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Geachte mevrouw Stuiveling,
In het kader van bestuuHijk wederhoor heeft u mij het conceptrapport
'Handhaving Europese regels voor afvaltransport' voorgelegd met het verzoek om
daarop te reageren. Daar maak ik uiteraard graag gebruik van. De algemene
conclusie dat de rijksoverheid nadrukkelijk en op gestructureerde wijze aandacht
besteedt aan de handhaving van de Europese Verordening Overbrenging
Afvalstoffen (EVOA) stemt mij tot tevredenheid. Wel ziet u op een aantal punten
ruimte voor verbetering. Een betere informatiehuishouding zou het inzicht in het
effect van de handhavingsactiviteiten kunnen vergroten. Daarnaast baart het
hoge sepotpercentage u zorgen. In reactie daarop kan ik u, met name op basis
van de informatie die ik van het OM heb ontvangen, het volgende melden.

T 070 370 61 58
a.j.timmerman(a)minvenj.nl
Ons kenmerk
300833
Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

U heeft geconstateerd dat het OM drie op de tien EVOA-zaken seponeert. Het OM
streeft in het algemeen naar een sepotpercentage van 1 0 % terwijl dat bij EVOAzaken rond de 3 0 % ligt. Ik deel de zorg die u daar over heeft. Het OM is
inmiddels in het verband van de Strategische Milieukamer een (SMK) met een
onderzoek gestart naar de achtergronden van het sepotpercentage in EVOAzaken. Het onderzoek zal voor het eind van dit jaar worden afgerond en de
uitkomsten zullen door de SMK worden gebruikt bij het verbeteren van de
(strafrechtelijke) handhaving van de EVOA. In dat kader zal ook de door u gedane
constatering dat de terugkoppeling door het OM aan de ILT, het KIpd en de
Douane niet specifiek genoeg is, worden opgepakt. Zie verder de als bijlage
bijgevoegde reactie van de SMK op uw conceptrapport.
U bent tot de conclusie gekomen dat de mogelijkheden voor uitwisseling van
digitale informatie beperkt zijn binnen het handhavingsnetwerk. Daarom beveelt u
aan om samen te werken aan een informatiehuishouding die inzicht geeft in de
effecten van handhavingsinstrumenten en in het effect van het geheel aan
handhavingsactiviteiten. Deze samenwerking krijgt reeds gestalte door het
realiseren van het systeem Inspectie-view. Door dit systeem wordt het mogelijk
om digitaal informatie uit te wisselen tussen de bij de handhaving van de EVOA
betrokken organisaties en ontstaat er meer zicht op het geheel aan
handhavingsactiviteiten.
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Aan het verbeteren van de informatiehuishouding wordt dus gewerkt.
Ondertussen wordt er vanaf 2006 eerst in het kader de Proeftuin Nodale
Oriëntatie Milieu (PNOM) en later in het kader van de proefopstelling Zware
(inter)nationale milieucriminaliteit bij het toezicht op en de handhaving van de
EVOA al samengewerkt tussen O M , politie, de Inspectie voor Leefomgeving en
Transport (ILT), de Douane en de DCMR Milieudienst Rijnmond. De resultaten van
dit samenwerkingsverband worden in het najaar van 2012 verwacht.
Verder heeft het OM aan mij verzocht u op det twee volgende zaken te wijzen. Op
pagina 17 van het conceptrapport wordt verwezen naar een uitspraak van de
rechtbank Den Haag van 8 maart 2012 en wordt door u gemeld dat tegen deze
uitspraak hoger beroep is aangetekend. Dit beroep is inmiddels behandeld. In het
arrest van het Hof Den Haag van 10 juli 2012 is de Staat in het gelijk gesteld.
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Door u zijn informatieve tekstkaders opgesteld. Deze zullen aan het rapport
worden toegevoegd. De concepttekstkaders zijn door u aan het OM voorgelegd.
Het OM heeft mij laten weten dat in de tekst over de zaak Probo Koala, die op
pagina 44 aan het conceptrapport zal worden toegevoegd, enkele feitelijke
onjuistheden staan, te weten:
- Het schip vervoerde geen benzine, maar zware nafta.
- In de tekst staat dat de slops in de Probo Koala een scheepsafvalstof
waren. Dat is in de strafprocedure juist de inzet van het geding geweest.
De slops waren een afvalstof en geen scheepsafvalstof.
- Trafigura wilde de hogere verwerkingsprijs die APS zou rekenen voor het
verwerken niet betalen. Daarna heeft de Probo Koala eerst nog
geprobeerd in Estland en Nigeria van de slops af te komen, om
uiteindelijk in Ivoorkust uit te komen.
Op de hierboven genoemde wijze geef ik invulling aan de door u geconstateerde
verbeterpunten.

