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Knelpunten aanpak milieucriminaliteit

• CCV rapport ‘De markt is de baas’, Een verkenning naar ervaren knelpunten in 
de aanpak milieucriminaliteit, 16 september 2019

• Belangrijkste aanbevelingen:
• Bestuurlijke (her)bevestiging van aandacht voor milieuzaken, het bestuur zal 

meer urgentie moeten geven aan de aanpak van milieucriminaliteit;
• Organiseer een effectieve integriteitstoets bij het verlenen van toegang tot de 

milieumarkt; 
• Zorg voor een coördinerende functie op de informatie-uitwisseling;
• Stroomlijn het strafrechtelijk traject voor het vervolgen van milieumisdrijven;
• Houd toezicht of de Landelijk Handhavingsstrategie daadwerkelijk wordt 

toegepast.
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https://hetccv.nl/nieuws/ccv-verkent-knelpunten-in-de-aanpak-van-milieucriminaliteit/
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Ontwikkelingen na CCV-rapport (I)

• Kamerbrief over voortgang uitvoeringsagenda VTH, actieplan milieucriminaliteit 
en uitvoering van moties en toezeggingen, 5 juni 2020

• Versterken van het VTH-stelsel:
1. Afhechten bestaande afspraken
2. Versterken interbestuurlijk toezicht
3. Nieuwe taken beleggen
4. Opdrachtgeverschap en kwaliteitscriteria
5. Professionalisering uitvoeringstaken
6. Kennisinfrastructuur
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Ontwikkelingen na CCV-rapport (II)

• Actieplan milieucriminaliteit – verbeterslag o.b.v. de knelpunten uit de CCV 
verkenning. 

• Thema’s:
• Bestuurlijke aandacht
• Integriteit en markttoegang
• Landelijke handhaving strategie (LHS)
• Onafhankelijkheid
• Strafrechtelijk proces en capaciteit
• Informatie-uitwisseling
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/05/voortgang-uitvoeringsagenda-vth-actieplan-milieucriminaliteit-en-uitvoering-van-moties-en-toezeggingen
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Ontwikkelingen na CCV-rapport (III)

• Antwoord op Kamervragen over het vastlopen van de aanpak van 
milieucriminaliteit, 31 augustus 2020

• Actieplan Milieucriminaliteit verwacht voor het eind van 2020
• Aankondiging trends en cijfers met betrekking tot milieucriminaliteit
• NL doet het relatief goed volgens evaluatie Raad van Europa
• Actualisering LHS, o.a. vanwege komst Omgevingswet
• Motie 2 juli 2020 inzake onderzoek nieuwe wettelijke grond terugvorderen 

subsidie bij milieucriminaliteit – referentie aan Wet Bibob
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Toezicht en handhaving Omgevingswet

• Rapport toezicht en handhaving rijkspartijen Omgevingswet, mei 2020
• De belangrijkste veranderingen en vervolgacties:

1. Bij meervoudige aanvragen kan rol rijkspartij wijzigen. 
2. Samenwerking met decentrale overheden (dubbele bevoegdheden bij toezicht en 

handhaving).
3. Werken met algemene regels en specifieke zorgplicht.
4. Van inrichting naar activiteit.

i. Samenwerking met gemeenten en andere bevoegd gezagen inventariseren, inrichten 
en uitproberen.

ii. Zaaksysteem toezicht en handhaving en informatieuitwisseling op orde brengen.
iii. Herzien van toezicht- en handhavingsstrategie in kader algemene regels en 

(specifieke zorgplicht).
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/08/31/antwoorden-kamervragen-inzake-het-bericht-de-aanpak-van-milieucriminaliteit-dreigt-vast-te-lopen
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OM Aanwijzing hoge transacties (4 sept 2020)

• ‘Hoge transactie’: alle transacties:
• met boetecomponent € 200.000 of meer,
• met een totale transactiewaarde van € 1.000.000 of meer.

• Voorwaarde dat de feitelijke gedragingen die grond zijn voor de transactie door 
de verdacht worden erkend (nadrukkelijk geen erkenning van schuld strafbaar 
feit)

• Verplichte adviserende rol van de onafhankelijke Toetsingscommissie hoge 
transacties
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Vragen?
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