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Algeheel vuurwerkverbod het nieuwe normaal?

Fraude met bijstandsuitkering, doe maar niet!

Witwassen en de Wwft: een groot probleem

Wet op de kansspelen geen economisch delict? 

Wedden van wel!

Milieu op de politieke agenda's

Puzzel met winactie

Beste lezer,

 

Met trots kondigt de Strafbladcommissie het eerste

Strafblad van het collegejaar 2020-2021 aan. 

Dit jaar is qua onderwerp de keuze gevallen op de Wet op

de economische delicten. Een wet die vele onderwerpen

bestrijkt zoals je zometeen kunt lezen.

 

Dank aan bestuurslid Rob van Wel voor zijn gastartikel.

Vergeet niet de puzzel op te lossen en mee te doen met de

winactie.

 

Veel leesplezier!
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Algeheel Vuurwerkverbod 

het nieuwe normaal?
Door: Anneloes van Boeijen

Afgelopen jaarwisseling was er in Nederland

voor het eerst een algeheel vuurwerkverbod van

kracht. Het kabinet achtte dit noodzakelijk

vanwege de grote druk die de tweede golf van

het coronavirus op de zorg legt. Jaarlijks

veroorzaakt zowel legaal als illegaal vuurwerk

tijdens oud en nieuw veel letsel. In 2019

belandden zo’n 1300 mensen bij de eerste hulp

of huisartsenpost, wat de zorg er, met de komst

van het virus, dit jaar niet bij kan hebben.

Bovendien zou een vuurwerkverbod leiden tot

minder mensen op straat en daarmee tot minder

besmettingen.1 In dit artikel zet ik uiteen hoe het

vuurwerkverbod wettelijk geregeld is en wat

vuurwerk te maken heeft met de Wet

Economische Delicten (de WED).

De WED

Een overtreding wordt gekwalificeerd als

economisch delict indien de handeling schadelijk

is voor het economisch leven.2

Handelen in illegaal vuurwerk is vanuit

economisch oogpunt schadelijk en is daarom

strafbaar gesteld in de WED. De regels omtrent

de opslag en het verhandelen van (illegaal)

vuurwerk zijn neergelegd in het Vuurwerkbesluit.

De te eisen straffen zijn door het Openbaar

Ministerie opgenomen in de Richtlijn voor

strafvordering vuurwerkdelicten. Overtredingen

van het Vuurwerkbesluit zijn strafbaar gesteld via

de Wet milieubeheer (vanwege de

milieuvervuiling die het met zich brengt) en de

WED.3

Vuurwerkramp Enschede

In 2002 is de regelgeving rondom vuurwerk flink

aangescherpt naar aanleiding van de

vuurwerkramp in Enschede. Bij het

vuurwerkbedrijf SE Fireworks ontstond op 13 mei

2000 een enorme explosie waardoor een hele

woonwijk werd weggevaagd. 22 mensen

kwamen daarbij om het leven en 900 mensen
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Categorie F1: vuurwerk met weinig gevaar,

dat ook binnenshuis gebruikt kan worden.

Het betreft fop- en schertsvuurwerk, zoals

sterretjes en trektouwtjes. 

Categorie F2: vuurwerk met weinig gevaar,

dat buitenshuis gebruikt wordt en niet

verkocht mag worden aan kinderen jonger

dan 16 jaar. Categorie F3: vuurwerk met

middelmatig gevaar, meestal bestemd voor

professioneel gebruik. Om dit soort vuurwerk

te kopen moet je minimaal 18 jaar zijn. 

Categorie F4: vuurwerk dat veel gevaar

oplevert en uitsluitend bestemd is voor

professioneel gebruik.

raakten gewond.4 Met deze gebeurtenis werd

de grote noodzaak om betere

vuurwerkwetgeving ernstig duidelijk. Dit kwam er

dan ook in de vorm van het Vuurwerkbesluit. Het

Vuurwerkbesluit regelt welk soort vuurwerk

verboden is te kopen, voor handen te hebben, te

verhandelen, op te slaan en af te steken. Er zijn

vier categorieën5:

Vuurwerk dat buiten deze categorieën valt is per

definitie illegaal vuurwerk. Voorbeelden zijn

strijkers, Cobra’s en lawinepijlen. Dit vuurwerk

wordt niet gekeurd en getest. Illegaal vuurwerk

bevat vaak teveel kruit, heeft een onveilige lont

of kan leiden tot gehoorbeschadiging.6 

Het gebruik van categorie F1-vuurwerk is het hele

jaar door toegestaan. In principe is het voor

particulieren alleen tussen 31 december 18:00 uur

en 1 januari 02:00 uur toegestaan om categorie

F2 en F3-vuurwerk af te steken. De rest van het

jaar (en dus ook tijdens afgelopen jaarwisseling)

is dat verboden.7

   Een overtreding van het Vuurwerkbesluit is een

misdrijf en levert een aantekening op je strafblad

op. Het afsteken van consumentenvuurwerk

wordt bestraft met een boete van 250 euro.8

Het afsteken van illegaal vuurwerk wordt

minimaal beboet met 400 euro en wordt in

beslag genomen. Is er sprake van (handel in)

zwaar illegaal vuurwerk, zelfgemaakt vuurwerk of

recidive, dan kan dit zelfs oplopen tot een

taakstraf of vrijheidsstraf.9

 Als een bedrijf buiten het toegestane tijdstip

vuurwerk af wil steken, moet daar een

toepassingsvergunning voor worden

aangevraagd. Hiervoor is een goede verzekering

nodig, een Verklaring Omtrent Gedrag en een

gecertificeerde deskundige om het vuurwerk af

te steken.10

Vuurwerkverbod 

Dit jaar gold zoals gezegd een verbod op de

verkoop en het afsteken van vuurwerk, behalve

het fop- en schertsvuurwerk. Hiervoor is het

Vuurwerkbesluit tijdelijk gewijzigd, op basis van

de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid.

Het artikel waarin geregeld werd op welk tijdstip

wel vuurwerk afgestoken mocht worden verviel,

waardoor het afgelopen jaar verboden werd

vuurwerk af te steken. Op 2 januari 2021 kwam

deze wijziging weer te vervallen, het verbod is

dus eenmalig.11

Het verbod leidde bij veel mensen tot

verontwaardiging, vooral vanwege de korte

termijn waarin dit verbod tot stand is gekomen.

Verkopers hebben zich hier niet op kunnen

voorbereiden en bleven met ingekochte

voorraden zitten. Bovendien liepen zij grote

bedragen aan inkomsten mis.12 

Stichting Vuurwerkdealers Nederlands

Consumentenvuurwerk spande daarom een

kortgeding aan tegen de Nederlandse Staat,

waarin zij primair eiste dat het verbod ongedaan

gemaakt werd. 

4. Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties van 23 maart 2001, 27 157.

5. Art. 1A.1.3 Vuurwerkbesluit; Art. 2.3.5 Vuurwerkbesluit.

6. https://www.politie.nl/themas/vuurwerk.html#alinea

-title-welk-vuurwerk-mag-ik-dit-jaar-welniet-afsteken.

7. https://www.ilent.nl/onderwerpen/vuurwerk.

8. Brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en

Waterstaat en van de Minister van Justitie en Veiligheid

van 11 december 2020, IENW/BSK-2020/247100.

9.https://www.om.nl/onderwerpen/beleidsregels/richtlijn

en-voor-strafvordering-resultaten/richtlijn-voor-straf

vordering-vuurwerkdelicten-2020r001.

10.https://www.ilent.nl/onderwerpen/vuurwerk/

vergunningverlening-vuurwerk.

11. idem.

12. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/

5004326/boosheid-over-nieuwe-vuurwerkverbod-kabinet-

verbod-pijlen-en.



De rechter overwoog echter dat het besluit

genomen is in een acute crisissituatie en dat de

Staat in dat geval een grote mate van

beleidsvrijheid geniet.

De Staat heeft niet onredelijk gehandeld en

goed gemotiveerd waarom het verbod

noodzakelijk was. Daarbij heeft de Staat

voorzien in 40 miljoen euro aan compensatie

voor de vuurwerkbranche, om de onverkochte

voorraden te vergoeden. De

voorzieningenrechter heeft de vorderingen van

de Stichting dan ook afgewezen.13 

Hoewel het verbod dus eenmalig was, is de wens

voor een permanent vuurwerkverbod

wijdverbreid. Hubert Bruls, burgemeester van

Nijmegen en voorzitter van het

Veiligheidsberaad, is een van de vele

burgemeesters die pleit voor een definitief

landelijk vuurwerkverbod.14 Na de vorige

jaarwisseling bleek zelfs 65% van de

Nederlanders voor een vuurwerkverbod te zijn.

Volgens velen ontstaat door vuurwerk teveel

gevaar voor mens, dier en milieu.15 Of er

volgend jaar weer een vuurwerkverbod zal

komen is nog niet bekend, maar het laatste

woord is hier zeker nog niet over gerept.

5

13. Rb. Den Haag, 11 december 2020,

ECLI:NL:RBDHA:2020:12601.

14.https://www.bd.nl/den-bosch-vught/helft-burgemeest

ers-wil-nu-al-voor-altijd-een-vuurwerkverbod~ac97f0d8/.

15. idem.

Fraude met bijstands-

uitkering, doe maar niet!

Door: Berinay Aydin

De ChristenUnie heeft op 8

januari jl. een initiatiefwet

gepresenteerd die de

informatieplicht bij een

bijstandsuitkering moet

versoepelen.

De partij wil dat gemeenten niet meer wettelijk

verplicht zijn om bijstandsgerechtigden een

boete op te leggen, wanneer de

bijstandsgerechtigde niet volledig transparant is

over alle extra inkomsten, maar dat zij de keuze

hebben om over te gaan tot een dergelijk

maatregel. “Het systeem wint het nu vaak van de

menselijkheid, terwijl juist de mens centraal zou

moeten staan. Daarom moeten we als de

wiedeweerga de wet repareren”, aldus de

ChristenUnie.1

Aanleiding voor dit wetsvoorstel is de zaak rond

een bijstandsgerechtigde vrouw die ruim 7.000

euro moet terugbetalen, omdat ze drie jaar lang

boodschappen van haar moeder ontving en deze

niet had opgegeven als inkomstenbron. De

rechtbank stelde de gemeente in het gelijk,

omdat deze overeenkomstig de Participatiewet

handelde.2  In dit artikel zal ik uiteenzetten wat

er onder bijstandsfraude in de zin van de

Participatiewet wordt verstaan en wat de

(strafrechtelijke) bevoegdheden zijn die de

gemeente heeft om fraude op te sporen.

1.NRC 8 januari 2021, ‘ChristenUnie komt met wetsvoorstel

rond informatieplicht bijstand’, https://www.nrc.nl/nieuws

/2021/01/08/christenunie-komt-met-wetsvoorstel-rond-

informatieplicht-bijstand-a4026742.

2 Rb. Midden-Nederland 14 oktober 2019,

ECLI:NL:RBMNE:2019:4746.
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Bijstandsfraude

De bijstandsuitkering wordt geregeld in de

Participatiewet. Hierin is bepaald dat de

bijstandsgerechtigde op verzoek van het college

van burgemeester en wethouders (hierna:

‘college van B&W’) of uit eigen beweging

opgaaf doet van alle feiten en omstandigheden

waarvan het de bijstandsgerechtigde duidelijk

moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het

recht op bijstand.3 

   Met andere woorden, alle extra inkomsten of

goederen die de bijstandsgerechtigde ontvangt,

zoals cadeaus en boodschappen, moeten door

de bijstandsgerechtigde worden opgegeven.

Doet een bijstandsgerechtigde dit niet en

ontdekt de gemeente dat, dan is er sprake van

bijstandsfraude. Het college van B&W is dan

verplicht om deze kosten af te trekken van de

verstrekte bijstand en een boete op te leggen.4

   Bij uitkeringsfraude waarbij er sprake is een

fraudebedrag van meer dan €50.000,-, wordt er

een strafrechtelijk onderzoek ingesteld.5 Komt er

een strafrechtelijke veroordeling, dan kunnen er

zelfs gevangenisstraffen volgen.6

Een voorbeeld van bijstandsfraude doet zich

voor indien de bijstandsgerechtigde niet aan de

gemeente doorgeeft dat hij of zij samenwoont.

Het al dan niet samenwonen heeft gevolgen voor

de hoogte van de bijstandsuitkering.7 Het

college van B&W zal dan een onderzoek laten

uitvoeren door toezichthouders als de sociale

recherche8 indien het aanwijzingen van fraude

heeft. Hiertoe heeft het college van B&W op

grond van de Participatiewet

onderzoeksbevoegdheden, zoals hieronder zal

worden uitgewerkt.9

3. Artikel 17, eerste lid, van de Participatiewet.

4. Artikel 58, eerste lid, van de Participatiewet jo. artikel

18a, eerste lid van de Participatiewet.

5. A. Eleveld (red.), De Participatiewet: Een

Grondrechtenperspectief (Monografieën Sociaal Recht, nr.

73), Deventer: Wolters Kluwer, 2018, hoofdstuk 10.1.

