MEN

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde
van het bewezen verklaarde.
BESLISSING

Het hof:
Vernietigt het vonnis waarvan
recht:

beroep en doet opnieuw

Verklaart de officier van justitie ontvankelijk in de strafvervolging.
Verklaart niet bewezen dat de verdachte het primair tenlastegelegde heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij.
Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het subsidiair tenlastegelegde heeft begaan.
Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard
en spreekt de verdachte daarvan vrij.
Verklaart het subsidiair bewezenverklaarde
kwalificeert dit als hiervoor vermeld.

strafbaar

en

Verklaart verdachte niet strafbaar ter zake van het subsidiair bewezenverklaarde en ontslaat de verdachte te dier zake
van alle rechtsvervolging.
Noot

1.
Dit arrest is een vervolg op het door mij in Men R
2011/45, afl. 2 geannoteerde vonnis van de economische
politierechter te Zutphen van 16 november 2010, LJN
B04074. Naast de vraag of er sprake was van 'verstoring'
van nesten, holen of andere voortplantings- en vaste rustof verblijfplaatsen van dieren - in dit geval een dassenburcht en een door boommarters bewoond roofvogelnest in de zin van art. 11 Flora- en faunawet (hierna: Ffw) door
de kap van bomen in de directe nabijheid, stelde ik in mijn
noot de vraag of in dit geval ook overtreding van art. 79 lid
2 Ffw te laste had kunnen worden gelegd. In dit artikellid is
het verbod opgenomen om in strijd te handelen met de bij
een vrijstelling, ontheffing of vergunning gestelde voorschriften en beperkingen. Vast stond dat bij de kap in strijd
was gehandeld met een aantal regels in de Gedragscode
Zorgvuldig Bosbeheer, een door de Minister goedgekeurde
gedragscode in de zin van art. 16b Vrijstellingsbesluit (voluit: Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten).
2.
Het aardige is dat de Advocaat-Generaal (afgekort
A-G, de Officier van justitie (Ovj) in hoger beroep) de telastelegging heeft aangevuld met overtreding van art. 79 lid 2
Ffw, dus primair overtreding van art. 11 Ffwen subsidiair
art. 79 lid 2 Ffw. Als het hof dan - evenals de rechtbank tot het oordeel zou komen dat er geen sprake is van verstoring, moet een oordeel volgen over het subsidiair te laste
gelegde feit. Dat is een efficiënte manier van procederen;
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anders moet eerst gewacht worden op een geschikte zaak
en die moet dan eerst weer langs een rechtbank voordat
het oordeel van één van de 5 hoven kan worden vernomen.
Dat duurt meestal wel een paar jaar; in dit geval 'maar' 1
jaar. De Ovj in eerste aanleg en de A-G in hoger beroep hebben de bevoegdheid om telasteleggingen nog in een laat
stadium te wijzigen, mits daardoor geen nieuwe feiten te
laste worden gelegd (art. 313 lid 2 Sv).
3.
Het hof moet eerst het primair te laste gelegde feit,
de verstoring van art. 11 Ffw, behandelen. Evenals de eerste
rechter komt het Hof tot het oordeel dat er geen sprake is
van verstoring. Het hof baseert zich op de wetsgeschiedenis
van de Ffw en de verwijzing die daarin is opgenomen naar
de Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. Art. 12 Habitatrichtlijn verbiedt het 'opzettelijk verstoren' van beschermde diersoorten. Het hof zoekt vervolgens ook aansluiting bij het 'Guidance document' (voluit: Guidance document on the strict proteerion of animal species of Cornmunity interest under the Habitats Directive 92/43/EEC van
februari 2007) waarin de Europese commissie een aantal
