
 
 

 

NIEUWSBRIEF VVMA MEI 2022 
Bijlage; Toolbox VVMA Handreiking Hoe te handelen bij een strafrechtelijk onderzoek mei 2022 

 

NIEUWS UIT HET BESTUUR 

VVMA ook onbetwist een opleidingen specialist! Afgelopen twee maanden hebben we een aantal 

mooie initiatieven uitgerold op het vlak van kennisdeling.  

Er was een mooie opkomst op het project van de voormalige vetgasfabriek in Amersfoort. Diverse 

leden hadden één of meerdere personen afgevaardigd naar de locatie en de complexe (in-situ) 

sanering. Jong en oud, minder tot veel ervaring, een mooi gemixt gezelschap. Alle technische 

hoogstandjes alsmede de opgedane ervaringen en uitdagingen in dit project werden keurig 

toegelicht door bestuurslid Jan Henk Schuurman. Een project om trots op te zijn en fijn dat we als 

vereniging hier konden kijken.  

We kijken verder ook met veel genoegen terug om de sessies inzake de Japanse Duizendknoop. 

Verdeeld over twee sessies is terdege aandacht besteed aan het herkennen van deze wild 

woekerende exoot.  

Als je 

aandacht 

besteed aan 

bodem- en 

grondkwaliteit is de aanwezigheid van ‘JDK’ immers belangrijk. Het vertegenwoordigt (net zoveel als 
verontreinigende stoffen) een bepaalde minwaarde van je partij grond of bodem. Langzaam aan 

begint dit ook door te dringen tot handhavende instanties en hieraan leveren we als VVMA ook graag 

onze bijdrage. Beleid op dit vlak (en daarmee handhaving) lijkt ons essentieel in het kader van 

kwaliteitsborging van grondstromen. We werken op dit moment samen met VKB voor het opstellen 

van een bemonsterings- en analyseprotocol. Later in het jaar dus meer.   

Verder hebben we ook een nieuw lid die zicht heeft aangemeld. 

Een nieuwe partij maar wel een oude bekende. BAECX B.V. uit 

Kootwijkerbroek. Dit bedrijf is opgericht door Matthijs Bax en dat 

is een oude bekende binnen de VVMA. Mochten er bezwaren zijn 

tegen het lidmaatschap dan horen we dat graag.  

(https://www.baecx.nl/) 

 Verder vinden op dit moment nog gesprekken plaats met enkele overige geïnteresseerden. 

we hebben als VVMA besloten het lidmaatschap aan te gaan bij de NEN ‘Normcommissie 
Onderzoeksstrategie en veldwerk (Milieukwaliteit)’. Namens ons zal Rabbe Vedder daar aan gaan 
deelnemen en jullie op de hoogte houden wat daar allemaal speelt. 



 
 

 

Zie ook: https://www.nen.nl/normcommissie-onderzoeksstrategie-en-veldwerk  

Tot slot, graag nodigen we alle leden en begunstigers van harte uit voor onze volgende ALV op 29 

juni! Zie ook bijeenkomsten.  

COMMISSIE JURIDISHCE ONDERSTEUNING 

De commissie juridische ondersteuning heeft een toolbox “Hoe te handelen bij een strafrechtelijk 
onderzoek” opgesteld waarin een aantal tips staat als deze situatie zich voordoet; zie bijlage. Let wel: 
deze toolbox geeft geen oplossingen, wel een aantal tips. 

We zijn momenteel bezig om de toolboxen “Hoe te handelen bij een bodemsignaal” en “Hoe te 
handelen bij een last onder dwangsom” af te ronden. Zodra deze gereed zijn, zullen ook deze 
rondgestuurd worden. 

COMMISSIE OPLEIDINGEN 

De commissie opleidingen is het nieuwe jaar goed van start gegaan. Op 17 maart heeft een grote 

groep belangstellenden de projectlocatie Vetgasfabriek Amersfoort bezocht. Op 19 en 26 april 

hebben in totaal zo’n dertig deelnemers deelgenomen aan de cursus  “Herkennen en bestrijden 
Japanse Duizendknoop”. De organisatie zit niet stil, ook de komende maanden staan weer een aantal 
activiteiten op de agenda. Ook willen we ons wat meer gaan profileren op LinkedIn, waarover 

verderop meer. 