6. Zie bijvoorbeeld: Noordhollands Dagblad 21 oktober

2020, Zaanse (55) krijgt werkstraf en cel na tien jaar

bijstandsfraude’, https://www.noordhollandsdagblad.nl/

cnt/dmf20201021_91387559?utm_source=google&utm_

medium=organic.

7. Artikel 32 van de Participatiewet.

8. Artikel 76a van de Participatiewet.

Onderzoeksbevoegdheden

Het college van B&W kan ten eerste onderzoek

doen op grond van hoofdstuk 5.2 van de

Algemene wet bestuursrecht (hierna: ‘Awb’). De

artikelen 5:15 tot en met 5:20 van de Awb zijn

van overeenkomstige toepassing op de

Participatiewet. Op grond van deze artikelen

heeft het college van B&W de bevoegdheid om

inlichtingen en identiteitsbewijzen te vorderen.

Op grond van artikel 5:20 Awb is iedereen ook

daadwerkelijk verplicht mee te werken indien het

college van B&W overgaat tot zo’n bevoegdheid.

Deze bevoegdheden zien echter niet op de

informatieverzameling voor het tenuitvoerleggen

van een sanctie.10 Hiertoe bestaat een andere

grondslag.

Het college van B&W heeft een algemene

onderzoeksbevoegdheid op grond van artikel

53a van de Participatiewet. Het college van

B&W is op grond van dit artikel bevoegd een

onderzoek te starten naar de juistheid en de

volledigheid van de aan hun verstrekte

gegevens. Indien het nodig is, moet het college

van B&W ook onderzoek doen ‘naar andere

gegevens die noodzakelijk zijn voor de verlening

dan wel de voortzetting van de bijstand’.11

Hieronder vallen ook observeren, op een

onaangekondigd huisbezoek komen, de kasten

en post bekijken en het ondervragen van

getuigen.12 Dit gaat dus soms verder dan de

strafrechtelijke opsporingsbevoegdheden die de

politie heeft. De vraag rijst echter of deze

algemene onderzoeksbevoegdheid wel in

overeenstemming is met het recht op privacy?13

9. A. Eleveld (red.), De Participatiewet: Een Grondrechten-

perspectief (Monografieën Sociaal Recht, nr. 73),

Deventer: Wolters Kluwer, 2018, hoofdstuk 10.1.

10.A. Eleveld (red.), De Participatiewet: Een Grondrechten-

perspectief (Monografieën Sociaal Recht, nr. 73),

Deventer: Wolters Kluwer, 2018, hoofdstuk 10.3.1.

11.A. Eleveld (red.), De Participatiewet: Een Grondrecht-

enperspectief (Monografieën Sociaal Recht, nr. 73),

Deventer: Wolters Kluwer, 2018, hoofdstuk 10.3.1

12.Zie o.a.: CRvB 11 augustus 2015 ECLI:NL:CRVB:2015

:2723.

13. Zoals neergelegd in artikel 8 EVRM.



Op grond van artikel 8 van het Europees Verdrag

voor de Rechten van de Mens (hierna: ‘EVRM’),

kan er een gerechtvaardigde inbreuk worden

gemaakt op het recht op privacy indien de

inmenging bij de wet is voorzien en in een

democratische samenleving noodzakelijk is in het

belang van de nationale veiligheid, de openbare

veiligheid of het economisch welzijn van het

land, het voorkomen van wanordelijkheden en

strafbare feiten, de bescherming van de

gezondheid of de goede zeden of voor de

bescherming van de rechten en vrijheden van

anderen.14 Zijn de onderzoeksbevoegdheden

zoals neergelegd in artikel 53a van de

Participatiewet in overeenstemming met het

EVRM?

De hoogste rechter die oordeelt over

rechtszaken op het gebied van het

socialezekerheidsrecht, de Centrale Raad van

Beroep (hierna: ‘de CRvB’), heeft geoordeeld dat

in de meeste gevallen artikel 53a van de

Participatiewet een voldoende wettelijke

grondslag is in de zin van artikel 8, tweede lid,

van het EVRM. Deze algemene

onderzoeksbevoegdheid kan, volgens de CRvB,

‘steeds en spontaan worden uitgeoefend ten

aanzien van alle bijstandsgerechtigden en

daartoe is dus geen voorafgaand en

redengevend feit, signaal, grond of vermoeden

vereist’.15

Vervolgens moet de inmenging ook voldoen aan

de proportionaliteitseisen. Deze zijn niet

opgenomen in de Participatiewet, maar de CRvB

toetst hierbij aan de eis als neergelegd in artikel

8, tweede lid, van het EVRM.16 Een voorbeeld: in

het kader van een project hebben 65

gemeenten, de Belastingdienst en de Sociale

Verzekeringsbank gegevens opgevraagd over

het watergebruik van bewoners, onder wie ook

de bijstandsgerechtigde appellant. 

Hieruit bleek dat zijn watergebruik erg laag was,

waarop zijn woning is bezocht. Ook hier bleek

dat niet alleen het waterverbruik, maar ook het

gas- en elektriciteitsgebruik erg laag was.

   Tezamen met een getuigenverklaring van de

buurman was er volgens het college van B&W

reden genoeg om aan te nemen dat hij zijn

verblijfplaats niet heeft op het door hem

opgegeven adres. Hierdoor is het college van

B&W overgegaan op de intrekking en de

terugvordering van de bijstandsuitkering.

Volgens het CRvB was deze gemaakte inbreuk

op het recht op privacy proportioneel met het

met die gegevensuitwisseling te dienen doel,

namelijk ‘het behartigen van het belang van het

economisch welzijn van Nederland’.17 Uit deze

uitspraak kan dus worden afgeleid dat het

uitvragen van gegevens, ook van particuliere

partijen, in beginsel geoorloofd is.

Conclusie

Zodra het college van B&W de kleinste

aanwijzing heeft dat er sprake is van

bijstandsfraude, heeft het verregaande

onderzoeksbevoegdheden.. Het college van B&W

kan een onderzoek in laten stellen en kan hierbij

bijstandsgerechtigden laten observeren,

gegevens op laten vragen bij derde partijen en

op onaangekondigde huisbezoeken gaan. Komt

het college van B&W tot de conclusie dat er

daadwerkelijk sprake is van bijstandsfraude, dan

is zij verplicht om het fraudebedrag terug te

vorderen en een boete op te leggen. Zoals in de

inleiding besproken, wil de ChristenUnie van

deze verplichting af. Het is maar de vraag of dit

wetsvoorstel daadwerkelijk wordt aangenomen.

7

14. Artikel 8, tweede lid, van het EVRM.

15. Vgl. CRvB 27 januari 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:153.

16. A. Eleveld (red.), De Participatiewet: Een

Grondrechtenperspectief (Monografieën Sociaal Recht, nr.

