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"It is a curious situation that the sea, 

from which life first arose should now 

be threatened by the activities of one 

form of that life. But the sea, though 

changed in a sinister way, will 

continue to exist; the threat is rather to 

life itself." (Rachel Carson) 

 

"Nature shrinks as capital grows. The 

growth of the market cannot solve the 

very crisis it creates." (Vandana Shiva) 
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Algemene Inleiding 

Het milieuthema is vandaag de dag een heet hangijzer. De opwarming van de aarde 

is één van de gevolgen van de verregaande milieudestructie waarvoor de mens 

verantwoordelijk is. Het lijkt alsof iedereen zich bewust is van de schade die we 

aanrichten aan onze planeet en zijn ecosysteem maar helaas heeft deze 

bewustwording nog niet geleid tot een reële gedragsverandering van de mens ten 

aanzien van het milieu. De westerse maatschappij is doordrongen van het 

kapitalisme en we zien dat economische belangen het telkens winnen van 

ecologische overwegingen.  

Milieucriminaliteit is een klein onderdeel van de milieuproblematiek. Kunnen we een 

vuist maken tegen deze vorm van criminaliteit of zijn er fundamentelere problemen 

aan de orde? De overheid reageert op de steeds groter wordende milieuproblematiek 

met het uitvaardigen van milieurecht. De vraag is echter in welke mate deze reactie 

voldoende is om veranderingen op het gebied van de milieubescherming teweeg te 

brengen. Is het uitvaardigen van wetten een efficiënt instrument in de strijd voor een 

groenere planeet? Of zijn er bijkomende mechanismen noodzakelijk, wil dit proces 

succesvol verlopen?  

Vermits de ondertitel van deze thesis nog geen algemeen gangbaar begrip is, dienen 

we dit te duiden. De “Groene Criminologie” is nog geen vaste discipline in het 

criminologisch vakgebied, maar er zijn wel al concrete stappen gezet om deze vorm 

van criminologie tot stand te laten komen. Op dit moment is de “Groene Criminologie” 

een verzamelnaam voor alle denkoefeningen die al in deze richting zijn gebeurd. Al 

deze manieren van criminologiebeoefening hebben één zaak gemeen: er wordt 

nagedacht over milieugerelateerde criminaliteit en milieuproblematiek vanuit een 

ecologische context. Er is sprake van een ecofilosofische basis en men probeert de 

groene criminaliteit te bekijken los van de westerse maatschappelijke context. Ook in 

dit werk zal de “Groene Criminologie” worden gedefinieerd en zal milieucriminaliteit 

worden besproken vanuit een ecologisch uitgangspunt, los van het 

antropocentrisme. 
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De centrale vraag, die in deze thesis wordt aangekaart, is welke rol 

milieuorganisaties kunnen spelen in de strijd tegen milieucriminaliteit en, algemener, 

in de strijd voor een groenere planeet. In eerste instantie zal een theoretische basis 

worden uiteengezet om een kader te creëren waarbinnen deze vraag kan worden 

beantwoord. Uiteindelijk zal er een kwalitatief onderzoek worden opgezet waarbij 

door middel van diepte-interviews gepeild wordt naar de werkwijzen van de 

milieuorganisaties. Er worden verschillende milieuorganisaties, elk met specifieke 

werkmethoden, bevraagd. We kunnen een onderscheid maken tussen eerder milde 

milieuorganisaties en radicalere. 

In het eerste hoofdstuk zal ik aan de hand van de bespreking van ecofilosofische 

invalshoeken deze context trachten te conceptualiseren. De milieuproblematiek is in 

grote mate het gevolg van hoe wij, de mens, onszelf plaatsen in het groter ecologisch 

geheel. Daaruit volgt bijvoorbeeld dat de huidige definities van wat milieucriminaliteit 

is, veel te eng zijn en geconditioneerd zijn door de westerse ideologie.  We 

bespreken de verschillende definities van milieucriminaliteit, van eng naar ruim. Een 

groene criminologie zal milieucriminaliteit definiëren vanuit verschillende ecologische 

denkrichtingen, op die manier worden het denken over milieucriminaliteit en 

milieudestructie in het algemeen sterk verruimd. Verder besluiten we met wat op de 

agenda van een groene criminologie moet of kan staan. Het eerste hoofdstuk is in 

die mate relevant, dat het een kader zal bieden waarbinnen het onderzoek in deze 

thesis zal verlopen. 

In hoofdstuk twee worden de formele reacties op milieucriminaliteit besproken. 

Hierbinnen wordt gefocust op de totstandkoming van de milieunormen in de context 

van de industrialisering van onze maatschappij. De opkomst van milieunormen gaat 

gepaard met het ontstaan van een eerder beperkt milieubewustzijn. Ook op 

internationaal vlak worden er inspanningen gedaan om het milieu voor verdere 

schade te behoeden. We zullen ook stilstaan bij de handhaving van milieunormen, 

op lokaal en internationaal niveau. 

In hoofdstuk drie bespreken we enkele informele reacties op milieucriminaliteit en 

milieuproblematiek in het algemeen. Hierbinnen wordt gefocust op de opkomst van 

de sociale milieubewegingen. Er wordt tevens kort ingegaan op de radicalisering van 

de milieubeweging. In hetzelfde hoofdstuk zullen we het theoretisch concept 
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“Shaming” van de criminoloog John Braithwaite bespreken. Dit breed theoretisch 

concept biedt ons enkele inzichten waar we in het empirisch luik een terugkoppeling 

naar kunnen maken. 

Hoofdstuk vier vormt het empirisch luik van deze thesis. Er is een kwalitatief 

onderzoek gedaan naar de methoden van milieuorganisaties in hun streven naar een 

milieubewuste samenleving. De methoden van dit onderzoek komen uitgebreid aan 

bod in dit hoofdstuk. Na de analyse van de methoden en missies van de 

milieuorganisaties zullen we hun rol bespreken in de strijd tegen milieucriminaliteit. 

Sommige organisaties zijn hier expliciet mee bezig, andere eerder impliciet. Er zal 

ook duidelijk worden dat het concept “Shaming” van Braithwaite terug te vinden is 

binnen de methoden van de milieuorganisaties. 
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Hoofdstuk 1: Naar een Groene 

Criminologie. 

1. Inleiding: 

De criminologie als wetenschap focust in grote mate op de traditionele vormen van 

criminaliteit, die voorkomen in een westerse samenleving en die daarenboven een 

duidelijk identificeerbaar slachtoffer hebben.   Men is er onvoldoende in geslaagd ook 

minder traditionele vormen van criminaliteit op de onderzoeksagenda te zetten.1 

Milieucriminaliteit behoort niet tot de traditionele vormen van criminaliteit. Omwille 

van bepaalde specifieke eigenschappen van milieucriminaliteit is ze immers moeilijk 

op te sporen en is ze dus evenmin een gemakkelijk te bestuderen fenomeen.2 De 

specifieke eigenschappen waarover het gaat zijn onder meer de volgende:3 

 1° Meestal kan er geen duidelijk slachtoffer worden aangewezen of is er 

sprake van een collectief slachtofferschap. 

2°  Wanneer een milieumisdrijf gepleegd wordt, is het veelal zo dat de 

gevolgen niet meteen daarna zichtbaar zijn, wat het des te moeilijker maakt het 

fenomeen op te sporen. 

3° De locatie van het misdrijf en de plaats waar er slachtoffers zijn en waar 

de gevolgen zichtbaar worden zijn vaak niet dezelfde.4 

Het is pas recent, samen met de bewustwording van het feit dat onze planeet te 

kampen heeft met ecologische problemen, dat er binnen de criminologie aandacht is 

                                                           
1
 BURNS, R., G., LYNCH, M., J. & STRETESKY, P., Environmental Law, Crime and Justice, New 

York, LFB Scholarly Pub, 2008, 45. 

2
 CAZAUX, G., “Agenda voor een ecocriminologie of groene milieucriminologie”, Panopticon, 2003, 

228. 

3
 CAZAUX, G., l.c., 229-231. 

4
 Een voorbeeld kan zijn het dumpen van afval. Een Nederlands bedrijf kan de opdracht geven afval te 

dumpen in de Stille Oceaan, wanneer er dan op een of ander eiland schade van dit misdrijf wordt 

ondervonden, dan is het zeer moeilijk of zelfs onmogelijk de oorsprong van deze schade bloot te 

leggen.  
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voor milieucriminaliteit en meer algemeen, voor alle handelingen die schade 

toebrengen aan het milieu.5 

Een “Groene Criminologie” als dusdanig bestaat nog niet, het is wel een 

verzamelnaam voor alle denkoefeningen die binnen de criminologie gedaan zijn in 

het kader van het milieu en de ecologie van onze planeet. Het eerste wat er dient te 

gebeuren is een analyse van de milieucriminaliteit en een conceptualisering van het 

fenomeen. Er moet een platform worden gecreëerd waarop onderzoek kan worden 

gedaan binnen ecologische thema‟s. Enerzijds moet worden bepaald wat als 

milieucriminaliteit kan worden omschreven en anderzijds dienen de reacties tegen 

deze vorm van criminaliteit kritisch te worden geanalyseerd op hun effectiviteit. 

Daarom dient er een duidelijk kader geschept te worden waarbinnen Groen 

Criminologisch denken zijn plaats kan vinden.6 In het kader van mijn probleemstelling 

dien ik milieucriminaliteit te definiëren, ik hoop aan het einde van dit hoofdstuk deze 

oefening volbracht te hebben. 

2. „Risk Society‟: 

De nood aan een „Groene Criminologie‟ valt te situeren binnen de globalisering en de 

evolutie naar een „Risk Society‟. Het concept „Risk Society‟7 is geïntroduceerd door 

de Duitse socioloog Ulrich Beck (1992)8, die stelt dat er door de industriële evolutie 

moderne kapitalistische samenlevingen zijn ontstaan. 

Er werden nieuwe technologieën toegepast voor de productie van goederen. Samen 

met deze vernieuwing ontstonden nieuwe “risico‟s”, doch de mensheid wist op dat 

moment nog niet hoe men moest omgaan met deze nieuwe risico‟s. In het verleden 

hebben we risico‟s gekend zoals natuurrampen, epidemieën, etc.… Dankzij de 

evolutie heeft de mens op deze gekende risico‟s een antwoord kunnen bedenken. De 

                                                           
5
 HERBIG, F., J., W. & JOUBERT, S., J., “Criminological semantics: conservation criminology – vision 

or vagary” in Environmental Crime: a reader, WHITE, R., (ed.), Devon, Willan Publishing, 2009, 50-51. 

6
 WHITE, R., “Environmental issues and the criminological imagination”, Theoretical Criminology, 

2003, 7, 483. 

7
 BECK, U., Risk Society: towards a new modernity, London, Sage Publications Ltd, 1992, 260p. 

8
 MAGUIRE, M., MORGAN, R. & REINER, R., The Oxford handbook of Criminology: fourth edition, 

Oxford, Oxford University Press, 2007, 87. 
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plotse modernisering gebeurde echter zo abrupt dat de samenleving er nog niet klaar 

voor was met de consequenties ervan om te gaan.9 

Het grootste verschil met de oude risico‟s is gelegen in het feit dat de nieuwe 

gecreëerd zijn door de mens en niet „natuurlijk‟ van oorsprong zijn. De mens ontdekt 

de “maakbaarheid” van veel zaken. De nieuwe risico‟s liggen volledig in de handen 

van de mens, m.a.w. de enige reden waarom ze er zijn, is omdat de mensheid ze zelf 

creëert.  

De risico‟s ontstaan door het streven van de mens naar de toekomst en door zijn 

drang zich los te rukken van het verleden. Dit gaat gepaard met een wildgroei van 

nieuwe technologieën. De drang naar modernisering gaat ten koste van veel zaken, 

het milieu is daar een tekenend voorbeeld van. Men probeert het menselijk bestaan 

almaar comfortabeler te maken, helaas boet het milieu hierbij in. 

De ontwikkeling van genetische manipulatie, de almaar krachtiger wordende 

computer, kernenergie, robotica en andere moderne evoluties hebben allemaal hun 

consequenties voor de mens, zijn leven en het ecosysteem. Hoe efficiënter de 

industrie werd, hoe meer grondstoffen er dienden te worden geëxploiteerd. Hoe 

groter de vraag naar nieuwe producten, hoe meer er moesten worden geproduceerd 

en hoe meer vervuilend de industrie werd. De industrialisering van onze samenleving 

creëerde ook nieuwe opportuniteiten tot het plegen van criminaliteit. Voor 

bedrijfsleiders werd het bijvoorbeeld economisch interessant hun afval op 

“alternatieve” wijze kwijt  te geraken.10 

Groene criminaliteit11 is één van de fenomenen die te situeren zijn binnen het 

ontstaan van een „Risk Society‟. Het gaat om nieuwe vormen van criminaliteit 

waarvan men een eeuw geleden het ontstaan niet had kunnen voorspellen. Omdat 

het een nieuw fenomeen is, kunnen we stellen dat men nog niet goed weet hoe men 

ermee moet omgaan. De bestaande strafvormen, politiemachten, regels, etc… 

                                                           
9
 CARRABINE, E., COX, P., LEE, M., PLUMMER, K. & SOUTH, N., Criminology: a sociological 

introduction, New York, Routledge, 2009, 313. 

10
 Ibid., 314. 

11
 De termen groene criminaliteit en milieucriminaliteit zullen afwisselend gebruikt worden, maar ze 

slaan op hetzelfde. 
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moeten zich nog ontwikkelen in het kader van deze fenomenen en staan nog in hun 

kinderschoenen. 

3. Natuur en milieu in de Criminologie: 

De „natuur‟ als subject speelt binnen de criminologie tot op heden geen grote rol. 

Ondanks de potentiële bijdrage die natuur kan leveren bij bepaalde studies, vervult 

de „natuur‟ vandaag in veel gevallen slechts een instrumentele rol binnen ons 

vakgebied. Dit blijkt uit de impliciete betekenis die aan de natuur wordt gegeven 

binnen de criminologie.12 

Er bestaan echter reeds toepassingen binnen het criminologisch vakgebied waar het 

natuurfenomeen zijn nut heeft bewezen. We denken hierbij aan de therapeutische 

gemeenschappen waarbij het verzorgen van dieren en het aan landbouw doen als 

heilzaam worden beschouwd.13 Een ander voorbeeld zijn de tochten, waar de natuur 

en zijn elementen een centrale plaats hebben, die gedaan worden in kader van POS- 

en/of MOF-jongeren14 ter verbetering van hun sociale vaardigheden en hun 

problematisch gedrag. Om zo de bindingen met de maatschappij, die ze verloren zijn, 

te herstellen.15 Het is duidelijk dat de „natuur‟ zijn invloed heeft op het beeld dat 

mensen hebben van de maatschappij. In die zin kan de natuur een helend effect 

hebben op criminelen en jongeren met een gedragsproblematiek. De natuur heeft op 

deze manier een „instrumentele‟ rol binnen de criminologie. Men maakt er gebruik 

van ten bate  van het verbeteren van menselijk gedrag.16 

Het thema „milieu‟ is in dit tijdperk niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. 

Almaar meer mensen beseffen hoe groot de impact van ons bestaan is op onze 

                                                           
12

 DEKLERCK, J. & DEPUYDT, A., “Tijd voor een ecocriminologie? Enkele krijtlijnen”, Panopticon, 

2002, 293. 

13
 DE WILDE, J., SOYEZ,V., VANDEVELDE, S., BROEKAERT, E., VANDER BEKEN, T., 

GUILLAUME, R., DUMORTIER, E. & CAELS, Y., Druggebruik en Psychopathologie in gevangenissen: 

een exploratieve studie tot methodiekontwikkeling, Gent, Academia Press, 2007, 68. 

14
 POS: „Problematische opvoedingssituatie‟, MOF: „Als Misdrijf Omschreven Feit‟. 

15
 VANDAMME, W., “Positieve heroriëntatie: een meersporen antwoord op ernstige jeugddelinquentie” 

in Ernstige jeugddelinquentie: mythe of realiteit? Prevalentie, risicofactoren, justitiële afhandeling en 

interventies, CHRISTIAN, E. , (ed.), Brussel, VUBpress, 2006, 224-225. 

16
 DEKLERCK, J. & DEPUYDT, A., l.c., 294. 
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omgeving. De aandacht voor milieugerelateerde themata is de laatste jaren 

exponentieel toegenomen. Ecologische thema‟s, vooral die rond de destructieve 

gevolgen van de levensstijl die de westerse samenleving uitmaakt, vinden we overal 

terug. Er kan zelfs worden gesteld dat milieu en klimaat één van de heetste 

hangijzers zijn in de politieke, wetenschappelijke, ideologische en maatschappelijke 

wereld.17 

Recent zagen we de talrijke acties van milieuorganisaties in het kader van de 

milieutop in Kopenhagen18, met als hoogtepunt de actie van Greenpeace in Brussel 

in aanloop naar de top, waarbij de actievoerders konden binnendringen in een streng 

bewaakte veiligheidsperimeter.19 

Niemand kan er nog omheen, op elk niveau in deze maatschappij komt men in 

aanraking met milieuproblematiek. Mensen worden dagelijks geconfronteerd met 

milieu en de opwarming van de aarde in het bijzonder. Er kan dus worden gesteld 

dat het ecologisch thema in alle geledingen binnendringt.  

Daardoor komt het ook tot het besef van almaar meer wetenschapslui dat natuur en 

milieu, weliswaar via een negatieve omweg, heel belangrijke studiegebieden zijn. Het 

wordt steeds meer een vaststaand feit dat er iets moet gedaan worden aan de 

opwarming van de aarde. Iedereen moet zijn verantwoordelijk nemen! Dit heeft ertoe 

geleid dat we thans in bijna elke wetenschappelijke discipline een ecologisch 

onderdeel kunnen ontdekken. 

Het is hoog tijd dat ook de criminologie deze trend volgt en werk maakt van een 

“Groene Criminologie”. Het studiegebied is héél omvangrijk en biedt enorme 

mogelijkheden voor een interdisciplinaire wetenschap als de criminologie om hier een 

concrete bijdrage in te leveren.20 

                                                           
17

 CAZAUX, G., l.c., 226. 

18
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11 december 2009. 
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4. Ecofilosofie: ecocentrisme, antropocentrisme en biocentrisme: 

Ecofilosofie is een deelgebied van de filosofie. In de ecofilosofie staat de relatie 

tussen mens en natuur centraal. De inzichten uit deze wetenschapstak hebben 

geleid tot een geheel nieuwe kijk op de relatie tussen mens en natuur. De 

antropocentrische benadering was vroeger de dominante. Dankzij de ecofilosofie is 

deze relatie ernstig in vraag gesteld. Willen we de milieuproblematiek op een 

efficiënte wijze aanpakken, dan zullen we de relatie tussen mens en natuur anders 

moeten gaan bekijken. We gaan onszelf moeten beschouwen als een deel van een 

groter geheel, van een grotere ecologische context.21 

We onderscheiden drie belangrijke ecofilosofische stromingen: antropocentrisme, 

biocentrisme en ecocentrisme. 

a. Antropocentrisme: 

Antropocentrisme is het concept dat uitgaat van de superioriteit van de mens ten 

opzichte van de rest van de levende wezens op deze planeet. Eckersley definieert dit 

als volgt:  

“The belief that there is a clear and morally relevant dividing line between 

humankind and the rest of nature, that humankind is the only or principal 

source of value and meaning in the World, and that non-human nature is there 

for no other purpose but to serve mankind.” 22 

De rol van de natuur is binnen het antropocentrisme beperkt tot een instrumentele. 

De natuur staat ten dienste van de mens en is compleet ondergeschikt aan zijn wil. 

We maken gebruik van de natuur op de manier die voor de mens het meest 

dienstbaar kan zijn. De mens beschermt alleen dat deel van de natuur waaruit hij  

profijt kan halen. Winstmaximalisatie, kapitalistische waarden en economische 

belangen zijn de drijfveren voor het uitbuiten van de natuur.23  

                                                           
21

 DEKLERCK, J. & DEPUYDT, A., l.c., 289. 

22
 ECKERSLEY, R., Environmentalism and Political Theory: Toward an ecocentric approach, Londen, 

UCL Press, 1992, 51. 

23
 HALSEY, M. & WHITE, R., ”Crime, ecophilosophy and environmental harm”, Theoretical 

Criminology, 1998, 2, 349. 
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Binnen deze visie ziet de mens zichzelf los van het ecosysteem. Men beschouwt 

zichzelf niet als deel van het groter geheel. Omdat wij ons niet bewust zijn van het 

belang van alle schakels binnen ons ecosysteem, wordt er niet stilgestaan bij de 

gevolgen die elke ingreep heeft op de natuur. Ook de mens is echter een schakel 

binnen het ecologisch netwerk. Bijgevolg beseft men niet dat het bestaan van deze 

planeet alsook van de mens volledig afhankelijk is van het goed functioneren van dat 

systeem.24  

Het kapitalisme is in essentie antropocentrisch te noemen. De economie, de politiek, 

het bedrijfsleven, etc., …, functioneren allemaal vanuit deze achtergrond. Het is dan 

ook logisch dat de waarden en normen die de mensen meekrijgen enorm gekleurd 

zijn. Helaas is de invloed van bedrijven, politieke machten en economische 

grootheden enorm groot. Zij bepalen immers wat sociaal, economisch en ecologisch 

aanvaardbaar is. Het zijn dezelfde mensen die een dergelijk geloof hebben in het 

kapitalistische systeem die het meeste macht bezitten in kader van het oplossen van 

de milieuproblematiek. In een westerse maatschappij spelen de kapitalistische 

belangen een zeer grote rol in het voeren van een beleid, ook een milieubeleid.25 

Zo belandt men in een vicieuze cirkel. De beleidvoerders proberen zo veel  mogelijk 

te vermijden dat het kapitalistisch systeem lijdt onder milieumaatregelen, maar 

doordat deze antropocentrische levensstijl haaks staat op het vrijwaren van het 

ecologisch evenwicht, zijn er steeds nieuwe maatregelen nodig, die echter nooit  een 

slaagkans hebben. We kunnen bijvoorbeeld zien dat mogelijke maatregelen om 

verdere opwarming van de aarde te beperken telkens worden afgewogen tegen 

economische factoren. Dat is ook de oorzaak waarom klimaatconferenties weinig 

resultaat boeken, ze worden telkens weer overschaduwd door economische 

belangen.26 

Men kan dus stellen dat de mens alleen maar oplossingen zoekt voor problemen die 

hij zelf creëert, zodat er, zoals gezegd, bij sommige „short-term‟ maatregelen, 

weliswaar op lange termijn, nieuwe problemen ontstaan. Het beleid vanuit deze 
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 HALSEY, M. & WHITE, R., l.c., 350. 
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 Ibid. 
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ideologie is er een van maximale winst met minimale gevolgen. Een dergelijk beleid 

staat bekend onder de term „Sustainable Development‟. Het is een ingewikkeld 

concept dat geïntroduceerd werd op de World Commission on Environment and 

Development in 1987.27 

Ik zou het concept duurzame ontwikkeling ook kunnen uiteenzetten onder het 

ecocentrisme, maar mijn inziens domineert het antropocentrische denken nog steeds 

binnen dit concept. In de literatuur echter, zou het kunnen dat u dit concept 

terugvindt onder ecocentrisch denken. 

In essentie is “Sustainable Development”: 

“Sustainable development is development that meets the needs of the present 

without compromising the ability of future generations to meet their own 

needs.”28 

Sustainable Development is de overheid zijn antwoord op de radicale groene 

filosofische denkrichtingen. Het tracht de economische belangen en de noodzaak 

van een milieubewuster leven te verzoenen. Economische vooruitgang is 

noodzakelijk stellen ze, het is cruciaal  om jobs te creëren in ontwikkelingslanden en 

zo de armoede uit de wereld te helpen. Er kan op een efficiënte manier 

vooruitgegaan worden zonder daardoor de impact op deze planeet te vergroten. 

Sustainable Development is een politieke strategie om zonder in te boeten op de 

kapitalistische belangen toch een ecologisch verantwoord beleid te voeren.29 

Het streven naar „Sustainable Development‟ is een ingewikkelde wetenschappelijke 

oefening, men moet vanuit verschillende wetenschappen het concept inter– en 

multidisciplinair benaderen. Er moet een uitgebreide kennis gecreëerd worden van 

                                                           
27

 PEARCE, W., D., BARBIER, E. & MARKANDYA, A., Sustainable development: economics and 

environment in the Third World, London, Earthscan Publication Ltd., 1990, 1-2. 

28
 PALLEMAERTS, M., “De opkomst van het begrip „duurzame ontwikkeling‟ in het internationaal 

discours: een conceptuele revolutie” in De natuur van het milieurecht. Verkenningen naar de 

grondslagen van het milieurecht, GUTWIRTH, S. & VAN MAANEN, G., (eds.), Nijmegen, Ars Aequi 

Libri, 1995, 5. 

29
 BRAITHWAITE, J., Restorative Justice and Responsive Regulation, Oxford, Oxford University 

Press, 2002, 211. 
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de impact van onze technologie en de gevolgen voor het ecosysteem. Er kan worden 

gesteld dat er op dit gebied nog veel werk aan de winkel is. De levensstijl van de 

westerse maatschappij, waarvan de draaglast veel groter is dan de draagkracht van 

deze planeet, mag er niet onder lijden. Terwijl dit nu precies de kern van het 

probleem is.30 

Zoals Halsey & White het verwoorden, wordt er in plaats van het kapitalisme als 

systeem in vraag te stellen, een „Groen Kapitalisme‟ gecreëerd. Men probeert een 

ecologisch bewustzijn te verzoenen met een kapitalistische realiteit, in plaats van de 

context van het kapitalisme als dusdanig  in vraag te stellen. Men ziet enkel de 

economische waarde van het behoud van het ecosysteem en men gaat ook in die zin 

reageren op het beschadigen van dit ecosysteem. Een typisch voorbeeld is het 

heffen van taksen op de hoeveelheid CO2  die bedrijven uitstoten in plaats van de 

bedrijven te verplichten hun uitstoot te verminderen.  Ironisch genoeg leidt een 

dergelijke oplossing ertoe dat de CO2-uitstoot op zijn beurt handelswaar is geworden. 