begrippen uit de Habitatrichtlijn toelicht, waaronder het
begrip 'disturbance'. Dat begrip dekt twee begrippen uit de
Ffw, namelijk 'verontrusten' van art. 10 Ffw en 'verstoren'
van art. 11 Ffw. Het begrip 'verontrusten' heeft betrekking
op levende dieren en het 'verstoren' wordt gebruikt voor
nesten en andere verblijfplaatsen. Van alle verboden handelingen is alleen het 'verontrusten' pas verboden als het opzettelijk gebeurt. Dat is niet de opzet van de Wet op de economische delicten (het zogenaamde kleurloze opzet), maar
de opzet(varianten) zoals bedoeld in het Wetboek van strafrecht. Het maakt deel uit van de omschrijving van het delict
('delictsbestanddeel')
en ieder bestanddeel dient bewezen
te worden. De verdachte moet de bedoeling hebben gehad
om te verontrusten. Een wandelaar die onder een boom
doorloopt, waarin zich een havikshorst bevindt, en daardoor de ouders van de kleine haviken doet opvliegen, heeft
niet de opzet gehad om de haviken te verontrusten en hij
pleegt daarmee dus geen strafbaar feit. Voor alle andere
handelingen die verboden zijn in de artikelen 8-13 Ffw,
geldt dit opzetvereiste als delictsbestanddeel niet. Daarvoor
is destijds heel bewust gekozen: 'Door in alle verbodsbepalingen een opzetvereiste op te nemen zou in mijn ogen onnodig afbreuk gedaan worden aan het uitgangspunt van bescherming van soorten. Hierbij wijs ik er voor de goede
orde op dat de artikelen 8, 10 en 11 zijn toegevoegd aan
artikel la, onder 2, van de Wet op de economische delicten
(WED). Dat betekent dat deze artikelen op grond van artikel
2 van de WED strafbaar zijn als misdrijf voor zover het delict opzettelijk is begaan en overigens als overtreding. Door
in de delictsomschrijving van de artikelen 8, 10 en 11 een
opzetbegrip op te nemen zullen deze artikelen alleen als
misdrijf strafbaar zijn, hetgeen ik ongewenst acht uit een
oogpunt van bescherming.' (memorie van antwoord, Kamerstukken J/ 1995/96, 23 147, nr. 7, p. 45). En: 'Door de toevoeging van het woord "nodeloos" in de verbodsbepalingen
van de artikelen 8 tot en met 11 wordt dit element een onderdeel van de delictsomschrijving. Wil een strafrechtelijke
vervolging kans van slagen hebben dan zal het Openbaar
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Ministerie dit onderdeel telkens moeten bewijzen. Dit acht
ik zowel uit een oogpunt van bescherming van soorten als
uit een oogpunt van handhaafbaarheid ongewenst. In plaats
van het op voorhand beperken van de mogelijkheden om
de bepalingen van het wetsvoorstel strafrechtelijk te handhaven, verdient het mijns inziens de voorkeur om het aan
de praktijk over te laten in hoeverre zal worden opgetreden
tegen overtredingen van de wettelijke bepalingen. Het
strafrechtelijk opportuniteitsbeginsel
biedt hier alle mogelijkheid toe: (Nota naar aanleiding van het eindverslag, Kamerstukken 11 1995/96, 23 147, nr. 12, p. 44). Daarmee ging
Nederland verder dan op grond van de Europese richtlijnen
vereist was. Inmiddels zijn de tijden in snel tempo aan het
veranderen: zie hierna.
4.
Het hof interpreteert art. 10 en 11 Ffw in de lijn
van art. 12 lid 1 onder b Habitatrichtlijn, 'omdat er geen
aanwijzingen zijn dat Nederland op dit punt een ruimere
bescherming heeft beoogd'. Waarschijnlijk heeft het hof de
woorden 'op dit punt' toegevoegd, omdat het niet ingaat op
het verschil in opzet, zoals hiervoor uitgelegd. Het hof heeft
kennelijk alleen gekeken naar de inhoud van het begrip
'verstoren' (en 'verontrusten'). In ieder geval behoeven nesten enz. een strikte bescherming volgens het hof, omdat zij