Projectbezoek bodemsanering Vetgasfabriek Amersfoort: 

Het was een mooie zonnige donderdagmiddag 17 maart in Amersfoort. In groepjes werden de 

aanwezigen rondgeleid door Jan Henk Schuurman en z’n collega’s van SUEZ. Gestart werd met de 
uitleg van de verontreinigingssituatie daar en de werking van het teeronttrekkings- systeem.  

Hierna volgde de rondleiding over het terrein. De interessante leerzame middag werd afgesloten met 

een drankje op het centrale deel van het terrein onder de stralende zon, waarbij nog ruimte was voor 

het stellen van vragen en het onderhouden van de contacten.  

De organisatie mocht enthousiaste reacties ontvangen over dit toch wel spraakmakende project met 

z’n specifieke aanpak. De projectbezoeken smaken naar meer. De opleidingscommissie gaat z’n best 
om meer van dit soort initiatieven te organiseren. 

     

Projectlocatie Piet Mondriaanplein Amersfoort 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nen.nl%2Fnormcommissie-onderzoeksstrategie-en-veldwerk&data=05%7C01%7C%7C42c1e4df0f3c4326396e08da34356138%7Ce18a42fc13fd4be59b2dad17f864e218%7C0%7C1%7C637879701122215456%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=C8soLiN7VhXhU%2FipFbDJP0fKQGNv6O71ukkF%2F%2BpgoVg%3D&reserved=0


 
 

 

 

Herkennen en bestrijden Japanse Duizendknoop (JDK) 

Op 19 en 26 april hebben een tweetal curusmiddagen “Herkennen en bestrijden Japanse 
Duizendknoop (JDK)” plaatsgevonden. Gestart is in Veghel waar MILON een mooie ruimte ter 

berschikking had gesteld. De tweede bijeenkomst was bij Van der Valk in Leusden.  

Theo Portgeijs van Natuur en Ruimte weet met zijn verhaal, aangevuld met honderden dia’s met 
voorbeelden van Japanse Duizendknoop en meer invasoten, de deelnemers van begin tot eind te 

boeien. Totaal hebben zo’n 30 deelnemers deelgenomen aan deze half-daagse cursus. Over een tijdje 

zal de commissie de behoefte voor een vervolg polsen. Hier gebruiken we dan de nieuwsbrief weer 

voor.  

     

Cursusmiddag “Herkennen en bestrijden Japanse Duizendknoop” bij MILON in Veghel 

 

Bedrijfsbezoek laboratoria: 

Zoals eerder gemeld in de nieuwsbrieven is de opleidingscommissie bezig met het organiseren van 

een bedrijfsbezoek aan een van Nederlands laboratoria.  

Momenteel wordt een programma uitgewerkt waarin is opgenomen het onderzoek en de analyse op 

microplastics en als tweede mooi actueel item aansluitend bij het vorige onderwerp, DNA analyses 

op Japanse Duizendknoop.  

 

Het bedrijfsbezoek zal ergens in mei – juni dit jaar georganiseerd worden. Meer hierover en hoe je je 

kunt opgeven volgt in de komende nieuwsbrief. Mocht je een vraag of onderwerp hebben die je 

graag behandeld zou willen zien vanuit het laboratoria-werkveld, stuur dan een mail naar 

administratie@vvma.nl. Wellicht kunnen we het meenemen in het programma. 

 

Opleidingscommissie levert input aan MBO opleiding tot gecertificeerd veldwerker bij Yuerta 

(voorheen Helicon Velp) 

mailto:administratie@vvma.nl


 
 

 

Zoals bekend levert commissielid Lennart Smoor namens VVMA input aan het cursus- programma 

van de nieuwe opleiding tot gecertificeerd veldwerker. Momenteel is hier niets over te melden. 

 

Opfriscursus Omgevingswet 

Geen nieuws. We houden je op de hoogte wanneer er weer iets te melden valt. We houden de 

berichtgeving omtrent de invoering van de Omgevingswet nauwlettend in de gaten. 