Het is bekend dat bedrijven hun CO2-overschot duur verkopen, hetgeen uiteraard 

hun winst verhoogt.31
 De opofferingen die in kader van dat kapitalisme gebeuren, 

worden afgeschilderd als noodzakelijk om aan de menselijke noden te kunnen 

voldoen.32 

Helaas is het zo dat de opbouw van de westerse maatschappij vanuit een 

antropocentrische ingesteldheid is gebeurd.33 Reeds vroeg in de geschiedenis van  

het menselijk bestaan zijn we de natuur gaan omvormen naar ons voordeel. Het is 

                                                           
30

 DE VRIES, B., J., M. & PETERSEN, A.C., “Conceptualizing Sustainable Development: An 

assessment methodology connecting values, knowledge, worldviews and scenarios”, Ecological 

Economics, 2009, 68, 1017. 
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op 1,4 miljard euro door overschot emissiekredieten (BBL)”, Trends, [WWW] 

http://trends.rnews.be/nl/economie/nieuws/bedrijven/arcelor-mittal-maakt-kans-op-1-4-miljard-euro-

door-overschot-emissiekredieten-bbl/article-1194676418456.htm, [12/03/2010]. 
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 HALSEY, M. & WHITE, R., l.c., 351. 
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Publishing, 2008,  153-154. 

http://trends.rnews.be/nl/economie/nieuws/bedrijven/arcelor-mittal-maakt-kans-op-1-4-miljard-euro-door-overschot-emissiekredieten-bbl/article-1194676418456.htm
http://trends.rnews.be/nl/economie/nieuws/bedrijven/arcelor-mittal-maakt-kans-op-1-4-miljard-euro-door-overschot-emissiekredieten-bbl/article-1194676418456.htm


 
 

13 
 

normaal dat een moraal die zijn wortels heeft in onze verre geschiedenis moeilijk te 

wijzigen is.34 

Om te illustreren hoe de mens ten opzichte van zijn omgeving, het ecosysteem, 

staat, wens ik tenslotte volgend citaat toe te voegen. Het toont m.i. sterk aan hoe 

moeilijk het is en zal zijn om mensen meer bewust te maken van het belang van een 

ecologisch bestaan: 

“A human being is part of the whole, called by us 'Universe', a part limited in 

time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings as 

something separated from the rest, a kind of optical delusion of his 

consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our 

personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task 

must be to free ourselves from this prison by widening our circle of 

compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its 

beauty." (Albert Einstein)35 

i. Speciesisme: 

Speciesisme vloeit voort uit het antropocentrisme maar heeft meer specifiek 

betrekking op de dieren. Het speciesisme slaat op het feit dat de mens zijn “morele 

status” als hoger beschouwt dan die van dieren.36 Het antropocentrisme impliceert 

niet meteen ook speciesisme maar meestal hangen de twee concepten wel samen. 

Men baseert zich op het feit dat wij over een veel grotere cognitieve begaafdheid 

beschikken in vergelijking met andere soorten op deze planeet.37 

Naast de realiteit dat vele diersoorten hoofdzakelijk dienen ter consumptie door de 

mens en dat het houden van huisdieren als de normaalste zaak wordt beschouwd  in 

deze wereld, zijn er toch situaties waarin de relatie tussen mens en dier ernstig in 

                                                           
34

 STEINER, G., Anthropocentrism and its discontents: the moral status of animals in the Western 

History, Pittsburg, Pittsburg University Press, 2005, 202-204. 
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 SMITH, P, “Anthropocentrism”, [WWW], 
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 RYDER, R, “All beings that feel pain deserve human rights”, The Guardian, [WWW], 

http://www.guardian.co.uk/uk/2005/aug/06/animalwelfare, [10/02/2010] 

37
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vraag kan worden gesteld. Een zeer goed voorbeeld is de problematiek van 

dierproeven ten bate van de gezondheid van de mens.  

Het aanvaarden dat er experimenten op dieren worden uitgevoerd om het bestaan 

van de mens comfortabeler te maken is een zeer speciesistische instelling. Maar 

kunnen we als mens het experimenteren op dieren ten voordele van ons, met 

dierenleed als gevolg, rechtvaardigen? Veel voorstanders van dierproeven grijpen 

naar de ethiek van het „utilitarisme‟, waarbinnen in essentie wordt gesteld dat het 

lijden van een levend wezen te rechtvaardigen valt indien dit leed ten bate is van een 

meerderheid van andere levende wezens. Tegenstanders stellen dan weer dat het 

utilitarisme een te enge visie is, aangezien het enkel kijkt naar de consequenties van 

een daad en niet naar de morele waarde van de daad an sich.38  

Het utilitarisme aanhalen binnen de discussie gebeurt vanuit een speciesistische 

instelling. Men hecht geen belang aan de morele waarde van andere soorten. Non-

speciesisten stellen daarentegen dat elk wezen dat leed kan voelen  rechten heeft en 

dus ook over morele waarde beschikt.39 Vanuit dit oogpunt zijn dierenexperimenten 

niet te rechtvaardigen.40 

De wetenschappelijke discussie of dieren al dan niet over morele rechten dienen te 

beschikken wens ik hier niet te voeren. Het is een academisch debat waarbij vele 

argumenten en wetenschappelijke inzichten in de ring worden geworpen. Als mens 

zouden we een grens moeten kunnen trekken tot waar wij dieren gaan gebruiken als 

instrumenten ten dienste van ons welzijn. Het is logisch dat wij om te overleven 

moeten overgaan tot de consumptie van sommige dierlijke producten, de vraag is 

echter of het noodzakelijk is om proeven op dieren uit te voeren in functie van het 

creëren van cosmetische producten.41 
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b. Biocentrisme: 

Biocentrisme wordt door Devall and Sessions (1985) omschreven als:  

“The intuition…that all things in the biosphere have an equal right to live and 

blossom and to reach their own individual forms of unfolding and 

selfrealisation within the larger Self-realisation [„where “Self” stands for organic 

wholeness‟]. This basic institution is that all organisms and entities in the 

ecosphere, as parts of the interrelated whole, are equal in intrinsic worth.”42 

Het basisuitgangspunt bij biocentrisme is dat alle soorten, inclusief de mens, gelijk 

zijn in morele waarde. De mens moet vanuit deze filosofie rekening houden met het 

welzijn van alle soorten, men kan dus geen soort uitbuiten ten voordele van eigen 

belangen. In zekere zin kunnen we het biocentrisme beschouwen als een radicale 

ecofilosofische stroming. Een biocentrische samenleving zou moeten zijn gebaseerd 

op wetten en mechanismes van de niet-menselijke natuur.43  

De mens moet zich schikken naar de grenzen die de natuur hem oplegt. Radicale 

environmentaltisten vinden hun inspiratie in deze filosofie, bewijze volgend citaat 

gerechtvaardigd vanuit een biocentrisme:  

“If radical environmentalists were to invent a disease to bring human 

population back to sanity, it would probably be something like AIDS… the 

possible benefits of this tot the environment are staggering …just as the 

Plague contributed to the demise of feudalism, AIDS has the potential to end 

industrialism.”44 

Biocentristen zijn de mening toegedaan dat de mens de natuur zijn gang moet laten 

gaan. Wanneer er bijvoorbeeld een oorlog of een epidemie uitbreekt of wanneer er 

zich een natuurramp voordoet, stellen zij dat dit de manier is waarop de natuur met 

de huidige problemen van overbevolking en industrialisatie omgaat. Wanneer de 

draaglast hoger is dan de draagkracht, geeft de aarde hier antwoord op en daar moet 

men vrede mee nemen. Een basisstelling van biocentristen is namelijk dat de kern 
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van het ecologisch probleem onder meer het gevolg is van de overbevolking van 

deze planeet.45 

Volgens biocentristen ligt de oorzaak van de ecologische problematiek in de door de 

mens ontwikkelde economische en politieke systemen. De westerse samenleving en 

haar wetten zouden in deze visie in dezelfde lijn moeten liggen als de natuurwetten.46 

c. Ecocentrisme: 

Ecocentrisme is een filosofie die door Pepper als volgt wordt omschreven: 

“Ecocentrism views humankind as part of a global ecosystem, and subject to 

ecological laws. These, and the demands of an ecologically based morality, 

constrain human action, particularly through imposing limits to economic and 

population growth. There is also a strong sense of respect for nature in its own 

right, as well as for pragmatic „systems‟ reasons.”47 

Ecocentrisme is een ecofilosofische stroming die stelt dat de mens deel uitmaakt van 

het groter geheel, de natuur. Desalniettemin heeft de mens nog steeds een grotere 

morele waarde dan andere levende wezens. De mens is verantwoordelijk voor het 

behoud van het natuurlijk evenwicht, wanneer hij er voor kiest zichzelf te 

ontwikkelen.48 

Eckersley zegt het volgende: 

“An ecocentric perspective will seek to choose the course that minimises harm 

and maximizes the opportunity of the widest range of organisms and 

communities-including ourselves-to flourish in their/our own way. This is 

encapsulated in the popular slogan „live simply so that others [both human and 

nonhuman] may simple live.”49 
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Men kan stellen dat ecocentrisme het evenwicht zoekt tussen enerzijds het 

antropocentrisme en anderzijds het biocentrisme. De instrumentele omgang met niet-

menselijke soorten is noodzakelijk voor het voortbestaan van de menselijke soort. 

Daarbij mag men echter niet uit het oog verliezen dat  het uitbuiten en de destructie 

van de andere soorten ook in het nadeel van de menselijke soort kunnen spelen. 

Men kan de klimaatverandering en de daardoor verstoorde biologische systemen als 

voorbeeld nemen als nadelen voor de mens.50 

De levenswijze van de mens en zijn economische, sociale en politieke systemen 

worden niet in vraag gesteld als dusdanig, maar men zegt wel dat er een noodzaak 

is aan een positieve wisselwerking tussen mens en natuur. 

Ofschoon het eigenbelang de drijfveer vormt voor het handelen, moet men toch 

handelen vanuit een ecocentrisch besef. In die zin is het ecocentrisme een 

gematigde en in geen geval een radicale ecofilosofische stroming. 

In zeker zin is het ecocentrisme ruimer te noemen dan het biocentrisme. Het 

biocentrisme handelt enkel over de levensvormen die een intrinsieke waarde 

hebben. Het ecocentrisme handelt daarenboven over heel het ecosysteem, bergen, 

rivieren, lucht en oceanen maken hier ook deel van uit. In die zin kunnen we dus 

stellen dat het biocentrisme discriminerend is ten opzichte van niet-levende 

ecosystemen. Gaan naar een ecocentrische samenleving lijkt ook veel realistischer 

dan naar een biocentrische samenleving.51 

5. Groene Criminaliteit: 

Milieucriminaliteit heeft ver strekkende gevolgen. Niet alleen kunnen er enorm veel 

slachtoffers zijn, er wordt ook schade berokkend aan het ecosysteem en de gevolgen 

daarvan kunnen pas decennia later ten volle naar boven komen. Naast de eigenlijke  

milieucriminaliteit zijn er ook nog de gevolgen van onverantwoord gedrag met 
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betrekking tot het milieu, waar de uitstoot van CO2-gas door de westerse 

samenleving een goed voorbeeld van is.52 

Over de definitie van “groene criminaliteit” bestaat er binnen de Criminologie nog 

heel wat discussie. We kunnen een aantal invalshoeken onderscheiden op grond 

waarvan men groene criminaliteit probeert te definiëren. De lezer zal merken dat de 

inzichten die hierboven zijn gegeven hierbij aansluiten. 

Vooreerst kan er worden gesteld dat er een enorme discrepantie bestaat tussen 

hetgeen door de wet als milieucriminaliteit wordt beschouwd en wat in het algemeen 

schadelijk is voor het milieu. Er kan worden vastgesteld dat veel sociaal aanvaarde 

gedragingen eveneens zeer schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Heel extreem kan 

zelfs worden gesteld dat de heel de westerse ideologie en levenswijze schadelijk zijn 

voor het welzijn van onze planeet en de milieuwetgeving niet noemenswaardig 

bijdraagt tot de strijd naar een ecologisch betere planeet.53 

In het studiegebied van de Groene Criminologie wordt gesteld dat er nood is aan een 

analyse die veel verder gaat dan datgene wat door de wet als legaal en illegaal wordt 

beschouwd. In de literatuur wordt daarbij verwezen naar het werk van Sutherland 

(1949) en Schwendinger en Schwendinger (1975) die respectievelijk witte 

boordencriminaliteit en racisme, seksisme en imperialisme hebben geanalyseerd.54 

a. Definities van Groene Criminaliteit: 

Men kan milieucriminaliteit definiëren vanuit de verschillende ecofilosofische 

invalshoeken (antropocentrisme, ecocentrisme en biocentrisme), zoals ze hierboven 

werden uiteengezet. 
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i. Legalistische definiëring: 

De antropocentrische definiëring van milieucriminaliteit kan worden beschouwd 

worden als de meest enge definiëring. Zoals hierboven reeds beschreven, bestaat de 

enige waarde van de natuur uit haar instrumentaliteit ten opzichte van de mens. 

Daarom beperkt definitie van milieucriminaliteit zich binnen deze stroming tot 

datgene wat in de wetgeving als strafbaar wordt beschouwd. Dit valt te verklaren 

vanuit het feit dat men vooral datgene wilt beschermen dat specifiek voor het welzijn 

en nog meer voor de welvaart van de mens kan dienen. Vertaald in ecofilosofische 

taal zal een antropocentrische, legalistische definitie, niet de intrinsieke waarde van 

een biologisch of ecologisch systeem beschermen, maar alleen datgene dat een 

instrumentele waarde heeft in dienst van de mens.55 

Een voorbeeld van een legalistische, strafrechtelijke definitie is deze van Situ & 

Emmons: 

“An environmental crime is an unauthorized act or omission that violates the 

law and is therefore subject to criminal prosecution and criminal sanctions. 

This offense harms or endangers people‟s physical safety or health as well as 

the environment itself.”56 

Het legale uitgangspunt bestaat erin die criminaliteit te bestrijden die op lange of 

korte termijn schadelijk is voor de mens. De ironie ervan is dat er kan van worden 

uitgegaan dat elke schade die aan het milieu wordt toegebracht, op lange of korte 

termijn schadelijk kan zijn voor de mens. De meerderheid van de criminologen die 

denken binnen een groen criminologische context is het er echter over eens dat de 

studie van milieucriminaliteit, zoals die gedefinieerd is binnen de wetgeving, te eng 

is.57  
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ii. Biocentrische definiëring: 

De ruimste definitie van een groene criminele handeling is die welke vanuit een 

biocentrische invalshoek wordt geformuleerd. Hierboven werd reeds gesteld dat het 

biocentrisme de radicaalste vorm van ecofilosofie is. Men gaat uit van de intrinsieke 

waarde die elk levend wezen op deze planeet heeft.58 

Jouberg en Hibert (2006) definiëren groene criminaliteit als volgt: 

“Any intentional or negligent human activity or manipulation that impacts 

negatively on the earth‟s biotic and/or abiotic natural resources, resulting in 

immediately noticeable or indiscernible (only noticeable over time) natural 

resource trauma of any magnitude.”59 

Bovenstaande definitie is een zeer brede interpretatie van wat als milieucriminaliteit 

moet worden beschouwd. Indien we vanuit deze definitie verder redeneren, kunnen 

we zelfs vele alledaagse handelingen als criminaliteit gaan beschouwen. Neem nu 

het rijden met de auto, of het nemen van een vliegtuig of het consumeren van 

producten die zijn geproduceerd in een fabriek die hoge concentraties CO2 uitstoot. 

Deze ethiek doortrekken betekent een zware aanpassing voor ons huidige manier 

van leven. 

iii. Ecocentrische definiëring: 

Het ecocentrisme zoekt een evenwicht tussen enerzijds het antropocentrisme, dat 

een speciesistische en legalistische definitie voorstaat, en anderzijds het 

biocentrisme, dat een radicale ecologische definitie verdedigt.  

De ecocentristen definiëren groene criminaliteit als volgt: 
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“An act that may or may not violate existing rules and environmental 

regulations; has identifiable environmental damage outcomes; and originated 

in human action.” (Lynch en Stretesky)60 

Binnen de ecocentrische benadering van wat groene criminaliteit is, maakt de 

intrinsieke waarde van elk levend wezen deel uit van het besef dat de mens in zijn 

eigen onderhoud moet voorzien. Het behoud van ecosystemen en het bewaren van 

het natuurlijk evenwicht zijn essentieel, zowel voor non-humane soorten als voor de 

humane soort, zij zien dit niet los van elkaar.61 

Verder focussen ecocentristen op het feit dat men steeds rekening moet houden met 

de machten die milieucriminaliteit definiëren en de economische en politieke 

belangen die hiermee samenhangen. Een groene criminoloog moet zeer kritisch zijn 

voor die machtssystemen, die verantwoordelijk zijn voor de constructie van 

allerhande milieuwetten. 62 

b. Primaire en secundaire Groene Criminaliteit: 

Verder maakt men nog het onderscheid tussen primaire en secundaire groene 

criminaliteit.63 Dit onderscheid staat los van bovenstaande definities. 

Primaire groene criminaliteit kan onderverdeeld worden in vier clusters van 

misdrijven: schade en misdrijven van luchtvervuilende aard, ontbossingschade en 

dito misdrijven, dierenmishandeling van allerhande aard en watervervuiling. Het hoeft 

hier tevens niet per se over „criminaliteit‟ te gaan‟, het kan ook gaan over het louter 

toebrengen van schade, onafhankelijk van het feit of dit al dan niet als criminaliteit 

gedefinieerd is. 64 

Secundaire groene criminaliteit komt voor uit corrupt of slecht beleid van een 

overheid of bedrijf. Als een overheid door haar falend groen beleid ruimte laat voor 
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bedrijven om op hun beurt schade toe te brengen aan het milieu, dan spreekt men 

van secundaire groene criminaliteit. Wanneer een overheid er niet in slaagt om 

voldoende te reguleren of nog niet overtuigd is van de noodzaak een ecologisch 

beleid te voeren, creëert men als het ware groene criminaliteit of gedoogt men dat 

burgers schade toebrengen aan het milieu.65 

6. Agenda voor een Groene Criminologie: 

In de vorige delen van dit hoofdstuk hebben we een kader geschetst waarbinnen de 

Groene Criminologie als studiegebied kan ageren. Nu rest ons de essentiële vraag 

waar een Groene Criminologie een meerwaarde kan bieden. Met andere woorden, 

wat moet er op het programma staan van een „Groene Criminologie‟? 

Het wordt al snel duidelijk dat de grenzen van de Groene Criminologie gevormd 

worden door de definitie die wordt gehanteerd. Men kan kiezen voor een zeer enge, 

legalistische en antropocentrische definitie van criminaliteit of daarentegen een zeer 

brede, biocentrisch geïnspireerde definitie van groene criminaliteit aanhangen. Het 

ligt voor de hand dat de Groene Criminologie een breder domein zal moeten 

bedekken dan wat binnen het strafrecht als milieucriminaliteit wordt aangezien.  

Het volgende citaat uit “Agenda voor een ecocriminologie of groene 

milieucriminologie” van Geertrui Cazaux bakent m.i. een goed onderzoeksveld af: 

“Wellicht is het beter om de omlijning van het onderzoeksveld te leggen bij die 

handelingen die – op lange of korte termijn – het ecologisch evenwicht in 

gevaar brengen.”66 

Verder stelt deze auteur wel: 

“Het is echter zeer moeilijk om hier een mooi afgebakend geheel aan 

praktijken voor te stellen die het ecologisch evenwicht uit balans brengen, niet 

in het minst wegens het gebrek aan wetenschappelijke consensus 

hieromtrent, of zelfs omdat de stand van zaken van wetenschappelijk 
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onderzoek niet toelaat om dergelijke data te presenteren of predicties te 

maken.”67 

En dergelijk onderzoek wordt daarenboven bemoeilijkt door: 

“…de vertragings – en verspreidingsfactoren of de accumulatie bij het 

optreden van de effecten van inbreuken op het milieu.”68 

Deze discussie ter zijde gelaten, zal het vooral zaak worden dat de Criminologie 

aandacht gaat besteden aan milieugerelateerde themata. Een milieucriminologie zal 

moeten afstappen van een antropocentrisch kader en zal zich ecocentrisch moeten 

opstellen. Ze moet voorbij de grenzen van het strafrecht kijken en voorbij de grenzen 

die het westers kapitalistisch apparaat tekent.  

Een milieucriminologie zal het domein moeten onderzoeken vanuit een holistische 

benadering. Er zal altijd rekening moeten worden gehouden met de bredere context 

van het ecosysteem. Wanneer er door een milieumisdrijf een bepaalde diersoort 

dreigt uit te sterven, dan moet men er zich altijd van bewust zijn dat dit niet alleen 

gevolgen heeft voor die diersoort maar ook voor de dieren die afhankelijk zijn van 

deze soort en moet men zich afvragen welke invloed het uitsterven heeft voor een 

biotoop enerzijds en anderzijds welke gevolgen er kunnen zijn voor het ecologisch 

systeem als geheel. In laatste orde kan dit uiteindelijk op langere termijn een invloed 

hebben op de mens (denk maar aan ontwikkeling van geneesmiddelen of een 

instabiele visbestand in oceanen), en zo is de cirkel rond. 

M.i. zou een Groene Criminologie een bijdrage moeten leveren binnen het domein 

van de reacties tegen milieucriminaliteit en het uit evenwicht brengen van het 

ecologisch systeem. Een groene criminoloog dient interdisciplinair te werk te gaan, 

hij moet uit verschillende relevante wetenschappen de nodige kennis halen en dit tot 

een geheel brengen. Op die manier kan een groene criminologie het onderzoeksveld 

zo “volledig” mogelijk benaderen. Men kan een belangrijke rol spelen in het vormen 

van kritiek op de huidige machtsvormen en hun destructieve karakter ten opzicht van 

het ecosysteem. 
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7. Besluit: 

Het wetenschappelijk denken gebeurt binnen de grenzen van de huidige morele 

systemen. In een Westerse samenleving is dit het antropocentrisme, doordrongen 

van kapitalistische waarden en normen. Het beperkt in sterke mate de mogelijkheden 

om fundamentele zaken zoals de milieuproblematiek op te lossen. Het huidige 

antropocentrische kapitalisme valt niet te verenigen met een ecologische levensstijl. 

Wanneer we andere invalshoeken dan dat van het antropocentrisme gaan 

beschouwen, dan verruimt dit onze denkpistes en oplossingsmogelijkheden 

aanzienlijk. Er hoeft namelijk geen rekening gehouden worden met kapitalistische 

economische belangen. De groene criminologie kan een enorme vernieuwing bieden 

binnen het wetenschappelijke denken door te vertrekken vanuit een ecocentrische 

context.  

Binnen de ecofilosofie komen drie grote denkrichtingen voor:69 

 het antropocentrisme, waar de mens centraal staat en over een hogere morele 

waarde beschikt dan andere levende wezens; 

 het ecocentrisme, waar de mens als deel van een groter geheel wordt 

beschouwd en 

 het biocentrisme waar de mens als evenwaardig wordt gezien met alle andere 

levende wezens.  

Het biocentrisme is de radicaalste filosofie, het is bijna onmogelijk om te leven naar 

deze waarden. De enige mogelijke uitweg in een biocentrisme is een veganistisch 

bestaan.70  Wat uiteraard, om pragmatische redenen, een enorme moeilijke oefening 

vormt.  

Het ecocentrisme biedt ons een meer pragmatische levensstijl. Het is geen radicale 

filosofie maar het staat wel haaks tegenover een antropocentrisme. De mens moet 

zijn destructie van het milieu staken en proberen een evenwicht te zoeken tussen 

                                                           
69

 Zie bijlage 1: Overzicht Ecofilosofische invalshoeken. 

70
 Veganisme is een levensstijl waarbij men als mens geen gebruikt maakt van producten die 

rechtstreeks of onrechtstreeks van dieren afkomstig zijn. Ze eten geen dierlijk materiaal en streven er 

naar geen dierlijke producten te gebruiken, zoals kleding en andere dierlijke materialen. 



 
 

25 
 

mens en milieu. Men moet alle signalen van de natuur als serieus beschouwen en de 

maatschappij aanpassen zodat we deze planeet niet verder beschadigen. 

Een groene criminologie is mijn inziens een criminologie die vanuit een ecologische 

context naar de maatschappij kijkt. In de hedendaagse criminologie wordt er 

onderzoek gedaan vanuit een antropocentrische context. In die zin is een groene 

criminologie absoluut een „Kritische Criminologie‟, de machthebbers mogen in vraag 

gesteld worden. Er moet los van huidige waarden en normensystemen kunnen 

gedacht worden. De huidige maatschappijstructuur is ecologisch onrechtvaardig. De 

gangbare criminologische thema‟s worden dus afgewezen, daarom is dit een 

Kritische Criminologie.71 
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HOOFDSTUK 2: Formele Reacties op 

Milieucriminaliteit: 

1. Inleiding: 

In hoofdstuk één hebben we een aanzet gegeven tot de mogelijke definiëring en 

afbakening van „Groene Criminologie‟.  

In hoofdstuk twee zullen we de officiële reacties op milieucriminaliteit bespreken. 

Daaronder verstaan we de reacties vanuit de overheid op milieucriminaliteit. We 

zullen een overzicht geven van de opkomst van het milieurecht in het kader van een 

groeiend ecologisch bewustzijn. De laatste jaren is er sprake van een toevloed aan 

milieuwetten, hetgeen de materie milieurecht een enorm complexe aangelegenheid 

maakt. 

Naar mijn mening moet een Groene Criminologie een antwoord bieden op de vraag 

hoe er het beste gereageerd kan worden op milieucriminaliteit, en breder, op alle 

gedragingen die een negatieve invloed hebben op het welzijn van onze planeet. Een 

Groene Criminologie moet op een nieuwe, kritische manier de machtsprocessen die 

aan de orde zijn bij het definiëren van wat al dan niet milieucriminaliteit is, onder de 

loep nemen. De handhaving van milieunormen blijkt een zeer moeilijke taak te zijn, 

een groene criminologie zal in eerste instantie moeten trachten deze problemen aan 

te tonen en in tweede instantie een oplossing moeten formuleren. We moeten daarbij 

rekening houden met alle processen die een rol spelen alvorens die te kaderen in de 

formele reacties op criminaliteit. 

Vanuit een kritische groene criminologie zullen er alternatieven moeten worden 

bedacht. Dankzij de ecofilosofische basis wordt het mogelijk te denken vanuit een 

andere context dan die van de overheid. Het is niet binnen ons huidig kapitalistisch, 

antropocentrisch systeem, dat we naar oplossingen moeten zoeken. Er is nood aan 

een langetermijnvisie, los van economische belangen. 