cruciaal zijn voor het leven van de betreffende diersoorten
en daardoor voor het voortbestaan van de betreffende
soort. De ecologische functie van de nesten enz. moeten
daartoe veilig gesteld worden. Wil er dus sprake zijn van
'verstoren' dan moet die ecologische functie zijn verstoord,
aldus het hof. Een tijdelijke verstoring die uiteindelijk geen
negatieve gevolgen heeft voor de betreffende diersoort valt
daar niet onder. Met andere woorden: er moet sprake zijn
van een (permanente?) verstoring die in ieder geval (blijvende) gevolgen heeft voor de ecologische functie. Omdat
de opsporingsambtenaren
na de kap nog verse sporen bij
de dassenburcht hadden aangetroffen en boommarters hadden gezien bij het roofvogelnest, vond het hof, evenals de
rechtbank, dat het bewijs niet geleverd was dat de ecologische functie van beide verblijfplaatsen blijvend was aangetast en was er dus van 'verstoring' geen sprake. Het feit dat
na het kappen boommarters bij het nest en verse dierensporen bij de dassenburcht waren gezien, geeft zelfs aan
dat die ecologische functie niet zou zijn aangetast, maar op
zich zegt dat ook niet zoveel. In het strafrecht heeft het
Openbaar Ministerie nu eenmaal het bewijs te leveren, dus
verbalisanten zullen in vergelijkbare zaken de gevolgen van
de verstoring langer in de gaten moeten houden. De vraag
is hoe lang. Ik ben geen ecoloog, maar waarschijnlijk kan dit
verschillen per soort. Lijkt mij een lastige zaak, nog afgezien
van het tijdsbeslag.
5.
Ik kan het oordeel van het hof wel begrijpen, maar
helemaal zuiver is die niet. In het door het hof zelf aangehaalde citaat uit het Guidance document wordt het begrip
'verstoring' omschreven als: 'Elke gebeurtenis die bijdraagt
aan of een risico betekent voor de achteruitgang van een
populatie of de vermindering van het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort'. Het gaat dus om het risico dat de
populatie enz. door de handeling achteruit gaat en niet alleen om de vraag of het ook feitelijk zo is. Er zijn meer voor-
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beelden in het milieurecht waarbij de dreiging of het risico
op verontreiniging van het milieu strafbaar is, zonder dat
dit risico zich hoeft te hebben verwezenlijkt. De meeste
zorgplichten zijn op een vergelijkbare manier geformuleerd,
zie bijvoorbeeld voor bodem: art. 13 Wbb. Dat is ook niet zo
vreemd, want moet een verdachte die door zijn handelen
het milieu in gevaar brengt beschermd worden als hij het
geluk heeft dat het gevaar zich niet voordoet, terwijl hij
daar geen enkele moeite voor doet? Dagelijks worden er
vele handelingen verricht die risico's in zich bergen en waar
we geen weet van hebben. Meestal gaat het goed. Soms
niet, zoals recente milieurampen ons weer hebben geleerd
(Chemiepack in Moerdijk bijvoorbeeld).
6.
Hoe het ook zij, in de Ffw is daar wel iets voor bedacht, namelijk de gedragscodes. Die schrijven voor hoe bepaalde werkzaamheden die gevolgen kunnen hebben voor
beschermde dier- en plantensoorten op een zorgvuldige
manier kunnen worden uitgevoerd. Als men daaraan voldoet dan is het risico dat een of meer van de verboden van
art. 8-12 Ffw wordt overtreden, aanvaardbaar. Het werken
volgens een (door de minister goedgekeurde) gedragscode
levert een vrijstelling op van de verbodsbepalingen. Wordt
er niet gewerkt volgens de gedragscode (zoals in dit geval)
dan geldt die vrijstelling niet. Dat betekent niet dat er dan
altijd sprake is van de overtreding van een verbodsbepaling.
Het gaat daarbij volgens het hof om een 'vermoeden' dat er
