
 

De Nieuwsbrief Milieucriminaliteit is een uitgave van NXT  Milieucriminaliteit, voor alle collega’s 
met hart voor ons leefmilieu. De nieuwsbrief deelt ervaringen, relevante informatie uit de praktijk 
van handhaving en opsporing, jurisprudentie en wetenschap met betrekking tot het milieu. 
 
 
 

Inleiding 
 

 

Nog net op het randje van april en mei, is dit alweer de derde nieuwsbrief.  

 

 

Het is goed mogelijk dat jullie Erlan Sleur, de hoofdpersoon van het eerste artikel, al een 

beetje kennen. Hij komt namelijk ook voor in de documentaireserie “De Waarde van de 

Aarde”. Hoewel Erlan het erg druk heeft, nam hij ook de tijd om voor onze nieuwsbrief te 

worden geïnterviewd. De gedrevenheid van deze man om de natuur te beschermen is 

indrukwekkend. 

 

 

De aardbol raakt zo onderhand geplastificeerd. We kunnen weliswaar niet meer zonder  

handige kunststoffen, maar het afvalprobleem is helaas volkomen uit de hand gelopen. 

Met ook implicaties op het gebied van criminaliteit en gezondheid. 

 

 

Dat dieren worden ingezet voor opsporing en handhaving is niet nieuw.  Een mogelijke 

nieuwe ster aan dit firmament is de albatros, die tot grootse dingen in staat blijkt. Goed 

nieuws? Of aanleiding voor nieuwe problemen?  

 

 

Satellietbeelden worden steeds ruimer beschikbaar voor iedereen. Elk jaar wordt de 

kwaliteit van de beelden gedetailleerder. Wellicht ook heel interessant voor de strijd 

tegen milieucriminaliteit. Een klein artikel helpt je op weg naar een interessante webinar 

waarin je hiermee kunt leren werken. 

 

En tenslotte, we zijn heel blij met jullie reacties en suggesties voor volgende nummers. 

Blijf ze insturen! 

 

 

 

 

NXT-milieucriminaliteit wenst je veel leesplezier! 
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Vechten voor de Surinaamse natuur 

 

 

Rijkdom 

Suriname is rijk aan de bauxiet (aluminium), goud en aardolie. En dat is slecht nieuws 

voor Suriname ’s grootste schatten; de prachtige natuur, uitgestrekte tropische bossen en 

grote biodiversiteit. Het oerwoud, en de mensen en dieren voor wie dat gebied al millennia 

thuis is, staan onder toenemende druk van houtkap, vergiftiging van bodem en water, en 

grootscheepse stroperij. De strijd voor behoud van de Surinaamse natuur en leefbaarheid 

wordt bemoeilijkt door wijd verbreide ondermijning en corruptie. Veel mensen zijn te bang 

of gedemotiveerd om te protesteren. 

 

Zo niet milieuactivist Erlan Sleur. Hij stelt al jaren de misstanden aan de kaak en zwijgt 

niet over de misstanden die hij signaleert. Tijd voor een interview, via videobellen. 

 

 

Erlan, hoe ben jij in de strijd voor natuurbehoud terecht gekomen? 

Ik ben deels opgegroeid in Nederland en heb er een aantal studies gevolgd in onder meer biologie, toxicologie en fotografie. In 2006 

ben ik terug gegaan naar Suriname, om te werken voor de Stichting Natuurbehoud Suriname, ofwel Stinasu. Deze stichting ontwikkelt 

en beheert natuurreservaten en wil de Surinaamse bevolking bewust maken van het belang van de natuur. In mei dat jaar maakte ik 

luchtopnames van het Brownsberg natuurpark, een gebied van 120 km² met rijke flora en fauna op twee uur rijden van Paramaribo. 

Ik schrok me rot  van wat ik aantrof. Midden in het park werd op grote schaal goud gewonnen. De bomen werden gekapt en de 

toplaag van de aarde werd met groot materieel afgegraven. Waar de goudzoekers waren geweest, restten slechts kraters, kaalslag 

en vergiftigd oppervlaktewater. Ik wilde dit aan de kaak stellen maar collega’s waarschuwden me voor “blinde muren” waar ik 

tegenaan zou lopen.  

 

Hoe heb je het aangepakt? 

Ik ben uiteindelijk met de beelden naar de televisie gegaan, zodat 

iedereen het kon zien. Heel Suriname was boos, politie en leger 

werden erop af gestuurd, 39 goudzoekers werden gearresteerd, en 

machines werden in beslag genomen. Dat die apparaten van Ronnie 

Brunswijk waren kwam niet in de krant, en de OvJ in het onderzoek 

nam opeens ontslag. Via een hoofdinspecteur kreeg ik bevestiging van 

Brunswijks rol, en met die info dropte ik de tweede bom in de landelijke 

media. Maar goed, later regelde Brunswijk eigendomspapieren voor het 

gebied waar zijn kamp lag, en een sukkel die zogenaamd de eigenaar 

was van de machines. Iemand met enige macht bij de politie was opeens op zijn hand. Misschien niet gek als je bedenkt dat 

wekelijks tot zeven kilo goud uit de grond komt daar. Later kwam ik ook te weten dat er collega’s bij Stinasu waren die betaald 

kregen door goudzoekers voor toegang tot het gebied. Dit alles was ten tijde van president Venetiaan. Chan Santokhi (de huidige 

president van Suriname) was minister van Justitie. Desi Bouterse is een ramp geweest voor het land, maar de regering Venetiaan 

heeft onvoldoende gedaan aan de corruptie. 

