd. TCR kon
pas in 1989 - vier jaar na de aanwijzing als HOI - over haar vergunningen beschikken. Bij TCA was de situatie, dankzij de eerder genoemde afstemmingsproblematiek,. nog dramatischer. De in 1989 verstrekte WCA-vergunning werd
vernietigd, omdat erin werd verwezen naar een nog niet gereedgekomen vergunning,voor de HW en de WLV. Uiteindelijk ontving het bedrijf in 1993 zijn
WCA-vergunning.

In schril contrast tot de vergunningverlening met betrekking tot de WCA en
de WVO staat het schijnbare gemak waarmee aan TCR exportvergunningen
werden verleend. Gebleken is ondermeer dat in één keer toestemming werd
verleend voor duizenden transporten, ver boven de werkelijke behoefte.
Voorts bleek de directie Afvalstoffen (VROM) er geen bezwaar tegen te hebben dat onder de vergunning ook afval van andere bedrijven werd geëxporteerd. De controle beperkte zich tot administratieve controle van aangeleverde gegevens. Onder dergelijke condities bestaat een aanzienlijk risico op
fraude.
Ook de vertaalslag van vergunningen naar handhavingsacties laat te wensen over. De controles die in de jaren tachtig werden uitgevoerd, waren
voornamelijk gericht op de lozingsnormen en de staat van de installatie. In
de jaren negentig kwamen daar administratieve controles bij. Van gerichte
aandacht voor risicofactoren als 'mengen' en 'export' is echter nooit sprake
geweest.
Tot slot is de praktische uitvoering van het toezicht op TCR bezien. Het bedrijf trachtte de toezichthouders 'in te pakken' maar legde ze geen belemmeringen op. Naar wordt vermoed, werden regelmatig documenten 'op
maat' vervaardigd naar aanleiding van vragen van toezichthouders. Ondanks
de vrijheid die toezichthouders kregen, was het voor hen moeilijk om zicht
te krijgen op het handelen van het bedrijf. Oorzaken daarvoor liggen in de
bedrijfsvoering, de fysieke inrichting, de kwaliteit van de administratieve
verantwoording en het ruime arsenaal van maskeringsmethoden. Zowel
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ex-werknemers als toezichthouders uiten kritiek op het feit dat er weinig
contact was tussen toezichthouders en de werkvloer. Volgens ex-werknemers
zouden toezichthouders nogal eens belemmerd worden door een te theoretische blik en een gebrek aan voeling met de praktijk.
Door toezichthouders is gewezen op de beperkingen ten aanzien van de toepasbaarheid van monsterneming. Hoewel onmisbaar bij het aantonen van
verschillende delicten, staan de kosten en de traagheid bij analyse het veelvuldig toepassen van deze methode in de weg. Daarmee blijkt een van de
belangrijkste instrumenten van het toezicht in praktijk slechts beperkt bruikbaar.
Naar aanleiding van de door TCR gebruikte maskeringsmethoden dient te
worden gewezen op de noodzaak tot variatie in controlemethoden: hoe meer
voorspelbaar de methode is, des te gemakkelijker is de maskering. Tevens
wijzen we erop dat de mogelijkheden om via het reguliere toezicht maskeringsmethoden te ontdekken, beperkt zijn.
Ten aanzien van het gebruik van alternatieve beleidsinstrumenten als certificering, audits en BIM's noodt de casus tot een forse waarschuwing. TCR was
ISO- en NVCA-gecertificeerd en uit een audit die mede vanuit de provincie
was geïnstigeerd, kwam het BIM van het bedrijf als een van de beste in
Nederland naar voren. Ten onrechte concludeerden handhavers hieruit dat
het bedrijf op de goede weg was. In tegenstelling tot wat wel eens gemakkelijk wordt aangenomen, geeft geen van de genoemde instrumenten een
indicatie voor nalevingsgedrag. Bovendien blijkt uit de casus dat het opzetten van milieuzorgsystemen en het streven naar certificering geen enkele
garantie biedt voor een werkelijke zorg voor het milieu.