sprake is van een overtreding van art. 8 tlm 12 Ffw en daarbij zal dan 'van geval tot geval moeten worden beoordeeld
of dat een bewezen en strafbaar handelen oplevert'. In deze
zaak oordeelden rechtbank en hof dus dat van 'verstoring'
in de zin van art. 11 Ffw geen sprake was. Blijft over de
tweede mogelijkheid, het subsidiair te laste gelegde feit:
overtreding van het verbod van art. 79 lid 2 Ffw. Hoewel er
(andere) verweren zijn te voeren waarom het handelen in
strijd met een gedragscode niet onder het verbod van art.
79 lid 2 Ffw valt (zie mijn eerdere noot onder het vonnis
van de rechtbank) is het hof snel klaar met de motivering
van dit deel van zijn arrest: de gedragscode zorgvuldig bosbeheer is te zien als vrijstelling en de gedragsregels in die
code als 'voorschriften en beperkingen' gesteld bij de vrijstelling.
7.
Ik kan uitstekend leven met dit resultaat, maar realiseer mij dat het meer een doelredenering is dan een redenering die berust op hetgeen de wetgever heeft gewild.
Als het hof tot de conclusie was gekomen dat art. 79 lid 2
Ffw in dit soort gevallen niet van toepassing zou zijn geweest, dan zou veel onzorgvuldig handelen niet strafbaar
zijn, terwijl degene die onzorgvuldig handelt meer geluk
dan wijsheid heeft gehad. Het vervolg van het arrest is mijn
inziens minder geruststellend, want bij de behandeling van
de strafbaarheid van de verdachte (dat komt na de bewezenverklaring) komt het hof op grond van uitlatingen van
verdachte op de zitting in hoger beroep tot de conclusie dat
hem geen schuld treft (in strafrechtelijk jargon: afwezigheid van alle schuld, afgekort avas) en dus wordt hij alsnog
ontslagen van alle rechtsvervolging. Het handelen was dus
strafbaar, de verdachte niet. Ik kan dit oordeel niet beoordelen, want ik was niet op zitting en ken niet het gehele dos-
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sier. Ik kan mij evenwel niet aan de indruk onttrekken, dat
het Hof wellicht te gemakkelijk afgaat op mededelingen van
verdachte op zitting en (te) weinig eisen stelt aan de voorzorgsmaatregelen
die verdachte genomen zou hebben op
basis van het inventarisatierapport.
8.
Uit onder meer een enquête onder gebruikers van
de gedragscode (gehouden ten behoeve van het opstellen
van de opvolger van de gedragscode zorgvuldig bosbeheer)
en de opsporingspraktijk
is gebleken dat die inventarisatierapporten vaak van onvoldoende kwaliteit zijn. Het hof
stelt wel vast dat het inventarisatierapport
niet op alle punten juist was, maar ziet geen reden te veronderstellen
dat
verdachte (als uitvoerder) niet op dat rapport had mogen
afgaan. Het is aan te raden om een volgende keer ook maar
eens de opsteller van het inventarisatierapport
bij de strafzaak te betrekken. Hoe dan ook: om de kwaliteit van deze
rapporten te verbeteren zijn in het kader van de goed keuringsprocedure voor de opvolger van de gedragscode zorgvuldig bosbeheer (die 1 januari 2011 in werking is getreden) voorstellen richting de staatssecretaris
gegaan om aan
de opstellers van die rapporten verdergaande eisen te stellen dan thans het geval is. De staatssecretaris
heeft dat
voorstel niet overgenomen. Er loopt nog een procedure bij
de bestuursrechter
bij de Rechtbank Utrecht over het goedkeuringsbesluit
van de (nieuwe) gedragscode
bosbeheer.
Voor meer informatie over de nieuwe gedragscode en de
wijze waarop die tot stand is gekomen, verwijs ik naar mijn
publicatie in het Tijdschrift voor Omgevingsrecht: 'Nieuwe
Gedragscode Bosbeheer zorgvuldig?',
september 2010,
nr. 3.

