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Zeehavenpolitie doet onderzoek naar stinkschip 

 

Zeehavenpolitie René van Boxel | 10-10-2014  In de haven van Rotterdam 

kwam zondagavond een containerschip aan dat in Duitsland veel 

luchtvervuiling had veroorzaakt. Er werd met spoed door politie & justitie 

van Hamburg een internationaal rechtshulpverzoek gedaan aan 

Nederland. 

Het schip voer zaterdag weg uit Hamburg, waarna de politie daar meldingen 

kreeg van ongewoon veel overlast van vieze geur en rook. Bij een 

verzorgingshuis bij de haven zou zelfs het brandalarm zijn afgegaan en een 

restaurant meldde dat er roetdeeltjes op het meubilair en het eten op het terras 

waren neergedaald. 

Brandstofmonsters 

Toen het schip (dat onder Liberiaanse vlag vaart) in Rotterdam arriveerde, zijn 

milieuspecialisten van de Zeehavenpolitie aan boord gegaan. Ze 

hebben brandstofmonsters genomen om het zwavelgehalte te onderzoeken 

dat nu nog max.1% mag zijn, in 2015 wordt dat 0,1%.  

Verdachten gehoord 

De Duitse autoriteiten hadden aan de Nederlandse Zeehavenpolitie gevraagd 

om de kapitein van het schip te verhoren. Hij en de eerste machinist zijn als 

verdachten gehoord voor de ernstige milieuvervuiling in Hamburg. Aan boord 

van het zeeschip 'Yang Ming Utmost' werden ook de nodige 

scheepsdocumenten en scheepsjournalen gekopieerd.  

Technisch onderzoek 

Uit het technisch onderzoek aan boord bleek dat er een stoomleiding lek was 

gegaan tijdens het wegvaren in Hamburg waardoor de brandstof niet tot de 

vereiste temperatuur kon worden verwarmd. Er ontstond 'te koude' stookolie 

en dus een onvolledige verbranding in de hoofdmotor waardoor er roet uit de 

schoorsteen kwam. De defecte stoomleiding was tijdelijk gerepareerd, maar 

van de kapitein werd geëist dat hij de defecte stoomleiding permanent 

herstelde voordat hij de motor weer ging gebruiken. Toen dat gebeurd was, 

mocht YM Utmost haar weg vervolgen. 

Gerelateerd nieuws 

 Vies schip op weg naar Rotterdam 

 Stinkschip aangekomen in Rotterdamse haven 

 

Chemie-Pack 

schikt voor 4,2 

mln.  

NOS | 10-10-2014 
Chemie-Pack Moerdijk 

schikt voor 4,2 miljoen 

euro alle schadeclaims van 

overheden die in verband 

met de brand in 2011 zijn 

ingediend. 

De schade van de brand wordt geschat op 71 miljoen euro. De gemeente, 

provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, Rijkswaterstaat en 

Havenschap Moerdijk denken dat de schikking het maximaal haalbare is.  

Lees verder >>> 
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De politie heeft woensdag vijf 

verdachten aangehouden voor het 

illegaal vangen en verhandelen 

van beschermde inheemse en 

uitheemse vogels.  

Vier van de vijf verdachten zijn 

vrijdag voorgeleid bij de RC en 

blijven nog 14 dagen vastzitten, zo 

heeft het Openbaar Ministerie 

laten weten. 

 

Vijf aanhoudingen voor handel in beschermde vogels  

FP | 10-10-2014  Het gaat om een 72-jarige man, een 69-jarige man en een 49-jarige vrouw uit 

Helmond en een 59-jarige man uit Sint Pancras. Bij de doorzoekingen in de woningen van 

verdachten werden ruim 100 illegale beschermde inheemse en uitheemse vogels aangetroffen, 

waaronder een koppel zilveroornachtegalen. Een koppel van dit soort vogels kost zo’n 1000 euro in 

de verkoop. 

Daarnaast werden verboden vangmiddelen, geld, drie voertuigen, vogelringen, telefoons en computers 

in beslag genomen. In de woning in Helmond vond de politie een vuurwapen. Lees verder >>> 

 

Werkstraf voor handelaar in mortierbuizen  

  

Intranet | 16-10-2014  Het Team Milieu van de Eenheid Den Haag 

draaide eind 2013 het vuurwerkonderzoek ‘Callirhoe’. Dit onderzoek 

richtte zich op de internetverkoop van zogenoemde mortierbuizen, 

buizen van metaal of kunststof die specifiek zijn bedoeld om 

mortierbommen mee af te schieten.  

