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Replacing the photo
1. To replace the header image on this slide, delete
the current photo first.
2. Make sure you are on the ‘NautaDutilh’ tab (the
tab next to the ‘File’ tab)
3. Click on the ‘NautaDutilh Headers’ button and
select the header image you would like to use. It
will then appear in the ‘Selected’ pane. Click on
‘Finish’ to insert the new header image in your
presentation.
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Update initiatieven handhaving milieurecht
§ Actieplan Aanpak Milieucriminaliteit
§ Commissie-Van Aartsen (Adviescommissie VTH) maart 2021
§ Interbestuurlijk programma versterking VTH-Stelsel
§ Recent: commissiedebat en moties ter verbetering aanpak van
milieucriminaliteit
§ Om een met privacywaarborgen omkleed gedeeld informatiesysteem op te zetten waarvan
alle bestuurlijke en strafrechtelijke diensten die betrokken zijn bij opsporing en handhaving
van milieucriminaliteit gebruik kunnen maken (link)
§ Om bij de uitwerking van de aanbevelingen van de Commissie-Van Aartsen expliciet
aandacht te besteden aan de wijze waarop het stelsel versterkt wordt voor de aanpak van
de diverse vormen van milieucriminaliteit (link)
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Ecocide
Hoe?

Definitie
§
§
§
§
§

(…) “ecocide” means
unlawful or wanton acts,
committed with knowledge that there is a substantial
likelihood of
severe and either widespread or long-term damage
to the environment being caused by those acts.

§

Voorgestelde aanpassing op
het Statuut van Rome door
toevoeging als vijfde
international misdaad

§

Als strafbaarstelling in
nationale regelgeving

Independent Expert Panel for the
Legal Definition of Ecocide, June 2021
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Jurisprudentie bestuursrecht
Toetsing evenredigheid
• Conclusie Wattel en Widdershoven van 7 juli
2021 (toetsing besluiten)
• ABRvS 2 februari 2022
(algemeen kader voor toetsing beschikkingen)
• Conclusie Wattel van 16 februari 2022
(toetsing lagere wetgeving)
• Conclusie Widdershoven van 18 mei 2022
(toetsing van beleidsregels)
• Conclusie Snijders van 18 mei 2022
(toetsing wetten in formele zin)

Toets bestuursrechter:
1) Is het besluit geschikt om het doel te
bereiken?
2) Is de maatregel noodzakelijk of kan een
minder vergaande maatregel volstaan?
3) Is de maatregel in het concrete geval
evenwichtig?
De intensiteit van de toetsing wordt bepaald
door:
•
De mate van beleidsruimte die de overheid
heeft om een besluit te nemen;
•
Het doel dat het besluit dient en wat het
gewicht daarvan is;
•
Welke belangen van betrokken burgers en
bedrijven worden geraakt.
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Jurisprudentie bestuursrecht
Boete / Last onder dwangsom
§ Rechtbank Rotterdam 29 juni 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:6494
§ LoD/boetes vanwege besmet vlees, omzetgerelateerde boete

Bibob
§ ABRvS 16 februari 2022,
ECLI:NL:RVS:2022:511
§ Weigeren verandering vergunning zeevisgroothandel
wegens Bibob

§ ABRvS 26 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1238
§ LoD overtreding bestemmingsplan / terugbrengen aantal te houden geiten

§ ABRvS 9 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:695
§ Weigering Bibob-formulier invullen

§ Rechtbank Gelderland 3 mei 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:2249
§ Schorsing LoD afwijking milieuvergunning

§ Rechtbank 7 juni 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:4295

§ Rechtbank Overijssel 17 maart 2022,
ECLI:NL:RBOVE:2022:754

§ Boete bezettingsgraad pluimveestal, recidive

§ Intrekking omgevingsvergunning geschorst door
voorzieningenrechter

§ Rechtbank Gelderland 8 juni 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:2856
§ Last onder bestuursdwang/kostenverhaal opslag blusschuim
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Jurisprudentie strafrecht
§ Rechtbank Amsterdam 6 december 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:7479
§ Rechtbank Amsterdam 20 december 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:7480
§ Biodiesel Kampen: CEO: gevangenisstraf 24 maanden, ontzetting uit het beroep van bestuurder
van rechtspersonen voor 5 jaar
§ CFO: gevangenisstraf 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, géén beroepsverbod

§ Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 22 december 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:3795
§ EVOA-feiten, veroordeling feitelijk leidinggeven, toepassing kader groene-lijst-afvalstoffen

§ Rechtbank Amsterdam 25 februari 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:819
§ Strijd met omgevingsvergunning niet voorkomen explosie, verjaring groot deel feiten,
voorwaardelijke boete EUR 5.000

§ Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29 maart 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:2331
§ Strafrechtelijke immuniteit Waterschap / art. 3.5 Wet natuurbescherming (bevers/muskusratten)

§ Rechtbank Overijssel 16 juni 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:1772
§ Feitelijk leidinggeven aan overtredingen o.a. Wabo en Wbb, taakstraf 240 uur/120 uur
voorwaardelijk
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Vragen?
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