Om deze denkoefening te kunnen maken is het echter noodzakelijk de formele 

reacties te bespreken. 
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2. Milieurecht: 

a. Inleiding: 

Wanneer we in dit hoofdstuk het milieurecht gaan bespreken vanuit een Groen 

Criminologische invalshoek, dan vertrekken we vanuit een legalistische, 

antropocentrische, definitie van een milieumisdrijf.72 We gaan ervan uit dat 

milieucriminaliteit datgene is wat door de wetgever als dusdanig is gedefinieerd.73  

Dit wil zeggen dat gedragingen, die, ook al zijn ze schadelijk voor het milieu en 

bijgevolg voor de mens, niet onderhevig zijn aan regulering zolang ze niet als misdrijf 

worden beschouwd en daaruit volgend gedefinieerd zijn. Uiteraard gaat het om een 

zeer enge definitie en de vraag die zich ogenblikkelijk stelt, is of er voldoende 

gedragingen gereguleerd zijn.74 

Het milieurecht dankt zijn ontstaan aan het groeiende besef van de mens dat er 

bewuster en ecologischer met onze planeet moet worden omgesprongen. De 

industriële revolutie heeft voor een doorbraak gezorgd wat betreft het milieubesef. De 

publieke opinie ten opzichte van het milieu veranderde en dat was het gevolg van de 

enorme technologische vooruitgang die in deze periode werd gemaakt.75 Het 

ontwikkelde kapitalisme en de industrialisering gingen gepaard met de uitbuiting van 

de natuur. Economische groei, technologische en wetenschappelijke vooruitgang, 

ontwikkeling van technologie werden allemaal verondersteld oplossingen te bieden 

voor de toen ervaren maatschappelijke problemen. Het is in diezelfde periode dat 

men steevast in de maakbaarheid van de maatschappij gelooft.76  

Er werden luchtvervuilende fabrieken gebouwd en de industriële productie van 

verschillende goederen zorgde voor een nieuwe vorm van gevaarlijk en vervuilend 

afval. Het is vanaf die periode dat het menselijk bestaan voor het eerst een 

bedreiging vormde voor het welzijn van onze planeet en zijn ecosysteem. In eerste 
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instantie had de mens dit niet door. Het is door de uitgave van verschillende 

boeken77, de opkomst van milieubewegingen en wetenschappelijke inzichten dat 

men tot het besef kwam dat de aarde leed onder de toenemende industrialisering. 

De overheden werden bewust van de noodzaak de natuur te beschermen. Een 

gevolg hiervan is het ontstaan van regelgeving ter vrijwaring van het milieu. 

Sindsdien is er sprake van een ware proliferatie aan milieurecht.78 

We citeren Gutwirth en van Maanen om te schetsen hoezeer het milieubesef 

samenhangt met de opkomst van het milieurecht: 

“Als een donderslag bij heldere hemel wordt dan ook duidelijk dat natuur en 

cultuur, het menselijke en het niet-menselijke, onlosmakelijk verweven en 

lotsverbonden zijn. In samenhang hiermee rijzen fundamentele filosofische, 

ethische en maatschappelijke vragen omtrent de verhouding tussen de mens 

en de natuur. Die vragen – hoe zou het anders kunnen -  hebben ook hun 

weerslag op de juridische conceptie van deze verhoudingen. Vandaar – in het 

kort gezegd – de noodzaak tot een bezinning over de grondslagen van de 

juridische organisatie van de betrekkingen tussen natuur en cultuur.”79 

Deze thesis heeft niet de bedoeling het huidige Belgische milieurecht tot in het 

kleinste detail te beschrijven maar het is noodzakelijk een algemeen beeld te 

schetsen van de aard van het huidige handhavingmodel van het milieurecht. Het 

gaat er niet zozeer om wat milieurecht als dusdanig  is, maar ik wens wel een beeld 

te schetsen van de achtergrond waarbinnen het milieurecht is ontstaan en op welke 

wijze men omgaat met de bescherming van het milieu op juridisch gebied. Ik ga ook 

trachten te evoceren hoe het Internationaal Milieurecht tot stand is gekomen. 
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b. Handhaving: 

Zoals hierboven reeds gesteld, steeg het aantal regelgevingen omtrent het milieu 

zeer sterk wegens de technologische vooruitgang die de mens maakte in de 

industriële revolutie. Het resultaat is dat „het milieurecht‟ de dag van vandaag een 

zeer disparaat geheel is van verschillende regels die daarenboven door verschillende 

diensten dienen te worden gehandhaafd. Het wordt nog ingewikkelder door het feit 

dat milieurecht zowel strafrecht, administratief als burgerlijk recht kan zijn.80 Het 

handhaven van milieurecht, een belangrijke actor in de strijd tegen milieucriminaliteit, 

wordt daardoor een zeer complexe aangelegenheid. 

Bovendien worden we, in de Belgische context, geconfronteerd met de regelgevende 

bevoegdheidsverdeling binnen de federale staatsstructuur. De Minister van Milieu op 

federaal niveau en zijn collega‟s op gewestniveau hebben elk, binnen hun domein, 

hun eigen regelgevende bevoegdheid, hetgeen ook de handhaving van die 

verscheidene regelgevingen er niet transparanter op maakt.81 

Het strafrecht wordt binnen het milieurecht gehanteerd als „ultimum remedium‟. De 

handhaving van het milieurecht verloopt vooral via administratiefrechtelijke 

methoden. Er worden vooral administratieve verplichtingen opgelegd, overtredingen 

van die verplichtingen worden strafbaar gesteld. De kleine rol die het strafrecht heeft 

in deze materie komt volgens Eliaerts, Enhus en Senden door het moreelneutrale 

karakter dat uitgaat van normovertredingen. Dit is een typisch antropocentrisch 

uitgangspunt, waarbij er een hogere morele waarde toegekend wordt aan de mens in 

vergelijking met het milieu. Dit kan worden beschouwd als een fundamentele 

misvatting van de relatie mens-natuur. Daarom stellen de auteurs dat handhaving in 

deze materie niet vanzelfsprekend is, de geringe criminalisering van 

normoverschrijding suggereert namelijk dat de te beschermen normen en waarden 

van minder belang zijn, wat uiteraard niet het geval is.82 
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In het kader van milieumisdrijven en de handhaving van milieunormen dienen we aan 

te halen dat het milieurecht ook een instrument is van de overheid om haar 

milieubeleid vorm te geven. Het is onder meer dat instrumenteel gebruik van het 

milieurecht dat tot een grote versnippering heeft geleid. Samen met de uitbreiding 

van het milieubeleid breidt het milieurecht ook uit. Voor elke norm die de overheid 

creëert dient een reactie te worden voorzien indien die norm overtreden wordt.83 

Milieuwetgeving komt in grote mate voor onder de vorm van administratief recht 

(bijzonder strafrecht), waardoor het mogelijk is voor inspectiediensten om 

milieunormen te handhaven. Voor bepaalde overtredingen kan een omslachtige en 

tijdsintensieve strafrechtelijke vervolging vermeden worden. Zoals gezegd blijkt het 

strafrecht in dat opzicht beperkt tot een ultimum remedium. Een bijzondere 

inspectiedienst (BID) kan worden gedefinieerd als:  

“Een dienst, administratie of ambtenaar die belast is met het toezicht en de 

controle op de naleving van bepaalde bijzondere strafwetten en die over de 

politionele bevoegdheid beschikt een proces-verbaal met bewijskracht tot 

bewijs van het tegendeel op te stellen” 84 

Verder in dit hoofdstuk zal ik dieper ingaan op de Bijzondere Inspectiediensten, deze 

diensten kunnen, dankzij hun specialisatie, een grote rol spelen in de strijd tegen 

milieucriminaliteit.85 

Verder moet ik vermelden dat er in het kader van het Atomium-overleg86, dat 

opgestart is door de huidige regering om ons justitieapparaat te hervormen, 

voorstellen zijn gedaan tot oprichting van een Milieurechtbank. Vandaag de dag 

kennen we een situatie waarbij we niet beschikken over voldoende gespecialiseerde 

magistraten. Daaruit volgt dat veel parketten overbelast zijn wat dossiers in verband 
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met milieumisdrijven betreft en daarenboven over te weinig knowhow beschikken in 

het kader van milieuregelgeving.  

Deze huidige situatie zorgt er tevens voor dat bedrijven en hun advocaten de kans 

krijgen om meer gespecialiseerd te zijn in milieuregelgeving dan de huidige 

magistraten. Daaruit volgt dat de tegenpartijen meestal in sterkere schoenen staan 

dan het Openbaar Ministerie. In grotere arrondissementen heeft men veelal een 

gespecialiseerde substituut, die deze situatie in meer of in mindere mate kan 

opvangen, maar in kleinere arrondissementen is zelfs daar geen sprake van. Als we 

de verschillende arrondissementen onderling gaan vergelijken stellen we vast dat er 

een verschillende rechtspraak geldt.87 Binnen het genoemde overleg leeft de 

overtuiging dat men het aantal arrondissementen ernstig moet inkrimpen zodat een 

meer analoge werking van de verschillende parketten mogelijk wordt.88 

De oplossing daarvoor kan een gespecialiseerde Milieurechtbank zijn, inclusief 

parket. De magistraten krijgen de kans zichzelf voldoende te specialiseren in de 

materie om op die manier sterkere dossiers te creëren. Het zou ook een ontlasting 

betekenen van de huidige parketten. De bedoeling zou zijn dat alle 

milieugerelateerde dossiers, zowel strafrechtelijk als burgerrechtelijk, aan deze 

rechtbank aanhangig zouden kunnen worden gemaakt.89 

c. Preventie: 

Milieucriminaliteit is een moeilijk op te sporen fenomeen. Er zijn meestal geen 

duidelijke slachtoffers en het slachtofferschap is collectief van aard, de gevolgen van 

een milieumisdrijf zijn soms pas maanden of jaren nadien merkbaar en de schade of 

slachtoffers kunnen zich op een geheel andere locatie bevinden dan de overtreder.90 

Door deze specifieke eigenschappen wordt in het kader van milieucriminaliteit slechts 

zelden aangifte gedaan. Het opsporen en vervolgens bestrijden van 

milieucriminaliteit wordt daardoor een zeer moeilijke taak. Hieruit kunnen we afleiden 
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dat preventie een essentiële rol dient te spelen in de strijd tegen milieucriminaliteit. Er 

dient proactief te werk gegaan worden. Het sensibiliseren en informeren van 

bedrijven en burgers spelen daarom een belangrijke rol. 

Het uitvaardigen van normen en van hun respectieve strafsancties kan een 

preventieve werking hebben op potentiële daders. De idee dat een bepaalde 

handeling samengaat met een straf moet mensen afschrikken dat gedrag te stellen. 

Deze idee is geïntroduceerd door klassieke criminologen, zij stelden dat elke mens 

rationeel beslist of hij al dan niet criminaliteit gaat plegen, hij zou de “kosten en de 

baten” ten opzichte van elkaar afwegen en indien de kosten hoger zijn dan de baten 

besluiten om het gedrag niet te stellen. Essentieel binnen deze vorm van preventie is 

dat er bij elk milieumisdrijf ook een straf zou moeten volgen, en net daar schuilt het 

gebrek van deze visie.91 

Dankzij het groeiende ecologische bewustzijn zijn er de dag van vandaag veel 

ecologische waarden vastgelegd in de Belgische wetgeving. We moeten er ons 

echter van bewust zijn dat een wettelijke basis niet voldoende is om het ecosysteem 

voor schade te behoeden.92 Veelal is het de toepassing van de wetgeving die de 

grootste hinderpaal vormt. Het handhaven van wetten is belangrijker dan het creëren 

van wetten. Het heeft immers geen nut wetgeving te produceren waarvan men weet 

dat het heel moeilijk wordt deze te handhaven. Daarom is de preventie die uitgaat 

van wetgeving niet zo groot als ze kan zijn.93 

Bedrijfsleiders die enorme winsten kunnen maken door het illegaal dumpen van afval 

zullen ook die afweging maken. Zij zullen hun potentiële winst afwegen tegen de 

pakkans en, indien ze gepakt worden, tegen de eventuele boete die zij zullen krijgen. 

Helaas is het daar waar deze preventieve werking tekortschiet, de pakkans ligt niet 

hoog genoeg en de boetes liggen te laag of worden gewoon betaald door de 
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consument. Er is zelfs sprake van excessen, in die zin dat bedrijven de potentiële 

boetes inrekenen in hun budget.94 

De preventie moet dus uitgaan van meer dan alleen de wetgeving en de erin 

voorziene sancties. Er moet een algemeen milieubewustzijn worden gecreëerd zodat 

milieumisdrijven afgeremd worden. Het creëren van zo‟n bewustzijn is niet alleen een 

taak van de overheid, het is de taak van een volledige gemeenschap om iedereen op 

zijn verantwoordelijkheid te wijzen. De overheid moet de bal ook in het kamp van de 

burgers leggen. De burger moet beseffen dat iedereen in onze samenleving moet 

bijdragen tot een ecologisch verantwoord bestaan. In bepaalde landen zien we zelfs 

dat de burgers over het recht beschikken legale acties te ondernemen wanneer zij 

schade aan het milieu vaststellen.95 

Kennis over de natuur en over de relatie die ze heeft met de mens is essentieel. 

Zoals al vaak gesteld zijn de huidige politieke en maatschappelijke systemen 

antropocentrisch van aard. Al ons denken en handelen gebeuren vanuit deze 

filosofie. In essentie is dat een fundamenteel probleem, willen we de natuur een kans 

geven. Men moet durven buiten de grenzen van het antropocentrisme stappen. Het 

komt erop neer dat er een gedragsverandering op grote schaal teweeg moet worden 

gebracht. Een morele revolutie.96 

In landen zoals China en Brazilië97 is het vastgelegd in de grondwet dat de staat 

alsook de burgers het milieu dienen te beschermen. Los van de wettelijke 

repercussies een dergelijk grondwettelijk standpunt heeft, draagt het bij tot het 

creëren van een Groen bewustzijn. 

 

                                                           
94

 VISSER, M.J.C. & DE LANGE, A., Milieustrafrecht: onderzoek en aanbevelingen voor theorie en 

praktijk, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2007, 117. 

95
 ALVAZZI, A. & NORBERRY, J., Environmental crime, sanctioning strategies and sustainable 

development, Rome, United Nations Publication, 1993, 7. 

96
 In dit kader verwijs ik naar het werk van Ecofilisoof Stijn Breurs: BREURS, S., De Odyssee van 

Medeleven: de walvisstrijd en mijn inzet voor mens, dier en natuur, Soest, BoekScout, 2008, 264p. & 

BREURS, S., Universele Liefde: naar een ecologische, spirituele levenskunst, Soest, BoekScout, 

2007, 135p. 

97
 ALVAZZI, A. & NORBERRY, J., o.c., 7. 



 
 

34 
 

d. Toezicht & Controle: 

In België worden het toezicht en de controle van vele milieuregelgevingen uitgevoerd 

door verschillende Bijzondere Inspectiediensten: “een dienst, administratie of 

ambtenaar die belast is met het toezicht en de controle op de naleving van bepaalde 

bijzondere strafwetten en die over de politionele bevoegdheid beschikt een proces-

verbaal met bewijskracht tot bewijs van het tegendeel op te stellen”.98 Een groot 

voordeel van BID‟s99 is dat zij, anders dan reguliere politiediensten, veel proactiever 

(kunnen) te werk gaan.  

Het milieurecht is, zoals hierboven al vermeld, een complexe aangelegenheid. Er zijn 

veel verschillende reglementeringen en zelfs voor specialisten ter zake is het moeilijk 

ze allemaal te kennen. De BID‟s zijn opgericht om het bijzonder strafrecht te 

handhaven, voor verschillende takken van dat bijzonder strafrecht vinden we 

verschillen BID‟s terug. Het bijzonder strafrecht is omvangrijk en heel divers, daarom 

is het aantal BID‟s groot en zijn ze onderling zeer verscheiden.100 Elk heeft zijn 

specialiteit, wat de handhaving van de respectieve tak moet vergemakkelijken.101 

Een BID kan op verschillende wijzen efficiënt zijn in de strijd tegen milieucriminaliteit. 

De Dienst kan zelf het initiatief nemen en proactief te werk gaan door bedrijven te 

controleren op het overtreden van milieuwetgeving.  Er kan ook reactief worden 

opgetreden na een klacht.102 

Wanneer een BID een inbreuk vaststelt, beschikt hij over een grote 

appreciatiebevoegdheid wat de afhandeling betreft. Er kan gekozen worden voor het 

opstellen van een proces-verbaal of men kan opteren voor een administratieve 
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afhandeling.103 Dankzij zijn discretionaire bevoegdheid en de verschillende 

mogelijkheden tot afhandeling kan de Dienst aan elke specifieke inbreuk een 

passend gevolg geven.104 

Wanneer een inbreuk wordt vastgesteld zal er worden nagegaan in welke mate die 

inbreuk bewust is gepleegd. Een BID kan opteren voor een repressieve reactie maar 

kan ook de nodige middelen ter beschikking stellen om het bedrijf te helpen geen 

inbreuken meer te plegen. Hierbij gaat een BID advies verstrekken en bedrijven op 

de hoogte houden van nieuwe regelgevingen en ze de nodige informatie geven om 

zich te conformeren naar de huidige wetgeving.105 Hiermee komt de preventieve 

werking die uitgaat van een BID naar boven: dankzij het toezicht, de controle en de 

begeleiding van bedrijven kunnen inbreuken proactief worden opgespoord en 

administratiefrechtelijk worden afgehandeld, zonder de ingewikkelde procedure via 

het strafrecht. 

i. Wortel & Stok:106 

In het kader van de BID‟s kunnen we ook de discussie van de wortel en de stok 

vermelden. Dit gaat in essentie over de keuze tussen repressie of begeleiding en 

stimulering van bedrijven in de strijd tegen inbreuken op het bijzonder strafrecht. 

In de context van de BID kunnen we het onderscheid maken tussen enerzijds de 

strafrechtelijke afhandeling, het proces-verbaal, de repressie, de reactieve 

benadering en anderzijds de administratiefrechtelijke afhandeling, de stimulering, de 

preventieve benadering. Beide benaderingen kennen voor– en tegenstanders. De 

strafrechtprofeten stellen dat er zonder een daadkrachtige repressie vanuit het 

strafrecht ruimte ontstaat voor collusie en corruptie.107 

In de realiteit bestaat deze afgelijnde opsplitsing niet, het is eerder een combinatie 

van beide. Men ziet wel dat de reguliere politiediensten een repressievere functie 

hebben dan de BID. Dit is een gevolg van het feit dat, ofschoon ze beide dezelfde 
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bevoegdheden hebben, de BID‟s over meer afhandelingmodaliteiten beschikken en 

een grotere appreciatiebevoegdheid hebben. Het komt er in essentie op neer dat 

beide handhavingapparaten complementair aan elkaar zouden moeten zijn. Voor een 

effectieve en efficiënte milieuhandhaving is het primordiaal dat de betrokken BID en 

de politie kennis van elkaar hebben en op een zo goed mogelijke manier 

samenwerken. Een intelligentie samenwerking tussen beide apparaten kan de 

milieuhandhaving enkel ten goede komen.108 

We kunnen besluiten dat zowel stimulering als repressie noodzakelijk zijn voor een 

efficiënte handhaving van het milieurecht, het ene hoeft het andere niet op te heffen, 

beide zijn even opportuun. Wel wordt er gesteld dat repressie aanwezig is als 

ultimum remedium: alleen als alle andere opties geen effect hebben gehad, valt men 

terug op een strafrechtelijke afhandeling. Het is dus belangrijk dat men dat steeds 

achter de hand kan houden.109 

Verder, in hoofdstuk drie, zullen we het hebben over het theoretisch concept van 

“Reintegrative Shaming” van John Braithwaite. Hij heeft het over “when to pursuade 

and when to punish?” 110, een vraag die overeenkomt met de discussie van de wortel 

en de stok. John Braithwaite111 en Van Den Heuvel112 hebben de wortel en de stok 

geschematiseerd binnen een piramide.113 Onderaan de piramide vinden we de 

stimulerende maatregelen terug, hoe hoger in de piramide, hoe meer de stimulatie in 

repressie verandert.114 Onderaan vindt men de bestuursrechtelijke en administratieve 

sancties terug, indien het noodzakelijk is dient men hoger op de piramide te gaan en 

het strafrecht in te roepen, dit als ultimum remedium en op de top van de piramide. 

Deze piramides kunnen worden doorlopen naarmate de bedrijven al dan niet 

meewerken, al dan niet bereid zijn hun gedrag aan te passen. 
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3. Internationaal Milieurecht: 

a. Internationale milieucriminaliteit: 

Wanneer bedrijven of individuen een milieumisdrijf plegen met internationale 

gevolgen, spreekt men van internationale milieucriminaliteit. Er zijn een aantal vaak 

voorkomende vormen van internationale milieumisdrijven:115 

 De illegale handel in bedreigde plant –en diersoorten en inbreuken op de 

“Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)”116; 

 Illegale walvisjacht; 

 Visserij die de quota schendt; 

 Illegale houtkap; 

 Het illegaal dumpen van gevaarlijk afval; 

 Etc… 

Kwantitatieve gegevens over internationale criminaliteit zijn zeer schaars. Het is 

uiterst moeilijk om een dergelijk type van criminaliteit op te sporen, wegens de reeds 

aangehaalde specifieke eigenschappen van milieucriminaliteit.117 Het is wel duidelijk 

dat internationale milieucriminaliteit op de internationale agenda staat! Vanuit 

verschillende internationale organisaties worden er inspanningen gedaan om 

milieucriminaliteit op internationaal niveau aan te pakken. 

b. Historiek Internationaal Milieurecht: 

Het internationaal milieurecht is in de context van de oprichting van de Verenigde 

Naties tot stand gekomen. De VN werden opgericht met als doel de vrede tussen 

staten te bewaren, met als middel verdragen en resoluties. Als snel werden andere 

suborganen opgericht die elk als doel hadden een onderdeel van het internationaal 
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recht te regelen. Zo is er bijvoorbeeld de WTO (World Trade Organization) en de 

UNEP (United Nations Environment Program).118 

Een internationaal milieurecht is er gekomen binnen de evolutie naar een 

internationaal recht dat gemeenschappelijke doelstellingen van verschillende landen 

wil bewerkstelligen. We kunnen met andere woorden stellen dat er een internationaal 

milieurecht er gekomen is door het gemeenschappelijk besef en interesse van de 

mensheid om de natuur te beschermen. Het is dus het gemeenschappelijk 

bewustzijn van de mensheid, dat we het ecosysteem moeten vrijwaren van verdere 

destructie, dat een aanzet gegeven heeft tot een internationaal antwoord op 

milieuproblematiek. In bijlage ziet u een tabel119 waar de mijlpalen in het groen 

bewustzijn zijn van de mens worden geïllustreerd.120 

De opkomst van “Pollution Issues” valt te plaatsen binnen de periode 1962-1975. Het 

is in het begin van de jaren ‟60 dat er sprake is van een milieurevolutie, een grote 

aanzet was de publicatie van Silent Spring een boek geschreven door Rachel 

Carson. Het publieke besef groeide enorm en de milieuorganisaties kenden een 

spectaculaire groei. In eerste instantie is het op nationaal vlak en vooral in de 

westerse landen dat een milieubeleid en een milieurecht tot stand kwamen. Er 

werden agentschappen opgericht en wetten gestemd die de bescherming van het 

milieu als doel hadden. De Europese Unie was de tweede in de rij met, in 1967, haar 

eerste milieurichtlijn en in 1973 haar eerste milieuactieplan.121 

De Verenigde Naties volgden ook deze evolutie en er kwamen verschillende 

verdragen tot stand. Er werden milieuconferenties gehouden die ervoor zorgden dat 

de milieuproblematiek op de wereldagenda stond.  Tussen 1970 en 1980 werden 

verschillende verdragen tussen landen afgesloten: “The Barcelona Convention for 

the Protection of the Mediterranean Sea (1976)” en “The Long-Range Air Pollution 

Convention (1979)”. 
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In de jaren „80 is er een tweede belangrijke gebeurtenis in de evolutie van het 

internationaal milieurecht. In 1985 wordt het gat in de ozonlaag ontdekt en begint 

men zich zorgen te maken over de opwarming van de aarde, het besef van deze 

problematiek brengt de internationale motor op gang.122 

Een belangrijk instrument binnen het internationaal milieurecht is het sluiten van 

verdragen met andere landen. Deze kunnen zowel bilateraal, tussen twee landen, als 

multilateraal, tussen verschillende landen, zijn. Het initiatief tot het maken van 

verdragen gaat uit van één of meer landen die het noodzakelijk vinden een 

problematiek internationaal aan te pakken. Zij spreken dan het relevante orgaan aan, 

bijvoorbeeld de WHO (World Health Organization), om een commissie op te starten 

die het aangehaalde probleem nader gaat onderzoeken. Daarna volgen debatten 

tussen de verschillende landen waarbij naar een consensus wordt gezocht. Wanneer 

een verdrag tot stand komt dient dit te worden geratificeerd door de respectieve 

landen en kan het in werking treden. De landen dienen dan hun wetgeving conform 

te maken met het gesloten verdrag. Dit gebeurt door de parlementen van de 

betrokken landen.123 

Ook de Europese Unie is actief in de strijd tegen milieucriminaliteit. Zoals hierboven 

omschreven was er sprake van een plotse bewustwording van de milieuproblematiek 

binnen de westerse samenleving. Het antwoord van de Europese Gemeenschap was 

het creëren van een aantal doelstellingen om  meer ecologisch verantwoord te gaan 

leven. Samen met de almaar groeiende kennis van de ecologie is men ook binnen de 

Europese Gemeenschap het belang gaan inzien van een regelgeving met betrekking 

tot het milieu. Het resultaat is dat de EU beschikt over een complex en gedetailleerd 

milieuprogramma.124 

We kunnen besluiten dat het groene bewustzijn ook op Internationaal gebied zijn 

plek heeft gevonden. Er zijn internationale antwoorden op milieuproblemen. Helaas 

zien we dat de wil tot verandering bij de staten veelal laag ligt en dat fundamentele 

problemen niet worden opgelost, dit wordt maar al te goed geïllustreerd door het 

magere resultaat van de recente Klimaattop van Kopenhagen. 
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c. Handhaving Internationaal Milieurecht: 

We hebben in dit hoofdstuk al behandeld hoe milieurecht op lokaal (België, 

Vlaanderen) niveau wordt gehandhaafd. Gezien het transnationale karakter van 

milieucriminaliteit is een handhaving op internationaal vlak evenzeer belangrijk! 

De voornaamste internationale politiemacht is Interpol. Interpol is een internationale 

politieorganisatie, opgericht in 1956 en heeft op dit moment 181 leden (staten). 