Na uitgebreid onderzoek op onder meer internet, lukte het de verdachte te 

traceren. Bij zijn aanhouding werden in de woning ongeveer 630 

mortierbuizen van verschillende diameters en lengtes aangetroffen. Ook 

werden zogenoemde pyrotechnische stoffen gevonden, stoffen waarmee 

vuurwerk kan worden gemaakt. Alles werd in beslag genomen. Later kon 

ook worden aangetoond dat de man goederen aan particulieren had 

verkocht. 

 

Vuurwerkverkopers doen babypijlen in de ban 

 

AD | 13-10-2014  Vuurwerkverkopers hebben besloten om de babypijlen rond de jaarwisseling niet 

meer te verkopen. 'We willen een voorbeeld stellen voor de branche,' zegt Frits Broks, één van de 

initiatiefnemers van de boycot. Hij is met de Rijswijkse Vuurwerkhal de grootste vuurwerkverkoper 

van Zuid-Holland.  

'Het is legaal vuurwerk maar er gebeuren te veel ongelukken mee. Je moet ze in de grond steken, maar 

veel jongelui schieten hele bossen vanuit hun hand waardoor ze alle kanten opvliegen.' 

Voor de prijs hoeven liefhebbers het niet te laten. Voor nog geen 2 euro krijg je 144 pijltjes. Broks: 'Het is 

een dumpartikel geworden.' Lees verder >>> 

 Lees ook: Slachtoffer blij met verbod: 'Dat pijltje vloog zo mijn oog in' 

 

Aandachtspunten voor een feestelijke jaarwisseling 2014-2015 

VNG | 08-10-2014  Om de overlast van vuurwerk verder te verminderen wordt het Vuurwerkbesluit 

aangepast. Streven is dat deze aanpassing op 1 december 2014 in werking treedt. Particulieren 

mogen vanaf dat moment enkel nog vuurwerk afsteken van 31 december 18.00 uur (thans 10.00 

uur) tot 1 januari 02.00 uur. Dit schrijft minister Opstelten in een brief.  

Deze brief is verstuurd aan gemeenten, ziekenhuizen, brandweer, politie en ambulancezorg geeft een 

overzicht. 

Thema’s die verder in de brief aan bod komen zijn: 

 Aanpak illegaal en zwaar vuurwerk 

 Veiligheid van werknemers met een publieke taak 

 Toepassing van bestuurlijke instrumenten. 

 Inzet van (super)snelrecht en ZSM-aanpak (Zo Selectief, Snel, Simpel, Slim, Samen Mogelijk) 

 Verhalen van schade aan gemeentelijke eigendommen 

Meer informatie 

Hieronder de brief van het ministerie van VenJ over de aandachtspunten rondom de jaarwisseling. 

 Brief jaarwisseling 2014-2015 (3 oktober 2014) 

 

Vuurwerkverkopers doen de babypijl 

in de ban.  

Het spotgoedkope vuurwerk levert zo 

veel ongelukken op dat het verboden 

zou moeten worden, vindt Belangen- 

vereniging Pyrotechniek Nederland, 

die de vuurwerkverkopers 

vertegenwoordigt. 

 

Een 25-jarige Eindhovenaar die in 

december vorig jaar door het Team 

Milieu van onze eenheid werd 

aangehouden omdat hij via internet 

mortierbuizen verhandelde, is 

dinsdag 14 oktober veroordeeld tot 

een werkstraf van 120 uur, 

subsidiair 60 dagen celstraf. 
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Houtfraude in Amazone  

 

Greenpeac.nl | 15-10-2014  Update 16 oktober: Vandaag heeft één van de grote Nederlandse 

houtverkopers, Stiho, middels een brief laten weten alle handel in de betreffende houtsoort stil te leggen 

en dus geen partijen meer van de frauderende Braziliaanse leverancier Rainbow aan te kopen. 

In mei van dit jaar toonden we al aan dat ondanks alle regels en systemen de roofbouw op de Amazone 

onverminderd doorgaat. In het huidige rapport: "Amazon's Silent Crisis: Night Terrors"maken we zichtbaar 

hoe dat er in de praktijk precies uitziet. Voor het eerst maakten we daarbij gebruik van gps-zenders, 

bevestigd aan houttrucks waardoor we de routes van hun houttransporten door het regenwoud van de 

deelstaat Pará ontdekten. Overdag reden deze vrachtwagens diep het regenwoud in om ‘s nachts vanaf 

illegale houtkampementen naar zagerijen te gaan. Moeiteloos wordt daarna gesjoemeld met documenten 

zodat het hout van legale afkomst lijkt. Lees verder >>> 

 Lees ook: Schaamteloze houtfraude in Amazone: klacht tegen Nederlandse bedrijven 15-10-2014 