73), Deventer: Wolters Kluwer, 2018, hoofdstuk 10.3.2.

17. CRvB 27 april 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BM3881, rov.

4.1.4. en 4.1.5.
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Witwassen en de wwft:

een groot probleem
Door: Laura Hickford

Criminelen willen het geld dat zij hebben

verdiend in de onderwereld graag uitgeven in de

bovenwereld. Om dit zwarte geld uit te kunnen

geven zonder het risico te lopen dat het in

beslag wordt genomen door justitie of de

Belastingdienst, moet het witgewassen worden.1

Al decennialang is witwassen een groot

probleem in de ‘bovenwereld’, en zo ook in

Nederland. Nederland blijkt relatief aantrekkelijk

voor witwassers.2 Dit komt door de hoge

welvaart, de goed ontwikkelde financiële

markten en de stabiele economie. Daarnaast is

de lage corruptie ook een belangrijke factor voor

de aantrekkelijkheid.3 Onderzoekers stellen dat

namelijk corruptie witwassers geld kost.

Jaarlijks wordt er voor ten minste 13 miljard euro

witgewassen. Ongeveer de helft hiervan komt uit

het Nederlandse criminele circuit, de rest uit het

buitenland. Zo bleek uit onderzoek van

hoogleraar economie Brigitte Unger van de

Universiteit Utrecht. In tegenstelling tot een

eerder onderzoek kreeg men deze keer toegang

tot witwasdata van de Financial Intelligence Unit

(FIU).4 Het bedrag is een fors bedrag en om dit

terug te dringen en aan te pakken is er dan ook

de Wet ter voorkoming van witwassen en

financiering van terrorisme (hierna: ‘Wwft’). 

Witwassen in het algemeen

Witwassen is strafbaar gesteld in het Wetboek

van Strafrecht, meer specifiek artikel 420bis,

420quater en 420ter. Het wetsartikel is echter

vrij ruim gedefinieerd: om te voorkomen dat

sommige handelingen niet onder de

delictsomschrijving zouden vallen zijn er

verschillende termen in het artikel opgenomen.

Witwassen kan in drie fases plaatsvinden.5 In de

‘voorwas-fase’ (betaalfase) probeert men de

illegale opbrengsten klaar te maken om op een

bankrekening te storten. Een voorbeeld hiervan is

het omwisselen van kleine bankbiljetten in

grotere bankbiljetten.

1. Witwassen, om.nl.

2. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nederland

-aantrekkelijk-voor-witwassers~b5840b96/.

3. idem.

4. https://www.banken.nl/nieuws/22016/jaarlijks-wordt-

13-miljard-witgewassen-in-nederland.

5. B. Unger, ‘De omvang en het effect van witwassen’,

Justitiële Verkenningen, afl. 2, p. 21.



In de ‘hoofdwas-fase’ (verhulfase) wordt

geprobeerd om het geld in het normale

financiële circuit te plaatsen. Dit kan bestaan uit

het gebruik van valse documenten of het

opzetten van terugleenconstructies met geld op

buitenlandse rekeningen als onderpand. In de

laatste fase, de ‘nawas-fase’ wordt geprobeerd

om het geld definitief te plaatsen. Dit kan dan

weer bestaan uit de aankoop van (on)roerende

goederen of bedrijfsinvesteringen.6

Witwassen is daarnaast op drie manieren

strafbaar gesteld: opzetwitwassen, gewoonte-

witwassen en schuldwitwassen. Ten eerste het

opzetwitwassen. Hierbij is het van belang dat de

pleger weet dat het gaat om illegaal geld.

Degene moet hebben geweten dat het geld

afkomstig is uit illegale praktijken. Ten tweede

het gewoontewitwassen. Bij gewoontewitwassen

gaat het om het herhalen van opzetwitwassen.

Iemand doet dit dus vaker. Daarnaast moet er

een verband bestaan tussen de verschillende

feiten. Tot slot het schuldwitwassen. Hierbij gaat

het om dezelfde feiten als de feiten die bij

opzetwitwassen strafbaar zijn gesteld. Het

verschil zit hem in het bestaan van wetenschap

over het feit dat het geld verkregen is uit een

misdrijf. Bij opzetwitwassen is vereist dat de

pleger dit wist, bij schuldwitwassen slechts dat

de pleger dit vermoeden had.

Wet Economische Delicten

In de Wet op de Economische Delicten worden

overtredingen van voorschriften in specifieke

ordeningswetgeving strafbaar gesteld. Zo ook

de genoemde Wwft. Deze wet is op 1 augustus

2008 in werking getreden en heeft als doel

witwassen en terrorismefinanciering te

bestrijden. Banken, beroepsgroepen en andere

financiële instellingen zoals levensverzekeraars,

accountants en casino’s moeten ‘’ongebruikelijke

transacties’’ melden aan de Financiële

inlichtingen eenheid, de Financial Intelligence 

Unit Nederland (FIU-Nederland).7 

   Daarnaast verplicht de Wwft alle financiële

instellingen om (nieuwe) klanten te identificeren

en onderzoek te doen naar deze klanten. Het

regelgevend kader is echter risicogebaseerd. Dit

houdt in dat instellingen alle maatregelen dienen

toe te passen die de wet voorschrijft maar dat zij

de intensiteit waarmee zij dat doen afstemmen

op de risico’s die bepaalde type cliënten,

producten, diensten, transacties en

leveringskanalen met zich meebrengen.8 Het is

dus de eigen verantwoordelijkheid van de

instelling om een inschatting te maken van de

risico’s en daar een maatregel aan te koppelen.

Cliëntenonderzoek

Een van de belangrijkste verplichtingen van de

Wwft is het cliëntenonderzoek. Een cliënten-

onderzoek geeft je de beschikking over de

identiteitsgegevens van je handelspartner. De

Wwft bepaalt in welke gevallen cliënten-

onderzoek moet worden verricht. Enkele

voorbeelden hiervan zijn: Indien een zakelijke

relatie wordt aangegaan, indien er indicaties zijn

dat de cliënt betrokken is bij witwassen of

financieren van terrorisme of indien de instelling

een geldovermaking verricht van ten minste

€1.000,-.9

Voor kopers en verkopers van goederen geldt

dat zij onderzoek moeten verrichten bij

transacties van ten minste €10.000,- of meer in

contanten. Dit geldt ook als er een verband is bij

meerdere transacties die een gezamenlijke

waarde hebben van ten minste €10.000,- aan

contant geld.10 Voor kansspelaanbieders geldt

dat zij een dergelijk onderzoek moeten

verrichten bij incidentele transacties van ten

minste €2.000,- bij het ophalen van een prijs of

het aangaan van een weddenschap. Dit geldt

ook weer voor een verband tussen meerdere

transacties die een gezamenlijke waarde

hebben van ten minste €2.000,-.11

9

6. Meloen, Landman e.a., Buit en besteding. Een empirisch

onderzoek naar de omvang, de kenmerken en de

besteding van misdaadgeld, Amsterdam: Elsevier 2003.