 

Je bent vertrokken bij Stinasu en hebt een milieubeweging opgericht. Waarom? 

Ik was boos en teleurgesteld over de corruptie en blinde muren waarop ik stuitte bij de overheid. Daarom heb ik ontslag genomen, 

en heb ik in 2009 Probios opgericht. Ons doel is aan het licht brengen van de vernietiging van de natuur, en van de daders binnen 

en buiten Suriname. 

Als we niet weten hoeveel moois er is, dan kunnen we ons ook niet druk maken over wat er verloren gaat. Dus via films en 

voorlichting delen we kennis over Suriname ‘s natuurlijke rijkdom, en leggen uit hoe deze wordt bedreigd. Naast het geven van 

voorlichting, zijn we met groepen vrijwilligers ook heel praktisch bezig met beschermen van de natuur.  

 

Wat doen jullie zoal? 

Er is zoveel te doen. We hebben aan het licht gebracht dat Chinese goudzoekers het zwaar giftige cyanide en kwik gebruiken. En 

hoe de oorspronkelijke bewoners van het oerwoud vergiftigd raken door de vis die zij vangen in kreken vergiftigd door de 

goudzoekers. We hebben bewezen dat behalve in Brownsberg, ook in andere parken en reservaten illegaal hout wordt gekapt en 

goud wordt gezocht. We stellen de giftige en radioactieve stortplaatsen van Alcoa (Amerikaans aluminiumbedrijf) aan de kaak, en 

de giftige uitstoot dichtbij dorpen door verbranding van afvalstoffen uit de petrochemie.  

We werken ook aan de bescherming van de jaguar. Deze diersoort wordt ernstig bedreigd. In China worden van de hier gedode 

dieren zogenaamd “medicijnen” gemaakt die voor grof geld worden verhandeld. En vanwege de onrust in de leefgebieden door 

stroperij, houtkap en goudwinning, raken veel dieren op drift. Sommigen komen te dicht bij dorpen waar ze ook het risico lopen te  
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worden gedood. Daarom hebben we dankzij donoren een vangkooi gemaakt die we inzetten om zo’n dier te vangen en naar een 

veiliger gebied te brengen. 

Ook werken we aan de bescherming van de zeeschildpadden die aan onze kust eieren leggen. Een belangrijke locatie voor deze 

dieren is de Braamspunt. De regering besloot hier toestemming te geven voor het afgraven van zand en schelpen, wat enorm 

verstorend is voor de schildpadden. De regering beweerde dat er helemaal geen schildpadden kwamen, maar wij hebben 

tegendeel bewezen, en hebben een protestactie georganiseerd. Verder is er veel drijfhout terecht gekomen op Braamspunt, en dat 

hebben we onlangs verwijderd.  

 

Door klimaatverandering zijn er meer en 

krachtiger orkanen, golven en stroming, waardoor 

mangrovebomen omvallen. Dat drijfhout stoot 

tegen andere mangrovebomen die afbreken, en 

veel van dat hout komt terecht op en in het zand 

van Braamspunt.  

Dat maakt het heel moeilijk voor de schildpadden 

om een kuil te graven en eieren te leggen. En als 

dat dan lukt, dan zijn er ook nog de stropers van 

eieren. Ik heb zelf gezien dat er zelfs 

jachtopzieners zijn die hieraan meedoen!  

We helpen trouwens ook met het opnieuw 

aanplanten van mangrove. De 20 km laagland 

aan de kustlijn is helemaal gemaakt door 

mangrovebossen. Die bomen hebben het gebied 

eigenlijk ingepolderd.  

In de tijd van de slavernij werd begonnen met 

kappen van de mangrove en gebruiken van de grond. Maar daar kwam men op terug, omdat men zag dat de kust in gevaar kwam. 

Na de onafhankelijkheid werden dezelfde fouten opnieuw gemaakt. Officieel mogen er alleen economische activiteiten worden 

ontplooid zonder de natuur te beschadigen. Maar corrupte ambtenaren houden zich niet aan de wet en verkavelen de 

mangrovebossen voor huizenbouw en landbouw. Hiermee gaat de mangrove weer achteruit. Daar vechten wij ook tegen. 

 

Je bent er heel druk mee Erlan. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen blij met je is. Maak je je daar geen zorgen over? 

Haha, nou mensen zeggen me inderdaad wel eens dat ze verbaasd zijn dat ik nog leef. 

Maar weet je? Ik voer een rechtvaardige strijd. Ik ben transparant en recht door zee. Ik ben niet bang. 