Hoogach
De

en Justitie,
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Reactie Strategisch Milieukamer op het conceptrapport "Handhaving Europese regels voor
afvaltransport"

De Strategische Milieukamer (SMK)
ln 2009 is de inrichting van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke milieuhandhaving, alsmede de
interactie tussen de beide sanctiestelsels, geëvalueerd. Voortvloeiend uit de in de beleidsreactie^
opgenomen maatregelen naar aanleiding van de evaluatie, hebben de Inspectie Leefomgeving &
Transport (ILT), de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), de Nationale Politie (Politie)
en het Openbaar Ministerie (OM) besloten tot het instellen van een overlegorgaan op strategisch
niveau dat als doel heeft richting te geven aan de strafrechtelijke milieuhandhaving. De SMK heeft
de ambitie om te komen tot een betere sturing van, en tot een doelgerichter prioriteitenstelling
voor, de aanpak van milieucriminaliteit
De SMK bestaat uit de (plv.) inspecteurs-generaal van de ILT en de NVWA, de portefeuillehouder
milieu van de Politie en de hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket. Daarnaast schuiven
de inspecteur-generaal SZW en de directeur-generaal Belastingdienst, dan wel de directeur Douane,
aan voor milieuonderwerpen die hun diensten raken.
Voortvloeiend uit de hiervoor beschreven ambitie, heeft de SMK het opdrachtgeverschap ten
aanzien van een aantal strategische ontwikkelingen op het terrein van de handhaving en opsporing
van de EVOA op zich genomen of overgenomen. Handhaving van de EVOA is één van de thema's die
de SMK op zijn agenda heeft staan. Daarom zullen de bevindingen, conclusies en aanbevelingen van
de Algemene Rekenkamer door de SMK worden gebruikt voor het richten van de (strafrechtelijke)
handhaving.
De SMK en handhaving van de EVOA
De Rekenkamer signaleert mogelijkheden voor verdergaande strategische samenwerking. Daarbij
denkt de Rekenkamer aan het opstellen van gezamenlijke risicoanalyses en het bevorderen van
informatie-uitwisseling.
De SMK onderschrijft dit oordeel, heeft op dat terrein reeds de nodige initiatieven genomen en zal
dat ook in de (nabije) toekomst doen. Zo is in het kader van de criminaliteitsbeeldanalyse milieu
opdracht gegeven tot het verrichten van een zogenaamde dieptestudie naar criminaliteit binnen de
keten van internationale afvalstromen. Voorts is in 2012 (criminologisch) onderzoek verricht onder
(vertegenwoordigers van) voor EVOA-feiten veroordeelde (rechts)personen om zicht te krijgen op de
effectiviteit van de strafrechtelijke interventie. Naar verwachting zullen de uitkomsten van deze
onderzoeken nog dit jaar worden aangeboden aan de SMK.
Zoals de Rekenkamer vermeldt in het conceptrapport, is het Openbaar Ministerie een onderzoek
gestart naar de achtergronden van het sepotpercentage in EVOA-zaken. Deze analyse zal een
indicatie van de kwaliteit van de strafrechtelijke handhaving van de EVOA kunnen geven en zal, na
afronding, aan de SMK worden voorgelegd.
In voornoemde beleidsreactie wordt gesignaleerd dat op landelijk niveau een specifieke voorziening
nodig is die zich bezighoudt met de internationale, georganiseerde milieucriminaliteit. Daaruit
voortvloeiend is in 2009 gestart met de 'Proefopstelling definitieve voorziening aanpak zware
(inter)nationale milieucriminaliteit'. In deze proefopstelling werken de Politie, de Douane, de ILT
(inspectie en inlichtingen- en opsporingsdienst), het Functioneel Parket en Dienst Centraal
^ Kamerstukken li 2008/09, 22 343, nr. 236.

Milieubeheer Rijnmond (DCMR) samen. Doel van de proefopstelling is om meer zicht te krijgen op
de aard en de omvang van (inter)nationaal georganiseerde milieucriminaliteit, zodat duidelijker
wordt wat er binnen de te vormen landelijke voorziening nodig is aan capaciteit en expertise voor de
aanpak. De uitkomsten van de evaluatie van proefopstelling zullen op 25 september 2012 aan de
Stuurgroep versterking strafrechtelijke milieuhandhaving worden gepresenteerd en daarna aan de
bewindspersonen van Veiligheid & Justitie, Infrastructuur & Milieu en Economische zaken.
Landbouw & Innovatie worden aangeboden. De SMK zal de samenwerking, die al op operationeel
plaatsvindt, op strategisch niveau bestendigen.
Ter ondersteuning van de internationale samenwerking op het terrein van handhaving van de EVOA
heeft de Politie, (deels) medegefinancierd door de ILT, besloten tot het (opnieuv\/) aanstellen van
een liaisonofficier bij Interpol ten behoeve van de bestrijding van internationale milieucriminaliteit.
De SMK zal mede richting geven aan de prioriteitsstelling ten aanzien van de inzet van de
liaisonofficier. Voorts zal de (internationale) bestrijding van EVOA-criminaliteit kwalitatief worden
ondersteund door de formalisering van de samenwerking in IMPEL-verband en de ontwikkeling van
een database die jurisprudentie uit en beleid van de verschillende Europese lidstaten zal ontsluiten.
Deze verschillende activiteiten laten zien dat op de verschillende terreinen van handhaving van de
EVOA, van informatie-uitwisseling, het opstellen van analyses, het onderzoeken van effectieve
interventiemogelijkheden en het daadwerkelijk handhavend optreden, voortdurend wordt
samengewerkt in de handhaving van de EVOA. De SMK neemt daarin de rol als strategisch
overlegorgaan op zich en zal die rol in de toekomst uitbreiden. Daarbij neemt de SMK de
bevindingen van de Rekenkamer op de hiervoor beschreven wijze ter harte.