ra

9.
Tot slot van deze noot nog een voorzichtige vooruitblik naar de (nabije) toekomst van de natuurregelgeving
in het algemeen en de gedragscodes in het bijzonder. Zoals
bekend, wordt er door het Ministerie van EL&I hard gewerkt aan een nieuwe Wet natuur. De bedoeling is dat het
wetsvoorstel voorjaar 2012 al bij de Tweede Kamer wordt
ingediend. Een eerste versie van deze wet en de memorie
van toelichting is in het najaar van 2011 reeds geplaatst op
het internet (wetvoorstel Natuur versie 0.2 van 6 oktober
2011 ). Van de mogelijkheid om hierop commentaar te leveren is onder meer door ruim 20 natuur-, landschaps- en
dierenwelzijnorganisaties
gereageerd en de kritiek is stevig.
Een van de belangrijkste punten van kritiek is dat uit het
wetsvoorstel blijkt dat de ambitie van Nederland is gedaald
tot het absolute Europese minimum en dat dat niveau met
dit voorstel waarschijnlijk niet eens gehaald wordt. Formuleringen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn zijn letterlijk overgenomen in het wetsvoorstel. Omdat die twee richtlijnen
verschillen kennen in de bescherming van vogels en overige
diersoorten, is in het wetsvoorstel ook een onderscheid gemaakt tussen de verboden voor vogels (art. 3.1) en de verboden voor overige dier- en plantensoorten
(art. 3.5). De
verschillen tussen beide beschermingsregimes
op Europees
niveau worden 1 op 1 overgezet naar de Nederlandse regelgeving. Dit leidt er onder meer toe dat het vernielen van
vogelnesten alleen verboden is als het opzettelijk gebeurd,
maar dat dat niet zo is als het gaat om de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van andere dieren. Het rapen en
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bezitten van vogeleieren is al verboden zonder dat het opzettelijk gebeurd, maar als het gaat om het vernielen of rapen van eieren van andere dieren is opzet weer wel vereist.
Deze verschillen, waarvoor uit ecologisch oogpunt geen
verklaring lijkt te zijn, zijn uiterst onwenselijk. Waarschijnlijk hebben de verschillen tussen de richtlijnen te maken
met het tijdsverloop tussen de Vogelrichtlijn uit 1979 en de
Habitatrichtlijn
die pas in 1992 tot stand kwam. Kennelijk
zijn de argumenten die destijds, bij de totstandkoming
van
de Ffw, om - met uitzondering van verontrusten - de handelingen te verbieden, ook als het niet opzettelijk gebeurd,
niet meer van belang voor het huidige kabinet. Daarnaast
ontstaat er samenloop van het opzetvereiste in de Wed en
in het verbodsartikel zelf. De vraag is of de staatssecretaris
zich hiervan bewust is, want ik heb over die samenloop
niets in de MvT aangetroffen.
10.
Wat betreft de handeling van het (ver)storen: het
verstoren van nesten enz. is geheel geschrapt. Alleen het
opzettelijk storen van vogels en dieren is in het wetsvoorstel verboden. Voor vogels komt daarbij nog de aanvullende
eis dat de storing van wezenlijke invloed op de staat van
instandhouding
van de desbetreffende vogelsoort moet zijn
(art. 3.1 lid 4). Deze verbodsbepaling
slaat alleen op vogels
en vogelsoorten en niet op andere diersoorten, want het is
rechtstreeks overgenomen uit de Vogelrichtlijn; de Habitatrichtlijn kent een dergelijke beperking niet. Het is te hopen
dat de Tweede Kamer zich in ieder geval zal verzetten tegen
deze verschillen, die alleen lijken ingegeven door de verschillen in formulering van de twee richtlijnen. Hoewel het
wetsvoorstel
nog moet worden ingediend bij de Tweede
Kamer is er al een strafrechter geweest die heeft geanticipeerd op de consultatieversie:
zie Rechtbank 's-Gravenhage
d.d. 17 november 2011, LJN BU4981. Laten we hopen dat het
een gerechtelijke dwaling is.
11.
Wat gebeurt er met de gedragscode in de thans