 

 

 

 

 Info over Probios  

 Prachtige NOS reportage over de activiteiten op Braamspunt. 

 Meer weten over o.a. Erlans werk?? Kijk naar “De Waarde van de Aarde” , aflevering Fout Goud.    

 Andere afleveringen: woensdag om 22.15 uur bij KRO-NCRV op NPO 2. Voor de serie interviewt Twan 

handelaren, corruptie-onderzoekers, klokkenluiders, hoofdrolspelers zoals Erlan Sleur, de president van de 

Nederlandse bank en Eurocommissaris Frans Timmermans.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.probios.org/
https://scroll.lab.nos.nl/de-strijd-om-het-surinaamse-zand/#6312
https://kro-ncrv.nl/programmas/waarde-van-de-aarde
https://www.npostart.nl/waarde-van-de-aarde/KN_1718263
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Plastic Fantastic? 
 

Plastic is geweldig. Het is licht, goedkoop, hygiënisch en praktisch. Het bestaat sinds 

1908, toen de Belgisch-Amerikaanse chemicus Leo Baekeland de eerste kunststof 

uitvond. Hij noemde het harde materiaal bakeliet, en er werden onder andere talloze 

telefoons van gemaakt.  

 

Recycling en illegale handel 

Toch is de helft van al het plastic op aarde pas de afgelopen twintig jaar geproduceerd. 

Slechts een vijfde ervan wordt gerecycled. De niet zo geweldige resultaten zien we 

overal om ons heen. En uiteraard zien criminelen kansen. 

Veel niet of moeilijk recyclebaar plastic afval wordt vanuit de landen waar het 

ontstaat, zoals Nederland, geëxporteerd naar armere landen waar de regels 

minder streng zijn of eenvoudig worden omzeild. Zo sturen malafide 

afvalverwerkers, soms gelieerd aan maffia, veel afval van Italië naar landen als 

Bulgarije en Tunesië. Daar wordt het niet milieuvriendelijk verwerkt, maar op 

allerlei plekken gedumpt of verbrand. Een nog snellere oplossing is het 

onderweg overboord zetten van de “eco-balen”. Deze malafide handel beperkt 

zich niet tot Europa, maar is een wereldwijd verschijnsel.  

 

 

 

 

 

 

Azië 

Tot voor kort ontving China ongeveer de helft van al het onbruikbare plasticafval uit de VS en Europa. Nadat dit land in 2018 geen 

plastic afval meer accepteerde, boog de smerige stroom onder meer af naar landen in zuidoost Azië, zoals Thailand, Cambodja, 

Indonesië, Maleisië en de Filipijnen. Volgens Interpol nemen de stromen plastic afval toe in volume, en worden ze door criminele 

organisaties via verschillend transitlanden gestuurd om de herkomst van de rommel te verhullen. Mogelijk gaan er, net als in de e-

waste handel, miljarden in om. 

 

Sinds 1 januari 2021 zijn amendementen in het verdrag van Bazel in werking getreden. De 187 landen die het verdrag tekenden 

mogen alleen nog schoon, gesorteerd, recyclebaar plasticafval verhandelen. Maleisië volgt de aangescherpte regels, en heeft 

honderden containers met illegaal plastic afval retour afzender gestuurd. Canada nam pas plastic afval terug vanuit de Filipijnen, 

toen dit land dreigde de rotzooi op de Canadese ambassade te storten. Ook Vietnam en Thailand willen strenger gaan handhaven. 

Op papier lijkt te invoer van plastic in Zuidoost Azië nu af te nemen volgens douane in de verschillende landen. Maar er zijn 

aanwijzingen dat de smokkel nu gaat richting Laos, Myanmar en landen in Afrika, en dat er verder simpelweg meer “onder de 

radar” wordt ingevoerd.  

 

Aanpak 

Om deze vorm van internationale georganiseerde criminaliteit aan te pakken moet internationale 

samenwerking op gebied van douane, intelligence, opsporing en handhaving worden versterkt. 

Maar in feite is dat dweilen met de kraan open. Belangrijker nog is voorkomen dat deze stromen 

ontstaan. Denk hierbij aan veel minder gebruik van plastic, gescheiden inzameling en statiegeld, 

recyclen en hergebruik, en het zo ver mogelijk terug dringen van de productie van niet 

herbruikbare of recyclebare kunststoffen. Dit vraagt om ander gedrag bij zowel de industrie als de 

consument. Dit vraagt om strenge regelgeving door de overheid. 

 

Hoe liep het eigenlijk af met Baekeland? 

De vader van het plastic had eigenlijk al stil kunnen gaan leven na de verkoop van een eerdere 

uitvinding, fotopapier, aan Kodak. Maar die inkomsten investeerde hij in nieuw onderzoek, waaruit 

Bakeliet voortkwam. Baekeland zelf werd in toenemende mate excentriek. Hij sloot zich dagen af 

van zijn familie. Soms liep hij volledig gekleed de tuinvijver in om af te koelen als hij verhit raakte 

door al dat uitvinden. En hij at zijn maaltijden alleen nog maar direct uit……blik. 