Greenpeace Nederland dient vandaag een handhavingsverzoek in bij de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit (NVWA) voor drie Nederlandse bedrijven. Het gaat om Stiho, LTL Woodproducts en 

Rodenhuis Holding. Deze bedrijven kopen hout van een zagerij die volgens Greepeace betrokken is bij 

het witwassen van illegaal gekapt hout en sjoemelen met papieren. Greenpeace Brazilië onderzocht de 

zagerij door met zenders de routes van houttransporten in het regenwoud van de deelstaat Para te 

volgen. >>> 

 Lees ook: 'Illegaal Braziliaans hout op Nederlandse markt' 15-10-2014  

Drie Nederlandse bedrijven voeren hout in dat illegaal is gekapt in Brazilië. Dat meldt Greenpeace 

woensdag op basis van eigen onderzoek. De milieubeweging heeft de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit (NVWA) gevraagd om te handhaven. >>> 

 

Extra geld voor controleurs natuurgebieden  

 

Nu.nl | 14-10-2014  Er komt meer geld beschikbaar voor aanvullende opleidingen van buitengewone 

opsporingsambtenaren (boa's) die in natuurgebieden werken.  

De groene boa's zijn in dienst van particuliere organisaties die natuurparken beheren. De organisaties 

hadden bij de Tweede Kamer aan de bel getrokken om zorgen te uiten, onder meer over de toenemende 

milieucriminaliteit waarmee ze worden geconfronteerd. Zo wordt er vaker (drugs)afval gedumpt en bezitten 

stropers illegale wapens. 

Het is vooral aan de politie om dit te bestrijden. Maar voor een optimale aanpak van orde- en 

veiligheidsproblemen in natuurgebieden is het volgens Dijksma en Opstelten nodig dat de boa's en de 

politie goed samenwerken. 

 

Vaten met drugsafval in Zuid-Willemsvaart 

Nu.nl | 10-10-2014  De brandweer heeft vrijdag 9 vaten met elk tweehonderd liter chemische stoffen uit 

de Zuid-Willemsvaart bij Nederweert (Limburg) gehaald. Het gaat vermoedelijk om amfetamine-afval, 

maakte de politie bekend.  

Wie het drugsafval in het kanaal heeft gedumpt is onbekend. Of de vaten gelekt hebben, kon de politie nog 

niet zeggen. Een gespecialiseerd team van de politie gaat de vaten, de inhoud en herkomst onderzoeken. 

 

Politie zoekt dader(s) paardenmishandelingen 

Politie.nl | 17-10-2014  Best/Bakel - De dierenpolitie doet onderzoek naar diegenen die 

verantwoordelijk zijn voor twee mishandelingen van paarden.  

Getuigen worden verzocht zich te melden. 

Tussen zaterdagmiddag 11 en maandagmiddag 13 oktober werd een paard in een wei aan de Vleutstraat 

in Best mishandeld. In de nacht van maandag 13 op dinsdag 14 oktober gebeurde dat ook met een paard 

in een wei aan de Aarle-Rixtelseweg in Bakel. Beide dieren liepen door de mishandelingen zwaar letsel 

aan en rond de vagina op. Ze werden door dierenartsen behandeld aan hun verwondingen. De eigenaren 

deden aangifte. Lees verder >>> 

 Lees ook: Paarden mishandeld in Brabant 17-10-2014 NOS 

 Lees ook: "Paardenbeul heeft er verstand van" 

Zo'n tachtig paarden zijn het afgelopen jaar zwaar mishandeld in Nederland. Van de dader of 

daders is nog geen spoor.  

 

Man aangehouden voor visstroperij 

Politie.nl | 17-10-2014 Noordwest Fryslân - De politie heeft de afgelopen dagen in samenwerking 

met de toezichthouders van de Friese Hengelsportfederatie in Noordwest Fryslân op en rondom 

het water gecontroleerd. De controles waren specifiek gericht op visstroperij. Tijdens de actie werd 

een 39-jarige inwoner van Franekeradeel aangehouden op verdenking van overtreding van de 

Visserijwet en de Flora en Faunawet. 

Geen vergunning 

Achter de woning van de verdachte werden diverse fuiken aangetroffen en naar schatting 15 kilo levende 

wilde paling en 60 krabben. De man was niet in het bezit van een vergunning voor het mogen vissen op 

Opnieuw bewijst Greenpeace hoe 

makkelijk illegaal gekapt hout uit 

de Amazone in Nederland 

belandt. Met behulp van gps-

zenders en een duik in ‘officiële’ 

documenten onthulden we een 

fluorescerend spoor van fraude en 

illegaliteit naar houtzagerijen waar 

ook Nederlandse bedrijven van 

afnemen. 

Het kabinet trekt structureel meer 

geld uit voor opsporingsambtenaren 

die werken in natuurgebieden. 

