Cursus De interactie tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke
handhaving in milieuzaken
Toezicht op en handhaving van milieuregels is een taak van bestuur én politie.
Toezichthouders en handhavers van beide organisaties zijn actief op hetzelfde gebied.
Handhavers die ook over buitengewone opsporingsbevoegdheden beschikken, de zgn.
BOA’s, staan zelfs met één been in het bestuursrecht en met het andere in het strafrecht.
Toch is het voor (bestuurlijke) toezichthouders en handhavers onduidelijk wat verwacht
mag en kan worden van de strafrechtelijke aanpak van milieuzaken, welke
bevoegdheden en instrumenten het milieustrafrecht kent en hoe de samenwerking met
politie en justitie eruit ziet. Ook is onvoldoende bekend wat de gevolgen van het
opmaken van een proces-verbaal voor de bestuursrechtelijke kant van de handhaving
zijn of kunnen zijn. Als de politie betrokken is bij een overtreding (al dan niet naast een
bestuursrechtelijk handhavingstraject) en proces-verbaal heeft opgemaakt, of als de
handhaver/boa dat heeft gedaan en het proces-verbaal is ingeleverd bij het Openbaar
Ministerie wat gebeurt er dan mee? Wat komt er vervolgens bij de (straf-) rechter terecht
en hoe gaat dat op zo’n zitting? Stel u wordt als verbalisant (= opsteller van het procesverbaal) opgeroepen om ter zitting te verschijnen naar aanleiding van een verweer van
de verdachte, hoe bereidt u zich voor en hoe stelt u zich op?
Deze cursus leent zich uitstekend om te combineren met het bijwonen van een
strafzitting bij een van de rechtbanken in het land. Zie onder opleidingen
‘Rechtbankbezoek milieustrafzitting’. Zie ook de cursus ‘Bestuurlijke strafbeschikking
milieu & keur’ .
Inhoud:
Theorie:
• Milieustrafrecht op hoofdlijnen: relatie tussen omgevingsregelgeving en Wet op de
economische delicten
• Hoe ziet de strafrechtketen eruit?
• Overeenkomsten en verschillen tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke
handhaving
• Taakverdeling tussen bestuur en politie/justitie op het gebied van de
milieuhandhaving
• Strafrechtelijke instrumenten in handen van het bestuur op hoofdlijnen:
bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete, Wet bibob
• Hoe beïnvloeden bestuursrechter en strafrechter elkaar, waaronder gevolgen van
optreden van bestuur voor strafrechtelijke handhaving.
• De overheid als overtreder/verdachte
• De verbalisant als getuige ter zitting.
Praktijk:
• Behandeling van een aantal milieustrafzaken ontleend aan de jurisprudentie,
waarbij de rollen over de cursisten verdeeld worden: rechter, verdachte/advocaat
en de officier van justitie. Ter voorbereiding van dit onderdeel zullen de zaken
van te voren worden toegezonden.
Doelgroep:
Toezichthouders, handhavers, bijzondere opsporingsambtenaren, juristen en anderen
betrokken met handhaving, waaronder de bestuurlijke strafbeschikking, die werkzaam
zijn bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten (RUD’s), waterschappen,
rijksinspecties. Ook adviseurs en advocaten in het bestuurs(proces-)recht zijn van harte
welkom om de strafrechtelijke kant van de milieuhandhaving beter te begrijpen.

Duur:
Locatie:
Prijs:

1 dag met lunch
in company
€ 500,- excl. BTW per cursist met een minimum van 4 cursisten.

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, bijvoorbeeld de bestuurlijke
strafbeschikking of Wet BIBOB. 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 haar naam staan (zie www.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).