 

 

 

 

 

Demonstranten Tunesië eisen dat Italië illegaal 
geëxporteerd afval terug neemt (RTL Today)   

https://worldcrunch.com/world-affairs/waste-trafficking-a-dirty-italian-affair-poisons-the-balkans
https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-report-alerts-to-sharp-rise-in-plastic-waste-crime
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Wetenschap: Plastic afval en ziekte 

 

In de vorige Nieuwsbrief werd in het artikel “Wildlife Crime serieus genomen” aandacht besteed aan het verband tussen handel in 

wilde dieren, en het risico op gevaarlijke infectieziekten. Die link is zeer direct, in de vorm van overbrengen van ziektekiemen van 

dier op mens en daarna van mens tot mens (zoönose). 

Ook de onverschillige en ronduit criminele manier waarop wordt omgegaan met plastic afval is gerelateerd aan infectieziekten, blijkt 

uit recent wetenschappelijk onderzoek. 

 

Een gigantisch microprobleem 

Behalve de welbekende concentraties van zichtbaar plastic, die op allerlei locaties in de zee ontstaan onder invloed van 

stromingen, kennen we helaas ook het gerelateerde probleem van de microplastics. Deze kleine fragmentjes van uiteen gevallen 

grote stukken variëren van microscopisch formaat tot 5 mm. Ze worden opgenomen door het waterleven, met rampzalige gevolgen. 

Iedereen kent de foto’s van dode dieren die verhongerd zijn met een maag vol plastic voorwerpen. Maar dieren verzwakken ook 

doordat een steeds groter deel van wat zij of hun prooidieren eten, bestaat uit microplastic zonder enige voedingswaarde. Het 

plastic scheidt ook hulpstoffen uit, die het dier zelf vergiftigen, en ook schadelijk zijn voor de darmflora van het dier. Bovendien 

worden micro plastics extra giftig omdat koolwaterstoffen, zware metalen en resten landbouwgif opnemen uit het water. Deze 

stoffen gaan ook chemische reacties aan waarvan de gevolgen onbekend zijn. Mensen krijgen dit alles ook binnen door het eten 

van vis en schaaldieren.  

 

Resistente bacteriën 

Uit onderzoek aan microplastics doemt nu een extra probleem op. Het blijkt dat bacteriën goed groeien op het massaal aanwezige 

(micro)plastic in zee en riviermonden. Bacteriën in het water vormen een soort laagje, biofilm genaamd, op vaste materialen. Dat 

kan op van alles zijn, maar door de grote hoeveelheid plastic is er nu veel meer oppervlak beschikbaar. Onderzoekers troffen op de 

plastics ook zeer schadelijke bacteriën aan, waaronder de verwekkers van visziektes, maar ook van cholera. En alsof dat niet 

genoeg is, blijkt plastic als substraat deze bacteriën de kans te bieden om resistent te worden tegen antibiotica, via een proces dat 

horizontale genoverdracht heet. Eén antibioticaresistente bacterie in die biofilm op het plastic, kan deze gevaarlijke eigenschap 

delen met talloze andere bacteriën van verschillende soorten.   

 

 

Plastic aerosolen 

Helaas speelt er nog meer. Microplastics worden overal in de 

atmosfeer gevonden en via de wind wereldwijd verspreid.  

De grootste hoeveelheden microplastic ontstaan in de “plastic-

eilanden” in de oceanen door inwerking van wind en golven, en op 

autowegen door het aan stukken rijden van afval, en van de 

autobanden. We ademen, drinken en eten microplastic.  

Recent zijn zelfs microplastics gevonden in de placenta van 

zwangere vrouwen. 

Deze bevindingen zijn een reden temeer om het her en der illegaal 

dumpen van plastic afval een halt toe te roepen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://worldcrunch.com/world-affairs/the-plastisphere-ocean-pollution-may-trigger-next-pandemic
https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/22/microplastics-revealed-in-placentas-unborn-babies
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Rapport Eurojust over milieucriminaliteit 
 

 

Rapport Eurojust over Milieucriminaliteit 

 

Met alle aandacht voor drugs gerelateerde criminaliteit en terreur dreigt misschien te worden vergeten dat milieucriminaliteit een 

gigantisch probleem is. Het staat, met een geschatte opbrengst van 220 miljard Euro, wereldwijd op nummer vier in de lijst van 

criminele activiteiten, en het groeit rond de 6% per jaar.  

 

Eurojust heeft in januari dit jaar een verslag uitgegeven met de titel Report 

on Eurojust’s Casework on Environmental Crime. Dit document is een 

overzicht van zestig door de lidstaten aan Eurojust verwezen zaken in de 

periode van 2014 tot en met 2018. Nederland behoort tot de landen die de 

meeste zaken heeft aangedragen. Enkele daarvan, zoals de Fipronil 

affaire, zullen collega’s in Nederland ook nog helder voor de geest staan. 