voorgestelde regeling? In de consultatieversie
van het wetsvoorstel wordt de gedragscode pas expliciet genoemd in
art. 9.3 lid 4, een overgangsbepaling.
Daaruit blijkt dat een
gedragscode die goedgekeurd is ten tijde van de inwerkingtreding van de Wet natuur blijft gelden als vrijstelling van
de verbodsbepalingen
gedurende zijn looptijd, maar alleen
als die gedragscode in heel Nederland geldt. Betekent deze
bepaling dat de gedragscode als wettelijke vrijstelling uitsterft en dat andere, niet landelijk werkende gedragscodes
(zoals de vele gemeentelijke
gedragscodes),
direct bij inwerkingtreding
van de wet hun belang verliezen? De MvT
geeft op p. 154 een beknopte toelichting op dit deel van het
wetsvoorstel: 'Als gevolg van de voorgestelde decentralisatie naar provincies is het op grond van dit wetsvoorstel,
eenmaal wet, in de meeste gevallen aan de provincies om
vrijstelling te verlenen voor activiteiten op hun grondgebied die worden uitgeoefend overeenkomstig
een gedragscode en om deze codes goed te keuren .... .' Dus de gedragscode als wettelijk regulerend instrument is niet weg (volgens de MvT bestaat er ook een groot draagvlak voor), maar
de staatssecretaris
bezuinigt en de goedkeuring van al die
gedragscodes kostte toch wel heel veel werk, dus de staatssecretaris schuift ook deze taak door naar de provincies.
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Overigens zijn de provincies niet verplicht om een vrijstelling van de verboden via gedragscodes te regelen: daarin
laat het wetsvoorstel ze vrij. Dit leidt ongetwijfeld tot onderlinge verschillen tussen de provincies hetgeen voor met
name landelijk werkende organisaties heel onpraktisch is.
Daarvoor is dus de hiervoor genoemde overgangsmaatregel
getroffen als tijdelijke oplossing. En als de looptijd van een
landelijk werkende gedragscode afloopt, maant de MvT tot
een gezamenlijk optreden: 'Het verdient de voorkeur dat
provincies ten aanzien van gedragscodes die voor het hele
Nederlandse grondgebied relevant zijn. zo veel mogelijk samenwerken en gedragscodes gezamenlijk goedkeuren'
(p.
154). Hoewel de MvT alleen nog voorbeelden
noemt van
landelijk werkende gedragscodes wordt daarin niet expliciet vermeld dat alle andere goedgekeurde
gedragscodes
die niet landelijk werken ophouden te bestaan bij inwerkingtreding van de Wet natuur. Ze kunnen natuurlijk blijven bestaan (zie ook hierna), maar gelden niet meer als vrijstelling op de verbodsbepalingen.
Art. 9.3 lid 4 van het
voorstel is duidelijk genoeg op dat punt, dus het is niet nodig dat dat nog een keer herhaald wordt in de MvT.
12.
Het klinkt misschien vreemd, maar ik ben een
voorstander
van het schrappen
van de gedragscodes
als
wettelijk instrument. Het is ooit bedoeld als instrument van
zelfregulering en dat moet het mijns inziens ook weer worden. De directe aanleiding voor de introductie van de gedragscode begin 2005 als vrijstelling in het Vrijstellingsbesluit, was de veroordeling van Staatsbosbeheer
(ook) door
het Hof Arnhem (14 april 2003, LJN AF9100). In opdracht
van Staatsbosbeheer
was op een zeer onzorgvuldige manier
in het broedseizoen een aanzienlijk deel van een bos gekapt
waarbij art. 5 en 8 Vogelwet waren overtreden. Weliswaar
beschikte Staatsbosbeheer
toen ook al over een gedragscode, maar uit het onderzoek bleek dat de uitvoerder zich
daar niet aan had gehouden en dat Staatsbosbeheer
ook
niet had ingegrepen. Deze grove onzorgvuldigheid
bij de
uitvoering en de planning van de werkzaamheden
(midden
in het broedseizoen) waren de aanleiding om tot vervolging
over te gaan. Indien Staatsbosbeheer
zijn eigen richtlijnen