 

 

VVMA en LinkedIn  

Het Bestuur is voornemens actiever te worden op LinkedIn met berichten. Hiervoor is een 

bedrijfspagina op LinkedIn aangemaakt. Hiermee kunt u VVMA-berichten delen met uw netwerk. Dat 

kon voorheen niet met de versie die we tot voor kort gebruiken. Hiermee konden de berichten alleen 

gedeeld worden met de leden, de zogenaamde groepspagina. De groepspagina-versie blijven we 

gebruiken voor berichten die alleen voor de leden bestemd zijn. Delen van geposte berichten wordt 

gewaardeerd! 

Noteer in je agenda, leden en begunstigers, volgende ALV op 29 juni ! 

Nadere info volgt zo spoedig mogelijk. 

 

 



 
 
 

Handreiking strafrechtelijke onderzoeken, VVMA/JvE, Prinsenbeek 21 februari 2022 

Bijlage; 

Toolbox: Hoe te handelen bij een strafrechtelijk onderzoek? 
 
Leden van de VVMA kunnen geconfronteerd worden met al dan niet onverwachte bezoeken of vragen 
van toezichthouders en/of opsporingsambtenaren, bijvoorbeeld in geval van een incident of bij een 
(vermeende) overtreding van een BRL of bepaalde wettelijk voorschrift. Denk bijvoorbeeld aan 
telefonische vragen en bezoeken van ambtenaren van ILT, de Arbeidsinspectie, of 
opsporingsambtenaren.  
De (reikwijdte van) de bevoegdheden van de verschillende ambtenaren kunnen per instantie en per 
ambtenaar verschillen. 
 
Hieronder volgt een aantal algemene aandachtspunten voor contacten met 
opsporingsambtenaren in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.  
 
 
Algemeen 
 

• Informeer uw direct leidinggevende / directeur over telefonische vragen of bezoeken van 
opsporingsambtenaren; 

• Vraag bij telefonisch contact of het gaat om een vraag of bezoek in het kader van 
toezicht/controle of om een strafrechtelijk onderzoek; 

• Vraag bij telefonisch contact een zo specifiek mogelijke opgave van de informatie die de 
ambtenaren willen ontvangen en van degene(n) die zij willen horen: laat de verzoeker dit (zo 
mogelijk) op schrift stellen; 

• Vraag bij telefonisch contact of de vragen schriftelijk kunnen worden beantwoord door 
degene(n) die zij wensen te horen; 

• Ontvang in geval van een bezoek de ambtenaren in een aparte, lege spreekkamer; 

• Vraag alsdan naar de legitimatie van de ambtenaren (zij zijn verplicht die te tonen) en noteer 
namen en functies; maak indien mogelijk een kopie van de legitimatiebewijzen; 

• Vraag naar het doel en/of onderwerp van het bezoek en naar de wettelijke basis; 

• In geval van een strafrechtelijk onderzoek: 
- vraag of het bedrijf of u (of één van uw collega’s) als getuige of verdachte wordt 

gehoord; 
- vraag naar de verdenking; 
- vraag op welke periode/moment de verdenking ziet. 

• Indien het bedrijf terzake als getuige of verdachte wordt gehoord geef dan aan dat u daartoe 
zonder machtiging (volmacht) niet bevoegd bent; 

• Vraag aan de ambtenaren of een advocaat/bedrijfsjurist aanwezig mag zijn en of zijn/haar 
komst kan worden afgewacht;  

• Vraag zonodig uitstel van het bezoek of een termijn voor de te verlenen medewerking opdat u 
meer tijd heeft u over uw positie te laten informeren; 

 
Verhoor als getuige 
 

• Indien u door een opsporingsambtenaar als getuige bent opgeroepen, bent u niet verplicht te 
verschijnen; 

• U bent niet verplicht op vragen van een opsporingsambtenaar antwoord te geven. U mag –
zonder redenen op te geven - ook weigeren op bepaalde vragen antwoord te geven; 

• U kunt het verhoor in beginsel op eigen initiatief beëindigen en de verhoorlocatie verlaten; 