 

De meerderheid van de milieuzaken behandeld door Eurojust tussen ’14 

en ’18 betrof de volgende vormen van milieucriminaliteit: 

 Illegale handel in afval (15 zaken) 

 Illegale handel in bedreigde soorten (14 zaken) 

 Vervuiling (13 zaken)  

 Illegale handel in gevaarlijke stoffen (8 zaken). 

 

Verder signaleert het rapport dat milieucriminaliteit vaak hand in hand gaat met andere vormen van misdaad, zoals niet verrassend 

fraude, witwassen, valsheid in geschrifte. Criminele netwerken die zich bezighouden met bijvoorbeeld smokkel van CITES 

producten, smokkelen en verhandelen vaak ook mensen of drugs. Als deze organisaties worden aangepakt is het milieugedeelte 

vaak slechts bijvangst waaraan in de vervolging niet of nauwelijks aandacht wordt besteed.  

 

 

Het rapport geeft een interessant beeld van de juridische en operationele uitdagingen, en wijst aan de hand van “best practices” 

een richting aan nationale overheden om deze problemen het hoofd te bieden. 

 

Het interessante rapport, dat hier kan worden gedownload, geeft de volgende aanbevelingen: 

 

1. Effectieve multidisciplinaire samenwerking. Aangezien “het milieu” als slachtoffer geen stem heeft, hangt veel af van 

een maximale inzet van alle expertise en middelen die vaak verdeeld zijn over verschillende organisaties. Goede 

samenwerking door organisaties binnen een lidstaat is onontbeerlijk voor efficiënte samenwerking met andere landen. 

2. Erkenning van milieucriminaliteit als georganiseerde misdaad, en het geven van prioriteit aan de bestrijding 

ervan. Dit geeft maakt de inzet van een breder scala aan instrumenten mogelijk, en vergroot de kans op het starten van 

een internationaal opsporingsonderzoek.  

3. Internationale coördinatie, en vroege betrokkenheid van Eurojust. Veel milieucriminaliteit is georganiseerd en 

transnationaal, en moet ook als zodanig worden aangepakt om daadwerkelijk effect te sorteren.  

4. Gebruik maken van JIT’s. Deze manier van werken behelst het hele gamma aan betrokken nationale autoriteiten, maakt 

vlotte en directe uitwisseling van informatie en bewijsvoering mogelijk, zodat een bredere en sterkere vervolging in de 

betrokken lidstaten kan plaatsvinden. 

5. Financieel onderzoek en ontnemen. Milieucriminaliteit genereert grote illegale opbrengsten, en/of maakt een enorme 

beperking van bedrijfskosten mogelijk. Het is economische criminaliteit. De pakkans is klein en de straffen zijn relatief 

laag. Om milieucriminaliteit minder aantrekkelijk te maken moet in elke zaak ook strafrechtelijk financieel onderzoek 

worden ingesteld, met ontneming.  

6. Verdere harmonisatie Europese wetgeving milieucriminaliteit. Verschillende opvattingen over cruciale juridische 

concepten kunnen een obstakel zijn voor internationale samenwerking. Harmoniseratie van die concepten, en van de 

strafbaarheid, zal een succesvolle Europese aanpak van milieucriminaliteit bevorderen. 

 

 

 

 

 

https://www.eurojust.europa.eu/report-eurojusts-casework-environmental-crime


NIEUWSBRIEF MILIEUCRIMINALITEIT                                                                                                                            APRIL2021 

TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE 

 

Observatie- vogels 
 
Wereldwijd bestaan er ongeveer 21 soorten albatros. Dankzij hun aanzienlijke 

spanwijdte en speciale vliegtechnieken hebben ze een enorme actieradius. 

Albatrossen kunnen tien tot vijftien dagen onafgebroken vliegen, en zo 

duizenden kilometers boven zee afleggen. 

 

Rond 1900 gingen de albatrossen sterk achteruit in aantal, omdat ze bejaagd 

werden voor hun veren. 

Tegenwoordig zijn 19 soorten ernstig bedreigd door de plastic soep, door ratten 

en katten die mens introduceerde in hun broedgebieden, door overbevissing en 

door lijnvisserij. De vogels worden aangetrokken tot het aas, bijten zich vast en 

komen om het leven. 

 

Hun fascinatie voor vissersschepen is ingezet in een wetenschappelijk 

experiment door Franse biologen. Zij voorzagen 169 albatrossen van een GPS 

tracker en radar detector. Met de GPS tracker konden de onderzoekers de 

vogels in bijna real time volgen, de radardetector gaf aan of de vogels in de buurt van een schip vlogen. Dit dierlijke observatieteam 

bestreek in een half jaar een gebied van 47 miljoen km². Daarbij vonden de vogels 353 schepen. Opvallend was dat een derde 

daarvan de voor grote zeeschepen verplichtte AIS-transponder had uitgezet. Volgens de onderzoekers is het waarschijnlijk dat de 

schepen die hun AIS-transponder uit zetten, iets te verbergen hebben. Zo kunnen illegale vissers voorkomen dat ze worden 

gelokaliseerd.  

