Rechtbankbezoek milieustrafzitting
Wat gebeurt er allemaal op de zitting van de strafrechter die milieuzaken behandelt?
Deze in milieuzaken gespecialiseerde strafrechter heet de economische politierechter.
Wat zijn de rollen van de advocaat en de officier van justitie? Hoe komt de rechter tot
zijn vonnis (meestal direct mondeling uitgesproken) en waar houdt hij rekening mee bij
het bepalen van de hoogte van de straf? Welke mogelijkheden biedt de Wet op de
economische delicten (waar milieuzaken onder vallen) en hoe verhoudt zich dat met de
‘gewone’ milieuregelgeving? Allemaal vragen die aan bod komen vóór, tijdens en na het
bezoek aan de rechtbank. En als u geluk heeft en de tijd het toestaat (niet alle
verdachten komen opdagen) beantwoorden rechter of officier van justitie tussen de
behandeling van zaken door uw vragen.
Zie ook de cursussen:
 ‘Bestuurlijke strafbeschikking milieu & keur’ . Waarvan leer je nu meer dan het
bijwonen van je eigen zaak op zitting?
 ‘De interactie tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving van
milieuzaken’ voor meer verdieping in de theorie.
Inhoud:
Voorafgaand en na het bijwonen van de zitting worden de zaken op de zitting toegelicht
en naderhand besproken, zodat diverse strafrechtelijke onderwerpen aan de orde komen.
Bezoek aan een strafzitting van de economische politierechter van een rechtbank waar
milieuzaken worden behandeld.
Doelgroep:
Toezichthouders, handhavers, bijzondere opsporingsambtenaren, juristen en andere
betrokken bij 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 te komen bekijken.
Referentie rechtbankbezoek van de teamcoördinator Integrale handhaving van een
gemeente in het oosten van het land:
Mijn collega’s en ik hebben het bezoek aan de rechtbank in Zutphen als zeer zinvol
ervaren. Wij handhaven in de praktijk vergelijkbare zaken en tijdens het bezoek kon
worden gezien hoe het strafrechtelijk traject verder werd afgehandeld. Dit geeft toch een
hele andere kijk als het bestuursrechtelijke traject waar wij als gemeentelijke overheid te
maken hebben. Verder heb je een aantal interessante zaken uitgezocht die raakvlakken
hebben met onze handhavingactiviteiten. Verder is er door jou een goede uitleg geven
over de afhandeling van de zaken en de rol van de officier hierin en welk resultaat hij
hiermee heeft behaald. Er is nog flink nagepraat over het bezoek en de afhandeling van
de verschillende zaken. Hieruit blijkt wel dat het bezoek in zeer goede aarde is gevallen.
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).
Duur : 1 dagdeel (2 uur bijwonen zitting, 1 uur voor en 1 uur na de zitting)
Locatie: bij een rechtbank in het land, zo dicht mogelijk bij de aanvrager van de cursus.
Prijs : € 250,- excl. BTW per cursist met een minimum van 4 cursisten. Bij afname van
meer cursussen geldt een korting van 20%.