had nageleefd was er strafrechtelijk waarschijnlijk niet opgetreden. De branche is zo van deze veroordeling geschrokken dat er grote druk op (destijds) de Minister van LNV
werd uitgeoefend om de gedragscode een wettelijke status
te geven. Dit speelde mede in de tijd dat velen dachten dat
Nederland 'op slot' ging door de strenge natuurregelgeving.
Mijns inziens was dit een vorm van overreageren, waarmee
een enorme hausse aan gedragscodes op gang is gekomen
en een schijnzekerheid
werd gecreëerd, die er ook toe
leidde dat de regelgeving veel te complex werd en de handhaving daarvan vrijwel onmogelijk.
13.
Bij het in ere herstellen van gedragscodes als instrument ter zelfregulering moet wel iets bedacht worden
voor het 'gat' dat ontstaat tussen onzorgvuldig handelen en
overtreding van de verbodsbepalingen.
Dit klemt temeer nu
het overtreden van de verbodsbepalingen
door de striktere
eisen nog moeilijker te bewijzen zal zijn, dan reeds het geval is onder de huidige regeling. Een oplossing zou kunnen
zijn om de zorgplicht (art. 1.8) naast bestuursrechtelijk
ook
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strafrechtelijk te sanctioneren. In het voorstel wordt daarvan afgezien zonder dat ik een goede reden daarvoor ben
tegengekomen
in de MvT. Er is wel kritiek op de strafrechtelijke handhaving van zorgplichten omdat ze onvoldoende
concreet zouden zijn (ook bekend onder het zogenaamde
lex certa-beginsel, zie o.a. mijn reactie in NJB 2010/1065, afl.
21 op het standpunt van prof. mr. J.M.H.F. Teunissen, die
zorgplichten
kenmerkt als 'Legislatieve alabastine' in NJB
2010/167, afl. 4). Mijns inziens getuigt het afzien van strafrechtelijke sanctionering van zorgplichten van onvoldoende
vertrouwen in de strafrechtketen.
Zorgplichten zijn inmiddels onmisbaar als vangnet. Hierdoor zal een groot deel van
grof onzorgvuldig handelen ongestraft blijven.
14.
Het afschaffen van de gedragscode als vrijstellingsinstrument
betekent niet dat gedragscodes
geen waarde
meer hebben. Deze uitspraak illustreert dat mooi: volgens
de rechter had de uitvoerder alles gedaan wat van hem in
de gegeven omstandigheden
verwacht mocht worden. Hij
had dus zorgvuldig genoeg gewerkt en dus werd hij ontslagen van alle rechtsvervolging vanwege afwezigheid van alle
schuld. Dit is precies wat bereikt kan worden met een (vrijwillige) gedragscode: dat de kwaliteit van de werkzaamheden zelf en uitvoerders en opdrachtgevers verbeterd wordt,
te beginnen bij goed inventarisatiewerk.
Dan komt het toch
nog goed.
AM.C. Tubbing
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van de Raad van State (Meer2011, nr. 201101754/1/M1

Wm art. 1.1 lid 1; Richtlijn 2008/1/EG (IPPC-richtlijn)
1, categorie 5.1; Richtlijn 201O/75/EU art. 82

bijlage

LJN BU6376

Een gemeentelijke milieustraat is geen Ippe-inrichting;
waar blijft de 'richtinggevende beschouwing'?!
Beroep tegen een door CS - onder de vigeur van de Wet milieubeheer - verleende vergunning voor een milieustraat. De
drijver van de inrichting (B&W) betoogt dat aan de vergunning te strenge voorschriften zijn verbonden omdat (anders
dan CS heeft verondersteld) het binnen de milieustraat opslaan van gevaarlijke afvalstoffen niet tot gevolg heeft dat de
milieustraat een illllchting is waartoe een gpbv-installatie behoort. De Afdeling overweegt dat ter beoordeling staat of het
bevoegd gezag terecht heeft geoordeeld dat de enkele in categorie D15 (van de Kaderrichtlijn afvalstoffen) genoemde opslag, wanneer deze op enig moment meer dan 10 ton bedraagt,
meebrengt dat de milieustraat onder categorie 5.1 van bijlage I
bij de IPPC-richtlijn valt. De Afdeling concludeert dat categorie
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