 

Albatrossen kunnen op deze manier een belangrijke bijdrage leveren aan het 

monitoren van grote gebieden, en de strijd tegen overbevissing. Toch is er ook een 

groot bezwaar. Zodra illegale vissers en andere criminelen op zee er lucht van 

krijgen dat albatrossen deze rol kunnen vervullen, is er een aanzienlijk risico 

albatrossen en andere grote zeevogels, met of zonder tracker, door hen worden 

bestreden.  

 

 

Meer lezen?  Nederlands, Engels, wetenschappelijk artikel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.trouw.nl/nieuws/illegale-vissers-smokkelaars-en-stiekeme-vervuilers-op-zee-opgelet-de-albatros-houdt-u-in-de-gaten~b6833dc6/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://massivesci.com/articles/albatrosses-satellite-radar-illegal-fishing-endangered-oceans/
https://www.pnas.org/content/117/6/3006
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Even voorstellen: Erik Kooijker 
 
In mijn ‘beginjaren milieu’ eind jaren ‘90 ging ik aan de slag bij een 
bodemadviesbureau in de wondere wereld van (verontreinigde) grond onder 
andere met de (toen nieuwe) welbekende AP04 keuringen. In die tijd kwam ik 
erachter dat Nederland in de bodem even kleurrijk is als boven de grond.   
Nadat ik vervolgens in het bestuurlijk milieutoezicht terecht kwam, ontstond bij 
mij de wens om milieucriminelen te pakken. Ik ben toen bij de politie aan de 
slag gegaan bij de informatieorganisatie waar ik mocht bijdragen aan de 
aanpak van milieucriminaliteit, onder meer als landelijk coördinator intelligence-
milieu. Nu, bij NXT-milieucriminaliteit werk ik met grote regelmaat samen met 
andere enthousiaste milieuspecialisten in verschillende projecten en ook in de 
aanpak van vuurwerkcriminaliteit.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurisprudentie 
 

ChickFriend 

Rechtbank Overijssel 
De eigenaren van Chickfriend en Chickclean zijn 12-04-2021door de rechtbank 
veroordeeld tot 12 maanden celstraf. De twee Barnevelders hebben willens en 
wetens honderden pluimveestallen ontsmet met een bestrijdingsmiddel waar het 
verboden en schadelijke fipronil in zat. Zij verwaarloosden het belang van 
voedselveiligheid, zorgden voor gezondheidsrisico’s, milieuschade en een 
enorme economische schade. 

Meer details 

 

 

 

 

 

 

 

Vuurwerk 

Gerechtshof ‘s Hertogenbosch 

Hoger beroep 

Verdachte had, van 4 juli 2010 tot en met 14 december 2010, via een webshop, professioneel vuurwerk verkocht. De klanten 
betaalden hem, verdachte maakte het geld minus zijn deel over naar een bedrijf in Polen. Dit bedrijf verstuurde het pakket, zonder 
enige aanduiding op de verpakking waaruit het schadelijke karakter van de inhoud bleek.  
Het verweer dat het vuurwerk geen schadelijk karakter had in de zin van art. 174 Sr omdat het was voorzien van een CE-markering 
als bedoeld in Richtlijn 2007/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 betreffende het in de handel 
brengen van pyrotechnische artikelen, wordt verworpen. 
Ook het verweer dat verdachte niet als verzender van het vuurwerk kan worden aangemerkt omdat het vuurwerk feitelijk werd 
verzonden door de Poolse leverancier ervan wordt verworpen. 
 

Meer details: 

 

 

 

 

 

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2021:1508&showbutton=true&keyword=chickfriend
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Taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor illegale handel in pythonhuiden 

Rechtbank Oost-Brabant  
De rechtbank Oost- Brabant heeft  26-02-’21 een 55-jarige man uit Eindhoven veroordeeld tot 200 uur taakstraf en een 
voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden. Hij kocht illegale dierenhuiden in, verwerkte die en verkocht ze vervo lgens 
door. De verdachte haalde tussen november 2015 en december 2016 samen met een ander 100 pythonhuiden vanuit 
Indonesië naar Nederland en kocht eveneens 720 meter pythonhuid (omgerekend is dat afkomstig van 200 tot 300 
pythons). Hij verwerkte deze huiden in zijn eigen producten – vesten, riemen, zadeltassen en dergelijke – en verkocht die 
vervolgens door. In zijn opslag lagen ook stukken bont van verschillende katachtigen, een otterhuid, boa -huid en varaan- 
en leguaanhuiden. Voor geen van deze producten van beschermde dieren had hij de vereiste papieren. Daarnaast had hij 
een grote hoeveelheid illegale tabletten met morfine in 
bezit.  
De verdachte handelde uit commercieel oogpunt en 
winstbejag en had daarbij geen oog voor de wettelijke 
maatregelen om de handel in producten van bedreigde 
diersoorten te reguleren. Hij was bekend met de Cites-
overeenkomst (regels om dieren- en planten te 
beschermen), maar schafte desondanks bewust producten 
zonder betreffende documenten aan. Daarmee bracht de 
verdachte indirect schade toe aan de natuur. 
Omdat het Openbaar Ministerie de redelijke termijn 
waarbinnen zij deze zaak voor de rechter had moeten 
brengen met 1,5 jaar heeft overschreden, matigt de 
rechtbank de taakstraf van 240 naar 200 uur. Daarnaast 
krijgt de verdachte een voorwaardelijke celstraf van 3 
maanden. Dit moet hem ervan weerhouden dat hij 
opnieuw de fout ingaat. 

