Cursus Bestuurlijke strafbeschikking milieu & keur
Sinds 1 mei 2012 kunnen Regionale Uitvoerings- of Omgevingsdiensten, provincies,
waterschappen, Rijkswaterstaat, Inspectie voor Leefomgeving en Transport en de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een bestuurlijke strafbeschikking (BSB)
opleggen aan overtreders van een groot aantal milieu- en (waterschaps-) keurfeiten. Een
revolutie in handhavingsland! Een strafinstrument in handen van het bestuur, dat
mogelijkheden biedt om (ook) bestraffend op te treden, een lang gekoesterde wens van
het bestuur. Het vraagt wel om een gedegen voorbereiding, want het bestuur heeft geen
ervaring met strafrechtelijke leerstukken en in acht te nemen rechtswaarborgen jegens
een verdachte. Weliswaar gaat het om ‘feiten van geringe ernst of eenvoudige aard’,
maar de hoogte van de (vaste) boetebedragen liegen er niet om. Als er verzet wordt
aangetekend door de verdachte is het toch fijn als de zaak niet onderuit gaat bij de
strafrechter. Na een theorie deel over dit nieuwe fenomeen in de bestuurlijke handhaving,
passeren aan de hand van praktijkcases alle relevante strafrechtelijke leerstukken en
aandachtspunten de revue.
Met deze cursus wordt een optimaal rendement behaald in combinatie met een bezoek
aan een rechtbank, waarbij een strafzitting waarop milieuzaken worden behandeld wordt
bijgewoond.
Inhoud:
Theorie:
• De (bestuurlijke) strafbeschikking in hoofdlijnen
• Wanneer mag een BSB wel en wanneer niet opgelegd?
• Inzicht in de Wet op de economische delicten en diverse andere strafrechtelijk
leerstukken in relatie tot de BSB, bijv. bewijs, opzet, functioneel daderschap,
cautie
• Samenloop met bestuursrechtelijk optreden, bijv. de sfeerovergang van toezicht
naar opsporing.
• Taakverdeling politie – bestuur m.b.t. de BSB
Praktijk:
Praktijkcases aan de hand waarvan verschillende aspecten van de BSB worden behandeld.
Doelgroep:
Toezichthouders, bijzondere opsporingsambtenaren (domein II), juristen en anderen
betrokken bij de BSB en die werkzaam zijn bij provincies, omgevingsdiensten (RUD’s),
waterschappen, rijksinspecties.
Duur:
Locatie:
Prijs:

1 dag met lunch (optioneel: halve dag rechtbankbezoek)
in company
€ 385,- ex BTW per cursist met een minimum van 5 cursisten. Inclusief
rechtbankbezoek en toelichting/vragen € 650,- ex BTW.

Docent: Mr. A.M.C.C. (Annemiek) Tubbing
Annemiek Tubbing is eigenaar van Tubbing Milieu -advies, een juridisch adviesbureau dat zich
bezighoudt met omgevingsrecht en handhaving. Tubbing Milieu-advies geeft adviezen en cursussen
op deze beide gebieden en is met name geïnteresseerd en gespecialiseerd in de onderwerpen die
zich bevinden op het grensvlak tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving. De
bestuurlijke strafbeschikking is dat bij uitstek. Annemiek Tubbing heeft 7 jaar gewerkt als officier
van justitie milieuzaken en is thans raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Amsterdam waar zij
vooral wordt ingezet voor milieustrafzittingen.

Annemiek Tubbing heeft verschillende publicaties

op
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tubbingmilieuadvies.nl). Tubbing Milieu-advies is geregistreerd in het Centraal Register Kort
Beroeps Onderwijs en voldoet daarmee aan de eisen die daaraan zijn verbonden (lees meer
op www.crkbo.nl en de Registratie CRKBO 2010-2014 van het CPION).