Interpol heeft als voornaamste streefdoel het beter coördineren van misdrijfbestrijding 

op internationaal niveau.  Door het aanbieden van informatie aan nationale 

politiemachten en het coördineren van de communicatie tussen verschillende staten 

probeert Interpol het hoofd te bieden aan internationale vormen van criminaliteit. Het 

Europese broertje van Interpol is Europol.125 

Ook op het gebied van milieucriminaliteit doet Interpol inspanningen. Interpol werkt 

onder andere samen met het UNEP (United Nations Environmental Program). Het 

UNEP bezorgt Interpol middelen en data voor het implementeren van internationaal 

milieurecht. Een belangrijk instrument zijn de MEA‟s126 (Multilateral Environmental 

Agreements), dit zijn overeenkomsten tussen verschillende staten om bepaalde 

grensoverschrijdende vormen van milieucriminaliteit gezamenlijk te bestrijden.127 In 

bijlage van deze thesis vindt u een overzicht van reeds afgesloten 

overeenkomsten.128 

Bij een internationale handhaving van milieurecht komt het er vooral op aan 

samenwerkingsverbanden tussen verschillende nationale en regionale 

politiediensten te bewerkstelligen. Als we rekening houden met de 

verplaatsingsmogelijkheden van milieucriminaliteit, bijvoorbeeld de afvallozing door 

een Frans schip aan de kust van een Afrikaans land, dan moet er een mogelijkheid 
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zijn tot communicatie tussen verschillende politiediensten of handhavingdiensten van 

de respectieve landen.129 

Men dient er wel rekening mee te houden dat handhaving van de normen en 

bestrijding van milieucriminaliteit een holistische benadering vereist. Er zijn veel 

schakels aanwezig in het opsporen, vervolgen en bestraffen. Zwakke schakels 

kunnen in dit proces een spelbreker zijn. Zodus moeten de verschillende 

internationale en nationale diensten sterk opgebouwd zijn zodat deze ketting kracht 

genoeg heeft om de strijd aan te gaan tegen milieucriminaliteit.130 

4. Besluit: milieurecht effectief?: 

Alvorens dieper in te gaan op de effectiviteit van het milieurecht dienen we duidelijk 

op de hoogte te zijn van de context waarin er aan milieuhandhaving wordt gedaan. 

Zoals eerder in dit hoofdstuk gesteld gaat de officiële reactie op milieucriminaliteit uit 

van de overheid. Het gevolg is dat alleen deze milieuproblematiek gehandhaafd 

wordt die door de overheid als problematisch wordt beschouwd. De politiek-

maatschappelijke realiteit van de westerse samenleving, doordrongen van het 

gedachtegoed van het kapitalisme, en het streven naar een technologische en 

economisch doorgeëvolueerde maatschappij, zorgen ervoor dat de prioriteiten die 

gesteld worden binnen het milieubeleid, nooit zullen indruisen tegen die westerse 

waarden. Het is noodzakelijk dat er sociale druk wordt uitgevoerd op de politieke 

machten zodat de wetgeving in dezelfde lijn komt als de sociale normen inzake 

milieubescherming. De strijd tegen milieucriminaliteit in het algemeen neemt op deze 

manier al een slechte start.131  

Daarenboven wordt het milieurecht, en meerbepaald het milieustrafrecht, gehanteerd 

op dezelfde wijze als bij traditionele vormen van criminaliteit.  Dit wil zeggen dat men 

deze vorm van criminaliteit benadert alsof die op dezelfde wijze geconstrueerd is als 

bijvoorbeeld diefstal. Men hanteert dezelfde principes in het opsporen en bestraffen 

van deze vormen van criminaliteit als die van de traditionele vormen van criminaliteit. 
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Terwijl milieucriminaliteit een bijzonder fenomeen is en men nieuwe vormen van 

opsporing en bewijsvoering moet hanteren. 

Het gebrek aan voldoende data met betrekking tot milieucriminaliteit maakt het 

moeilijk de effectiviteit van de handhaving te meten. Gezien de specifieke 

eigenschappen van het fenomeen en de manier waarop het gedefinieerd is, maakt 

het enorm moeilijk om te concretiseren hoe groot de gevolgen zijn van 

milieucriminaliteit. Er is een noodzaak aan veel onderzoek op dat gebied, enerzijds 

moeten men conceptualiseren welke gedragingen schade toebrengen aan het milieu 

en anderzijds moet met de schade die daarvan het gevolg is op een of andere 

manier kwantificeren.132 

Een groeiend ecologisch bewustzijn ging in de geschiedenis samen met de opkomst 

van milieurecht. Het is mede dankzij de bijdrage van de milieubeweging dat er een 

besef is ontstaan dat er ingegrepen moet worden in de manier waarop we omgaan 

met onze omgeving en het ecosysteem van deze planeet. Rechtsnormen kunnen op 

hun beurt bijdragen bij het groen bewustzijn van de maatschappij. Ze zijn ook 

noodzakelijk maar niet voldoende om de fundamentele houding van de maatschappij 

aan te passen. Daarvoor zijn er elementen nodig die door informele reacties op de 

milieuproblematiek bijdragen tot een groen bewustzijn. In het volgende hoofdstuk 

zullen we de informele reacties bespreken en we focussen ons op de opkomst van 

een milieubeweging. 
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Hoofdstuk 3: Informele Reacties op 

Milieucriminaliteit 

1. Inleiding: 

In het vorige hoofdstuk werden de formele reacties op milieucriminaliteit besproken. 

Hiermee worden de reacties vanuit een overheid bedoeld. Uit genoemd hoofdstuk 

blijkt dat er sprake is van een toenemend ecologisch beleid, vooral op internationaal 

vlak, waardoor we worden geconfronteerd met een proliferatie aan milieuregelgeving. 

Het is echter op het vlak van het handhaven van al deze regels dat er problemen 

rijzen. 

Naast de reeds besproken formele reacties zijn er ook informele reacties op 

milieucriminaliteit. Met informele reacties worden de reacties bedoeld die niet uitgaan 

van een overheid, maar van  burgers. De bedoeling is dat we in dit hoofdstuk 

bespreken welke informele reacties er zijn en mogelijk zijn. In het kader van deze 

thesis zullen we ons focussen op de reacties die uitgaan van milieubewegingen. We 

zullen de ontstaansgeschiedenis van de milieubeweging schetsen en aandacht 

besteden aan de radicalisering in actiemethoden die in de laatste decennia worden 

vastgesteld. 

Ook zal er kort worden ingegaan op de rol die het theoretische concept van Shaming 

kan spelen binnen de strijd tegen milieucriminaliteit. In dit hoofdstuk wordt hiervoor 

de theoretische basis gelegd en in het empirisch luik zal ik voorbeelden uit de praktijk 

aanhalen die binnen dit theoretisch concept kunnen passen. 

We zullen in dit hoofdstuk een overstap bieden naar het empirisch deel van deze 

thesis. In het empirisch luik zal ik reacties bespreken van een aantal specifieke 

milieuorganisaties. Dit hoofdstuk zal een theoretische basis schetsen en het 

empirisch luik zal de informele reacties in de praktijk bespreken. 
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2. Slachtofferorganisaties: 

Slachtofferschap is een concept dat bestudeerd wordt binnen de victimologie. Dat is 

een onderdeel van de criminologie, dat zich toespitst op het slachtoffer van 

criminaliteit. De criminologie is een wetenschap die lang enkel haar licht wierp op de 

daders van criminaliteit. Het is pas sinds de tweede helft van de 20e eeuw dat er ook 

aandacht wordt besteed aan het slachtoffer en aan de emancipatie van het 

slachtoffer. Enerzijds probeert men betere systemen te ontwikkelen zodat 

slachtoffers kunnen worden opgevangen en begeleid en anderzijds doet men 

onderzoek naar de factoren die samenhangen met slachtofferschap.133 

Ondanks het feit dat er thans reeds meer aandacht is voor slachtoffers van 

traditionele criminaliteit in de Criminologie, geldt dit slechts in beperktere mate voor 

slachtoffers van milieucriminaliteit. Slachtofferschap van de groeiende milieuschade 

is een thema dat binnen de criminologie onderbelicht is. En als de aandacht in dit 

verband al uitgaat naar slachtofferschap, dan is dit beperkt tot menselijk 

slachtofferschap.134 

Slachtofferschap van milieucriminaliteit is een bijzonder fenomeen. Dit hangt samen 

met de bijzondere aard van een milieumisdrijf op zich.135  Milieumisdrijven hebben 

altijd een slachtoffer, het milieu, maar de mens voelt zich niet altijd aangesproken als 

slachtoffer. Het is perfect mogelijk dat men slachtoffer is van een milieumisdrijf 

zonder dat men het beseft. Astma, allergieën, vormen van kanker, het kunnen 

allemaal gevolgen zijn van milieuvervuiling. Niet alleen de mens is slachtoffer maar 

ook andere levende soorten, denk maar aan de massale vissterfte door lozingen in 

de oceaan of het massaal vernietigen van biotopen door wereldwijde ontbossing.136 

Door de verplaatsingsmogelijkheden in tijd en ruimte is het veelal moeilijk de link te 

leggen tussen, bijvoorbeeld, gezondheidsschade en een illegale lozing van gevaarlijk 

afval door een buitenlands bedrijf. Slachtofferloze delicten zijn geen uitzondering in 
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de context van milieucriminaliteit. Wanneer er wel sprake is van slachtoffers dan is 

het zelden zo dat er slechts één enkel individu benadeeld is. Het gaat meestal over 

collectief slachtofferschap.137 

Menselijke slachtoffers van milieucriminaliteit, en in het bijzonder de slachtoffers van 

milieumisdrijven gepleegd door grotere bedrijven, dienen op te boksen tegen 

kapitaalkrachtige en machtige, van gedegen advocaten voorziene tegenstanders. 

Voor individuen is dit meestal een juridische strijd die gevoerd wordt met ongelijke 

wapens. De slachtoffers beschikken niet over de middelen om gepast te reageren.138 

De bewijsvoering tegen grote bedrijven verloopt ook zeer moeilijk, het is namelijk zo 

dat bij milieumisdrijven de intentie moet bewezen worden van een bedrijf om 

milieuschade aan te richten.139 Het is ook moeilijk te bepalen wanneer je een 

slachtoffer bent van een milieumisdrijf en wanneer niet. De definities van een 

slachtoffer van een milieumisdrijf zijn nog niet voldoende ontwikkeld.140 

Het is door die zwakke positie van de slachtoffers dat er in sommige gevallen 

organisaties worden opgericht die de slachtoffers van een milieumisdrijf groeperen. 

Zo staan ze sterker in de juridische strijd en klinkt hun stem luider. Het wordt ook 

financieel makkelijker om de dure gerechtelijke procedures te kunnen voeren. Het 

oprichten van slachtofferorganisaties zorgt ervoor dat er aandacht komt voor de 

schade. De drempel om jezelf aan te geven als slachtoffer wordt hierdoor ook 

verlaagd. In het kader van ondernemingscriminaliteit, en meerbepaald deze van de 

farmaceutische sector, stelt Vandewalle dat, om op te boksen tegen het 

„farmaceutisch complex‟141, een groepering noodzakelijk is van slachtoffers, 

voorgetrokken door kruisvaarders en gesteund door experten en advocaten.142 
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Een voorbeeld van een slachtofferorganisatie in de context van milieucriminaliteit is 

deze van de Bhopal giframp van 1984.143 De ramp, die het gevolg was van het 

vrijkomen van het gif methylisocyanaat uit een fabriek van Union Carbide, eiste circa 

achtduizend levens en meer dan vijftienduizend gewonde slachtoffers. De gevolgen 

van de ramp zijn tot op vandaag nog merkbaar, ondermeer door de geboorte van 

misvormde kinderen. Union Carbide werd ervan beschuldigd de 

veiligheidsvoorschriften niet te hebben nageleefd en dit enkel omwille van 

economische belangen.144 De slachtoffers van de ramp moesten een juridische strijd 

voeren met het moederbedrijf, dat zijn verantwoordelijkheid voor de ramp niet wilde 

nemen.145 In dit specifieke voorbeeld hebben slachtoffers een groepering gevormd, 

de “The Bhopal Medical Appeal”. Het is een organisatie opgericht door en voor 

slachtoffers, die medische, juridische, financiële en educatieve hulp biedt aan de vele 

slachtoffers van de giframp.146 Zelfs nu nog is de site immers zwaar besmet met 

resten giftig afval. 

3. Sociale bewegingen en de milieubeweging: 

Sociale bewegingen en de milieubewegingen zijn in essentie geen reactie op 

milieucriminaliteit, maar op de ruimere problematiek van milieudestructie waar we de 

laatste eeuw met geconfronteerd worden. Het is natuurlijk sterk afhankelijk van de 

definitie van milieucriminaliteit die gehanteerd wordt. We kunnen stellen dat een 

ecocentrische en biocentrische definiëring van milieucriminaliteit overeenstemt met 

datgene wat milieuorganisaties willen bestrijden. Er mag van uitgegaan worden dat in 

de bespreking van de milieubeweging van deze definities wordt uitgegaan. 
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a. Inleiding: wat is een Sociale Beweging?: 

Vooraleer we ingaan op de milieuorganisatie in het kader van sociale bewegingen 

dienen we kort stil te staan bij wat nu juist een sociale beweging is. Er zijn 

verschillende definities terug te vinden in de literatuur, deze discussie in deze thesis 

opnieuw voeren zou ons te ver leiden.  

Ik heb ervoor gekozen de definitie te hanteren zoals beschreven in “The Blackwell 

Companion to Social Movements”, waarin de auteur een sociale beweging definieert 

aan de hand van twee verschillende conceptuele pijlers. Enerzijds ziet men sociale 

bewegingen als, „a form of collective action outside of institutional channels‟ en 

anderzijds als „challengers to or defenders of existing authority‟.147  De eerste 

zinsnede geeft duidelijk aan dat sociale bewegingen los staan van de gevestigde 

politieke machten, iets wat binnen de milieuorganisaties als fundamenteel kan 

beschouwd worden. Sociale bewegingen vinden veelal hun ontstaan als een uiting 

van ongenoegen met betrekking tot de gevestigde politieke machthebbers. 

De auteurs komen uiteindelijk tot volgende definitie: 

“Collectives acting with some degree of organization and continuity outside of 

institutional or organizational channels for the purpose of challenging or defending 

extant authority, whether it is institutionally or culturally based, in the group, 

organization, society, culture, or world order of which they are part.”148 

Een sociale beweging is het grotere geheel waarbinnen een milieuorganisatie kan 

ontstaan. De sociale beweging hoeft dus helemaal geen georganiseerde groep te 

zijn, het is een concept waarbinnen organisatiestructuren kunnen ontstaan. Nemen 

we nu het voorbeeld van een milieubeweging, een vorm van  sociale beweging die 

de kweekvijver is en de opportuniteiten biedt voor het ontstaan van 

milieuorganisaties. Een milieuorganisatie is dus in se geen sociale beweging maar ze 

maakt deel uit van het groter geheel, zijnde de milieubeweging.149 
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Vanuit een sociale beweging kunnen er protesten ontstaan die duizenden mensen de 

straat op brengen om hun ideologie te verdedigen. De geschiedenis leert ons dat 

sociaal protest, ontstaan uit sociale bewegingen, al meermaals zijn doel heeft bereikt. 

Ter illustratie twee voorbeelden: 

 De democratische bewegingen in Oost-Europa in 1989 hebben door massale 

acties en straatprotest in Tsjecho-Slowakije, Oost-Duitsland, Hongarije, Polen 

en Roemenië geleid tot de val van de communistische regimes in deze landen 

en met de hulp van populaire bewegingen in de Baltische Republieken tot de 

ondergang van de Sovjetunie in 1991; 

 

 In de zomer van 1995 kondigde de Nederlands oliemaatschappij Shell aan dat 

ze het in de Noordzee gelegen Brent Spar offshore-olieboorplatform gingen 

slopen. Dit zou een ecologische ramp betekenen voor de Noordzee. Op deze 

beslissing kwam meteen reactie vanuit verschillende milieuorganisaties, met 

Greenpeace op kop. Ze riepen op tot een boycot van de producten van Shell, 

wereldwijd. Veel mensen volgden deze oproep en zelfs in die mate dat de 

verkoopscijfers van het bedrijf daalden. Door deze daling en het slechte imago 

dat het bedrijf hierdoor vreesde te krijgen, kwam het terug op zijn beslissing. 

Dit is een mooi voorbeeld van de macht die kan uitgaan van een sociale 

beweging het sociaal protest: door acties zoals boycotten en „Public 

Shaming‟150 is een ecologische ramp vermeden.151 

b. Milieubeweging: 

De milieubeweging behoort tot de sociale bewegingen en behoort vandaag tot één 

de grootste sociale bewegingen die de westerse maatschappij kent. Het 

environmentalisme152 wordt ook beschreven als de meest succesvolle sociale 

beweging van de 20e eeuw. Met succesvol wordt bedoeld dat men veel successen 
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geboekt heeft met de groene bewustmaking bij zowel burgers als politieke 

machthebbers.153 

De milieubeweging en haar milieuorganisaties hebben wereldwijd miljoenen 

aanhangers, in Amerika bijvoorbeeld waren er in 1995 eenenveertig miljoen leden 

verspreid over tienduizend milieuorganisaties, een spectaculair cijfer. Dit cijfer is in 

verhouding even hoog in andere westerse landen. Dankzij dit succes zijn veel 

milieuorganisaties vandaag sterk georganiseerde en geïnstitutionaliseerde entiteiten 

geworden. Het environmentalisme is in een geïnstitutionaliseerd jasje gegoten en 

ecologie is in die mate een wetenschappelijke discipline geworden dat men volledige 

opleidingen kan volgen die helemaal in het teken staan van milieubehoud.154 De 

media rapporteren met zeer grote regelmaat over milieuproblematiek, elke regering 

heeft een milieuminister en er is zelfs een specialisatie binnen de journalistiek in het 

kader van milieuthema‟s.155 

c. Historiek: 

Milieubewegingen zijn niet nieuw te noemen. Reeds in de 19e eeuw zien we 

milieubewegingen ontstaan. De eerste milieubewegingen waren vooral natuur– en 

vogelbescherminggroepen. De eerste natuurbeschermingsgroep is gesticht in 1854, 

de Franse “Société Nationale de Protection de la Nature”, daarna volgde het Engelse 

“National Trust” in 1895 , de Nederlandse “Vereniging tot Behoud van 

Natuurmonumenten” in 1905 en de Belgische “Vereniging voor Natuur- en 

Stedeschoon” in 1910. De “Wielewaal”, een Belgische vogelbeschermingorganisatie, 

waaruit later “Natuurpunt” zou ontstaan, werd in 1934 opgericht. Het doel van 

dergelijke organisaties lag enigszins anders dan dat van de huidige milieubeweging, 

het ging hem vooral om de esthetische waarden, de recreatiemogelijkheden en het 

wetenschappelijk potentieel van de natuur. Het doel van dergelijke 

natuurverenigingen was dus niet, zoals nu, het politiek discours te veranderen of de 

                                                           
153

 ROOTES, C., “Environmental Movements” in The Blackwell Companion to Social Movements, 

SNOW, D.,A., SOULE, A.,S. & KRIESI, H., (eds.), Malden, Blackwell Publishing Ltd, 2004, 608. 

154
 Voorbeelden: Bachelor en Master in het Milieu- en Preventiemanagement aan de HUB 

(http://www.hubrussel.be/eCache/HUB/8/661.html), Bachelor Milieumanagement aan de Mercator 

Hogeschool Gent (http://bmer.hogent.be/mi/).  

155
 ROOTES, C., o.c., 609. 

http://www.hubrussel.be/eCache/HUB/8/661.html
http://bmer.hogent.be/mi/


 
 

50 
 

mensen bewust te maken van het gevaar van de huidige levensstijl, maar was louter 

de natuur als object van toerisme, esthetiek en bezit. De voornaamste activiteit van 

deze organisaties was het aankopen van natuurgebied en organiseren van 

excursies.156 

Zoals eerder vermeld in deze thesis komt het milieubewustzijn op tijdens de 

industriële revolutie157, maar het is echter pas in de naoorlogse periode in de 20e 

eeuw dat we kunnen spreken van een echte bewustwording van het probleem. We 

zien een vergroening in alle lagen van de maatschappij. Het aantal 

milieuorganisaties neemt exponentieel toe en er is sprake van een protestgolf. De 

eerste organisaties ontwikkelden zich op lokaal en regionaal vlak, doch in de jaren 

‟70 organiseren de groeperingen zich op nationaal vlak. We kunnen deze periode 

situeren tussen 1965 en 1975. In de literatuur spreekt men van de opkomst van een 

„milieubewustzijn‟. De doorbraak van de milieubeweging was een feit. We kunnen dit 

beschouwen als de eerste fase in de evolutie van de milieubewegingen.158 

Van der Heijden beschrijft verder nog drie fases in de evolutie van milieubewegingen. 

De tweede fase, die zich situeert tussen 1975 en 1980, beschrijft hij als het 

kernenergieconflict.159 Door de eerste oliecrisis was het duidelijk geworden in welke 

mate men economisch afhankelijk was van olie. Ten gevolge daarvan werden nieuwe 

kernenergieprogramma‟s opgezet. Let wel, in die periode werd er al een deel van de 

energievoorziening geproduceerd door kerncentrales. Maar toen men nieuwe 

plannen openbaarde om op sommige plaatsen kerncentrales te bouwen, ontstonden 

daar actiegroepen die dit wensten te voorkomen. Deze fase kenmerkt zich door het 

radicaler worden van het actievoeren. De acties werden in die zin gewelddadiger, dat 

ze de reacties van de politie niet schuwden. Confrontaties tussen actievoerders en 

politie bleven niet uit. De antikernenergiebeweging is een belangrijke subbeweging 

van de milieubeweging en vooral de opkomst van radicalere acties en de 
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rechtstreekse confrontatie met de machthebbers betekenen een belangrijke 

ommekeer.160 

De derde fase situeert zich tussen 1981 en 1991.161 In deze fase ziet men de 

opkomst van groene partijen en de institutionalisering van de milieugroepering. De 

overgang van de tweede naar de derde fase kenmerkt zich door de politisering van 

milieugroepen, dit vanuit een besef dat men politiek actief moet worden als men 

verandering wil. Er ontstaan partijen met een groen programma. Wat later uit het 

empirisch deel van deze thesis ook zal blijken, is de vraag of politiek en 

milieubeweging wel samen gaan. Ik verwijs daarvoor naar de groene partij 

AGALEV162, die het moeilijk had om de politieke kant met de sociale bewegingskant 

te verzoenen en die uiteindelijk ook een keuze heeft moeten maken.163  

De derde fase betekende ook de introductie van de term „direct action‟. Deze term 

verwijst naar burgers die zelf het heft in handen nemen en zonder de officiële of 

formele weg te bewandelen hun doel proberen te bereiken. Directe actie kan heel 

veel vormen aannemen, van mild naar radicaal.164 

De vierde fase, van 1992 to nu, is deze van de mondialisering en radicalisering van 

de milieuorganisaties. Deze fase is gestart met de VN-milieuconferentie165 in 1992, 

milieubewegingen uit verschillende landen er kwamen samen. Ideeën en 

standpunten werden uitgewisseld en er kon een mondiale strategie worden 

opgezet166. De milieuconferentie was de eerste wereldwijde bijeenkomst met 

betrekking tot het milieu, het resultaat was onder andere “Agenda 21”, een 

internationaal actieplan dat beleidslijnen uitstippelde om aan duurzame ontwikkeling 

(“Sustainable Development”167) te doen.168 
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Helaas was er ook sprake van radicalisering. De opkomst van de radicale 

dierenrechtenbeschermingsorganisaties heeft ook in België sporen achtergelaten. 

Denk maar aan de aanslagen op de McDonald‟s-Vestigingen, opgeëist door het 

Animal Liberation Front, ook bekend als ALF. Organisaties zetten zich af tegen de 

gevestigde groeperingen en het pad dat deze bewandelden. De vierde fase en 

totnogtoe laatste fase is er één van mondialisering en radicalisering.169 

d. “Deep Ecology”: 

De Diepe Ecologie is een sociale beweging die opkomt voor een verregaande 

bescherming van de natuur en het is tevens een filosofie die een denkplatform biedt 

over hoe we verder moeten gaan met deze planeet. De term “Deep Ecology” werd in 

1984 geïntroduceerd door de Noorse filosoof Arne Naess in zijn werk ““The Shallow 

and Deep, Long Range Ecology Movement.”170. Later beschreef hij samen met 

George Sessions acht punten die een platform moeten bieden voor de Diepe 

Ecologie beweging: 

 Het welzijn en gedijen van menselijk en niet-menselijk leven op aarde heeft in 

principe een waarde op zichzelf, een intrinsieke waarde. Deze waarden zijn 

gelijk verdeeld en onafhankelijk van het nut van de niet-menselijke wereld voor 

menselijke doeleinden; 

 De rijkdom en verscheidenheid van levensvormen dragen bij tot de 

verwezenlijking van deze waarden en hebben ook waarde op zichzelf; 

 Mensen hebben niet het recht om de rijkdom en verscheidenheid te 

verminderen, behalve om hun essentiële en vitale behoeften te bevredigen; 

 De huidige menselijke tussenkomst in de niet-menselijke wereld is 

buitensporig, en de toestand verergert snel; 
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 Het gedijen van menselijk leven en culturen is in overeenstemming te brengen 

met een drastische daling van de menselijke bevolking. Het gedijen van niet-

menselijk leven vereist een dergelijke daling; 

 Het beleid moet daarom worden aangepast. Dit beleid betreft elementaire 

economische, technologische, maatschappelijke en ideologische structuren. 

De toestand die daaruit zal voortkomen zal heel anders zijn dan de huidige 

toestand; 

 De ideologische verandering zal veel meer neerkomen op de waardering van 

de kwaliteit van leven (gebaseerd op situaties met inherente waarde) dan vast 

te houden aan een toenemende hogere levensstandaard. Er zal een 

diepgaand bewustzijn komen van het verschil tussen groot en groots, tussen 

veel en goed; 

 Degenen die instemmen met de vorige stellingen hebben een verplichting om 

de noodzakelijke verandering direct of indirect proberen toe te passen. Dit 

gebeurt liefst op een geweldloze wijze.171 

Deze punten impliceren een gedragsverandering van de westerse samenleving. Het 

biocentrisme en het ecocentrisme, en niet het huidige antropocentrisme, moeten de 

normen worden om naar te leven. Aan de hand van de hierboven beschreven punten 

moeten mensen hun consumptiegedrag aanpassen en enkel voorzien in hun vitale 

behoeften. Een dergelijke verandering zou een gigantische wijziging van de 

westerse, op luxe gerichte levensstijl betekenen. Op het vlak van voedselconsumptie 

is enkel veganisme moreel aanvaardbaar.172  

De “Diepe Ecologie” betekent voor sommige milieuorganisaties een religie waaraan 

ze zich vastklampen. Het diepe geloof en de overtuiging in deze waarden en normen 

leiden in sommige gevallen tot radicalisering. Bron Taylor beschrijft  in een tweedelig 

artikel hoe “Deep Ecology” veel kenmerken van een religieuze beweging bezit en dat 

de rituelen in zekere mate overeenstemmen.173,174 Ter illustratie, net zoals in de 
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traditionele religieuze beweging is ook deze beweging vatbaar voor radicalisering en 

kent ze ook radicale, extremistische aanhangers. 

e. Radicale organisaties: eco-terrorisme: 

Hierboven beschreef ik al dat er in de laatste decennia van de 20e eeuw een golf van 

radicalisering waar te nemen valt. Bij de traditionele milieuorganisaties vertaalt zich 

dit in “direct action” methoden. Sommige organisaties waren echter van mening dat 

de legale methoden van straatprotest en politiek lobbyen niet efficiënt genoeg waren. 