Summary

The TCR file
Ten years of deception
This is a case study on the criminal actions of the company Tankcleaning
Rotterdam (TCR). This company, whose core.business was the collection and
processing of waste from ships, was subsidized by the Dutch government
as the result of a policy directed towards the prevention of pollution of the
seas and inland waterways. Instead of legally and safely processing the
waste, TCR disposed of large quantities directedly into the water, or exported
it with falsified documents. The executives and several employees of the
company were convicted in court of various criminal activities, including
fraud and participating in a criminal organization.
The first objective of this study is to contribute to the knowledge of the manifestations of environmental crime, by providing a thorough description of
the case. The second objective is to draw consequences for future policies
regarding waste disposal from ships.
In the analytical framework of the study three perspectives were used: the
market, the internal organization of the company and the role of government organizations. From each of these perspectives, explanations are provided for the origination and continuation of the offences perpetrated by
TCR.

From a market perspective, the offence was facilitated by a Jack of internal
controls within the market. Having received the waste and being paid for
processing, TCR would increase its profits by reducing costs in processing
the waste. Since there were no final users of TCR's products, the fact that
their products did not meet quality standards went unnoticed. TCR organized a large range of deceptive activities to prevent detection by enforcement agencies. In contacts with government agencies, the company was
represented by people well respected in business and political circles.
Despite various signals that there were problems, the governement hesitated
to take action. The government had spent large amounts of money in creating a nationwide network of companies for the purpose of collecting and
processing waste from ships. Legal action against TCR, the key player in this
network, would damage the network as a whole. Furthermore, `the government' consists of a large number of bodies and agencies with various responsibilities. Lack of coordination and communication between these agencies
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prevented them from seeing the whole picture regarding TCR's criminal activity.
The research makes it clear that current policy and enforcement p'ractices
regarding waste disposal from ships does not guarantee safe processing of
this waste in the future. A change of policy is all the more desirable because
the nature of the waste to be disposed of is changing, and the existing processing-plants will no longer be able to treat this waste.

Résumé

Dossier TCR
Dix années d'imposture
Cette étude est une étude de cas des activités criminelles de l'entreprise
Tankcleaning Rotterdam (TCR). TCR était spécialisée dans la collecte et le
traitement des déchets de navires et recevait d'importantes subventions des
pouvoirs publics néerlandais dans le cadre d'une politique de prévention de
la pollution des eaux maritimes et intérieures. L'enquête judiciaire a montré
que l'entreprise, au lieu de traiter les déchets collectés de manière convenable, les rejetait en grande partie dans l'eau ou les exportait sur la base de
données falsifiées. Les dirigeants de TCR, ainsi que plusieurs employés, ont
été condamnés pour diverses activités criminelles, parmi lesquelles la fraude
et la participation à une organisation criminelle.
L'objectif de l'étude est, d'une part, de contribuer, grace à une description
sérieuse du cas, à une meilleure connaissance des différents aspects de la
criminalité écologique et, d'autre part, de tirer des conclusions pour la politique en matière de déchets de navires et sa mise en oeuvre à court terme. Le
cas de TCR a été étudié.sous trois angles différents: le marché, 1'organisation
interne de TCR et le róle des pouvoirs publics. Chaque perspective offre des
explications en ce qui concerne l'apparition et la continuation de la criminalité chez TCR.

L'étude du cas de TCR sous 1'angle du marché montre entre autres que les
infractions ont été facílitées par l'absence de mécanismes de controle sur le
marché. Après réception des déchets et paiement en vue de leur traitement,
chaque investissement réalisé par TCR sur le plan du traitement des déchets
en limitait la marge bénéficiaire. L'absence d'utilisateurs finals fit que personne ne signala que les produits ne répondaient pas aux exigences de qualité. L'entreprise élabora tout un arsenal de méthodes qui lui permettaient
de cacher ce qu'il advenait des déchets. Lors de contacts avec les pouvoirs
publics, TCR se faisait représenter par des personnes respectées dans le
monde des affaires et de la politique.
Malgré qu'ils aient été au courant de certains problèmes chez TCR, les pouvoirs publics ont attendu longtemps avant de prendre des mesures. Cette
attente s'explique, d'une part, par la peur de voir s'effondrer la structure de
collecte des déchets, dans laquelle d'importants investissements avaient été
réalisés, si cette importante entreprise était poursuivie en justice et, d'autre
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part, par le fait que les 'pouvoirs publics' consistaient en un grand nombre
d'instances qui avaient à faire avec l'entreprise dans des domaines différents
et qui n'échangeaient pratiquement aucune information, ce qui, partant,
empêchait d'avoir une image complète des activités criminelles de TCR.
L'étude montre que la politique actuelle en ce qui concerne les déchets de
navires et la mise en oeuvre de vette politique n'offrent aucune garantie sur
le plan d'un traitement satisfaisant des déchets de navires à court terme. Un
changement de politique est d'autant plus souhaitable que la nature des
déchets de navires à traiter ne cesse d'évoluer et que les installations de traitement existantes s'avèrent de plus en plus incapables de traiter ces déchets.
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Tabellen
Tabel 1:

Afgegeven volume scheepsafvalstoffen In Nederland (in tonnen)

soort ontdoener

stoffen

volume
1991

binnenvaart

1993

bilgewater/bilge-olie

32.000

41.800

41.500

waswater

88.000

102.300

84.400

ballastwater

60.000

60.500

58.300

ladingrestanten

6.000

8.300

4.000

brandstofrestanten

3.000

6.800

2.500

11.000

13.200

3.900

198.000

232.900

194.400

overig
totaal

20.000

26.000

32.000

waswater

132.000

151.000

122.000

ballastwater

186.000

364.000

195.000

6.000

18.000

7.000

50.000

28.000

24.000

bilgewater/bilge-olie

zeevaart

1992

ladingrestanten
brandstofrestanten

83.000

7.000

15.000

totaal

446.000

594.000

395.000

totaal binnenvaart + zeevaart

644.000

826.000

589.400

overig

Bron: LMA

Tabel 2:

Aantal Inspecties en geconstateerde lozingsovertredingen van Marpol in
Nederlandse havens

overtreding

lozen olie

lozen chemicaliën bulk
Bron: CBS

inspecties
1990

1991

1992

1993

(N=2.420)

(N=2.277)

(N=2.449)

(N=2.269)

68

125

265

306

0

2

0

0
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Tabel 3:

Aantal jaarlijks binnengelopen zeeschepen en gemiddeld tonnage

jaar

aantal schepen

gem. tonnage

1990

45.389

421

1991

45.401

430

1992

44.508

442

1993

41.668

429

Bron: CBS

Tabel 4:

Omzetgegevens TCR over 1985 en 1990 in miljoenen guldens (afkomstig
uit de bedrijfsadministratie)

omzet

1985

1990

7,831

cleanen schepen auto's

11,199

sludge

-

848

stromen maritiem

-

4,983

stromen industrie

-

9,728

verkoop olieslobs

4,334

overige

totaal

Tabel 5:

2,100

speciale projecten
1,256

2,494

13,421

31,352

1992

Bedrijfsresultaten Langeberggroep (x f 1000)

resultaat

1989

1990

1991

omzet

36.403

50.227

57.218

57.349

brutoresultaat

23.682

29.829

36.001

33.660

winst voor belasting

1.443

2.877

4.289

2.646

winst na belasting

1.197

1.921

2.844

2.081

Bron: Jaarverslagen Langeberggroep
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Tabel 6: Bedrijfsresultaten TCR (x f 1000)
resultaat

1985

1986

1987

1988

1989

1990

omzet

13.412

1991

1992

1993

13.972

12.573

17.251

23.841

31.352

bruto

29.640

37.912

38.320

5.965

8.486

6.946

10.632

14.667

18.493

16.837

20.395

12.053

w.v.b.'

-1.439

-0.075

-2.088

-0.309

697

2.725

-1.040

2.652

-5.243

w.n.b.**

-1.439

-0.075

-2.088

-0.309

697

2.725

-1.040

2.652

-5.243

Winst voor belasting.
Winst na belasting.
Bron: Jaarverslagen TCR

Tabel 7:

Bedrijfsresultaten TCA (x f 1000)

resultaat

1989

1990

1991

1992

1993

29.254

16.980

15.900

omzet

1.171

21.171

brutowinst

1.015

11.015

18.362

11.929

10.955

-599

-599

4.192

-1.881

1.087

659

659

2.054

841

1.171

winst voor belasting
winst na belasting
Bron: Jaarverslagen TCA

Tabel 8:

Bedrijfsresultaten Euroclean (x f 1000)

resultaat

1992

1993

omzet

6.200

brutoresultaat

3.498

8.970

winst voor belasting

74

-0.665

winst na belasting

35

-0.665

Bron: Jaarverslagen Euroclean

14.789
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Overzicht van instanties
In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van (onderdelen van) overheidsinstanties die betrokken zijn bij wetgeving, beleid en handhaving ten aanzien van
de verwerking van scheepsafvalstoffen.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W)
Het verantwoordelijke ministerie voor de ~-wetgeving en de uitvoering van het
Marpol-verdrag.
Directoraat-generaal Scheepvaart en Maritieme zaken (DGSM)
Houdt zich bezig met de uitvoering van Marpol-annexen (onder andere controle'
en inspectie op lozingsapparatuur en ladingtanks) en is verantwoordelijk voor de
beschikbaarheid van H01's.
Rijkswaterstaat (RWS)
Verantwoordelijk voor de uitvoering van de WVO (toezicht en vergunningvoorbereiding). Regionale directies houden toezicht op de naleving binnen de regio. De
directie Noordzee neemt bovendien de WVZ voor haar rekening.
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwater (BIZA)
Technisch-wetenschappelijke dienst van RWS. Geeft adviezen ten aanzien van
zoetwaterbeheer, en met betrekking tot de zuivering van afvalwater, vergunningverlening, controle en handhaving van de vergunningvoorwaarden. Verricht analyses op monsters voor RWS en GHR.

Contactteam WVO
Bestaat uit medewerkers van de hoofddirectie RWS en RIZA, alsmede hoofden van
de afdeling Handhaving WVO van de regionale directies. Coordineert de uitvoering van het handhavingsbeleid; is belast met voorlichting, opleiding en instructie
voor opsporing en monsterneming.
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(VROM)
Het verantwoordelijke ministerie voor de WCA-wetgeving en verantwoordelijk voor
een adequate inzamel- en verwerkingsstructuur voor afvalstoffen.
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Hoofdinspectie Milieuhygiëne (HIMH)
De hoofdinspectie is belast met het staatstoezicht op de volksgezondheid en
meer specifiek met het toezicht op het milieu.
Regionale Inspectie Milieuhygiëne (RIMH)
Geeft technische en juridische inlichtingen met betrekking tot de handhaving van
milieuwetten en adviseert aangaande de handhaafbaarheid van vergunningen.
Heeft een toezichthoudende taak betreffende andere overheden bij het uitvoeren
van hun milieutaken, en draagt een primaire toezichthoudende taak ten aanzien
van HOI's en de WCA (tot maart 1993).

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM)
Doet onderzoek naar milieubelastende stoffen. Stelt de huidige milieukwaliteit
vast en doet voorspellingen aan de hand van beleidsscenario's. Verricht op aanvraag monsternames.
Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)
Het LMA registreert de 'meldingen gevaarlijk afval', waaronder scheepsafvalstoffen. Stond voorheen bekend als het bureau Meldingen WCA (BMWCA)
Internationaal Meldpunt Afvalstoffen (IMA)
Is vergelijkbaar met. het LMA, maar specifiek gericht op grensoverschrijdende
afvalstromen. Maakte vroeger deel uit van het BMWCA.
Provincie
Geeft vergunningen af voor die gevallen waarin zij als bevoegd gezag is aangewezen. Handhaaft onder andere de AW, de WCA (vanaf maart 1993) en de HW/WM.
Geeft uitvoering aan zowel preventieve controles als dwangmaatregelen.

Gemeente
Heeft vergunningverlenende en handhavende taken; beheert havens. Is verantwoordelijk voor de aanwijzing van Hol's.
Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR)
Het GHR houdt vanaf het water toezicht op havenbedrijven. Dit heeft een algemeen karakter en is niet toegespitst op specifieke bedrijven. Toezicht vindt zowel
's nachts als overdag plaats. Voor de scheepvaart neemt het GHR de toezichthoudende taak van DGSM waar en beschikt daartoe over een groep door DGSM
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opgeleide Marpol-inspecteurs. Met betrekking tot lozingen heeft het GHR een
opsporingstaak.
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)
Is belast met uitvoering van de milieuwetgeving voor gemeente en provincie. Stelt
vergunningen op en houdt toezicht in het kader van de WCA (vanaf maart 1993),
de HW en de WVL.