7. Artikel 2a, eerste lid, en artikel 16, eerste lid, Wwft.

8. Algemene leidraad Wwft, Ministerie van Financiën &

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Rijksoverheid.

9. Artikel 3, vijfde lid, Wwft.

10. Artikel 3, zesde lid, Wwft.

11. Artikel 3, zevende lid, Wwft.



Het onderzoek dient te worden uitgevoerd voor

de transactie plaatsvindt.12 Het bestaat uit het

identificeren en verifiëren van de cliënt.  Het

identificeren houdt in dat je de handelspartner

vraagt naar zijn of haar identiteitsgegevens. Het

verifiëren houdt in dat er wordt vastgesteld dat

de opgegeven identiteit overeenkomt met de

werkelijke identiteit van de cliënt. Dit dient

plaats te vinden aan de hand van documenten,

gegevens of inlichtingen uit betrouwbare en

onafhankelijke bron.13 

   In gevallen waarin het niet meteen duidelijk is

of de cliënt ten behoeve van zichzelf of ten

behoeve van een derde handelt, geldt een

risicogebaseerde benadering. De instelling dient

dan redelijke maatregelen te nemen om te

verifiëren of de cliënt ten behoeve van zichzelf

optreedt of ten behoeve van een derde.14 

   Ook dient de instelling vast te stellen of de

natuurlijke persoon, die beweert als ver-

tegenwoordiger van een cliënt op te treden,

vertegenwoordigingsbevoegd is.15 Een voor-

beeld hiervan is als een rechtspersoon zich laat

vertegenwoordigen door een natuurlijk persoon.

De rechtspersoon is dan de cliënt.

Het cliëntenonderzoek kent drie varianten.

Afhankelijk van de situatie, voorwaarden en het

type cliënt verricht je een normaal, vereen-

voudigd of verscherpt onderzoek.

Normaal onderzoek

In het geval van een laag risico verricht de

instelling een normaal cliëntenonderzoek. In de

basis kan de instelling hiervan uitgaan. Dit on-

derzoek bestaat voornamelijk uit het ident-

ificeren, verifiëren en vastleggen van de

identiteit van de UBO’s, de uiteindelijke

belanghebbenden binnen de organisatie.

Vereenvoudigd onderzoek

Onder bepaalde voorwaarden mag je een ver-

eenvoudigd onderzoek uitvoeren. Dit onderzoek

kan uitgevoerd worden als er een laag risico op

 witwassen of terrorisme-financiering is.

De instelling dient dan voor het aangaan van

een zakelijke relatie of het verrichten van een

transactie een risicobeoordeling uit te voeren.

Om te kunnen vaststellen of een dergelijk

onderzoek uitgevoerd kan worden, dient de

instelling voldoende gegevens te verzamelen.16

Deze gegevens moeten actueel zijn en actueel

gehouden worden.

Ook bij de toepassing van een vereenvoudigd

onderzoek dient een zorgvuldige controle van de

transacties en zakelijke relatie plaats te vinden. 

Verscherpt onderzoek

Als er een hoger risico op witwassen of

financieren van terrorisme zich voordoet, is de

instelling verplicht om een verscherpt cliënten-

onderzoek te verrichten.17 Er zijn een vijftal

situaties waarin een dergelijk onderzoek moet

worden verricht, namelijk als er een hoger risico

op witwassen of financieren van terrorisme

bestaat.18 Of als sprake is van een cliënt die

woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft in

een derde hoogrisicoland. Ook dient dit te

worden uitgevoerd als er sprake is van complexe

en ongebruikelijke grote transacties of on-

gebruikelijke transactiepatronen zonder duidelijk

economisch of rechtmatig doel.19 Daarnaast als

er sprake is van een correspondentrelatie.20 En

tot slot als de cliënt of de UBO een Politiek

Prominent Persoon is.21

Het verscherpt cliëntenonderzoek kan onder

meer betrekking hebben op de Verklaring

Omtrent Gedrag, gegevens ten aanzien van

interne procedures of nader onderzoek naar de

bevoegdheden en functies van directe en

gevolmachtigden.

Tot slot mag een zakelijke relatie pas worden

aangegaan als het cliëntenonderzoek is

afgerond behoudens uitzonderingen.
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12. Artikel 4, eerste lid, Wwft.

13. Artikel 11 Wwft.

14. Artikel 3, tweede lid, onderdeel f, Wwft.

15.Artikel 3, tweede lid, onderdeel e, Wwft.

16. Artikel 6, tweede lid, Wwft.

17. Artikel 8, eerste lid, onderdeel a, Wwft.

18. Artikel 8, eerste lid, onderdeel a, Wwft.

19. Artikel 8, derde lid, Wwft.

20. Artikel 8, vierde lid, Wwft.

21. Artikel 8, vijfde lid, onderdeel a, Wwft., Wwft.



Een voorbeeld hiervan is het geval indien het

noodzakelijk is om de dienstverlening niet te

verstoren en indien er weinig risico is op

witwassen of financieren van terrorisme. 

Uitzonderingen

Onder bepaalde voorwaarden kan een instelling

die een zakelijke relatie aangaat of een

transactie verricht met betrekking tot

elektronisch geld het cliëntenonderzoek

achterwege laten, met uitzondering van de

verplichting om een controle op de zakelijke

relatie en de verrichte transacties uit te voeren.

Dit onderdeel mag niet achterwege worden

gelaten.22 Een instelling moet voldoende

gegevens verzamelen om dit te kunnen

vaststellen. Hiervoor gelden verschillende

voorwaarden: ten eerste kan het elektronische

geld waarop de geldwaarde is opgeslagen niet

worden heropgeladen, een betalingstransactie

limiet van 250 euro per maand heeft en alleen in

Nederland kan worden gebruikt. Ten tweede

mag de opgeslagen geldwaarde niet meer dan

250 euro bedragen. Ook mag het elektronisch

geld uitsluitend worden gebruikt voor de

aankoop van goederen en diensten. 