Meer details 
 
 
CITES: Ook na de pleegdatum van het tenlastegelegde feit mag de legaliteit van ivoren voorwerpen nog worden 
aangetoond 

Rechtbank Amsterdam 9 oktober 2020 . Tussenuitspraak 
CITES-verdrag. Antiekvrijstelling m.b.t. voorwerpen van olifantenivoor die voor 3 maart 1947 zijn bewerkt. Ook na de pleegdatum 
van het tenlastegelegde feit mag de legaliteit van ivoren voorwerpen nog worden aangetoond. 

Lees hier de volledige uitspraak. 
 
 

Meer dan duizend woorden 

 

 

 
 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/handel-beschermde-planten-en-dieren/cites-algemeen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/handel-beschermde-planten-en-dieren/cites-algemeen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3ARBOBR%3A2021%3A1215
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3ARBAMS%3A2020%3A7121&showbutton=true
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Eindelijk vindbaar voor elkaar! 

 

Milieucollega’s, we zijn er in alle soorten en maten. Blauw, in de opsporing of de 

intelligence, doorgewinterd en met een uitgebreid netwerk, eenzaam roepend in de 

woestijn, groen, rijp, of iets er tussenin. Maar één ding hebben we gemeen. Allemaal 

zoeken we wel eens tevergeefs op Intranet of via de bereikbaarheidsgids naar een collega 

met een bepaalde deskundigheid. Héél frustrerend, en zonde van je kostbare tijd! 

 

Maar dat is eindelijk opgelost. De bereikbaarheidsgids gaat er binnenkort uit, het veel betere 

alternatief is al in werking. Het heet ‘Blueconnect’, en is te vinden op Blue Portaal.  

 

Binnen ‘Blueconnect’ heb jij al een profiel met daarop eenheid, werklocatie, eenheid, rooster 

en dergelijke. Maar binnen enkele minuten kan je dit profiel aanvullen met jouw specifieke 

kennis, kunde, vaardigheden en interesses. Jij weet veel van asbest, co-vergisters, 

inheemse zangvogels of exotische reptielen, of je spreekt vloeiend Duits of Lingala? Wees 

vindbaar voor collega’s die jou nodig hebben, en zet het in je profiel. ‘Blueconnect’ benader je eenvoudig via Blue Portaal.  

 

Blue Portaal is het nieuw interne politieplatform. Bronnen als Intranet, Agora, Kompol, Blue Focus (verdachten spotten) en dus ook 

‘Blueconnect’  worden in één scherm aangeboden.  

Als je de overstap nog niet hebt gemaakt, is dit misschien een goed moment. Linksboven op Intranet kan je klikken op ‘Blue Portaal 

openen’. Je krijgt dan uitleg en kunt eenvoudig overstappen. Heimwee naar het oude vertrouwde Intranet? Je kunt altijd met twee 

kliks van Blue Portaal naar Intranet. 

 

Meer info 

 

 

Informatiebron in verband met zonnepanelen 

 

Collega Arno Paas, milieuagent in Almere, stuurde naar aanleiding van het artikel over afval van zonnepanelen in vorig nummer, 

de volgende tip: “ M.b.t. de zonnepanelen is volgende partner wel interessant. http://www.pvcycle.org/netherlands/ 

Een partner die de branche kent en staat voor duurzaamheid. Iets voor de TCI of tactisch.” 

Dankjewel Arno! 

 

Ook een tip? Mail de redactie, en deel het met de lezer. 

 
Altijd verse jurisprudentie 

 

Mooie tip van Luc de Vries, milieuspecialist Ijmond! Wil je iedere week verse jurisprudentie rond milieuzaken ontvangen in je 

mailbox? Meld je dan hier aan voor de wekelijkse Nieuwsbrief Milieustrafrecht van de website “Bijzonder Strafrecht”. Zo ben je altijd 

helemaal op de hoogte. 

 

 

 

https://blue.politie.local/nieuws/99774ba1-5eca-4265-9d57-bd6cc0dcf075
http://www.pvcycle.org/netherlands/
mailto:monique.hamerslag@gmail.com
https://mailchi.mp/bijzonderstrafrecht/t4h6tm540e
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Media 
 
In “Waterman” volgt Menno Bentveld (Vroege Vogels) de loop van het water. Eeuwenlang 

verdedigden we ons tegen het water, maar inmiddels vechten we ook om iedere druppel. Nederland 

heeft steeds vaker dorst. 'Waterman' is vanaf 11 april vier weken lang op zondag om 20.25 uur te 

zien bij BNNVARA op NPO 2. Kijk hier. 

