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Beide verdachten kregen een proces-verbaal voor 
overtreding van artikel 13 lid 1 Flora-en faunawet 
en artikel 220 Wetboek van Strafrecht. De eerste 
verdachte werd tevens artikel 9 Flora-en faunawet 
ten laste gelegd.

Tekst: J. Vermeulen (RMT Midden en West Brabant)

Illegale slacht van 
schapen
November 2011 kwam bij de politiemeldkamer 
regio Brabant-Noord een melding binnen van een 
vermoedelijk illegale slacht van schapen. Politieper-
soneel van team Heusden stelde vervolgens onder-
zoek in in het betreffende pand te Nieuwkuijk. Het 
handelde hier om een autoherstelinrichting. Binnen 
werden aan een lijn twee deels geslachte schapen 
aangetroffen. Een man van Marokkaanse komaf was 
bezig met het verwijderen van de huiden. Naast 
een te repareren personenauto lagen twee levende 
schapen, wachtend op hun beurt. Totaal werden vier 
schapenkoppen aangetroffen waarop gebaseerd 
kon worden dat reeds vaker geslacht was. Teneinde 
na te gaan of geslacht werd/was conform het Besluit 
doden van dieren werd een beroep gedaan op twee 
opsporingsambtenaren van de NVWA. Deze stelden 
een onderzoek in aan de twee gedode dieren 
waaruit bleek dat geen sporen aanwezig waren die 
er op duidden dat de schapen voorafgaand aan het 
doden bedwelmd waren. 
De illegale slachter werd aangehouden en afge-
hoord. De levende en dode schapen werden in 
beslag genomen en respectievelijk naar een opslag-
houder en Rendac afgevoerd.

Lozing bestrijdings-
middel
Een motorrijder van de basispolitiezorg van 
de politie Flevoland reed in mei 2012 door de 
gemeente Noordoostpolder. In dit eerste ingepol-
derd deel van de Zuiderzee draait eigenlijk alles om 
de land- en tuinbouw. In mei worden de akkers met 
gewasbeschermingsmiddelen bespoten. Rijdend 
langs zo'n akkerveld ziet de motorrijder dat een man 
bij een mobiele spuitmachine de inhoud van de 
spuittank aan de kop van een akker op de onbe-
schermde bodem laat weglopen. De spuitarmen van 
de machine waren reeds ingetrokken. De collega 
vermoedt dat deze vloeistof een hoeveelheid water 
gemengd met een gewasbeschermingsmiddel is en 
spreekt de man hierop aan.
In het gesprek met de man, die een loonwerker 
bleek te zijn, verklaarde deze dat hij ongeveer 
honderd  liter spuitvloeistof 'over' had. Op een 
ander bedrijfsperceel zou hij ten behoeve van 
andere gewassen weer een ander gewasbescher-

Proces-verbaal werd opgemaakt terzake vermoe-
delijke overtreding van artikel 44 lid 1 en 2 van 
de Gezondheid- en welzijnswet voor dieren gelet 
op artikel 3 en 12, lid 2 van het Besluit doden van 
dieren, juncto artikel 1a onder 4 van de Wet op de 
economische delicten. 

Tekst: P. Welvaarts 
Politieregio Brabant Noord

Vier gaaien hadden in het 
geheel geen pootringen. 

(foto: RMT Midden en 
West Brabant)

Binnen werden aan een 
lijn twee deels geslachte 

schapen aangetro!en. (foto: 
Politieregio Brabant Noord)

Naast een te repareren personenauto lagen twee levende 
schapen, wachtend op hun beurt. 
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mingsmiddel moeten 
toepassen. De tank 
eerst legen en reinigen 
op het eigen bedrijf 
zou teveel tijd hebben 
gekost.
De loonwerker 
gebruikte het middel 

Metamitron, een onkruidbestrijdingsmiddel o.a. 
gebruikt in de teelt van suikerbieten en bloemge-
wassen, met het toelatingsnummer 11503N.
In het veld werden dahlia's gekweekt. De loonwerker 
was in het bezit van een spuitlicentie. Hij wist dat 
hij deze stoffen niet in het oppervlaktewater mocht 
brengen, maar was van mening dat het over de 
bodem laten weglopen wel mocht. Hij spoot het 
middel toch ook over de gewassen.
De verklaring werd terplekke in concept opge-
nomen. Later verscheen hij aan het bureau om de 
uitgewerkte verklaring te ondertekenen. Hij ont-
kende vervolgens de lozing en zou water ingepompt 
hebben.
Gelukkig hadden wij nog de foto's...."  
Er is proces-verbaal opgemaakt op basis van artikel 
13 Wet Bodembescherming (WBB) en art 25 van 
het Lozingsbesluit WBB. Ook werd niet voldaan aan 
artikel 29 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen 
en biociden. (vastgestelde voorschriften)"