Zij zijn ervan overtuigd dat de enige weg tot verandering de radicale weg is. De 

radicalisering in methoden is vooral zichtbaar binnen de milieubewegingen die 

dierenrechten en dito belangen verdedigen.175 

Mensen die aangesproken worden door het gedachtegoed van traditionele 

organisaties zoals Greenpeace, WWF176 of de PETA177 kunnen op een gegeven 

ogenblik gefrustreerd geraken door de traditionele methoden, met name via een 

politieke weg verandering bewerkstelligen, en grijpen naar directere methoden, die 

meestal illegaal zijn. Het gaat hier over vandalisme, brandstichting, diefstal tot, in 

extreme gevallen, aanvallen op personen. Ze willen de bedrijven of personen treffen 

die, naar hun mening, hun ecologische overtuiging schenden. Voorbeelden van 

dergelijke illegale acties zijn de brandstichtingen op McDonald‟s-filialen178  door het 

ALF in België179, het belagen van het huis van een neurowetenschapper van de 

Universiteit van Californië180 of het in brand steken van SUV‟s en van autogarages 
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door het Earth Liberation Front.181  Het gevaarlijke is dat de ideologie, het 

biocentrisme, meerbepaald „Deep Ecology‟182, wordt aangehaald als rechtvaardiging 

voor dergelijke daden, deze ecofilosofie vormt als het ware de bron voor het eco-

terrorisme. De sociale beweging van de Diepe Ecologie wordt een draagplatform 

voor radicale groeperingen om hun illegale methoden te rechtvaardigen. Het 

volgende citaat van de voorman van Earth First! illustreert het gevaar van een 

dergelijke ideologie: 

“In everything we do, the primary consideration should be for the long-term health 

and native diversity of Earth. After that, we can consider the welfare of humans. 

We should be kind, compassionate, and caring with other people, but Earth 

comes first.”183(eigen onderstreping) 

De onderstreepte delen van het citaat geven duidelijk het gevaar weer van dergelijke 

overtuigingen. In het biocentrisme zijn alle levende wezens gelijk aan elkaar en, 

zoals hierboven al gesteld, beschikken ze over eenzelfde intrinsieke waarde. Deze 

gelijkheid van soorten is in sommige bewegingen overgeslagen in een misantropie, 

ze zien de menselijke soort als een ziekte die moet worden bestreden, de groei van 

de bevolking moet stoppen.184 Deze uitgangspunten vormen een bron voor de 

rechtvaardiging van terroristische aanslagen.185 

Kenmerkend voor deze organisaties is hun specifieke structuur.186 Organisaties zoals 

het ELF en ALF187 hebben geen vaste organisatiestructuur. Het gaat hier niet om een 

vaste groepering zoals bijvoorbeeld Greenpeace, maar meestal bestaan ze uit kleine 

groepjes die volledig los van elkaar opereren. Anonimiteit wordt zeer hoog in het 

vaandel gedragen, alleen de mensen binnen de kleine groepjes kennen elkaars 

identiteit, maar daarbuiten weet niemand van hun bestaan af. Groeperingen zoals 

het ELF en ALF hebben daarenboven geen echte leider. Je mag jezelf een ELF- of 

ALF-activist noemen als je voldoet aan de voorwaarden die gepubliceerd zijn. Ben je 
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van mening dat je actie voldoet aan die voorwaarden, dan kan je die in naam van 

deze organisatie opeisen.188 

4. Reintegrative Shaming. 

In dit deel gaan we het model van Reintegrative Shaming bespreken, zoals het door 

John Braithwaite in de criminologie geïntroduceerd is. In het empirisch deel zal ik 

trachten aan te tonen hoezeer er bewust of onbewust aan “Shaming” wordt gedaan. 

Om dit te kunnen doen is het noodzakelijk eerst een theoretische basis te schetsen. 

a. Shaming een criminologische theorie: 

„Reintegrative Shaming‟ is een theoretisch concept dat werd geïntroduceerd door de 

Australische criminoloog John Braithwaite. Het model van deze Australische 

criminoloog heeft als ambitie een volwaardige criminologische theorie te zijn. In zijn 

boek Crime, shame and reintegration (1989) wordt het concept uitvoerig uiteengezet. 

Het is logisch dat we in dit deel veel naar dit werk zullen verwijzen.  

Toen deze theorie werd opgebouwd is er uitgegaan van een aantal vaststaande 

relaties tussen criminaliteit en andere variabelen. Braithwaite stelt dat elke algemene 

criminologische theorie deze relaties moet onderkennen.189 

We sommen ze hier in essentie op:  

 criminaliteit wordt disproportioneel gepleegd door mannen;  

 daders hebben disproportioneel een leeftijd tussen 15 en 25 jaar; 

 criminaliteit wordt disproportioneel gepleegd door niet-gehuwde personen;  

 criminaliteit komt het meest voor in grote steden;  

 criminaliteit wordt disproportioneel gepleegd in buurten waar er weinig sociale 

cohesie is en waar informele sociale controle eerder afwezig is;  

 jonge personen die gehecht zijn aan hun school zullen minder snel criminaliteit 

plegen;  
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 jonge personen die studeren en maatschappelijk geëngageerd zijn zullen 

minder snel overgaan tot criminaliteit;  

 jonge personen die het minder goed doen op school zullen sneller overgaan 

tot het plegen van criminaliteit; 

 jonge personen die gehecht zijn aan hun ouders zullen minder snel overgaan 

tot het plegen van criminaliteit; 

 jonge personen die vriendschappen hebben met criminele jongeren zullen zelf 

ook sneller overgaan tot het plegen van criminaliteit; 

 mensen die geloven in de belangrijkheid van de wet zullen minder snel 

overgaan tot het plegen van criminaliteit; 

 zowel vrouwen als mannen, die aan de onderkant van de sociale ladder staan, 

zullen sneller overgaan tot het plegen van criminaliteit, behalve die criminaliteit 

waar de opportuniteiten om ze te plegen minder aanwezig zijn voor hen 

(bv.witteboordcriminaliteit); 

 de criminaliteitscijfers zijn gestegen en blijven stijgen sinds Wereldoorlog II. 

De auteur is van mening dat de toen dominante criminologische theorieën er niet 

voldoende in slaagden deze dertien relaties en vaststellingen te verklaren. Hij stelt 

dat respectievelijk de gelegenheidstheorieën, de subcultuurtheorieën, de 

leertheorieën, de controletheorieën en de differentiële associatietheorie er slechts in 

slagen enkele punten van bovenstaande lijst te verklaren of ondersteunen.190 

De theorie van Reintegrative Shaming is deels een leertheorie en heeft als doel veel 

meer te verklaren dan de voorgaande criminologische theorieën. Door het proces 

van Shaming te ontleden in het kader van het wel of niet plegen van criminaliteit 

wordt de theorie getoetst. De verklaringskracht van de theorie komt tot stand door het 

integreren van controle -,subcultuur -, gelegenheids - en labeltheorieën. Dit alles 

wordt samen gebracht binnen een leertheoretisch kader.191 
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b. Shaming als informele reactie: 

Wij gaan ons in deze thesis focussen op het shaming concept binnen deze theorie. 

Belangrijk is dat ik dit concept ga doortrekken naar de informele reactie op 

criminaliteit. Shaming kan immers ook een concept zijn binnen de formele reactie op 

criminaliteit, doch ik ga deze vorm van sanctie of regulatiemiddel bekijken als 

instrument van milieuorganisaties. 

Het theoretisch concept “shaming” slaat op een algemene afkeuring door de 

maatschappij, haar burgers en de overheid, van ondernemingscriminaliteit of 

gedragingen die schade berokkenen aan, in de context van deze thesis, het milieu. 

De dreigende reputatieschade die het gevolg kan zijn van negatieve publiciteit of 

openbare afkeuring van de daden van het bedrijf hebben een preventieve werking. 

Indien er wel criminaliteit is gepleegd zou de afkeuring bij de daders een vrees voor 

reputatieschade en schuldgevoel opwekken. Daaruit kan de wil ontstaan om de 

situatie te herstellen. In dit kader zijn de concepten “Restorative Justice” en 

“Responsive Regulation”192 van dezelfde auteur interessant. De auteur stelt dat 

efficiënte shamingsprocessen de ondernemingscriminaliteit en traditionele 

criminaliteit zouden doen dalen.  

Shaming binnen deze theorie kent twee vormen, men spreekt enerzijds van 

stigmatiserende shaming en anderzijds van “reintegrative shaming”.193  

Reintegrative shaming slaat op afkeuring van de daad, waardoor de dader van de 

feiten zeker wordt geraakt maar niet wordt uitgesloten uit de maatschappij. Hij blijft er 

in opgenomen en krijgt de kans de schade te herstellen en zijn gedrag goed te 

maken.194  

Stigmatiserende shaming195, daarentegen, keurt de daad én de dader af. Hij wordt uit 

de gezagstrouwe maatschappij gestoten en behoort tot een groepje uitgestotenen, 

die gelabeld blijven als crimineel en als het ware niet gedelabeld kunnen worden 
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door heropname in de normale maatschappij. Van zodra iemand gelabeld wordt als 

zijnde een crimineel, word hij op een stereotiepe manier bekeken en behandeld. Dit 

kan in dergelijke mate gebeuren dat de dader zichzelf ook zal aanvaarden als zijnde 

een deviant. Deze reactie versterkt dus het gedrag in plaats van het te bestrijden. 

Hierdoor krijgt men de overgang van primair deviant gedrag (de eerste keer), dat in 

vele gevallen incidenteel zal blijven indien de dader in het normale sociale leven 

betrokken blijft, naar secundaire deviant, waarbij de deviantie een structurele vorm 

krijgt door stigmatisering en uitsluiting.196 

Het mechanisme van shaming kunnen we conceptualiseren door het te illustreren 

aan de hand van een familie. Als opgroeiend kind wordt door afkeuring en 

aanmoediging van gedrag een geweten gecreëerd. Wanneer een kind iets fout doet, 

wordt daar door de ouders op gereageerd en wanneer het kind beseft wat het heeft 

fout gedaan en zijn gedrag vervolgens aanpast, zal dit beloond worden. We kunnen 

hier spreken over “Reintegrative Parenting”197. Net zoals de familie bij het kind een 

geweten creëert kan dit ook doorgetrokken worden naar de maatschappij. De 

maatschappij keurt zaken goed en af, je geweten groeit.198  

De maatschappij is verantwoordelijk voor het creëren van een geweten voor 

bedrijven, in functie van wat door de maatschappij aanvaard wordt en wat niet. Hier 

is er een grote rol weggelegd voor de milieubewegingen.199 Zij kunnen de 

voornaamste actor zijn in het creëren van een ecologisch geweten. Vele gedragingen 

zijn schadelijk voor het milieu maar niet strafbaar. Er zijn morele normen, binnen een 

ecocentrisch kader, die nog niet omgezet zijn in rechtsnormen. Zoals bij alle 

rechtsnormen is er een proces van morele afkeuring voorafgegaan aan deze formele 

afkeuring. Ik kom hier op terug in het empirisch luik van deze thesis. 

In het kader van groene criminaliteit is het vooral de negatieve publiciteit die als 

proces van shaming kan worden gehanteerd. De uitgangsidee is dat bedrijfsleiders 
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door de negatieve publiciteit aan reputatieschade gaan lijden en daardoor hun 

gedrag gaan aanpassen. Zeker in tijden waar een groeiend belang wordt gehecht 

aan ecologisch verantwoorde bedrijven, kan shaming in het kader van groene 

criminaliteit een grote rol spelen in het wijzigen het ecologisch gedrag van bedrijven.  

Een formele sanctie op een deviante gedraging, met andere woorden strafrechtelijke 

repressie, is alleen van toepassing indien de dader geen spijt noch schaamte kent. 

De dader heeft als het ware geen geweten en is niet vatbaar voor de morele 

afkeuring van zijn daden.200 Hierbinnen is repressie het ultimum remedium, eerst 

dient men het gedrag via niet repressieve reacties trachten te reguleren.201  

5. Besluit: 

In dit hoofdstuk hebben we de opkomst van de milieubeweging geschetst. Alhoewel 

dit in essentie geen reactie is op milieucriminaliteit an sich, is het toch een belangrijke 

reactie op de stijgende ernst van de milieuproblematiek. De milieubeweging maakt 

een deel uit van sociale bewegingen en de milieuorganisaties maken een deel uit 

van een milieubeweging. Een milieubeweging is geen organisatie op zich, het vormt 

als het ware een overkoepelende ideologische kweekvijver waarbinnen 

milieuorganisaties kunnen ontstaan. Verder is duidelijk gemaakt dat de 

milieubeweging tot één van de meest succesvolle sociale beweging behoort. In het 

verleden zijn er al heel wat successen geboekt, dat betekent echt niet dat er geen 

werk meer aan de winkel is. De meest fundamentele problemen, het 

antropocentrisme en kapitalisme en de levensstijl die deze tot gevolg hebben, 

oplossen is een gedeelde missie van vele milieuorganisaties. 

Een informele reactie op milieucriminaliteit is ook het oprichten van een 

slachtofferorganisatie. Dankzij de groepering van klachten en slachtoffers krijgt een 

probleem een stem die luider spreekt! Verder kan een formele reactie op 

milieucriminaliteit, via een gerechtelijke procedure, sterker zijn wanneer men met 

meerdere mensen collectief gaat procederen. Niet alleen financieel maar ook op het 

gebied van expertise heeft het veel nut een slachtofferorganisatie op te richten. 
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Helaas blijkt meermaals dat het moeilijk is als burger om op te boksen tegen het door 

experts en advocaten versterkte offensief van bedrijven.  

Shaming kan zowel een informele als formele reactie zijn. In het kader van deze 

thesis wens ik mij te beperken op de informele functie van dit concept. 

Milieuorganisaties doen bewust of onbewust aan shaming om bepaalde problemen 

op te lossen. Braithwaite stelt dat shaming een mechanisme is die door efficiënt 

gebruik een maatschappelijk geweten vormt. We zien bijvoorbeeld bij bepaalde 

antisociale gedraging dat er een sterke morele afkeuring vanuit de maatschappij 

aanwezig is.  

Een geweten creëren is een taak die deels bij de overheid ligt, door milieunormen uit 

te vaardigen en ze dan vervolgens te handhaven, maar ook in grote mate bij 

milieuorganisaties, die door hun methoden problemen aankaarten en proberen op te 

lossen. De rol van de media speelt hier tevens in grote mate in mee. Internet is een 

belangrijk instrument geworden voor allerhande organisaties om informatie te 

verspreiden. Dankzij de toegankelijkheid van deze vorm van media bereiken ze een 

groot deel van de maatschappij. 
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Hoofdstuk 4: Empirisch luik: 

milieuorganisaties aan het woord. 

1. Inleiding: 

In Hoofdstuk één heb ik een kader trachten te scheppen voor een groene 

criminologie. De ecofilosofische inzichten moeten een bijdrage leveren om de 

manieren waarop er onderzoek kan worden gedaan naar groene criminaliteit te 

verruimen. Wanneer we de maatschappij beschouwen vanuit een groenfilosofische 

context, is er ruimte voor nieuwe inzichten, los van het antropocentrische denken. 

Het is vanuit een ecocentrisch denken dat ik mijn onderwerp zal benaderen. De 

definitie van milieucriminaliteit die ik zal hanteren, zal de ruimste zijn. Dit wil zeggen 

dat ik elke gedraging die het milieu schaadt zal benaderen als gedrag dat 

milieuorganisaties willen stoppen of wijzigen. Uiteraard is een dergelijke definitie van 

milieucriminaliteit zeer breed maar ze biedt een ruime context om het 

onderzoeksveld te benaderen. 

In Hoofdstuk twee heb ik een ruwe schets gegeven van hoe formeel op 

milieucriminaliteit wordt gereageerd. Daaruit bleek dat de opkomst van een groen 

bewustzijn geleid heeft tot een proliferatie aan milieuregels, hetgeen het huidige 

milieurecht een heel complexe aangelegenheid maakt. Door deze situatie is 

handhaving van deze regels een zeer moeilijke opdracht. Dit wordt deels 

opgevangen door het bestaan van Bijzondere Inspectiediensten, deze handhaven 

het bijzondere strafrecht en hebben elk hun specialisatie. Door het bestaan van deze 

verschillende diensten kan elk ervan over een zekere deskundigheid beschikken, elk 

op hun eigen gebied. Tenslotte zijn er veel impulsen vanuit internationale overheden 

om een milieubeleid op nationaal vlak uit te werken. Al vroeg in de geschiedenis zien 

we internationale initiatieven om deze planeet te behoeden voor ecologische schade. 

In Hoofdstuk drie, tenslotte, heb ik de informele reacties op milieucriminaliteit 

besproken. Deze reacties ontstaan vanuit de milieubeweging, een sociale beweging. 

We hebben vier fases kunnen onderscheiden in de geschiedenis van de 

milieubeweging. Daarbij hebben we ook de radicalisering geschetst, die in de laatste 
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decennia van de 20e eeuw de kop heeft opgestoken. Daarnaast is het concept van 

“shaming” toegelicht. In dit hoofdstuk zal ik verder ingaan op de manier waarop 

shaming door milieuorganisaties bewust of onbewust wordt gebruikt in hun strijd 

tegen gedragingen die schadelijk zijn voor het milieu.  

In het empirisch luik zal ik de theoretische basis die in de vorige drie hoofdstukken is 

gelegd gebruiken om de werkmethoden van milieuorganisaties op een kritische 

manier te analyseren. Ik heb ervoor geopteerd om diepte-interviews af te nemen van 

sleutelfiguren die actief zijn binnen verschillende milieuorganisaties. Er is een 

evenwicht gezocht tussen radicalere en mildere organisaties. Ook heb ik gepoogd 

zowel organisaties aan het woord te laten met als zonder concrete politieke 

bindingen. Tenslotte heb ik een politicus van de partij GROEN! geïnterviewd en een 

deskundige op het gebied van ecofilosofie, die tevens activist is in verschillende 

organisaties. 

2. Methodologie: 

Het onderzoek is kwalitatief van aard: aan de hand van diepte-interviews tracht ik 

mijn onderzoeksvraag te beantwoorden. Ik heb ervoor gekozen een half open 

interview af te nemen, van het type topicinterview, dit wil zeggen dat ik aan de hand 

van een aantal te behandelen topics een antwoord tracht te krijgen op mijn 

onderzoeksvragen.202 

De onderzoekssubjecten  kunnen worden getypeerd als sleutelinformanten, nl. leden 

van een organisatie die relevant is voor het onderzoek. Via deze subjecten krijg ik 

informatie over de organisatie waar zij deel van uitmaken, anders dan bij 

respondenten, bij wie ik informatie krijg over de persoon zelf.203  

Het selecteren van de sleutelinformanten gebeurt via een niet-toevallige steekproef, 

een purposive steekproef, een steekproef waarin er naar subjecten wordt gezocht die 
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passen in de onderzoeksvraag. Via de sneeuwbalmethode204 heb ik, via 

gecontacteerde mensen, sleutelinformanten gevonden. Er is ook rekening gehouden 

met de bereidheid en beschikbaarheid van de subjecten om een interview af te 

nemen. Het heeft immers geen nut interviews af te nemen van mensen die niet 

gemotiveerd zijn.205 

Om de organisaties te selecteren waarbinnen ik sleutelinformanten ging interviewen 

ben ik afgegaan op de informatie die te vinden is op de officiële websites van deze 

organisaties. Hier heb ik bewust voor gekozen, ik wil nl. de milieuorganisaties 

beschrijven op de manier zoals zij hun eigen werking zien. Ik heb ervoor geopteerd 

actiegroepen te kiezen die bekend staan om hun radicale methoden, zoals de „Sea 

Shepherds Conservation Society‟ en het „ALF‟, maar ook de mildere direct action 

organisatie „Greenpeace‟ en tenslotte de lokale milieuorganisaties „VZW Natuurpunt‟ 

en het „Gents Milieufront‟. 

Daarnaast heb ik twee deskundigen geïnterviewd: Stijn Breurs op het gebied van 

ecofilosofie, die lid is van verschillende milieuorganisaties, en Stefaan Van Hecke, 

politicus voor Groen! zetelend in het federaal parlement. In totaal heb ik negen 

interviews afgenomen. 

Alle interviews werden na het vragen van uitdrukkelijke toestemming integraal 

opgenomen, .dit om de analyse achteraf zo grondig mogelijk te kunnen maken. 

Daarenboven is er ook toestemming gevraagd om de namen van de geïnterviewden 

te gebruiken.  

3. De milieuorganisaties: 

Hieronder zal ik bondig schetsen welke milieuorganisaties in het onderzoek 

voorkomen en waar ze mee bezig zijn. Hier baseer ik mij al op grote mate op de 

informatie die ik verkregen heb in de interviews. De missies van de organisaties 

zullen in dit deel worden beschreven. De officiële websites van de organisatie zullen 

vaak als bron worden gebruikt.  
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a. Greenpeace: 

Greenpeace is een milieuorganisatie die ontstaan is in 1971 uit de 'Don't Make a 

Wave Committee‟. Dit is een comité dat ontstaan is uit de protestbeweging tegen de 

dreigende atoombomtest op het eiland Amchitka in de Beringzee in 1969. Om deze 

testen te verhinderen hebben een paar leden van het 'Don't Make a Wave 

Committee‟ beslist met een zeilboot naar dat gebied te varen om zo de testen te 

verhinderen. De boot doopten ze “Greenpeace”, ze wilden nl. de vredesbeweging en 

de ecologische beweging verenigen in één naam. Uiteindelijk vonden ze de naam 

van de boot ook goed klinken als naam voor het comité en zo werd het “Don‟t Make a 

Wave Committee” gewijzigd in “Greenpeace”.206 

Greenpeace kenmerkt zich al van in het begin van haar bestaan door spectaculaire 

acties die veel media-aandacht genieten. In 1976 komt “Greenpeace” met haar 

eerste formele manifest, “Greenpeace Declaration of Interdependence”207, het is een 

oproep aan de mensen om rekening te houden met de wetten van de natuur.208 

Greenpeace behoort vandaag tot één van de bekendste milieuorganisaties. Ze is 

gevestigd in eenenveertig landen. Deze organisatie is intern ook sterk 

gestructureerd.209 De hoofdzetel bevindt zich in Amsterdam. Hun werking spitst zich 

toe op vijf grote campagnethema‟s:210 

 Bescherming van de oceanen; 

 Bescherming van de primaire bossen; 

 Nucleaire campagne werd een energierevolutiecampagne (energie + 

klimaatveranderingen); 

 Giftige stoffen; 

 Duurzame landbouw en genetisch gemanipuleerde organismen. 
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Greenpeace omschrijft zichzelf als een:  

“drukkingsgroep die ijvert voor de bescherming van het ecosysteem aarde. Wij 

zijn politiek onafhankelijk en halen onze financiële middelen enkel uit giften 

van onze sympathisanten en de verkoop van goederen. Onze campagnes zijn 

altijd geweldloos.”211 

Ze zijn voorstander van “Sustainable Development”212, d.w.z. de economische 

vooruitgang en bescherming van de natuur op elkaar instemmen. Ze zijn niet tegen 

technologische vooruitgang, maar stellen dat deze moet geschieden op een 

voorzichtige wijze. Alle acties van Greenpeace zijn geweldloos en altijd legitiem, 

doch niet altijd legaal.213 

Binnen de organisatie wordt er gewerkt met campagnes. Deze concentreren zich op 

globale ecologische problemen. Een campagne omvat verschillende stappen en 

deze worden één voor één doorlopen om op die manier met een sterke zaak naar 

buiten te kunnen komen. Een campagne start met een ecologische analyse, daarbij 

worden wetenschappelijke bronnen geraadpleegd om het ecologisch probleem zo 

uitvoerig mogelijk te kunnen analyseren. Daarna onderzoekt men welke actoren 

betrokken kunnen zijn bij, enerzijds, het veroorzaken van het probleem en, 

anderzijds, bij het oplossen ervan. Vervolgens ontwikkelt men een concrete strategie 

om het probleem aan te pakken. Tenslotte organiseert men een publieke actie en 

gaat men de confrontatie aan met de betrokken actoren. Wanneer het probleem 

opgelost is, volgt men de nieuwe situatie op. Tijdens dit hele proces worden de 

resultaten gemeten en bijgehouden.214 

Verder in dit hoofdstuk kom ik terug op de methodes die Greenpeace hanteert. 

b. Sea Shepherds Conservation Society: 

De Sea Shepherds Conservation Society is een milieuorganisatie die zich toespitst 

op de bescherming van het zeeleven in het algemeen.  
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De organisatie is gesticht door Paul Watson, costichter van Greenpeace, die de 

organisatie verliet, nadat er onenigheid was ontstaan in verband met de methoden 

die Greenpeace hanteerde. Die waren volgens Paul Watson niet radicaal genoeg. Hij 

ging evenmin akkoord met de bureaucratisering die de organisatie doormaakte. Net 

zoals dit bij Greenpeace het geval was, was “Sea Shepherd” eerst de naam van een 

schip, dat de eerste antiwalvisjachtcampagne heeft gevaren, vooraleer gebruikt te 

worden als naam voor de organisatie.215 

De Sea Shepherds CS is ontstaan vanuit de eerder door Paul Watson opgerichte 

Earth Force Society in 1977. De missie van deze organisatie was het beschermen 

van alle zeezoogdieren en in het bijzonder het stoppen van de walvis- en 

zeehondenjacht.216 Het oceaan leven is volgens deze organisatie gelijk in morele 

waarde als het leven van de menselijke soort.217 

De missie van de organisatie: 

“Established in 1977, Sea Shepherd Conservation Society (SSCS) is an 

international non-profit, marine wildlife conservation organization. Our mission 

is to end the destruction of habitat and slaughter of wildlife in the world's 

oceans in order to conserve and protect ecosystems and species.”218 

Het doel van deze organisatie is actief te zijn op de frontlijn, dus echt te interveniëren 

op die plaatsen waar het oceaanleven in gevaar wordt gebracht. Meer hierover 

verder in dit deel.219 
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c. Animal Liberation Front: 

Deze groepering is opgericht omstreeks 1976 door een aantal radicale 

dierenrechtenactivisten.  

