Onderzoek Bosduif –
stroperij, handel in wapens
en munitie, dierenwelzijn
44 zaakdossiers, 23 verdachten, inbeslagname van 40 (vuur)wapens en duizenden stuks
munitie, geluiddempers, een stroomstootwapen, vlees, dode dieren en preparaten. Dat
was het resultaat van een ruim opgezet onderzoek, dat eigenlijk heel klein begon met een
anonieme brief. Later kwam er nog een M-melding; beide wezen in de richting van de nu
30-jarige hoofdverdachte. Zowel de brief als de M-melding gaven aan dat de hoofdverdachte
zou stropen. Het vlees zou gebruikt worden voor een jaarlijkse wildbarbecue. Deze hoofdverdachte werd uiteraard met diverse opsporingsmiddelen onder de loep genomen.
Daarna ging het snel en volgden de strafbare feiten en het aantal verdachten elkaar in rap
tempo op.
De hoofdverdachte nam deel aan diverse
jachtdagen, terwijl zijn jachtakte al jaren
geleden was ingetrokken. Bij die overigens
legale jachtdagen – schadebestrijdingsdagen – schoot de hoofdverdachte lustig
mee met jachtwapens die hij van andere
jachtaktehouders in gebruik kreeg. Ook
bleek dat hij vermoedelijk illegale wapens
had, waarvan een met een geluiddemper,
door de verdachte zijn ‘stille Willie’
genoemd.
Onze hoofdverdachte kon (zo bleek uit
onderzoek) kennelijk gemakkelijk aan
munitie komen en het bleek dat hij hier
ook weer van verkocht of uitdeelde. Zo
kwamen er diverse mensen op de lijn, die
vroegen naar munitie en dat ook van hem
geleverd kregen. Veel van deze bellers
bleken geen jachtakte of verlof te hebben
en dat maakte een bezoek aan hen interessant.

Het echte stropen

En dan het ‘echte’ stropen, dat gebeurde

ook in wisselende samenstelling, maar
vrijwel altijd met onze hoofdverdachte
erbij. Omdat die stroperijactiviteiten vaak
vrij ‘plotseling’ opkwamen, was er meestal
geen tijd of ruimte om een professioneel
observatieteam in te zetten. De observaties werden vaak door het milieuteam
zelf uitgevoerd en dat leverde mooie
momenten op. Zo werd er op heterdaad
waargenomen dat er een wild zwijn werd
gestroopt door vier personen, die zich
hadden verdeeld over twee auto’s – altijd
spannend. Tijdens de observatie stopten
beide auto’s ongeveer 10 à 15 meter voor
onze neus en we dachten gezien te zijn.
Maar nee, ze stopten voor kort overleg en
we kregen woordelijk mee wie wat deed of
ging doen. Daarna hoorden we via de tap
dat ze naar een bepaalde locatie gingen
met het geschoten zwijn. Daar konden we
zelfs heimelijk door het raam filmen hoe
het wilde zwijn aan een heftruck werd
gehangen en werd ontweid. De verdachten
werden herkenbaar in beeld gebracht.
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De klapdag

Na een aantal maanden onderzoek was er
een behoorlijk beeld ontstaan van de totale
groep mensen die aantoonbaar hadden
gestroopt en/of zich met illegale wapens
en munitie bezig hielden. Ook hadden we
een flink aantal locaties in beeld, waar zich
vermoedelijk illegaal vuurwapens en/of
munitie zouden kunnen bevinden.
In augustus 2016 was de ‘klapdag’. In
totaal werden bij 12 panden tegelijkertijd
doorzoekingen en/of vorderingen tot uitlevering gedaan. Dit leverde in 11 panden
wapens en munitie op. Er waren die dag 10
aanhoudingen, zes verdachten werden in
verzekering gesteld en uiteindelijk hebben
twee verdachten 14 dagen in bewaring
gezeten.
Een leermoment uit dit onderzoek was
voor ons het gebruik van de zogenaamde
‘vrijgestelde wapens’. Uit dit onderzoek
bleek dat met name vrijgestelde hagelgeweren van het merk Husqvarna nog
een dusdanige kwaliteit bezitten, dat
hiermee moderne nitromunitie kan worden
verschoten. Onze ‘club’ heeft dit ook volop
gedaan. Bij de doorzoekingen zijn deze
Husqvarna’s dan ook meerdere malen
samen met nitromunitie aangetroffen.
Deze vrijgestelde wapens werden ook
‘gedragen’, hetgeen strafbaar is.
Het feit dat dit kan en gebeurt, heeft ons
doen besluiten om hierover een bestuurlijke rapportage op te stellen. Uit navraag
blijkt dit vaker voor te komen en we willen
dat het bevoegd gezag hier toch nog eens
kritisch naar kijkt.
Omdat van de 23 verdachten een klein
deel vrij stelselmatig met elkaar optrok om
de illegale jachtpraktijken uit te oefenen,
werd ook een proces-verbaal opgemaakt
ter zake artikel 140 Strafrecht (criminele
organisatie).

Half april 2018 stonden de eerste 9
verdachten een tweetal dagen in de
rechtbank voor de economische kamer.
Daar hoorden ze de strafeisen. Deze 9 verdachten pleegden zowel feiten uit de (toen
nog vigerende) Flora- en faunawet als uit
de Wet wapens en munitie.
De hoofdverdachte is de spil in deze
criminele organisatie, vond de Officier
van Justitie. Ook is hij al meerdere malen
in aanraking geweest met politie en/
of justitie. Een gevangenisstraf van 24
maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk en een geldboete van 1200 euro
waren wat de officier betreft dan ook op
hun plaats. Tegen de overige 8 verdachten
had de officier haar strafeis geformuleerd
variërend van 60 tot 180 uur werkstraf en
200 tot 1200 euro boete.

De uitspraak

Op 17 mei 2018 was de uitspraak. Deelneming aan een criminele organisatie werd
onvoldoende bewezen geacht.

Enkele overtredingen bleken helaas al verjaard. Maar gelukkig werden tal van zaken
wél bewezen verklaard, van stropen tot
eieren rapen, vuurwapenbezit en -gebruik,
bezit en gebruik van geluiddempers en tal
van andere feiten en feitjes.
Voor de hoofdverdachte zou volgens de
richtlijnen een flinke vrijheidsstraf wel
passend zijn, vond de rechtbank, ware
het niet dat de verdachte zich verder niet
opnieuw schuldig had gemaakt aan strafbare feiten en zijn raadsman had gepleit
voor een veel hogere boete in plaats van
vrijheidsstraf.

strafbare wapens, met soms nog aanzienlijke waarde, werden onttrokken aan het
verkeer.

De rechtbank ging daar in mee en legde
een voorwaardelijke gevangenisstraf op
van 14 weken, met een proeftijd van 2
jaar. Daarnaast kreeg de hoofdverdachte
240 uur werkstraf opgelegd en een
onvoorwaardelijke boete van 6000,- euro.
De andere verdachten kregen werkstraffen van 40 tot 120 uur opgelegd,
met daarnaast nog onvoorwaardelijke
boetes van 500,- tot 5000,- euro. Alle
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Andere verdachten uit dit onderzoek
moeten nog terecht staan, enkel voor
feiten ter zake de Wet wapens en munitie.
Het onderzoek Bosduif is uitgevoerd door
het milieuteam Midden-Nederland, in
samenwerking met het milieuteam OostNederland en diverse boa’s.
Namens alle bovenstaande collega’s,
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