 

 

 

 

De Whanganui is de op één na langst rivier van Nieuw Zeeland. Het is ook de eerste rivier die, na 

een 150 jaar durende strijd van de Maori, de juridische status van een rechtspersoon kreeg. Dit 

houdt in dat de gezondheid en het welzijn van de rivier gerespecteerd moeten worden. Een manier 

van behandelen van de leefomgeving  waarvoor inmiddels ook in Europa wordt gepleit.  

Kijk hier. 

 

 

 

 

 

 

 

Jouw mediatip ook hier? Mail de redactie. 

 

 

 

Satellietportaal 
 
Netherlands Space Office (NSO)  is het ruimtevaartagentschap van de 
Nederlandse rijksoverheid. De taak van het NSO is uitvoering van het 
Nederlands ruimtevaartbeleid en het adviseren bij de voorbereiding daarvan. 
NSO biedt onder andere het Satellietdataportaal. Dit portaal, te vinden op 
internet, ontsluit Nederlandse satellietdata voor Nederlandse gebruikers. Op het 
portaal zijn hoge resolutie satellietbeelden als webservice gratis beschikbaar. 
Voor collega’s werkzaam in milieuzaken kan dit wellicht interessant zijn. NSO 
biedt in mei en juni nog webinars om te leren werken met het portaal. Voor de 
agenda en voor aanmelden, zie link. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.npostart.nl/waterman/BV_101404775
https://www.npostart.nl/2doc-kort/29-03-2020/VPWON_1315845
mailto:monique.hamerslag@politie.nl
https://www.spaceoffice.nl/nl/agenda/
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Soms vliegt het je een beetje aan.  

Zo veel milieuproblemen, houdt het dan nooit op? 

Daarom zoeken we steeds naar lichtpuntjes.  

Zelf eentje gespot? Meldt het de redactie! 
 

 

 

 

 
 

Het aloude spreekwoord luidt; ”Wat honing voor een beer is, is koffie voor een smeris. Blijkbaar zijn ook bomen 

liefhebbers. Zoals bekend wordt in de tropen veel bos gekapt voor landbouw. Meestal is de grond na enkele jaren zo 

uitgeput en verdicht dat het onbruikbaar is, waarna het volgende bos wordt gekapt. Op de grond die achterblijft, groeit 

alleen nog gras. Onderzoekers in Costa Rica deden een experiment met twee percelen vernielde bodem. Met het ene stuk 

deden ze niets, het andere bedekten ze met een dikke laag koffiepulp. Dit bestaat uit het vruchtvlees om de koffieboon, 

dat meestal ergens als afvalberg eindigt. Twee jaar later was het onbehandelde stuk grond een grasvlakte, zoals 

verwacht. Op het perceel bedekt met koffiepulp groeide geen gras, maar het begin van nieuw bos! In de luchtige, 

voedselrijke behandelde bodem kregen zaden de kans om te ontspruiten. Uit een ander, ouder experiment blijkt dit ook te 

prima werken met sinaasappelschillen. 

 

 

Nzambi Matee, materiaalkundig ingenieur, zag het plasticprobleem in Kenya en besloot deel te worden van de oplossing. 

Ze ontwierp een straatsteen van plastic afval en zand, samengeperst onder hoge druk en temperatuur. Het is lichter dan 

beton, en ongeveer 6 keer sterker. Ook is het voordeliger. Haar bedrijf biedt inmiddels werk aan 120 mensen, en sinds de 

start in 2017 is al 20 ton plastic gerecycled.  

 

 

Rotterdam heeft in 2020 de doelstelling gehaald om in de hele stad te voldoen aan de Europese stikstofnorm. Dat blijkt uit 

de jaarrapportage Luchtkwaliteit. Vieze delen van de stad als het Maastunneltracé, de Schieweg, ‘s-Gravendijkwal en de 

Westblaak zijn een stuk schoner geworden. De cijfers zijn sterk beïnvloed door de coronalockdowns, maar er zijn ook flink 

wat maatregelen genomen in de stad. Het hele rapport is hier te vinden. 

  

 

   

Zag jij een Lichtpuntje voor het milieu? Mail de redactie! 

 

 

 

 

 

mailto:monique.hamerslag@politie.nl
https://www.britishecologicalsociety.org/forests-on-caffeine-coffee-waste-can-boost-forest-recovery/
https://www.princeton.edu/news/2017/08/22/orange-new-green-how-orange-peels-revived-costa-rican-forest
https://www.ecowatch.com/plastic-bricks-in-kenya-2650645441.html?fbclid=IwAR0mQgh1u1QN4ZR2TkVtFGV6hIXj3q2WOidZOiXNC2f7WTP59siV7qIiqzY
https://persberichtenrotterdam.nl/wp-content/uploads/sites/4/Jaarrapportage-Luchtkwaliteit.pdf
mailto:monique.hamerslag@politie.nl?subject=Lichtpuntje