Huidige naam: DCMR Milieudienst Rijnmond.
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Tenlastelegging en uitspraak in eerste
aanleg
Het strafrechtelijke onderzoek naar de Langeberggroep heeft geleid tot vervolging van de drie gebroeders Langeberg en drie leidinggevenden van TCR. De
volgende feiten zijn daarbij ten laste gelegd:
het onttrekken van geld aan de onderneming op basis van valse declaraties;
1
2 deelname aan een criminele organisatie;
3 handelen in strijd met de WVO-vergunning: het lozen van bedrijfsafvalwater dat
niet aan de CZV-normen voldeed;
4 export van chemisch afval op basis van valse documenten;
5 overtredingen van de WCA-vergunning;
6 subsidiefraude op basis van valse documenten;
7 vervalsing van de jaarrekening door het niet vermelden van zwart uitbetaalde
lonen;
het in gevaar brengen van de openbare gezondheid subsidiair het lozen van
8
afvalstoffen op het oppervlaktewater;
9 onjuiste en/of onvolledige opgave van lozingen in verband met verontreinigingsheffingen.
De feiten 1, 2, 3, 4, 6, 8 subsidiair en 9 zijn door de rechtbank bewezen verklaard.
De feiten 1, 4 en 6 zijn strafbaar op basis van artikel 225 eerste lid WvSr., in
verbinding met artikel 51 WvSr. Feit 2 is strafbaar op basis van artikel 140 eerste
en derde lid WvSr. Feit 3 is strafbaar op basis van artikel 26 WVO en artikel 1
onder 2 (oud) Wet economische delicten (WED). Feit 8 is strafbaar op grond van
artikel 1 eerste lid WVO en artikel 1 onder 2 (oud) WED. Feit 9 is strafbaar op
grond van artikel 68 eerste lid in verbinding met lid twee (oud) van de Algemene
wet inzake rijksbelastingen en artikel 51 WvSr.
Niet bewezen verklaard werden de feiten 5, 8 primair en een deel van de onder 3
en 4 opgevoerde lozingen en transporten. Voor feit 7 werd de tenlastelegging
wegens onduidelijkheden nietig verklaard.
De rechtbank heeft in haar vonnis ondermeer de volgende overwegingen aangevoerd. Bij feit 3 voerde de verdediging als verweer dat de Nederlandse staat
medeverantwoordelijk was voor de ontstane situatie en dat de zuiveringsinstallatie werd gebouwd conform een door RIZA uitgedachte blauwdruk en conform
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de stand der techniek. Er zou sprake zijn van overmacht dan wel afwezigheid van
alle schuld. De rechtbank was echter van mening dat het bedrijf via haar acquisitie- en acceptatiebeleid en door het afvoeren van afval naar bedrijven die het wel
konden verwerken, de lozingseisen niet had hoeven overtreden.
De tenlastelegging met betrekking tot feit 5 had betrekken op een aantal door
TCR en een aantal door TCA verwerkte afvalstromen. Ten aanzien van de door TCR
verwerkte stromen oordeelde de rechtbank dat uit de vergunning niet kon worden
opgemaakt dat de verrichtte handelingen verboden waren; de begripsomschrijvingen waren daartoe te ruim. Zo verbood artikel 2 lid 1 van de WCA het bewaren
van niet door het bedrijf verwerkbare stoffen; in artikel 2 lid twee werd verwerken
gedefinieerd als het behandelen in de 0-straat, in de A-straat en het steekvast
maken in de V-straat. Op basis van die definitie konden de stoffen niet als nietverwerkbaar gelden. De overtredingen van TCA waren gebaseerd op de in 1992
door de Raad van State vernietigde vergunning uit 1989. De rechtbank kwam tot
vrijspraak omdat onmogelijk kan worden gehandeld in strijd met een niet langer
bestaande vergunning. Doordat de oudere vergunning (die ten gevolge van de
beslissing van de Raad van State weer zou gelden) niet bij de stukken was opgenomen, kon evenmin worden vastgesteld of zonder vergunning was gehandeld.
De vrijspraak op feit 8 primair is in het vonnis niet nader beargumenteerd. Dit feit
was al voor de zitting geschrapt als grond voor verlenging van de voorlopige
hechtenis van de verdachten.
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