   Daarnaast kan de opgeslagen geldwaarde

niet worden aangevuld met anoniem elektronisch

geld. Tot slot moet de uitgever van het

elektronische geld voor een toereikende controle

zorgen van de transacties of de zakelijke relatie

om te verzekeren dat kan worden voldaan aan

de meldplicht.23

Voortuitzicht

Minister Hoekstra van Financiën en minister

Grapperhaus van Justitie en Veiligheid hebben

begin december, van het afgelopen jaar, de

derde voortgangsrapportage over het plan van

aanpak witwassen naar de Tweede Kamer

gestuurd.24 Men beoogd binnenkort het

wetsvoorstel plan van aanpak witwassen in te

dienen bij de Tweede Kamer.

22. Artikel 7, eerste lid jo. artikel 3, tweede lid, onderdelen a

t/m c, e en f, Wwft.

23. Artikel 7, eerste lid, Wwft.

24.https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/3e-voortgangs

rapportage-plan-van-aanpak-witwassen-wetsvoorstel-plan-

van-aanpak-witwassen-begin-2021-naar-tweede-kamer. 11

1.Kansspelautoriteit 8 januari 2021, ‘Boete van 6 ton voor

illegaal aanbieden online kansspelen’,https://kansspel

autoriteit.nl/nieuws/2021/boete-6-ton-illegaal/.

2. Kansspelautoriteit 7 september 2020, ‘Ministerie: Wet

Koa treedt 1 maart in werking’,https://kansspelautoriteit.nl

/nieuws/2020/september/ministerie-wet-koa/.

Wet op de kansspelen

geen economisch delict?

Wedden van wel!

“Boete van 6 ton voor illegaal 

aanbieden online kansspelen”. 

Met deze kop publiceerde de 

Nederlandse Kansspelautoriteit 

een nieuwsbericht over een Curaçaos 

bedrijf dat via Nederlandse websites online

kansspelen aanbood.  Tot op heden zijn online

kansspelen op afstand verboden, maar op 1

maart 2021 zal de Wet kansspelen op afstand in

werking treden. Door deze wet wordt het

mogelijk om een vergunning aan te vragen en

worden ook de huidige regels rondom

verslavingspreventie en reclame verscherpt.

Daarmee wordt de Wet op de kansspelen en de

Wet op de kansspelbelasting gemoderniseerd.

Wat dit alles met de Wet op de economische

delicten te maken heeft?

De WED

In artikel 1 sublid 3 van de Wet op de

economische delicten (hierna: WED) staat

beschreven dat het overtreden van artikel 1 sub a

van de Wet op de kansspelen (hierna: Wok) een

economisch delict oplevert.

Door: Mathilda Ariëns



Artikel 1 sub a Wok geeft aan dat het verboden is

om zonder vergunning een kansspel te

organiseren. Er zijn veel kansspelen die als

zodanig worden aangemerkt. Enkele

voorbeelden zijn: loterijen, speelautomaten en

casinospellen.

Artikel 1 Wet op de kansspelen

Lid 1 Behoudens het in Titel Va van deze wet

bepaalde is het verboden:

sub a. gelegenheid te geven om mede te dingen

naar prijzen of premies, indien de aanwijzing der

winnaars geschiedt door enige kansbepaling

waarop de deelnemers in het algemeen geen

overwegende invloed kunnen uitoefenen, tenzij

daarvoor ingevolge deze wet vergunning is

verleend;

Wanneer is sprake van het bieden van een

gelegenheid?

In een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam

uit 2019 deed zich het volgende voor.3 Een

uitbater van een koffiehuis in Amsterdam had

twee gokkasten en een computer in zijn

koffiehuis staan. Voor de gokkasten bezat hij

een vergunning. Op de computer stond, ten tijde

van de politie-inval, een Duitse website open

waarop gegokt kon worden op voetbaluitslagen.

Die website was dus niet de wel legale) website

van Toto (Lotto). De vraag die in deze zaak werd

gesteld was: heeft de uitbater zijn klanten een

gelegenheid geboden om mee te doen aan een

kansspel?

Om die vraag te beantwoorden zette het

gerechtshof een tweetal overwegingen op een

rij:

1. elke computer die verbonden is met het

internet kan gebruikt worden om te gokken; en

2. ook smartphones kunnen hier tegenwoordig

voor worden gebruikt.

Naar de letter van de wet zou dus elke ter

beschikking gestelde computer of smartphone

gebruikt kunnen worden voor dit doeleinde. Bij

een dergelijke uitleg verandert elke kantoortuin
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3. Gerechtshof Amsterdam 24 januari 2019,

ECLI:NL:GHAMS:2019:334.

4. Artikel 36 lid 3 Wok.

5. Artikel 23 lid 4 Sr.

6. Artikel 33a Wok.

in een online gokparadijs en kan de

Kansspelautoriteit boetes rondstrooien. Dit kan

uiteraard niet de bedoeling zijn van de wet. Bij

het antwoord op de vraag of er een gelegenheid

geboden is, moeten dus alle relevante feiten en

omstandigheden worden betrokken. In deze

uitspraak waren er te weinig aanknopingspunten

die deze vraag konden beantwoorden. Uit deze

uitspraak blijkt dus al hoeveel behoefte er is aan

een uitleg en modernisering van deze wet. Welke

straf heeft de bovengenoemde uitbater met

deze vrijspraak ontlopen?

Straffen op grond van Wok en WED

In artikel 2 lid 3 van de lastig te lezen WED staat

dat naar de Wok moet worden gekeken om te

bepalen of overtreding van artikel 1 sublid 3 WED

een misdrijf of overtreding is. In artikel 36 lid 1

Wok staat de strafkwalificatie voor deze

overtreding. Indien deze opzettelijk is begaan

levert dit een misdrijf op en bij schuld een

overtreding. In ‘gewone mensentaal’ betekent

dit: als er opzettelijk gelegenheid wordt gegeven

tot gokken dan is dit een misdrijf en indien de

organisator niet wist dat hij een vergunning

nodig had, is dit een overtreding. Daarnaast

wordt in dit artikel4 benoemd dat deze

overtreding een economisch delict oplevert en

wordt er terugverwezen naar het hiervoor

genoemde artikel in de WED.