• Neem naar het verhoor geen stukken mee (deze kunnen in beslag worden genomen); 

• Realiseer u dat ook van uw opmerkingen buiten het verhoor om (bijv. bij de koffieautomaat) 
proces-verbaal kan worden opgemaakt; 

• Geef alleen op concrete vragen een concreet antwoord; 

• Verklaar alleen uit eigen wetenschap en/of ondervinding over zaken waarvan u zeker bent. 
Speculaties, conclusies en/of vermoedens zijn niet verstandig; 



 
 
 

Handreiking strafrechtelijke onderzoeken, VVMA/JvE, Prinsenbeek 21 februari 2022 

• Reageer niet op en verklaar niet over door derden gedane uitspraken en door derden 
afgelegde verklaringen; 

• Indien u zich iets niet (goed) kunt herinneren verklaar dat dan; denk aan de inmiddels 
beroemde uitspraak van premier Rutte “Ik heb hier geen actieve herinnering meer aan” 

• Van uw verklaring wordt een proces-verbaal opgemaakt. Laat uw verklaring per vraag en in 
uw woorden (zo letterlijk mogelijk) vastleggen; 

• Lees het proces-verbaal zelf zorgvuldig door; 

• Weiger uw handtekening onder uw verklaring te zetten indien u niet voor 100% met de tekst 
akkoord bent; 

• Vraag een afschrift van uw verklaring en de tijdens het verhoor aan u getoonde documenten 
(dit kan geweigerd worden). 

 
 
  
Verhoor als verdachte 
 

• Laat uw voorafgaand aan het verhoor altijd over uw (juridische) positie adviseren; 

• Als verdachte hebt u een zwijgrecht. U kunt nooit verplicht worden om een verklaring af te 
leggen. Indien u niets wenst te verklaren of een bepaalde vraag niet te beantwoorden dan is 
het raadzaam uw antwoord te beperken tot: “ik wens (op dit moment) geen verklaring af te 
leggen” of “ik wens (op dit moment) deze vraag niet te beantwoorden”; 

• Als verdachte bent u nooit verplicht om voor een verhoor door een opsporingsambtenaar te 
verschijnen en kunt u in beginsel hert verhoor op eigen initiatief beëindigen en de 
verhoorlocatie verlaten; 

• Indien u niet verschijnt of de verhoorlocatie wenst te verlaten, loopt u in bepaalde gevallen wel 
het risico dat u wordt aangehouden en in verzekering wordt gesteld;   

• Neem naar het verhoor geen stukken mee (deze kunnen in beslag worden genomen);  

• Leg geen verklaring af onder druk van “dreigementen” of ‘beloften’; 
• Realiseer u dat ook van uw opmerkingen buiten het verhoor om (bijv. bij de koffieautomaat) 

proces-verbaal kan worden opgemaakt; 

• Geef alleen op concrete vragen een concreet antwoord. Laat de vraag desgewenst herhalen 
en/of concretiseren. Geef in beginsel niet op eigen initiatief informatie; 

• Verklaar alleen uit eigen wetenschap en/of ondervinding over zaken waarvan u zeker bent. 
Speculaties, conclusies en/of vermoedens zijn niet verstandig; 

• Reageer niet op en verklaar niet over door derden gedane uitspraken en door derden 
afgelegde verklaringen; 

• Indien u zich iets niet (actief) kunt herinneren verklaar dat dan; 

• Van uw verklaring wordt een proces-verbaal opgemaakt. Laat uw verklaring per vraag en in 
uw woorden (zo letterlijk mogelijk) vastleggen. Verzoek om ook de vragen in het proces-
verbaal op te nemen; 

• Lees het proces-verbaal zelf zorgvuldig door; 

• Weiger uw handtekening onder uw verklaring te zetten indien u niet voor 100% met de tekst 
akkoord bent. Schrijf in dat geval op het proces-verbaal “deze tekst komt niet met mijn 
verklaring overeen”; 

• Vraag een afschrift van uw verklaring en de tijdens het verhoor aan u getoonde documenten 
(u hebt in beginsel recht op de stukken). 

 
 

_________________________________________________________ 
 
 
 
 