Het Animal Liberation Front is geen echte organisatie te noemen. Bij het ALF is er 

geen sprake van centraal georganiseerd leiderschap. Zoals ik in hoofdstuk drie al 

stelde, bestaat deze organisatie uit verschillende cellen die autonoom en los van 

elkaar opereren. De anonimiteit van de actievoerders wordt hoog in het vaandel 

gedragen en is tevens noodzakelijk wegens de meestal illegale aard van de acties. 

Daardoor was het heel moeilijk voor politiediensten om deze organisatie op te 

doeken. De politie heeft moeten infiltreren in bepaalde groepjes, om bepaalde 

aanslagen te laten stoppen.220 

Activisten die de naam ALF willen gebruiken in het kader van hun acties moeten 

voldoen aan een aantal voorwaarden. Ze moeten op zijn minst vegetarisch leven. 

Hun acties moeten voldoen aan de door ALF vooropgestelde richtlijnen.221 

Hieronder de missie van ALF: 

“To effectively allocate resources (time and money) to end the "property" 

status of nonhuman animals.”222 

Hieruit kunnen we afleiden dat het doel van het ALF erin bestaat schade toe te 

brengen aan bedrijven die op een of andere manier dieren uitbuiten. Dit is zonder 

twijfel te catalogeren onder eco-terrorisme. 

 

 

 

                                                           
220

 Interview met Anja Hermans, jarenlang activiste in naam van het Animal Liberation Front. 

221
 X, “The ALF Credo and Guidelines”, The ALF, [WWW] 

http://www.animalliberationfront.com/ALFront/alf_credo.htm, [02/04/2010]. 

222
 X, “Mission Statement”, The ALF, [WWW] 

http://www.animalliberationfront.com/ALFront/mission_statement.htm, [02/04/2010]. 

http://www.animalliberationfront.com/ALFront/alf_credo.htm
http://www.animalliberationfront.com/ALFront/mission_statement.htm


 
 

69 
 

Alvorens de naam ALF op een actie mag worden geplakt, moet die voldoen aan een 

aantal richtlijnen: 

 TO liberate animals from places of abuse, i.e. laboratories, factory 

farms, fur farms, etc, and place them in good homes where they may 

live out their natural lives, free from suffering.  

 TO inflict economic damage to those who profit from the misery and 

exploitation of animals.  

 TO reveal the horror and atrocities committed against animals behind 

locked doors, by performing non-violent direct actions and liberations.  

 TO take all necessary precautions against harming any animal, human 

and non-human.  

 To analyze the ramifications of any proposed action and never apply 

generalizations (e.g. all 'blank' are evil) when specific information is 

available.223  

Verder in dit deel ga ik dieper in op de actiemethoden. 

d. VZW Natuurpunt: 

De milieuorganisatie Natuurpunt is ontstaan uit de fusie van de vzw Natuurreservaten 

en het in 1933 in het Antwerpse opgerichte “de Wielewaal ornithologische 

vereniging”. Zoals eerder in de thesis al beschreven was dit een organisatie waarvan  

het centraal thema  “natuurbehoud als studieobject” was.224  

Ornithologen richtten in 1951 de vereniging “Belgische Vogelreservaten” op. Hun 

methode was het opkopen van natuurgebieden als middel om deze gebieden te 

behouden, het Zwin is hier een voorbeeld van. In die tijd werd deze methode als 
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revolutionair beschouwd. De vzw Natuurreservaten wordt het Vlaamse deel van deze 

vereniging na de federalisering van België.225 

In 2001 fuseerden “de Wielewaal” en “vzw Natuurreservaten” tot “vzw Natuurpunt”.226  

Natuurpunt richt zich sterk op natuurbehoud en natuureducatie. Deze organisatie 

wordt gedragen door haar vele leden en vrijwilligers. Ze zet haar leden aan tot studie 

van de natuur en draagt zo bij tot het creëren van een groen bewustzijn. Natuurpunt 

heeft veel lokale afdelingen, verspreid over Vlaanderen, die lokaal aan verschillende 

projecten werken.227 

Over de specifieke methodes heb ik het verder in dit deel. 

e. Gents Milieufront: 

Het Gents Milieufront, tenslotte, is een lokale milieuorganisatie die haar werking richt 

op Gent en omstreken. De organisatie is in 1997 ontstaan uit de Federatie 

Milieubescherming Gewest Gent. Het is een milieubeweging die streeft naar een 

duurzame samenleving en ze probeert dit te bereiken door informatieverspreiding, 

sensibilisering, het aanzetten tot gedragsverandering, onderzoek, kritische analyse, 

adviesverlening, lobbywerk, procedures en in mindere mate actievoeren.  

Het  Gents Milieufront baat ook de Milieuadvieswinkel uit. Daar kan je gratis 

allerhande milieuadvies bekomen. Dit gaat dan vooral over duurzaam bouwen en 

verbouwen. Er wordt daarvoor een beroep gedaan op freelance architecten en 

deskundigen op dat gebied.  
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Het Gents Milieufront zetelt samen met Natuurpunt vzw in de milieuadviesraad in 

Gent, daar verstrekken zij advies aan beleidsactoren.228 

4. Methoden van de Milieuorganisaties: 

In dit deel zullen we de methodes van de verschillende milieuorganisaties bespreken. 

Deze analyse is het resultaat van de interviews die ik hieromtrent heb afgenomen. 

Het gaat dus niet om een exhaustieve opsomming. Via deze weg tracht ik wel de 

ideologie achter deze methodes bloot te leggen, uiteraard is dit niet representatief 

voor alle milieuorganisaties. 

De methodes zullen niet per milieuorganisatie behandeld worden maar wel per type. 

We zullen een onderscheid kunnen maken tussen de radicale methoden en de 

mildere methoden. 

a. Direct Action: 

Directe actie is actief zijn op de frontlijn. De organisaties die zich kenmerken door 

deze methode zijn Greenpeace, de Sea Shepherds en het ALF. Elk binnen hun 

ideologische overwegingen zetten zij acties op het getouw om hun doelstellingen 

waar te maken. 

De Sea Shepherds proberen via hun direct action-methoden het oceaanleven te 

beschermen. Ze richten zich in grote mate tegen de walvisjacht door Japanse 

walvisvaarders. Ik interviewde Laurens de Groot, reeds enkele jaren activist binnen 

deze organisatie en sinds kort campagneleider voor de regio Europa. 

De Sea Shepherd Conservation Society is een organisatie die actief is op de frontlijn. 

Dit wil zeggen dat ze actief bepaalde praktijken probeert te verhinderen. Ze beperkt 

haar taak tot het tegenhouden van het stropen; andere organisaties kunnen het 

vanaf daar overnemen. Daarnaast heeft ze ook een kantoor op de 

Galapagoseilanden, waar ze heel nauw samenwerkt met het Nationale Park aldaar 

om dat gebied te beschermen. Ondanks het feit dat het gebied beschermd is, wordt 
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het nog altijd leeg gestroopt door kleine vissersscheepjes die onder de leiding staan 

van grote fabrieksschepen. Dee werking van de organisatie is volledig gericht op de 

directe actie en ook alle donaties worden gebruikt om dit zo efficiënt mogelijk te 

kunnen doen.229 

Laurens de Groot was vroeger actief als rechercheur bij de Nederlandse politie. 

Meerbepaald was hij actief op het domein van milieucriminaliteit. Hij zegt: “Wat mij 

heel erg frustreerde, als je grote zaken draait, er kruipt enorm veel tijd overheen en 

als je dan uiteindelijk tot een veroordeling komt, is die zeer beperkt, daarom ben ik op 

zoek gegaan naar een organisatie die geen compromissen sluit. Zij zeggen het is 

illegaal, het moet gestopt worden.”230 In dit verband verwijst hij naar de walvisjacht 

door de Japanse walvisvaarders die zogezegd op walvis jagen in het kader van 

onderzoek doch de gevangen walvissen op de commerciële markt brengen.231 

De zeehondenjacht, die jaarlijks in Canada gehouden wordt, is samen met de 

walvisjacht een van de kernprioriteiten van deze organisatie. Er worden jaarlijks 

campagnes georganiseerd om ter plaatste in te grijpen in de activiteiten. Bij de 

zeehondenjacht wordt er beeldmateriaal verzameld en gaan er mensen tussen de 

jagers en de zeehonden staan. Meestal leidt deze rechtstreekse confrontatie tot 

arrestaties omdat de kustwacht aldaar een hand boven het hoofd houdt van de 

jagers.232 

Bij de antiwalvisvaartcampagnes wordt er actief achter de schepen aan gegaan. Het 

bekende schip van de Sea Shepherds, de Steve Irwin, vaart jaarlijks uit om de strijd 

aan te binden met de Japanse walvisvaarders. De organisatie verzamelt een hele 

crew van vrijwilligers, elk met hun specialiteit, om de strijd te voeren. Er worden 

weinig middelen geschuwd om de jacht stop te zetten. De organisatie maakt er wel 
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een punt van dat menselijke slachtoffers te allen tijde vermeden moeten worden. De 

methodes die gebruikt worden zijn:233 

 Het volgen van de schepen. De Japanse vloot bestaat uit verschillende 

afzonderlijke schepen, een moederschip, een bevoorradingsschip en een 

aantal harpoenschepen. Die opereren alle apart in het gebied rond Antarctica. 

Wanneer een schip gelokaliseerd is, wordt de achtervolging ingezet. Deze 

schepen proberen dan in de meeste gevallen de Steve Irwin af te schudden 

en zolang de walvisjagers achtervolgd worden kunnen ze geen walvissen 

doden. 

 Het gooien van stinkbommen („butyric acid‟234) op de Japanse walvisschepen. 

De geur is enorm indringend en het besmet al het vlees dat op het schip 

aanwezig is. Deze praktijk is niet schadelijk voor de natuur, maar het 

walvisvlees op het schip wordt daardoor onbruikbaar voor commerciële 

doeleinden. 

 Met de rubberboten die aanwezig zijn op de Steve Irwin proberen ze door 

middel van propellertouwen (dit zijn touwen die zichzelf rond de propeller 

draaien) de schepen tot stilstand te brengen. 

 Men probeert ook op de schepen te komen, dit met een arrestatiebevel 

gerechtvaardigd door artikels eenentwintig tot en met vierentwintig van het 

“World Charter for Nature”235. Dit heeft dit jaar geleden tot de arrestatie van 

Captain Bethune van de Sea Shepherds. Die in naam van de organisatie op 

een schip probeerde te komen.236 

De hierboven beschreven acties zijn efficiënt omdat er actief verhinderd wordt dat de 

walvisschepen kunnen opereren. Het quotum van Japan, dat elk jaar op voorhand 

wordt gepubliceerd, wordt dankzij de acties van deze milieuorganisatie elk jaar 
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gehalveerd.237 Ook het telkens opnieuw verspreiden van de gruwelijke beelden van 

de zeehondenjacht, heeft dit jaar geleid tot de ban van de import van 

zeehondenproducten (uiteraard hebben organisaties zoals Greenpeace hier ook hun 

steentje aan bijgedragen).238 Daardoor hebben drie van de vier grootste opkopers 

van zeehondenproducten afgehaakt en zal het dodental veel minder hoog liggen dan 

de voorgaande jaren.239 

In het algemeen vindt deze organisatie de rechtvaardiging voor deze acties binnen 

haar ideologie maar in het bijzonder in de artikelen eenentwintig tot en met 

vierentwintig van het “World Charter for Nature”. Met name artikel eenentwintig 

verschaft uitdrukkelijk het recht aan organisaties om milieuwetten te handhaven. In 

de internationale wateren, waarbinnen de Japanse walvisvaarders opereren, is er 

namelijk geen politiemacht aan het werk. Daaruit leiden de “Sea Shepherds” af dat zij 

het recht hebben de wetten van de International Whaling Commission te 

handhaven.240 

Ter illustratie het bewuste artikel: 

“States and, to the extent they are able, other public authorities, international 

organizations, individuals, groups and corporations shall: 

(a) Co-operate in the task of conserving nature through common activities and 

other relevant actions, including information exchange and consultations; 

(b) Establish standards for products and other manufacturing processes that 

may have adverse effects on nature, as well as agreed methodologies for 

assessing these effects; 

(c) Implement the applicable international legal provisions for the conservation 

of nature and the protection of the environment; 
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(d) Ensure that activities within their jurisdictions or control do not cause 

damage to the natural systems located within other States or in the areas 

beyond the limits of national jurisdiction; 

(e) Safeguard and conserve nature in areas beyond national jurisdiction.” 

(eigen onderlijning)241 

Ook Greenpeace is een organisatie die bekend staat om haar directe actie. Anders 

dan bij de Sea Shepherds vormt deze methode slechts een onderdeel van de 

activiteiten van Greenpeace. In dit deel ga ik het echter alleen over de “directe actie” 

hebben. Ik heb twee personen geïnterviewd: 

 Arne d‟Hauwe, die al jaren actief is binnen Greenpeace. Hij is tevens 

Green Speaker, wat inhoudt dat hij lezingen geeft met betrekking tot de 

milieuorganisatie; 

 Soetkin Rosseel, die werkzaam geweest is bij Greenpeace en 

deelgenomen heeft aan een aantal opleidingen binnen de organisatie. 

In vergelijking met de Sea Shepherds zijn de acties van Greenpeace milder van aard. 

Ze zijn in zekere zin minder gewelddadig. Er worden daarenboven speciale interne 

cursussen georganiseerd om activisten en toekomstige activisten te trainen in het 

geweldloos actievoeren.242 Ik zeg “in zekere zin”, omdat emotioneel geweld ook deel 

uitmaakt van het actievoeren. Stijn Breurs, die ik in het kader van deze thesis heb 

geïnterviewd, stelt namelijk dat, hoewel er geen fysiek geweld bij de acties van 

Greenpeace wordt gebruikt, er wel sprake is van wat hij omschrijft als “emotioneel 

geweld”. Met “emotioneel geweld” wordt bedoeld  dat personen zich bij sommige 

acties kunnen aangesproken en bedreigd voelen.243 

Greenpeace was in eerste instantie een vredesorganisatie en is pas later 

geëvolueerd naar een milieuorganisatie. Vandaag is Greenpeace ook nog echt actief 

als vredesorganisatie, maar in veel mindere mate. Ze ondersteunt bijvoorbeeld nog 
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acties zoals “bomspotting”, een activiteit die focust op de nucleaire ontwapening, 

bekend van acties op de militaire basis van Kleine Brogel.244 

Elk nationaal kantoor heeft zijn eigen autonome werking en kan zelfstandig een 

eigen beleid uitstippelen. Greenpeace International, bijvoorbeeld, is zeer bekend 

voor haar campagnes richting Antarctica, waar ze protesteert tegen de walvisjacht. In 

tegenstelling tot de Sea Shepherds kiest Greenpeace ervoor niet in te grijpen en 

eerder passief haar protest te uiten. Er wordt heel veel beeldmateriaal verzameld om 

de wereld van het probleem op de hoogte te stellen.245 

Greenpeace België is zeer sterk bezig met het thema “global warming”. Dit heeft een 

reden. België is namelijk het land waar heel wat internationale instellingen gevestigd 

zijn. Dankzij zijn centrale ligging leent Brussel zich er enorm toe om een stem te 

geven aan deze problematiek. Er worden heel veel internationale politieke 

bijeenkomsten gehouden in Brussel, een ideaal platform voor Greenpeace om 

protesten te uiten. Het klimaatprobleem is dus een gebied waar er heel wat acties 

rond georganiseerd worden. Dit is ook het meest actuele thema. Ook rond 

transportthema‟s is Greenpeace in België heel actief.246 

De acties van Greenpeace zijn er vooral op gericht ruchtbaarheid te geven aan de 

problematiek. Het gebeurt daarom niet zelden dat acties van Greenpeace ludiek 

getint zijn. Ook richten veel acties zich op het verhinderen van zaken. Zo versperren 

ze soms de toegang tot bepaalde locaties als uiting van protest. Op die manier 

proberen ze op een onschuldige wijze het publiek te bereiken.247 De media spelen 

hier uiteraard een grote rol in. Daar kom ik verder in dit hoofdstuk op terug. 

Voorbeelden van acties: 
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 De recente actie uit protest tegen de valse “groene beloftes” van het bedrijf 

Samsung. Veel van de producten van dit bedrijf bevatten schadelijke stoffen. 

Ondanks de belofte van het bedrijf zijn er op dit moment slechts twee 

producten vrij van deze stoffen. Greenpeace-activisten hingen een spandoek 

met de woorden “Samsung= broken promises” op aan het hoofdkwartier van 

dit bedrijf in België. Met resultaat, want het bedrijf beloofde werk te maken van 

een productie vrij van schadelijke stoffen.248 

 In Antwerpen werd er een actie gevoerd tegen de aankondiging dat er een 

steenkoolcentrale zou worden gebouwd. In het kader van de strijd tegen de 

opwarming van de aarde en de noodzaak van minder CO2-uitstoot is een 

dergelijk plan onaanvaardbaar. Actievoerders van Greenpeace protesteerden 

door het ophangen van een spandoek “Het Klimaat zit op Hete Kolen”. Op die 

manier brachten ze de problematiek wederom ter sprake.249 

 Een opmerkelijke actie was deze in het kader van het protest tegen de 

verbreding van de Brusselse Ring. Toen hebben actievoerders van 

Greenpeace de ring ter hoogte van Zaventem geblokkeerd door hem te 

bedekken met een grastapijt. Greenpeace stelt namelijk dat de verbreding van 

de Brusselse Ring alleen maar meer verkeer zou aantrekken, en bijgevolg 

milieuonvriendelijk zou zijn. Met deze actie is de polemiek rond de verbreding 

van de Ring hoog op de politieke agenda geplaatst.250,251 

De laatste vorm van actievoeren die ik in dit gedeelte wens te bespreken is deze 

van de Animal Liberation Front (ALF)-activisten. In dit kader heb ik Anja Hermans 

geïnterviewd, voormalig activiste van het ALF die destijds veroordeeld werd voor 

een aantal feiten in verband met acties in naam van het ALF. Het Animal 

Liberation Front is een dierenrechtenorganisatie die is ontstaan vanuit de 
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frustratie dat traditionele vormen van actievoeren niet efficiënt bleken. Om Anja 

Hermans te citeren:  

“Op die manier gingen we de zaak niet veranderen, de mensen keken niet op 

naar die acties en ook werden we te vaak opgepakt door de politie, het had 

allemaal geen zin.”252 

Het is daarom dat er naar extreme vormen van actievoeren gegrepen werd. In België 

kennen we het ALF vooral door de aanslagen op de McDonald‟s-vestigingen. De 

reden waarom het ALF in grote mate McDonald‟s viseerde is omdat het ALF dit 

bedrijf verantwoordelijk acht voor de ontbossing in het regenwoud. Er worden bomen 

gekapt opdat er weiland vrij zou komen om het vee te laten grazen. Op het gebied 

van de vleesverwerking zouden het bedrijf weinig rekening houden met de 

waardigheid van de dieren. McDonald‟s wordt gezien als een multinational die geld 

verdient op de rug van onschuldige dieren.253  

Het ALF heeft een aantal vestigingen van McDonald‟s belaagd254 en is zelfs 

overgegaan tot een aantal brandstichtingen. Men wilde het bedrijf raken op een punt 

waar ze heel veel belang aan hechten, met name geld. Het doel was dan ook 

economische schade aan te richten. Men kan hier spreken van een vorm van 

wraakactie, “oog om oog, tand om tand”.255 

McDonald‟s was uiteraard slechts één van de doelwitten, het ALF zag het ook 

breder. Alles wat met dierenleed te maken had kon in aanmerking komen. De 

bontsector in België werd ook sterk geviseerd. Zo is er een actie geweest waarbij 

ongeveer zeshonderd nertsen zijn vrijgelaten. De beestjes zaten opgesloten in heel 

kleine kooien, waarin ze zich amper konden draaien.256 

Natuurpunt en het Gents Milieufront zijn milieuorganisaties die zo goed als niet aan 

directe actie doen. Ze profileren zichzelf ook niet als zijnde een actiegroep, maar wel 

als een milieuorganisatie die zich engageert om mensen te informeren en het beleid 
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bij te staan bij milieugerelateerde zaken. De acties die ze doen passen beter bij 

Onderzoek, Informeren & Sensibiliseren.257 

Zo is er een actie van het Gents Milieufront waarbij het de verspilling van papier door 

reclamedruk wilde aanklagen. De organisatie heeft over heel Gent 

antireclamestickers om boven de brievenbus te plakken verdeeld. Op die manier 

wilden ze de mensen aansporen dergelijke papieren reclame te weren.258  

Een voorbeeld van een actie van Natuurpunt is het aanplanten van een bos in 

Gentbrugge, als protest tegen de plannen voor de aanleg van een bedrijventerrein. 

Op de plaats waar dat terrein moest komen, hebben ze een bos aangeplant. De actie 

kan als illegaal worden beschouwd, maar het bosje staat daar nog steeds, 

ondertussen al vijf jaar.259 

b. Onderzoek, Informeren & Sensibiliseren: 

Voor milieuorganisaties is er een grote rol weggelegd op het gebied van de 

informatieverstrekking rond alles wat met milieu te maken heeft. Elke 

milieuorganisatie bezit een zekere expertise in één of meer deelgebieden van de 

ecologie van deze planeet. Deze expertise kan en moet een bijdrage leveren tot, 

enerzijds, het milieubeleid in het algemeen en anderzijds, tot een 

gedragsverandering bij de mensen. Wanneer de gevolgen van een bepaald gedrag 

gekend zijn, gaan bedrijven, politiek en burgers gemotiveerd zijn hun gedrag aan te 

passen. Op deze manier wordt er een bijdrage geleverd aan het milieubewustzijn van 

de samenleving. 

Zoals reeds gezegd heeft Greenpeace verschillende afdelingen binnen de 

organisatie.260 Op het gebied van onderzoek is het departement “Campagne” 

belangrijk. Zoals hierboven al gesteld werkt Greenpeace aan de hand van 
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campagnes. Deze bevatten een paar stappen om zo een integrale benadering van 

een ecologische problematiek te kunnen bewerkstelligen. Eén van die stappen is de 

ecologische analyse, waarbinnen wetenschappelijk onderzoek een belangrijke plaats 

inneemt.261 

Een ecologisch probleem wordt autonoom onderzocht en oplossingen worden 

bedacht. Een goed voorbeeld in dit verband is het onderzoek van Greenpeace met 

betrekking tot de schadelijke loodverf bij de productie van poppen in het bedrijf 

Mattel.262 In dit onderzoek werd niet alleen de schadelijke verf aangeklaagd maar 

werden er ook alternatieven onderzocht en voorgesteld. Ondanks het feit dat de 

lobbying ten opzichte van het bedrijf en de politiek in eerste instantie mislukt zijn, is 

er na de acties van Greenpeace toch een wet goedgekeurd die deze loodverf bande 

uit de productie van poppen. Dankzij de publicatie van de resultaten van het 

onderzoek waren de mensen op de hoogte van de gevaren van dergelijke loodverf 

en werd de druk op de politiek en het bedrijf enorm opgevoerd. Het bedrijf heeft 

achteraf de alternatieven die Greenpeace aangereikt had gebruikt bij de productie.263 

Een ander voorbeeld voor dezelfde milieuorganisatie is de ontwikkeling van een 

ecologisch verantwoorde koelkast. Een koelkast bevat CFK‟s, dit zijn stoffen die 

onder meer verantwoordelijk zijn voor het gat in de ozonlaag. Greenpeace 

ontwikkelde daarom een koelkast vrij van die stoffen, beter bekend onder de naam 

“Greenfreeze”.264,265 

Leden van Greenpeace ontvangen een tijdschrift waarin de recentste campagnes 

besproken worden. Dergelijke tijdschriften zijn een instrument om de burgers te 
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informeren en ze te motiveren om zich in te zetten voor een milieuvriendelijkere 

samenleving.266 

Natuurpunt is een organisatie die er zich sterk voor engageert de mensen goed te 

informeren in verband met het natuurbehoud in België. Informeren en sensibiliseren 

tot een groenere levenswijze zijn nauw met elkaar verbonden.  Alle leden van deze 

milieuorganisatie ontvangen een tijdschrift met allerhande informatie met betrekking 

tot de organisatie en de natuur. De organisatie organiseert diverse activiteiten waarbij 

leden de kans krijgen de natuur beter te leren kennen. Natuureducatie is een 

belangrijke stap in het creëren van een milieubewuste maatschappij.267 

Een voorbeeld: 

Natuurpunt Gent en de Stad Gent werken samen in het natuurgebied Bourgoyen. 

Het bezoekerscentrum “Natuur- en milieucentrum De Bourgoyen”268 is een centrum 

waar een bezoeker terecht kan om informatie te verkrijgen over het natuurgebied “de 

Bourgoyen” enerzijds en anderzijds over alles wat met milieu en natuur te maken 

heeft. Er worden wandelingen georganiseerd met gidsen, meestal vrijwilligers van de 

organisatie, en er wordt gezorgd voor de begeleiding van schooluitstappen. Elk lid 

van de organisatie ontvangt een magazine waarin men veel informatie kan 

terugvinden over milieugerelateerde zaken.269 

Het Gents Milieufront is ook actief op het gebied van informeren en sensibiliseren. De 

Milieuadvieswinkel die beheerd wordt vanuit deze organisatie vormt daar een goed 

voorbeeld van. Zoals hierboven al beschreven biedt deze winkel informatie aan in 

verband met duurzaam bouwen en leven. Dit initiatief wordt gesteund door 

verschillende experts. Mensen kunnen er terecht met hun bouw- en verbouwplannen 

en krijgen dan gratis advies van experten met betrekking tot de duurzaamheid van de 
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materialen, energieverdeling, etc., … .270 Het Gents Milieufront brengt ook een 

driemaandelijks magazine uit, voor leden, Frontaal genaamd. Daarin vinden de leden 

artikels rond milieuthemata.271 

Het Gents Milieufront werkt aan de hand van publiekscampagnes. Rond bepaalde 

thema‟s, met betrekking tot het grondgebied Gent, worden informatiecampagnes 

gevoerd. Ook ludieke acties, zoals de collectieve duik in de Coupure om te ijveren 

voor zuivere Gentse binnenwateren, is een middel om mensen bewust te maken van 

bepaalde milieuproblematieken in Gent.272 

c. Bezwaarschriften: 

Bezwaarschriften zijn documenten, inclusief argumentatie, die gericht worden aan 

een overheid en waarin een beslissing van die overheid wordt aangevochten. De 

overheid moet de beslissing dan heroverwegen, door de nieuwe elementen in 

beschouwing te nemen.273 In de context van deze thesis gaat het over uitvaardigen 

van bouw- of milieuvergunningen die een serieuze impact hebben op het milieu. 