Nu we weten wanneer niet-naleving van de Wok

een overtreding of misdrijf oplevert, kunnen de

straffen worden benoemd. In artikel 6 van de

WED staat dat voor misdrijven een

gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar of

een geldboete van de vierde categorie (€
21.750.--) kan worden geëist.5 Voor over-

tredingen bedraagt dit een eis van zes maanden

hechtenis, een taakstraf of een geldboete van

de vierde categorie. Niet mals dus.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur staat aan het hoofd van de

Kansspelautoriteit.6 Zij heeft tot taak: het

verlenen van vergunningen, het voorkomen en



beperken van kansspelverslavingen, het geven

van voorlichtingen en het houden van toezicht

alsmede handhaving van de regels.7 Op grond

van de Wok kan de Raad bij overtreding van de

voorschriften uit de WOK een last onder

bestuursdwang opleggen.8 Ook kan op grond

van artikel 35a Wok een bestuurlijke boete

worden opgelegd van ten hoogste de 6de

categorie (€ 870.000,--).9

Het uitgangspunt is wel dat berechting zo veel

mogelijk op grond van de WED plaatsvindt,

omdat dan de regels van het strafprocesrecht

van toepassing zijn.10 Daarnaast zullen het

Openbaar Ministerie en de Kansspelautoriteit

met elkaar moeten afstemmen welke weg wordt

bewandeld zodat dit geen strijd oplevert met het

una via-beginsel. Er moet immers worden

gekozen of er een sanctie wordt opgelegd via

het strafrecht of het bestuursrecht.11

Wet kansspelen op afstand in een notendop

Mocht gekozen worden voor straffen op grond

van de Wok dan zal er rekening moeten worden

gehouden met de inwerkingtreding van de Wet

kansspelen op afstand. Vanaf dat moment is het

niet meer illegaal om in Nederland een online

kansspel te organiseren. Uiteraard zal eerst een

vergunning moeten worden aangevraagd. Door

een vergunningplicht te koppelen aan de

organisatie van een online kansspel kan de

overheid garanderen dat de kansspelen

voldoende voldoende verantwoord, betrouwbaar

en controleerbaar zijn. Bij een gereguleerd

aanbod kunnen ook de waarborgen tegen een

kansspelverslaving en criminaliteit beter worden

verzekerd. Door de wet zullen er ook aanvullende

toezicht- en handhavingsbevoegdheden voor de

Kansspelautoriteit ontstaan.

Bij de inwerkingtreding op 1 maart 2021 kunnen

organisatoren gelijk een vergunning aanvragen

bij de Kansspelautoriteit. Het zal even duren 
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7. Artikel 33b Wok.

8. Artikel 35 Wok.

9. Artikel 23 lid 4 Sr.

10. Kamerstukken II 1947/48, 603, 3.

11. Artikel 5:44 Awb en artikel 243 Sv.

12. Kamerstukken II 2013/14, 33 996, 3.

1.Het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake

Klimaatverandering, pbEU 2016, L 282.

2. Klimaatakkoord, Den Haag: juni 2019, www.klimaat

akkoord.nl.

voordat alle aanvragen voor vergunningen

verwerkt zijn. Daarom gaat pas een half jaar na

inwerkingtreding de online markt open.12

Conclusie

Dat de WED een overkoepelende wet is voor het

bestraffen van overtredingen in verschillende

rechtsgebieden moge duidelijk zijn. Het is wel

moeilijk om al deze wetten up-to-date te

houden in deze snel veranderende online wereld.

Met het aankomende wetsvoorstel worden de

regels omtrent kansspelen toekomstbestendig

gemaakt. Durf jij hierna een gokje te wagen?

Door: Rob van Wel

Milieu op de

politieke

agenda

De afgelopen jaren staat het onderwerp milieu

hoog op de politieke agenda’s. In 2015 is het

zogenoemde Parijs-akkoord gesloten, waarin

werd bepaald dat de opwarming van de aarde

beperkt moet blijven tot 2 graden celsius.1 In

2019 is het klimaatakkoord in Nederland

gesloten.2 Dit akkoord werd gesloten door vele

organisaties en overheden. 



Daarin is bepaald dat in 2030, in Nederland de

uitstoot van CO2 met 49% verminderd moet zijn.

Als laatst is (het grootste gedeelte) van de

Klimaatwet op 1 september 2019 in werking

getreden.3 Deze wet heeft tot doel: ‘’het zorgen

voor een groene en schone toekomst.’’4 Dit komt

onder meer tot uiting in art. 2 Klimaatwet waarin

wordt bepaald dat de emissie van

broeikasgassen 95% lager moet zijn in 2050 dan

dat het was in 1990. 

Maar ook al in het ‘’verre’’ verleden stond het

onderwerp milieu al op de politieke agenda. In

1994 werd besloten om veel milieudelicten in de

WED op te nemen.5 Door dit te doen werden de

milieudelicten, die eerst in afzonderlijke wetten

stonden geregeld, verzameld op één plek,

namelijk in art. 1a WED. Door deze milieudelicten

op te nemen in de WED, werden ze bestempeld

als ‘economische delicten’.6 Volgens de

toenmalige wetgever kregen, door de opneming

van milieudelicten in de WED, de milieudelicten

een passende waardering. Daarnaast gaf de

wetgever ook aan hierdoor de delicten konden

worden opgespoord middels de (opsporings)-

bevoegdheden van de WED.7

De opsporingsbevoegdheden van de WED

Op grond van de WED hebben ‘’gewone’’

opsporingsambtenaren en bijzondere opsporings

ambtenaren (daarover verderop meer) verschil-

lende opsporingsbevoegdheden. Zo hebben zij

onder meer op grond van art. 18 WED de

bevoegdheid tot het in beslag nemen van

voorwerpen, de bevoegdheid tot binnentreden

op grond van art. 20 WED en op grond van art.

23 WED de bevoegdheid om vervoermiddelen te

onderzoeken.

Een ‘aanwijzing’ is voldoende bij de WED

Een bijzonder element van de inzet van de
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opsporingsbevoegdheden van de WED is dat je

geen concrete verdenking nodig hebt.8 Waar je

voor de ‘’gewone’’ opsporingsbevoegdheden uit

het Wetboek van Strafvordering een concrete

verdenking nodig hebt,9 mogen de opsporings-

bevoegdheden van de WED al worden ingezet,

voordat er een concrete verdenking is.

De enige drempel die wordt opgeworpen bij de

inzet van WED-bevoegdheden, is dat er een

‘aanwijzing’ moet zijn dat er een voorschrift die

onder de WED valt wordt overtreden.10 Een

reden hiervoor is dat bij het handhaven van

bijzondere wetten het opsporen het vanzelf-

sprekende verlengstuk van het controleren is en

controleren de vanzelfsprekende manier van

opsporen is.11 Oftewel de opsporing is praktisch

enkel mogelijk, als de naleving van de regeling,

die in de bijzondere wet is opgenomen, wordt

gecontroleerd. 

   Een voorbeeld van een aanwijzing is dat er

klachten bestaan over een bedrijf, dat bepaalde

milieuvoorschriften niet naleeft. Op grond van

die aanwijzing kan dan een opsporings-

ambtenaar, naar aanleiding van die klacht,

rechtmatig het bedrijf betreden. De opsporings-

ambtenaar kan dan door middel van de

opsporingsbevoegdheden van de WED nagaan

welke milieuvoorschriften niet zijn nageleefd.  