Tekst: P. Brandhorst (politie Flevoland)

De loonwerker was van 
mening dat het over de 
bodem laten weglopen 
wel mocht. 
(foto: politie Flevoland)

Onderzoeken incident 
bij Katwijk Chemie b.v.
Katwijk Chemie BV vervaardigt chemische en 
farmaceutische producten en valt in een ‘zware’ 
categorie van bedrijven met risicovolle processen 
voor het milieu. Het betreft een zogenaamd BRZO 
(Besluit Risico Zware Ongevallen) bedrijf. Dergelijke 
bedrijven moeten een zogenaamd Veiligheidbe-
heerssysteem hebben. Een Veiligheidbeheerssy-
steem is een systeem waarmee de veiligheid binnen 
het bedrijf gewaarborgd en verbeterd wordt. Het 
systeem bestaat onder andere uit procedures en 
werkinstructies die door het bedrijf toegepast en 
nageleefd dienen te worden.
Op 23 augustus 2010 vond hier een ongewoon 
voorval plaats. Een werknemer wilde zwavelzuur 
vanuit een opslagtank op een reactievat doseren. 
Hij vergat hierbij een afsluiter te openen die zich in 

een glazen kolom boven het reactorvat bevond. Bij 
het opstarten van de pomp ontstond een drukpiek 
waardoor een pakking naast de afsluiter bezweek.
De werknemer kreeg zwavelzuur over zijn hoofd, 
armen en benen. Zijn beschermende kleding was 
niet tegen het zwavelzuur opgewassen en loste 
door de inwerking van het zuur op. De werknemer 
werd naar het LUMC in Leiden gebracht en mocht 
gelukkig na behandeling naar huis.
Gezien de complexiteit van de processen binnen 
het bedrijf en de specifieke regelgeving werd in het 
onderzoek van het RMT Hollands-Midden, onder-
steuning verleend door een opsporingsambtenaar 
van de provincie Zuid-Holland.
Bedrijfsnoodplan 
In strijd met het bedrijfsnoodplan werd het vrij-
gekomen zwavelzuur met water afgevoerd op 
het riool. De concentratie was zo hoog dat het 
rioolstelsel aangetast zou kunnen worden. Door gas-
vorming die als gevolg van de lekkage optrad, was 
de bedrijfshal alleen nog maar te betreden door per-
soneel met perslucht en chemiepakken. Het bedrijf 
heeft het zwavelzuurincident en de verwonding 
van de medewerker niet gemeld bij het bevoegd 
gezag. Dit is in strijd met de Wet milieubeheer en in 
strijd met de procedures (bedrijfsnoodplan) van het 
Veiligheidbeheerssysteem. 
De installatie werd enkele dagen later weer in 
gebruik genomen zonder dat het voorval geëva-
lueerd was en er aanpassingen aan de installatie 
hadden plaatsgevonden. Het incident kon hierdoor 
ieder moment opnieuw plaatsvinden. Evaluatie van 
incidenten en het treffen van maatregelen aan de 
installatie zijn op grond van het Veiligheidbeheers-
systeem verplicht.
Enkele maanden later vond er weer een incident 
met zwavelzuur binnen het bedrijf plaats. Dit inci-
dent werd wel gemeld maar bij onderzoek bleek dat 
er wederom zwavelzuur op het riool geloosd was.
Het Functioneel Parket in Rotterdam rekende dit de 
bedrijfsleiding zwaar aan en de officier van justitie 
heeft 100.000 euro geëist. Katwijk Chemie werd 
veroordeeld tot een boete van 80.000 euro waarvan 
50.000 euro voorwaardelijk.

Tekst: L. van Buitenen / F. Boonstra

De loonwerker gebruikte 
het middel Metamitron. 
(foto: politie Flevoland)

Katwijk chemie. 
(foto: RMT Hollands-
Midden)

UIT DE PRAKTIJK         UIT DE PRAKTIJK          UIT DE PRAKTIJK             