Milieuorganisaties kunnen altijd bezwaarschriften indien tegen projecten waarvan zij 

denken dat het uitvoeren ervan schadelijke gevolgen gaat hebben voor het milieu. 

Ook wanneer er bij uitvoeringsplannen niet voldoende natuur wordt voorzien, kan dit 

worden gemeld via bezwaarschriften. 

Het Gents Milieufront, bijvoorbeeld, heeft recent een bezwaarschrift ingediend tegen 

het project rond het Sint-Pietersstation. Dat project houdt in essentie in dat er, naar 

de mening van de milieuorganisatie, een verhoging zal komen van het verkeer rond 

het station, met onder meer grotere concentraties van fijn stof tot gevolg, kortom 

wederom een aanslag op het milieu.274 
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Naast het indienen van bezwaarschriften hanteren de milieuorganisaties ook andere 

juridische middelen. We denken hierbij aan de burgerlijke partijstelling in zaken waar 

er door een milieumisdrijf veel schade is berokkend aan het milieu.275 Natuurpunt 

vzw Gent heeft bijvoorbeeld recent een klacht ingediend tegen een persoon die 

illegaal een vijver aan het uitgraven was in zijn tuin. De organisatie acht zich ook 

verantwoordelijk om milieuovertredingen aan te geven indien zij met deze 

geconfronteerd worden.276 

d. Natuurgebieden kopen: 

Natuurgebieden opkopen was een strategie die gehanteerd werd door de organisatie 

waaruit “vzw Natuurpunt” is ontstaan. Zoals hierboven al uiteengezet, is deze 

organisatie ontstaan vanuit een natuurbehoudbeweging. De efficiëntste methode om 

natuur te behouden was ervoor te zorgen dat die in eigen beheer kwam. Door deze 

manier van werken werden grote stukken natuur veilig gesteld. Vandaag zijn er 

ongeveer vijfhonderd natuurgebieden in het beheer van Natuurpunt. De meeste van 

deze gebieden worden beheerd samen met lokale besturen.277 

Natuurpunt heeft in het recente verleden bedreigde natuurgebieden willen kopen. Dit 

als “ultimum remedium” om toch het stukje natuur te redden. In dit verband is de 

totstandkoming van het natuurgebied de Bourgoyen een mooi voorbeeld. De 

stedelijke overheid had al langer plannen om een natuurgebied in het Gentse tot 

stand te laten komen. Helaas was er sprake van immobilisme en kwam het proces 

heel traag op gang. Natuurpunt heeft heel wat druk uitgeoefend op het stedelijke 

beleid maar toen dit ook niet kon baten, besloten ze zelf het heft in handen te nemen. 

Ze hebben hun leden opgeroepen om Natuurpunt in de mogelijkheid te stellen om 

zelf het natuurgebied te kopen. Op korte tijd konden ze zo vijfhonderdduizend 
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Belgische frank278 verzamelen. Door het dreigement om het gebied zelf op te kopen, 

is het beleid in die mate onder druk gezet dat het project van de Bourgoyen 

uiteindelijk gerealiseerd is. Vandaag is het de Stad Gent die in samenwerking met 

Vzw Natuurpunt het natuurgebied beheert.279 

e. Media & shaming: 

De media spelen een grote rol in het bewustmakingsproces dat er actie nodig is 

tegen de almaar verdergaande milieudestructie van de planeet. Het is veelal de mate 

waarin zaken belicht worden in de media waardoor de publieke opinie kan worden  

beïnvloed.  

Milieuorganisaties beseffen goed welke impact de media kunnen hebben. 

Milieuproblemen kunnen dankzij de media onder de aandacht worden gebracht. 

Daarom is het noodzakelijk dat milieuorganisaties goede contacten hebben met de 

media en hiervan gebruik maken om hun acties in beeld te brengen.280 

Een heel goed voorbeeld van de impact die de media hebben, is dit van de 

milieuorganisatie de “Sea Shepherds”. Tot drie jaar geleden was deze organisatie 

niet zo bekend in Europa en kende ze weinig aanhang vanuit de West-Europese 

landen. Het is echter door de serie “Whale Wars”, waarin men de campagne van de 

Sea Shepherds tegen de walvisvaarders heeft in beeld gebracht, dat de problematiek 

meer bekendheid is gaan genieten. Deze serie werd in Europa uitgezonden op de 

zenders Discovery Channel en Animal Planet. Laurens de Groot zei in dit verband: 

“Als je vijf jaar geleden op straat liep en je sprak iemand aan met de boodschap dat 

er nog steeds massaal op walvissen wordt gejaagd, geen kat had je geloofd! Nu 

mede dankzij de heel populaire docu-serie, hebben de walvissen weer een stem 

gekregen.”.281 Waar men tot drie jaar geleden nog heel wat moeite moest doen om 

vrijwilligers te vinden voor de jaarlijkse campagnes, wordt men nu geconfronteerd 

aan een niet bij te houden toeloop van vrijwilligers. Het is dankzij onder andere deze 
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serie dat de mensen opnieuw geconfronteerd werden met deze problematiek en er 

een beweging ontstond om de praktijken een halt toe te roepen.282 

Een ander voorbeeld in dit verband is de veelbesproken documentaire “The Cove”. 

Deze documentaire gaat over de massaslachting van dolfijnen die een paar keer per 

jaar plaatsvindt in Taijii (Japan). Dit is nog maar eens een problematiek waarvan een 

meerderheid van de mensen het bestaan niet van kende. Dankzij deze documentaire 

is er een beweging ontstaan die zich inzet om dit dierenonrecht te stoppen en is de 

problematiek op de internationale agenda geplaatst.283 

Shaming en media gaan in deze context hand in hand. Door het uitgebreid in beeld 

brengen van beide voorbeelden hierboven werd Japan in een zeer slecht daglicht 

geplaatst. Het is vanzelfsprekend dat het land na de uitzending van de serie en de 

film reputatieschade heeft opgelopen. Mede dankzij het werk van de 

milieuorganisaties om deze problematiek aan te kaarten, worden dergelijke thema‟s 

op de internationale politieke agenda geplaatst.284 

De milieuorganisaties hanteren ook hun eigen vorm van media. Ze hebben een 

website waarop heel wat informatie te vinden is over alles waar ze mee bezig zijn. Er 

wordt verslag uitgebracht van alle acties die gevoerd worden. In veel gevallen 

publiceren de organisaties een tijdschrift, dat de leden ontvangen. De tijdschriften 

zijn een instrument om milieuproblemen aan te kaarten en de leden te mobiliseren te 

ageren of te reageren. 

Er bestaan ook mediasites, die onafhankelijk zijn en daardoor niet onderhevig zijn 

aan de filters van de reguliere media (kranten, tv-journaals, etc…, …). Men kan 

hierop artikels publiceren zonder op de goodwill van journalisten te moeten rekenen. 

Deze vorm van media wordt bijvoorbeeld gehanteerd om verslag uit te brengen van 

acties van verschillende milieuorganisaties. Een voorbeeld van een onafhankelijke 
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mediasite is “De Wereld Morgen”, dit is een website waarop men artikels kan 

publiceren.285 

Het komt vaak voor dat bedrijven worden geviseerd door milieuorganisaties. Deze 

deinzen er niet voor terug namen te noemen in hun strijd tegen milieuschade! 

Milieuorganisaties hopen op die manier dat de publieke opinie de bedrijven aanzet 

tot een wijziging van hun gedrag. Ik gaf hierboven al het voorbeeld van het bedrijf 

Matel en de met loodverf vergiftigde poppen. Het is mede door de harde stem van de 

burgers dat dit bedrijf zijn gedrag heeft gewijzigd. Hetzelfde geldt voor het andere 

voorbeeld, namelijk dat van het bedrijf Samsung.286 

Braithwaite stelt dat het proces van “shaming” een collectief geweten moet creëren 

waarbinnen criminaliteit als immoreel wordt beschouwd.287 Die taak ligt in grote mate 

bij de maatschappij, die op een transparante manier haar afkeuring moet kunnen 

uiten met betrekking tot sommige gedragingen. Daar de problematiek van de 

milieucriminaliteit een fenomeen is dat door allerhande processen ontkend wordt of 

de erkenning ervan haaks staat op economische en westerse belangen, is er een 

grote rol weggelegd voor milieuorganisaties om een “groen” geweten te creëren. Dit 

geweten creëren kan deels verlopen via de media. 

5. Relatie milieuorganisatie & politiek: 

Veel milieuorganisaties zijn actief met als doel het beleid groener en milieubewuster 

te maken. Men kan stellen dat elke organisatie impliciet haar invloed heeft op het 

beleid. Maar lang niet alle organisaties profileren zich als lobbyisten of 

“beleidsmedewerkers”. De reden waarom veel milieuorganisaties zich politiek weinig 

uitspreken is gelegen in het feit dat ze zich te allen tijden autonoom willen kunnen 

opstellen. Ze streven pluralisme na en dat hangt uiteraard samen met een niet-

partijgebonden houding. 

Hierboven hebben we reeds besproken dat Greenpeace Belgium, door haar centrale 

ligging, heel wat lobbywerk kan verrichten binnen Europese en internationale 
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organisaties. Brussel is namelijk een stad waarin verschillende internationale 

organisaties hun hoofdzetel hebben. In de eerste plaats denken we hierbij aan de 

Europese instellingen.  Dankzij de sterke onderzoekscel waarover deze organisatie 

beschikt biedt Greenpeace heel wat ondersteuning aan de politieke organisaties. Het 

gaat hier vooral over adviesverstrekking met betrekking tot milieugerelateerde 

thema‟s.288 

De organisaties Natuurpunt en het Gents Milieufront zetelen allebei in de Gentse 

Milieuadviesraad. De milieuadviesraad biedt een platform waarin de expertise van de 

milieuorganisaties betreffende milieuthema‟s gehoord wordt door beleidsmakers. 

Natuurpunt richt zich in grote mate op de coalitiepartijen (gemeentelijk niveau) en 

onderhoudt contacten met verschillende beleidsmakers.289  

Het interview met federaal parlementslid Stefaan Van Hecke van de partij Groen!, 

leerde mij dat er geen samenwerkingsvormen zijn tussen deze milieupartij en 

milieuorganisaties. Enerzijds ligt dit aan het feit dat Groen! een oppositiepartij is en 

dus geen beleidsmaker is, anderzijds worden sommige organisaties gesubsidieerd 

vanuit de overheden en een politieke binding zou dit in het gedrang brengen. Hij 

sprak in naam van Groen! en zei dat een samenwerking met milieuorganisaties zeker 

wenselijk is. Hun expertise met betrekking tot het milieu zou zeker een meerwaarde 

betekenen voor een milieupartij zoals Groen!.290 De milieuadviesraden op 

gemeentelijk en provinciaal niveau vangen dit deels op. 

6. Milieucriminaliteit en milieuorganisaties: 

Zoals al eerder in deze thesis is beschreven, wordt een ruime definitie van 

milieucriminaliteit gehanteerd. Dit wil zeggen dat de definitie van milieucriminaliteit, 

die de overheden hanteren,  als eng kan worden beschouwd. In het empirisch deel 

ben ik onder andere op zoek gegaan in welke mate milieuorganisaties actief zijn 

binnen de strijd tegen milieucriminaliteit.   
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Dit deel heb ik voor het laatste gehouden omdat het de vorige delen overkoepelt. Ik 

kom hier verder uitgebreid op terug wanneer ik een terugkoppeling maak in het 

algemeen besluit. 

De Sea Shepherd-organisatie strijdt tegen wat zij noemt “het illegaal jagen op 

walvissen en zeehonden”. Waar deze organisatie tegen strijdt wordt zonder meer 

beschouwd als milieucriminaliteit. Maar ofschoon de normen aanwezig zijn, is het op 

het vlak van de handhaving waar de overheid tekortschiet. De organisatie baseert 

zich op het Natuurhandvest om haar acties te rechtvaardigen, zoals hierboven al 

vermeld. Enerzijds stelt ze dat de definitie van milieucriminaliteit te eng is en 

anderzijds worden milieunormen onvoldoende efficiënt gehandhaafd.291 

De andere organisaties die voorwerp waren van het kwalitatief onderzoek zijn veel 

minder expliciet bezig met wat gelabeld is als milieucriminaliteit. Hun rol en functie 

binnen de strijd tegen milieucriminaliteit an sich verloopt in grote mate impliciet, maar 

daarom niet onbewust. De gehele werking van milieuorganisaties draait rond het 

creëren van een milieubewuste maatschappij, waarbinnen ecologische waarden hun 

plaats kunnen vinden. Door de verzamelde krachten van elke organisatie, elk met 

haar focuspunten, is er sprake van een geheel aan invloeden die op elk deel van de 

maatschappij proberen in te werken. Bedrijven worden aangesproken, geviseerd, 

aangeklaagd en er uiteindelijk toe aangespoord hun beleid milieuvriendelijker te 

maken. Politieke machthebbers worden aangemoedigd tot het voeren van een 

milieubeleid en de organisaties spelen in op de publieke opinie door het publiceren 

van milieuproblemen.292 

In essentie is de strijd tegen milieucriminaliteit in het kader van de milieuorganisaties 

in grote mate preventief en proactief te noemen. In tegenstelling tot het behandelen 

van de symptomen tracht men de problematiek op een fundamentelere wijze aan te 

pakken, in een maatschappij die doordrongen is van economische, kapitalistische 

belangen. Men tracht een context te creëren waar milieucriminaliteit veel breder 
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gedefinieerd is dan wat nu het geval is.293 Vermits de milieuschade die het gevolg is 

van milieucriminaliteit vaak onomkeerbaar is, is “voorkomen beter dan genezen”. 

7. Besluitende beschouwingen: 

Ik heb getracht zowel mildere als radicale milieuorganisaties aan het woord te laten. 

Milde organisaties zijn deze waar de methoden minder direct zijn, bijvoorbeeld 

Natuurpunt en het Gents Milieufront hanteren methoden waarbij geen actievoeren 

aan te pas komt. Terwijl de Sea Shepherds en Greenpeace veel meer actiegericht 

zijn en actief zijn op de frontlijn. Protestacties behoren tot de kernmethoden van 

beide organisaties. Het ALF tenslotte is een zéér radicale organisatie (beweging) die, 

desondanks de ideologie niet malafide van aard is, middelen hanteert die 

onaanvaardbaar zijn voor een eender welke milieuorganisatie. Het ALF 

vertegenwoordigt het eco-terrorisme in dit kwalitatief onderzoek. Zij schuwen geen 

illegale middelen om te strijden voor dierenrechten. 

We zien dat de milieuorganisaties verschillende methoden hebben om naar hun 

missie te werken. De meest radicale methode is die van ALF, economische schade 

aanrichten aan bedrijven die naar hun mening schade toebrengen aan het milieu. 

Deze vorm van actie wordt omschreven als eco-terrorisme.  

De Sea Shepherds beroepen zich op het “World Charter for Nature” om zelf het heft 

in handen te nemen en de walvisjacht een halt toe te roepen. Deze vorm van 

actievoeren zien we enkel bij deze organisatie. Deze milieuorganisatie ziet zichzelf 

verantwoordelijk om de milieunormen met betrekking tot de walvisjacht te 

handhaven, er is namelijk geen enkele instantie die deze normen handhaaft in 

internationale wateren. Kritiek dat hun methodes illegaal zijn weerleggen ze door te 

stellen dat het Natuurhandvest hun acties rechtvaardigt.   

Greenpeace is de meest geïnstitutionaliseerde organisatie waar ik mee in aanraking 

ben gekomen. Zij kenmerken zich door de mate waarin zij op nationaal en 

internationaal vlak georganiseerd zijn. Deze organisatie is intern zeer goed 

gestructureerd en beschikt over heel wat knowhow in verband met het aanpakken 

van milieuproblemen. Ze werken aan de hand van campagnes en doorlopen een 
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cyclus zodat deze zo efficiënt mogelijk kunnen verlopen. Dankzij deze goede 

organisatievorm genieten de campagnes van Greenpeace vaak veel media-aandacht 

en hebben zij enige invloed op bedrijven, regeringen en hun beleid. 

Het Natuurpunt is een milde organisatie, zij vormen zo goed als geen actie en richten 

zich op het informeren en sensibiliseren van burgers. Natuurbehoud dragen ze hoog 

in het vaandel. Deze organisatie beheert een groot aantal natuurgebieden en 

organiseert allerhande activiteiten om de mensen het belang van de natuur te laten 

inzien. Daarenboven is het Natuurpunt zeer actief in de lokale besturen, zij zetelen 

ook in de Milieuadviesraden en probeer zo een stempel te drukken op het 

milieubeleid. 

Het Gents Milieufront is een lokale milieuorganisatie die zich richt op het lokale 

Gentse beleid. Actievoeren behoort niet tot de kernactiviteiten. De Gentenaars 

informeren en sensibiliseren staat voorop in het programma. Ook deze organisatie is 

actief in de Gentse Milieuadviesraad en werkt actief mee aan beleidsvorming. 

De media speelt een belangrijke rol in de werking van milieuorganisaties. Het is op 

die manier dat ze de burgers bereiken. Door het feit dat acties en/of campagnes in 

het licht komen te staan, wordt de publieke opinie gevormd en krijgen 

milieuproblemen een draagvlak en een luidere stem. Greenpeace viseert regelmatig 

bedrijven in hun milieucampagnes, wanneer over dergelijke acties wordt bericht, is er 

impliciet sprake van een shamingproces ten opzichte van die bedrijven. We hebben 

voorbeelden gegeven waaruit blijkt dat een dergelijk proces wel degelijk invloed kan 

hebben op beleidskeuzes van bedrijven. Ze worden moreel verplicht gesteld 

verantwoording af te leggen aan de maatschappij en zijn burgers en aan de 

milieuorganisatie die het proces op gang heeft gezet.  

Milieucriminaliteit is een onderwerp waar men binnen de milieuorganisaties zeker en 

vast mee bezig is. Zij plaatsen dit echter in het groter geheel van milieubewustzijn en 

de noodzaak van een groene maatschappij. Ik kom hier uitgebreid op terug in het 

Algemeen Besluit, daar zal ik een terugkoppeling maken met eerdere hoofdstukken. 
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Algemeen Besluit: 

Milieucriminaliteit is een relatief nieuwe vorm van criminaliteit. De opkomst ervan 

hangt samen met de maatschappelijke evolutie naar een technologisch sterk 

geëvolueerde samenleving. De industrialisering van onze maatschappij heeft 

enerzijds geleid tot een verhoogde welvaart maar anderzijds leidde het kapitalistische 

gedachtegoed tot compromisloze winstmaximalisering. Dit ging gepaard met de 

expansie van fabrieken en een verhoogde exploitatie van grondstoffen. Samen met 

deze industrialisering kwamen voor de mens nieuwe problemen: deze planeet 

beschikt namelijk niet over de draagkracht om deze levensstijl te behouden.  

Langzamerhand evolueerde het gebruik van de natuur om te overleven naar de 

uitbuiting ervan om het levenscomfort te verhogen. We hebben een punt bereikt 

waarop er onomkeerbare schade aangericht wordt aan onze planeet. Maar zelfs op 

een ogenblik dat de mens zich in het midden van een ecologische crisis bevindt, zien 

we dat economische belangen het winnen van de noodzaak tot een wijziging van de 

levensstijl die de westerse maatschappij kenmerkt. 

De milieuproblematiek is het gevolg van een fundamenteel probleem. Ecofilosofen 

verwijzen in dit kader naar het antropocentrisme. Het antropocentrisme slaat in 

essentie op een visie die poneert dat de mens centraal staat en over een hogere 

morele waarde beschikt dan andere levende wezens op deze planeet. Deze 

ideologie rechtvaardigt het instrumenteel gebruik van levende wezens, exclusief de 

mens, om in ons bestaan te voorzien.  

Tijdens de laatste eeuwen zijn we de natuur niet alleen gaan gebruiken voor onze 

levensnoodzakelijke behoeften, maar ook ten bate van ons levenscomfort en dat 

vooral in de westerse maatschappij. Het resultaat daarvan is enerzijds de ongelijke 

verdeling van welvaart en rijkdom en anderzijds de uitputting van de natuurlijke 

bronnen. De ecologische gevolgen van deze ingrijpende destructie, waarvoor de 

mens verantwoordelijk is, zijn nu al merkbaar. Voorbeelden van deze gevolgen zijn 

de opwarming van de aarde, verwoestijning van gebieden, biotopen die vernietigd 

worden (waardoor de biodiversiteit wordt aangetast), enz., …. 
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Veel bedrijven streven maximale winsten na, de economische motieven winnen het 

in dit scenario veelal van de ecologische consequenties. Daarbovenop kunnen nog 

eens milieumisdrijven komen, waardoor er bijkomende schade aan het milieu wordt 

berokkend. Deze schade is in eerste instantie niet merkbaar is maar komt wel 

bovenop de zichtbare vervuiling. Het is nu helaas eenmaal zo dat  in de westerse 

maatschappij, die antropocentrisch en kapitalistisch van aard, is geld een zeer 

voorname rol speelt. Bij milieucriminaliteit spelen financiële motieven een grote rol en 

een kapitalistisch en antropocentrisch systeem versterkt deze motieven alleen maar. 

Er is nood aan een maatschappijvisie los van het antropocentrisme. Een echt 

milieubewustzijn. 

De “groene criminologie” is een denkrichting binnen de criminologie die moet 

vertrekken vanuit een context los van het antropocentrisme. In zekere zin verengt het 

antropocentrisme de draagwijdte van het denken over milieucriminaliteit en de 

milieuproblematiek in het algemeen. Een ecofilosofische basis is m.i. belangrijk in 

een “groene criminologie”: wanneer er vertrokken wordt vanuit een ecocentrische of 

biocentrische context, kunnen we milieuproblemen anders benaderen. 

Milieucriminaliteit zal ook anders gedefinieerd worden naar gelang van de 

ecofilosofische invalshoek. Het is belangrijk te weten dat in deze thesis gekozen is 

voor een ruime definitie van milieucriminaliteit. Het is deze brede invalshoek die ook 

eigen zou moeten zijn aan een “groene criminologie”. 

We hebben gezien dat de opkomst van het milieurecht het gevolg is van een 

groeiend milieubewustzijn van de maatschappij. Dit milieubewustzijn is niet uit het 

niets opgedoken, het is ontstaan dankzij de publicatie van verschillende boeken294, 

het werk van wetenschapslui en de opkomst van een milieubeweging. Hierdoor 

begon men het belang van milieubehoud en bescherming in te zien.  

Milieunormen zijn één manier om een ecologisch verantwoorde maatschappij na te 

streven. Het is echter op het niveau van de handhaving van deze normen dat er zich 

problemen stellen. Door de specifieke eigenschappen van dit type van criminaliteit, 

de verplaatsingsmogelijkheden in tijd en ruimte, is het fenomeen namelijk moeilijk op 

te sporen. Wanneer er al vervolging mogelijk is, blijken de straffen ontoereikend om 

afschrikwekkend genoeg te zijn. Daarom is het preventief effect van milieurecht niet 
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zo groot is als het zou kunnen zijn. Daarnaast zien we dat bepaalde milieunormen 

gewoonweg niet gehandhaafd worden. Een mooi voorbeeld zijn de normen die van 

toepassing zijn op de walvisvaart. De walvisjacht gebeurt in internationale wateren, 

waar er helaas geen politiemacht aanwezig is om die normen te handhaven, 

waardoor walvisvaarders in de praktijk vrij spel hebben.  

Wanneer een regering een groen beleid voert, draagt dit uiteraard bij tot de 

“vergroening” van de maatschappij, maar de verantwoordelijkheid om een 

maatschappij groener te maken ligt niet alleen bij de overheden. Ook de burgers 

moeten bijdragen tot een groenere samenleving. 

Milieucriminaliteit heeft een internationaal karakter. Eerder heb ik ter illustratie een 

fictief doch realistisch voorbeeld gegeven van een Nederlands bedrijf dat illegaal 

afval dumpt voor de kust van een Afrikaans land. Dit zorgt ervoor dat het enerzijds 

soms heel lang duurt voor de gevolgen van dit misdrijf zichtbaar worden maar 

anderzijds betekent dit voor de opsporing en de vervolging dat er een internationale 

samenwerking nodig is. Op internationaal vlak hebben we een aantal initiatieven 

gezien op dit niveau. Er is voor vele vormen van criminaliteit internationale 

samenwerking gewenst, maar deze vorm heeft, door zijn specifieke eigenschappen, 

nog meer noodzaak aan een krachtdadige internationale regulering. Er zijn gelukkig 

veel initiatieven op dat vlak zoals vermeld in het betrokken hoofdstuk. 

Naast formele reacties op milieucriminaliteit zijn er ook informele reacties. Deze zijn 

zeker van belang en vinden hun meerwaarde in het reguleren van milieucriminaliteit. 

De informele reacties die we besproken hebben zijn de slachtofferorganisaties, 

sociale milieubewegingen en shaming, een concept geïntroduceerd door de 

criminoloog Braithwaite. Vooral als de media er de nodige ruchtbaarheid aan geven 

blijkt shaming, zij het eerder impliciet, een vaak gehanteerd middel van 

milieuorganisaties om hun eisen kracht bij te zetten. 

De methoden van milieuorganisaties zijn in de praktijk verscheiden. Er zijn heel veel 

verschillende organisaties, elk met hun eigen focuspunten. De ecofilosofische basis 

is gemeenschappelijk voor de actiegroepen, in die zin dat het antropocentrisme 

afgekeurd wordt en men vertrekt vanuit een ecocentrische of biocentrische context. 

Verder is er wel sprake van een verschil in methodologie om hun ideologie te 

verdedigen en te verkondigen. We hebben enerzijds zeer radicale organisaties, 
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bijvoorbeeld het ALF, dat illegale acties gebruikt om bedrijven of mensen te raken die 

op één of andere manier dieren en/of het milieu onrechtmatig behandelen. 

Anderzijds zijn er ook milde organisaties die door middel van informatieverspreiding 

en sensibilisering de burgers willen aanzetten tot een milieubewust bestaan. 