Maar wordt bij dat opsporingsonderzoek daad-

werkelijk ook gestuit op de situatie dat die

milieuvoorschriften niet worden nageleefd, dan

ontstaat er de volgende situatie: de aanwijzing

gaat dan over tot een redelijk vermoeden van

schuld dat er een strafbaar feit is gepleegd (de

schending van milieuregels). De desbetreffende

opsporingsambtenaar kan in deze situatie naast

de opsporingsbevoegdheden van de WED, nu

ook gebruik maken van de opsporingsbevoegd- 



 heden van het Wetboek van Strafvordering.12

Gelet op het bovenstaande is het voor de

opsporingsambtenaren, die belast zijn met het

opsporen van milieuovertredingen, belangrijk om

goed voor ogen te houden wanneer ze de

opsporingsbevoegdheden van de WED mogen

gebruiken en de opsporingsbevoegdheden uit

het Wetboek van Strafvordering mogen

gebruiken. 12

De boa’s

Vervolgens is het ook belangrijk om op te merken

wie deze bevoegdheden uit kunnen voeren. Hier

zie je wederom het bijzondere karakter van de

WED terugkomen. Op grond van art. 17 lid 1 WED

zijn ten eerste de ‘’gewone’’

opsporingsambtenaren van art. 141 Sv14 

 bevoegd tot opsporing van de WED-delicten. 

 Naast deze ‘’gewone’’ opsporingsambtenaren

zijn op grond van art. 17 lid 2 WED ook

ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten

(boa’s) bevoegd tot opsporing van WED-

delicten.

De milieuboa’s

Dat bij de opsporing van milieudelicten een rol is

weggelegd voor boa’s, hangt samen met het feit

dat voor de opsporing van milieudelicten ook

andere kennis, dan louter die van het

straf(proces)recht, ook vereist is. Zo is ook

wetenschap van de milieuwetgeving en

milieutechnische materie nodig.15 De opsporing

van milieudelicten  van art. 1a WED berust

hoofdzakelijk bij de tot het domein II regeling

domeinlijsten buitengewoon opsporings-

ambtenaar16 behorende boa’s. Het betreft

ongeveer twee tot drieduizend Boa’s. Deze boa’s

zijn in dienst bij allerlei verschillende werkgevers.

Zo zijn er boa’s die in dienst zijn bij de

gemeente, provincie of Rijkswaterstaat, maar er

zijn ook boa’s die in dienst zijn bij publieke of

particuliere terreinbeheerders.17
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12. J. Hofland e.a. (red.), Milieurecht Totaal, Deventer:

Wolters Kluwer, aant. 1.7.

13. idem.

14. Denk hierbij aan de officier van justitie en de

verschillende politieambtenaren.

15. J. Hofland e.a. (red.), Milieurecht Totaal, Deventer:

Wolters Kluwer, aant. 1.7.

16. Stcrt. 2018, 57803.

17. J. Hofland e.a. (red.), Milieurecht Totaal, Deventer:

Wolters Kluwer, aant. 1.7.

18. Stb. 1994, 825.

19. J. Hofland e.a. (red.), Milieurecht Totaal, Deventer:

Wolters Kluwer, aant. 1.7.

20. Stcrt. 2017, 36058.

Vereisten voor de milieuboa

In het Besluit buitengewoon opsporings-

ambtenaar18 staat de procedure voor de

aanwijzing van een boa. Daarnaast noemt dit

besluit de vereisten waaraan de werkgever(s)

van de BOA moet voldoen.19 Vervolgens zijn de

specifieke opleidingseisen voor boa’s met de

taak tot opsporing van economische

milieudelicten vastgelegd in de Beleidsregels

Buitengewoon Opsporingsambtenaar BOA.20 Zo

moet een milieuboa op grond van art. 7.3 eerst

zijn boa basisexamen halen, waarna hij ook het

traject van de permanente en bijscholing moet

doorlopen en vervolgens wordt geëxamineerd

onder toezicht van de Stichting Exameninstelling

Toezicht en Handhaving.

Afsluitend

De opsporing van milieudelicten uit art. 1.a WED

heeft een bijzonder karakter ten opzichte van de

‘reguliere’ opsporing van strafbare feiten. Zo kan

er door middel van de WED makkelijker gebruik

worden gemaakt van opsporingsbevoegdheden

uit de WED. Er hoeft enkel sprake te zijn van een

aanwijzing en niet van een redelijk vermoeden

van schuld, zoals bij art. 27 Sv. Daarnaast zijn bij

de opsporing van milieudelicten, die opgesomd

staan in art. 1a WED, niet enkel ‘reguliere’

opsporingsambtenaren bevoegd, maar ook

BOA’s. Deze milieuboa’s kunnen bij veel werk-

gevers in dienst zijn. Wat ze gemeen hebben, is

dat ze allen op de manier moeten worden

aangewezen zoals die vermeld staat in het

Besluit Buitengewoon opsporingsambtenaar en

op grond van de Beleidsregels Buitengewoon

Opsporingsambtenaar BOA dezelfde

opleidingseisen hebben. Al om al is de drempel

voor het opsporen van milieudelicten die

opgesomd staan in art. 1a WED aanzienlijk lager

dan voor de opsporing van reguliere strafbare

feiten. Dit komt doordat er enkel een aanwijzing

nodig is en een grotere groep zich mag

bezighouden met de opsporing van deze feiten.  
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Uitleg
In een filippinepuzzel is het de bedoeling woorden in te vullen aan de hand van gegeven, al dan niet

cryptische, omschrijvingen. Spaties tellen niet mee in het aantal letters. Schrijf die woorden dus aan

elkaar.

De prijs voor de juiste oplossing is een N.C.S.V. Dr. Nico Muller-verrassingspakket! Stuur een foto of

screenshot van de ingevulde puzzel vóór 28 februari 2021 naar info@drnicomuller.nl. Uit de inzendingen

wordt op 3 maart 2021 een winnaar gekozen. Succes!

Omschrijvingen

Ministerie van ... en veiligheid

Een soort geschilbeslechting

Soort reclassering voor jongeren

Art. 207 Sr

Beslissing van een bestuursorgaan

Legalisering van buitenlandse akten

Ander woord voor rechtsgebied

Slachtoffer met een vordering

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Zaak op tegenspraak

10. Griffierecht en advocaatkosten

11. Heeft recht op de erfenis

12. Ander woord voor verzoekschrift

13. Wordt tegen de verdachte gebruikt bv. huiszoeking

14. Overleggen van procesdossiers om vonnis te krijgen

15. Hebben advocaten soms in het weekend

16. Toetsing vanaf een bepaald moment