Een organisatie zoals Greenpeace beschikt over heel veel knowhow in verband met 

het milieu. Ze publiceren geregeld onderzoekingen die ze zelf uitgevoerd hebben of 

die ze gesteund hebben. Zoals Stefaan Van Hecke aangaf in het interview, bezitten 

de milieuorganisaties schatten aan informatie. Deze informatie kan, mits er een 

goede samenwerking tot stand komt tussen milieuorganisaties en de overheid, een 

enorme steun betekenen bij het voeren van een milieubeleid. Er zijn initiatieven op 

dit vlak (cf. de milieuadviesraad) maar een intensievere samenwerking zou zeker een 

meerwaarde bieden in tijden van een ecologische crisis.  

De Sea Shepherds hebben als voornaamste methode het actief verhinderen van de 

walvisvaart en zeehondenjacht door op de frontlijn aanwezig te zijn. Ze 

rechtvaardigen hun acties, soms op het randje van het illegale, enerzijds vanuit hun 

ideologische overtuiging en anderzijds beroepen ze zich op het “World Charter for 

Nature”, dat stelt dat het ook milieuorganisaties de verplichting hebben het milieu te 

beschermen, daar waar deze bescherming niet door een overheidsinstantie 

verzekerd is (zoals in internationale wateren). 

Ik heb in hoofdstuk vier deze methoden uitgebreid besproken. De rol van 

milieuorganisaties in de strijd tegen milieucriminaliteit is groot. De organisaties 

hebben alle een gelijkaardige missie, ze willen de maatschappij bewust maken van 

het belang van een goed ecologisch systeem en van de noodzaak de levensstijl van 

de mens aan te passen. Ik verwijs hiervoor naar Braithwaite, die stelt dat het de taak 

van de maatschappij en van de sociale groepen is een maatschappelijk geweten te 

creëren. Op het gebied van een “groen” geweten is het net daar dat 

milieuorganisaties een enorme rol spelen. Zij zijn het die door hun acties burgers, 

bedrijven en politieke machthebbers alert maken voor bepaalde milieuproblemen. 

Een groen bewustzijn creëren in de samenleving betekent automatisch een 

preventieve werking in het kader van milieucriminaliteit. Er moet een besef komen 

dat de milieudestructie door de mens, door zijn levensstijl, moet stoppen. Wanneer 

handelingen van bedrijven die op één of andere manier repercussies hebben naar 
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het milieu toe, openlijk door milieuorganisaties worden afgekeurd, zorgt dit dankzij 

efficiënte mediapubliciteit voor een afkeuring vanuit de maatschappij. Zoals eerder in 

deze thesis is duidelijk gemaakt, worden er door milieuorganisaties wel degelijk 

successen geboekt op dit vlak.  

Laat het duidelijk zijn dat milieucriminaliteit een symptoom is. Een symptoom van een 

maatschappij met antropocentrische en kapitalistische fundamenten. 

Milieuorganisaties benaderen deze problematiek vanuit de bodem. Milieucriminaliteit 

is slechts een gevolg van de hebzucht van de mens, die er ingebakken zit door zijn 

eigen geschiedenis. De rol van milieuorganisaties is dan ook duidelijk: in de 

maatschappij een groen geweten „kweken‟. Bedrijven die dit groen geweten openlijk 

overtreden moeten worden geculpabiliseerd en publiekelijk worden gelaakt voor hun 

anti-ecologisch beleid. Milieunormen die niet gehandhaafd worden, moeten door de 

burgers desnoods zelf worden gehandhaafd (cf. Sea Shepherds). Verder is het ook 

belangrijk burgers aan te zetten tot het ontdekken van de natuur en hen te 

informeren over de ecologische dreiging die boven hun hoofd hangt.  

Anders stevenen we regelrecht af op een scenario “de laatste doet het licht uit”. 
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Bijlage 2 

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE REGULATION OF WHALING 

WASHINGTON, 2ND DECEMBER, 1946 

The Governments whose duly authorised representatives have subscribed hereto,  

Recognizing the interest of the nations of the world in safeguarding for future generations the great natural resources 
represented by the whale stocks;  

Considering that the history of whaling has seen over-fishing of one area after another and of one species of whale after another 
to such a degree that it is essential to protect all species of whales from further over-fishing;  

Recognizing that the whale stocks are susceptible of natural increases if whaling is properly regulated, and that increases in the 
size of whale stocks will permit increases in the number of whales which may be captured without endangering these natural 
resources;  

Recognizing that it is in the common interest to achieve the optimum level of whale stocks as rapidly as possible without causing 
widespread economic and nutritional distress;  

Recognizing that in the course of achieving these objectives, whaling operations should be confined to those species best able 
to sustain exploitation in order to give an interval for recovery to certain species of whales now depleted in numbers;  

Desiring to establish a system of international regulation for the whale fisheries to ensure proper and effective conservation and 
development of whale stocks on the basis of the principles embodied in the provisions of the International Agreement for the 
Regulation of Whaling, signed in London on 8th June, 1937, and the protocols to that Agreement signed in London on 
24th June, 1938, and 26th November, 1945; and  

Having decided to conclude a convention to provide for the proper conservation of whale stocks and thus make possible the 
orderly development of the whaling industry;  

Have agreed as follows:- 

Article I 

1. This Convention includes the Schedule attached thereto which forms an integral part thereof. All references to 
"Convention" shall be understood as including the said Schedule either in its present terms or as amended in 
accordance with the provisions of Article V. 

2. This Convention applies to factory ships, land stations, and whale catchers under the jurisdiction of the Contracting 
Governments and to all waters in which whaling is prosecuted by such factory ships, land stations, and whale 
catchers.  

Article II 

As used in this Convention:-  

1. "Factory ship" means a ship in which or on which whales are treated either wholly or in part;  
2. "Land station" means a factory on the land at which whales are treated whether wholly or in part;  
3. "Whale catcher" means a ship used for the purpose of hunting, taking, towing, holding on to, or scouting for whales;  
4. "Contracting Government" means any Government which has deposited an instrument of ratification or has given 

notice of adherence to this Convention.  

Article III 

1. The Contracting Governments agree to establish an International Whaling Commission, hereinafter referred to as the 
Commission, to be composed of one member from each Contracting Government. Each member shall have one vote 
and may be accompanied by one or more experts and advisers.  

2. The Commission shall elect from its own members a Chairman and Vice-Chairman and shall determine its own Rules 
of Procedure. Decisions of the Commission shall be taken by a simple majority of those members voting except that a 
three-fourths majority of those members voting shall be required for action in pursuance of Article V. The Rules of 
Procedure may provide for decisions otherwise than at meetings of the Commission.  



 
 

xvi 
 

3. The Commission may appoint its own Secretary and staff.  
4. The Commission may set up, from among its own members and experts or advisers, such committees as it considers 

desirable to perform such functions as it may authorize.  
5. The expenses of each member of the Commission and of his experts and advisers shall be determined and paid by 

his own Government.  
6. Recognizing that specialized agencies related to the United Nations will be concerned with the conservation and 

development of whale fisheries and the products arising therefrom and desiring to avoid duplication of functions, the 
Contracting Governments will consult among themselves within two years after the coming into force of this 
Convention to decide whether the Commission shall be brought within the framework of a specialized agency related 
to the United Nations.  

7. In the meantime the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall arrange, in 
consultation with the other Contracting Governments, to convene the first meeting of the Commission, and shall 
initiate the consultation referred to in paragraph 6 above.  

8. Subsequent meetings of the Commission shall be convened as the Commission may determine. 

Article IV 

1. The Commission may either in collaboration with or through independent agencies of the Contracting Governments or 
other public or private agencies, establishments, or organizations, or independently; (a) encourage, recommend, or if 
necessary, organize studies and investigations relating to whales and whaling; (b)collect and analyze statistical 
information concerning the current condition and trend of the whale stocks and the effects of whaling activities 
thereon; (c)study, appraise, and disseminate information concerning methods of maintaining and increasing the 
populations of whale stocks.  

2. The Commission shall arrange for the publication of reports of its activities, and it may publish independently or in 
collaboration with the International Bureau for Whaling Statistics at Sandefjord in Norway and other organizations and 
agencies such reports as it deems appropriate, as well as statistical, scientific, and other pertinent information relating 
to whales and whaling.  

Article V 

1. The Commission may amend from time to time the provisions of the Schedule by adopting regulations with respect to 
the conservation and utilization of whale resources, fixing (a) protected and unprotected species; (b) open and closed 
seasons; (c) open and closed waters, including the designation of sanctuary areas; (d) size limits for each species; (e) 
time, methods, and intensity of whaling (including the maximum catch of whales to be taken in any one season); (f) 
types and specifications of gear and apparatus and appliances which may be used; (g) methods of measurement; and 
(h) catch returns and other statistical and biological records.  

2. These amendments of the Schedule (a) shall be such as are necessary to carry out the objectives and purposes of 
this Convention and to provide for the conservation, development, and optimum utilization of the whale resources; (b) 
shall be based on scientific findings; (c) shall not involve restrictions on the number or nationality of factory ships or 
land stations, nor allocate specific quotas to any factory ship or land station or to any group of factory ships or land 
stations; and (d) shall take into consideration the interests of the consumers of whale products and the whaling 
industry.  

3. Each of such amendments shall become effective with respect to the Contracting Governments ninety days following 
notification of the amendment by the Commission to each of the Contracting Governments, except that (a) if any 
Government presents to the Commission objection to any amendment prior to the expiration of this ninety-day period, 
the amendment shall not become effective with respect to any of the Governments for an additional ninety days; (b) 
thereupon, any other Contracting Government may present objection to the amendment at any time prior to the 
expiration of the additional ninety-day period, or before the expiration of thirty days from the date of receipt of the last 
objection received during such additional ninety-day period, whichever date shall be the later; and (c) thereafter, the 
amendment shall become effective with respect to all Contracting Governments which have not presented objection 
but shall not become effective with respect to any Government which has so objected until such date as the objection 
is withdrawn. The Commission shall notify each Contracting Government immediately upon receipt of each objection 
and withdrawal and each Contracting Government shall acknowledge receipt of all notifications of amendments, 
objections, and withdrawals. 

4. No amendments shall become effective before 1st July, 1949. 

Article VI 

The Commission may from time to time make recommendations to any or all Contracting Governments on any matters which 
relate to whales or whaling and to the objectives and purposes of this Convention.  

Article VII 

The Contracting Government shall ensure prompt transmission to the International Bureau for Whaling Statistics at Sandefjord 
in Norway, or to such other body as the Commission may designate, of notifications and statistical and other information 
required by this Convention in such form and manner as may be prescribed by the Commission.  

Article VIII 
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1. Notwithstanding anything contained in this Convention any Contracting Government may grant to any of its nationals 
a special permit authorizing that national to kill, take and treat whales for purposes of scientific research subject to 
such restrictions as to number and subject to such other conditions as the Contracting Government thinks fit, and the 
killing, taking, and treating of whales in accordance with the provisions of this Article shall be exempt from the 
operation of this Convention. Each Contracting Government shall report at once to the Commission all such 
authorizations which it has granted. Each Contracting Government may at any time revoke any such special permit 
which it has granted.  

2. Any whales taken under these special permits shall so far as practicable be processed and the proceeds shall be 
dealt with in accordance with directions issued by the Government by which the permit was granted.  

3. Each Contracting Government shall transmit to such body as may be designated by the Commission, in so far as 
practicable, and at intervals of not more than one year, scientific information available to that Government with respect 
to whales and whaling, including the results of research conducted pursuant to paragraph 1 of this Article and to 
Article IV.  

4. Recognizing that continuous collection and analysis of biological data in connection with the operations of factory 
ships and land stations are indispensable to sound and constructive management of the whale fisheries, the 
Contracting Governments will take all practicable measures to obtain such data.  

Article IX 

1. Each Contracting Government shall take appropriate measures to ensure the application of the provisions of this 
Convention and the punishment of infractions against the said provisions in operations carried out by persons or by 
vessels under its jurisdiction. 

2. No bonus or other remuneration calculated with relation to the results of their work shall be paid to the gunners and 
crews of whale catchers in respect of any whales the taking of which is forbidden by this Convention.  

3. Prosecution for infractions against or contraventions of this Convention shall be instituted by the Government having 
jurisdiction over the offence.  

4. Each Contracting Government shall transmit to the Commission full details of each infraction of the provisions of this 
Convention by persons or vessels under the jurisdiction of that Government as reported by its inspectors. This 
information shall include a statement of measures taken for dealing with the infraction and of penalties imposed.  

Article X 

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratifications shall be deposited with the Government of the 
United States of America. 

2. Any Government which has not signed this Convention may adhere thereto after it enters into force by a notification in 
writing to the Government of the United States of America.  

3. The Government of the United States of America shall inform all other signatory Governments and all adhering 
Governments of all ratifications deposited and adherences received.  

4. This Convention shall, when instruments of ratification have been deposited by at least six signatory Governments, 
which shall include the Governments of the Netherlands, Norway, the Union of Soviet Socialist Republics, the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America, enter into force with respect to 
those Governments and shall enter into force with respect to each Government which subsequently ratifies or adheres 
on the date of the deposit of its instrument of ratification or the receipt of its notification of adherence.  

5. The provisions of the Schedule shall not apply prior to 1st July, 1948. Amendments to the Schedule adopted pursuant 
to Article V shall not apply prior to 1st July, 1949.  

Article XI 

Any Contracting Government may withdraw from this Convention on 30th June, of any year by giving notice on or before 
1st January, of the same year to the depository Government, which upon receipt of such a notice shall at once communicate it 
to the other Contracting Governments. Any other Contracting Government may, in like manner, within one month of the receipt 
of a copy of such a notice from the depository Government give notice of withdrawal, so that the Convention shall cease to be in 
force on 30th June, of the same year with respect to the Government giving such notice of withdrawal. 

The Convention shall bear the date on which it is opened for signature and shall remain open for signature for a period of 
fourteen days thereafter.  

THE PROTOCOL 

WASHINGTON, 19TH NOVEMBER 1956 

Protocol to the International Convention for the Regulation of Whaling Signed at Washington under date of December 2, 1946 

The Contracting Governments to the International Convention for the Regulation of Whaling signed at Washington under date of 
2nd December, 1946 which Convention is hereinafter referred to as the 1946 Whaling Convention, desiring to extend the 
application of that Convention to helicopters and other aircraft and to include provisions on methods of inspection among those 
Schedule provisions which may be amended by the Commission, agree as follows: 

Article I 
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Subparagraph 3 of the Article II of the 1946 Whaling Convention shall be amended to read as follows:  

"3. „whale catcher‟ means a helicopter, or other aircraft, or a ship, used for the purpose of hunting, taking, killing, towing, holding 
on to, or scouting for whales."  

Article II 

Paragraph 1 of Article V of the 1946 Whaling Convention shall be amended by deleting the word "and" preceding clause (h), 
substituting a semicolon for the period at the end of the paragraph, and adding the following language: "and (i) methods of 
inspection".  

Article III 

1. This Protocol shall be open for signature and ratification or for adherence on behalf of any Contracting Government to 
the 1946 Whaling Convention.  

2. This Protocol shall enter into force on the date upon which instruments of ratification have been deposited with, or 
written notifications of adherence have been received by, the Government of the United States of America on behalf 
of all the Contracting Governments to the 1946 Whaling Convention.  

3. The Government of the United States of America shall inform all Governments signatory or adhering to the 1946 
Whaling Convention of all ratifications deposited and adherences received.  

4. This Protocol shall bear the date on which it is opened for signature and shall remain open for signature for a period of 
fourteen days thereafter, following which period it shall be open for adherence.  
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Bijlage 6 

Uit: WEYLER, R., Deep Green: The Greenpeace Manifesto, [WWW] Greenpeace 

International: http://www.greenpeace.org/international/about/deep-green/deep-green-

special-1, [25/03/2010] 

Greenpeace Declaration of Interdependence, 1976 

"We have arrived at a place in history where decisive action must be taken to avoid a general 
environmental disaster. With nuclear reactors proliferating and over 900 species on the endangered 
list, there can be no further delay or our children will be denied their future. 

The Greenpeace Foundation hopes to stimulate practical, intelligent actions to stem the tide of 
planetary destruction. We are 'rainbow people' representing every race, every nation, every living 
creature. We are patriots, not of any one nation, state or military alliance, but of the entire Earth. 

It must be understood that the innocent word 'ecology' contains a concept that is as revolutionary as 
anything since the Copernican breakthrough, when it was discovered that the Earth was not the centre 
of the universe. Through ecology, science has embarked on a quest for the great systems of order that 
underlie the complex flow of life on our planet. This quest has taken us beyond the realm of traditional 
scientific thought. Like religion, ecology seeks to answer the infinite mysteries of life itself. Harnessing 
the tools of logic, deduction, analysis, and empiricism, ecology may prove to be the first true science-
religion. 

As suddenly as Copernicus taught us that the earth was not the centre of the universe, ecology 
teaches us that mankind is not the centre of life on this planet. Each species has its function in the 
scheme of life. 

Ecology has taught us that the entire Earth is part of our 'body' and that we must learn to respect it as 
much as we respect ourselves. As we love ourselves, we must also love all forms of life in the 
planetary system- the whales, the seals, the forests, and the seas. Ecological thought shows us a 
pathway back to an understanding of the natural world - an understanding that is imperative if we are 
to avoid a total collapse of the global ecosystem. 

Ecology has provided us with many insights. These may be grouped into three 'Laws of Ecology,' 
which hold true for all forms of life - fish, plants, insects, plankton, whales, and humans. These laws 
may be stated as follows: 

First Law of Ecology :All forms of life are interdependent. The prey is as dependent on the predator for 
the control of its population as the predator is on the prey for a supply of food. 

Second Law of Ecology: the stability (unity, security, harmony, togetherness) of ecosystems is 
dependant on diversity (complexity). An ecosystem that contains 100 different species is more stable 
than an ecosystem that has only three species. Thus the complex tropical rain forest is more stable 
than the fragile arctic tundra. 

Third Law of Ecology: all resources (food, water, air, minerals, energy) are finite and there are limits to 
the growth of all living systems. These limits are finally dictated by the finite size of the Earth and the 
finite input of energy from the sun. 

If we ignore the logical implications of these Laws of Ecology, we will continue to be guilty of crimes 
against the earth. We will not be judged by men for these crimes, but with a justice meted out by the 
Earth itself. The destruction of the Earth will lead, inevitably, to the destruction of ourselves. 

http://www.greenpeace.org/international/about/deep-green/deep-green-special-1
http://www.greenpeace.org/international/about/deep-green/deep-green-special-1
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So let us work together to put an end to the destruction of the Earth by the forces of human greed and 
ignorance. Through an understanding of the principles of ecology, we must find new directions for the 
evolution of human values and human institutions. Short-term economics must be replaced with 
actions based on the need for conservation and preservation of the entire global ecosystem. We must 
learn to live in harmony, not only with our fellow humans, but with all the beautiful creatures on this 
planet." 
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X, “International Laws & Charters”, Sea Shepherd Conservation Society, [WWW] 
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UN GA RES 37/7 

World Charter for Nature (1982) 

The General Assembly, 

Reaffirming the fundamental purposes of the United Nations, in particular the maintenance of international peace and security, 
the development of friendly relations among nations and the achievement of international cooperation in solving international 
problems of an economic, social, 

cultural, technical, intellectual or humanitarian character, 

Aware that: 

(a) Mankind is a part of nature and life depends on the uninterrupted functioning of natural systems which ensure the supply of 
energy and nutrients, 

(b) Civilization is rooted in nature, which has shaped human culture and influenced all artistic and scientific achievements, and 
living in harmony with nature gives man the best opportunities for the development of his creativity, and for rest and recreation, 

Convinced that: 

(a) Every form of life is unique, warranting respect regardless of its worth to man, and, to accord other organisms such 
recognition, man must be guided by a moral code of action, 

(b) Man can alter nature and exhaust natural resources by his action or its consequences and, therefore, must fully recognize 
the urgency of maintaining the stability and quality of nature and of conserving natural resources, 

Persuaded that: 

(a) Lasting benefits from nature depend upon the maintenance of essential ecological processes and life support systems, and 
upon the diversity of life forms, which are jeopardized through excessive exploitation and habitat destruction by man, 

(b) The degradation of natural systems owing to excessive consumption and misuse of natural resources, as well as to failure to 
establish an appropriate economic order among peoples and among States, leads to the breakdown of the economic, social and 
political framework of civilization, 

(c) Competition for scarce resources creates conflicts, whereas the conservation of nature and natural resources contributes to 
justice and the maintenance of peace and cannot be achieved until mankind learns to live in peace and to forsake war and 
armaments, 

Reaffirming that man must acquire the knowledge to maintain and enhance his ability to use natural resources in a manner 
which ensures the preservation of the species and ecosystems for the benefit of present and future generations, 

Firmly convinced of the need for appropriate measures, at the national and international, individual and collective, and private 
and public levels, to protect nature and promote international co-operation in this field, 

Adopts, to these ends, the present World Charter for Nature, which proclaims the following principles of conservation by which 
all human conduct affecting nature is to be guided and judged. 

I. GENERAL PRINCIPLES 

1. Nature shall be respected and its essential processes shall not be impaired. 

http://www.seashepherd.org/who-we-are/
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2. The genetic viability on the earth shall not be compromised; the population levels of all life forms, wild and domesticated, 
must be at least sufficient for their survival, and to this end necessary habitat shall be safeguarded. 

3. All areas of the earth, both land and sea, shall be subject to these principles of conservation; special protection shall be given 
to unique areas, to representative samples of all the different types of ecosystems and to the habitat of rare or endangered 
species. 

4. Ecosystems and organisms, as well as the land, marine and atmospheric resources that are utilized by man, shall be 
managed to achieve and maintain optimum sustainable productivity, but not in such a way as to endanger the integrity of those 
other ecosystems or species with which they coexist. 

5. Nature shall be secured against degradation caused by warfare or other hostile activities. 

II. FUNCTIONS 

6. In the decision-making process it shall be recognized that man's needs can be met only by ensuring the proper functioning of 
natural systems and by respecting the principles set forth in the present Charter. 

7. In the planning and implementation of social and economic development activities, due account shall be taken of the fact that 
the conservation of nature is an integral part of those activities. 

8. In formulating long-term plans for economic development, population growth and the improvement of standards of living, due 
account shall be taken of the long-term capacity of natural systems to ensure the subsistence and settlement of the populations 
concerned, recognizing that this capacity may be enhanced through science and technology. 

9. The allocation of areas of the earth to various uses shall be planned and due account shall be taken of the physical 
constraints, the biological productivity and diversity and the natural beauty of the areas concerned. 

10. Natural resources shall not be wasted, but used with a restraint appropriate to the principles set forth in the present Charter, 
in accordance with the following rules: 

(a) Living resources shall not be utilized in excess of their natural capacity for regeneration; 

(b) The productivity of soils shall be maintained or enhanced through measures which safeguard their long-term fertility and the 
process of organic decomposition, and prevent erosion and all other forms of degradation; 

(c) Resources, including water, which are not consumed as they are used shall be reused or recycled; 

(d) Non-renewable resources which are consumed as they are used shall be exploited with restraint, taking into account their 
abundance, their rational possibilities of converting them for consumption, and the compatibility of their exploitation with the 
functioning of natural systems. 

11. Activities which might have an impact on nature shall be controlled, and the best available technologies that minimize 
significant risks to nature or other adverse effects shall be used; in particular: 

(a) Activities which are likely to cause irreversible damage to nature shall be avoided; 

(b) Activities which are likely to pose a significant risk to nature shall be preceded by an exhaustive examination; their 
proponents shall demonstrate that expected benefits outweigh potential damage to nature, and where potential adverse effects 
are not fully understood, the activities should not proceed; 

(c) Activities which may disturb nature shall be preceded by assessment of their consequences, and environmental impact 
studies of development projects shall be conducted sufficiently in advance, and if they are to be undertaken, such activities shall 
be planned and carried out so as to minimize potential adverse effects; 

(d) Agriculture, grazing, forestry and fisheries practices shall be adapted to the natural characteristics and constraints of given 
areas; 

(e) Areas degraded by human activities shall be rehabilitated for purposes in accord with their natural potential and compatible 
with the well-being of affected populations. 

12. Discharge of pollutants into natural systems shall be avoided and: 

(a) Where this is not feasible, such pollutants shall be treated at the source, using the best practicable means available; 
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(b) Special precautions shall be taken to prevent discharge of radioactive or toxic wastes. 

13. Measures intended to prevent, control or limit natural disasters, infestations and diseases shall be specifically directed to the 
causes of these scourges and shall avoid averse side-effects on nature. 

III. IMPLEMENTATION 

14. The principles set forth in the present Charter shall be reflected in the law and practice of each State, as well as at the 
international level. 

15. Knowledge of nature shall be broadly disseminated by all possible means, particularly by ecological education as an integral 
part of general education. 

16. All planning shall include, among its essential elements, the formulation of strategies for the conservation of nature, the 
establishment of inventories of ecosystems and assessments of the effects on nature of proposed policies and activities; all of 
these elements shall be disclosed 

to the public by appropriate means in time to permit effective consultation and participation. 

17. Funds, programmes and administrative structures necessary to achieve the objective of the conservation of nature shall be 
provided. 

18. Constant efforts shall be made to increase knowledge of nature by scientific research and to disseminate such knowledge 
unimpeded by restrictions of any kind. 

19. The status of natural processes, ecosystems and species shall be closely monitored to enable early detection of degradation 
or threat, ensure timely intervention and facilitate the evaluation of conservation policies and methods. 

20. Military activities damaging to nature shall be avoided. 

21. States and, to the extent they are able, other public authorities, international organizations, individuals, groups and 
corporations shall: 

(a) Co-operate in the task of conserving nature through common activities and other relevant actions, including information 
exchange and consultations; 

(b) Establish standards for products and other manufacturing processes that may have adverse effects on nature, as well as 
agreed methodologies for assessing these effects; 

(c) Implement the applicable international legal provisions for the conservation of nature and the protection of the environment; 

(d) Ensure that activities within their jurisdictions or control do not cause damage to the natural systems located within other 
States or in the areas beyond the limits of national jurisdiction; 

(e) Safeguard and conserve nature in areas beyond national jurisdiction. 

22. Taking fully into account the sovereignty of States over their natural resources, each State shall give effect to the provisions 
of the present Charter through its competent organs and in co-operation with other States. 

23. All persons, in accordance with their national legislation, shall have the opportunity to participate, individually or with others, 
in the formulation of decisions of direct concern to their environment, and shall have access to means of redress when their 
environment has suffered damage or degradation. 

24. Each person has a duty to act in accordance with the provisions of the present Charter, acting individually, in association 
with others or through participation in the political process, each person shall strive to ensure that the objectives and 
requirements of the present Charter are met. 

  

 

 