Vanaf volgend jaar komt er 100.000 

euro bij, hebben minister Opstelten 

en staatssecretaris Dijksma 

toegezegd. Dat geld wordt onder 

meer gebruikt voor extra scholing 

van de Boa's.  
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paling en krab. Tegen hem werd proces-verbaal opgemaakt voor het illegaal vissen en het in bewaring 

hebben van een beschermde diersoort. Paling mag namelijk alleen met een speciale vergunning worden 

bevist en per ongeluk gevangen palingen dienen direct teruggezet te worden in hetzelfde water. 

Illegaal uitgezette beroepsvistuigen 

Naast de aanhouding werden tijdens de controles ook op verschillende plaatsen illegaal uitgezette 

beroepsvistuigen aangetroffen en in beslag genomen.Hoewel de actie hoofdzakelijk gericht was op het 

bestrijden van visstroperij werden onderweg ook diverse sportvissers gecontroleerd. Eén van hen viste 

met levend aas en dat is niet toegestaan. De visser kreeg hiervoor een bekeuring. 

 

Grootschalige milieucontrole in Noord-Limburg 

Politie.nl | 17-10-2014  Venlo / Venray - Donderdag is er in de gemeenten Venlo en Venray een 

grootschalige milieucontrole uitgevoerd. Het doel van de politie en haar netwerkpartners hiervan is 

om onder andere de handhaving van bijvoorbeeld groen- en dierenwetten te verzorgen en 

afvaldumpingen tegen te gaan. In totaal hebben 25 medewerkers van diverse instanties 

meegewerkt aan deze controle. 

De controle deed de politie in samenwerking met de Provincie Limburg - Groene Brigade, Rijkswaterstaat, 

Stichting het Limburgse Landschap en Wildbeheersing. De gehele dag zijn er controles uitgevoerd met 

name op (gevaarlijke) afvaltransporten. De controle is belangrijk om aantastingen van het milieu tegen te 

gaan en de daaraan verbonden risico's te voorkomen. Verschillende bekeuringen werden donderdag 

opgemaakt voor milieuovertredingen. 

Dumpafval 

Op diverse plaatsen werd dumpafval gevonden, waaronder ter hoogte van de Rijkel en de Berkenhutweg 

in Beesel. Ook is er een berg onafgedekte meststoffen aangetroffen op een terrein nabij de Rijksweg in 

Belfeld. Hierbij waren geen bodembeschermende voorzieningen aanwezig. 

Diverse bekeuringen 

Voor deze overtredingen zijn nadere onderzoeken ingesteld door de verschillende gemeenten. In de 

gemeente Gennep werd bij een bedrijf een verdachte dompelpomp aangetroffen die gebruikt kan worden 

voor het dumpen van afvalwater. Hiervoor stelt Rijkswaterstaat een nader onderzoek in. Ook onderzoeken 

zij een dumping van zwart zand vlakbij de Maas (Oude Veerstoep, Middelaar) samen met de politie. 

Verder zijn er drie bekeuringen opgemaakt voor het negeren van een geslotenverklaring van een 

bosgebied en een voor het negeren van een rood licht bij een spoorwegovergang. Een persoon die klein 

afval (karton) dumpte in het zuiden van Venlo werd op heterdaad betrapt. Hiervoor kreeg hij een 

bekeuring. De controle op de visserijwetgeving was positief. Zestien vissers waren namelijk in het bezit 

van de verplichte vispas en er werd bij geen enkele visser levend aas aangetroffen. 

 

Tientallen dieren in beslag genomen 

Politie.nl | 17-10-2014  Schimmert - Tijdens een gezamenlijke controle zijn donderdagavond enkele 

tientallen dieren in beslag genomen en overgebracht naar opvangcentra elders. 

Bij een controle van de dierenpolitie, NVWA en Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID) in een 

woning aan de Hoofdstraat werden ruim zestig dieren in ongeschikte huisvesting aangetroffen. Het betrof 

onder andere bosuilen, een schildpad, diverse otters, een aantal exotische eekhoorns en meerdere 

konijnen en muizen. Een dierenarts heeft de dieren ter plaatse medisch onderzocht, waarna ze zijn 

overgebracht naar enkele opvangcentra. 

De bewoner is niet aangehouden bij de controle, de zaak zal nader worden onderzocht door de 

betreffende instanties. De bewoner is een politiemedewerker, die als hobby de dieren hield. Daarom zal er 

door de Eenheid Limburg een intern onderzoek worden gestart. 

 

NIEUWSOVERZICHT 

AFVAL 

Enorm afvalstort van maffia blijft branden 13-10-2014 

In de buurt van Napels blijft een enorm afvalstort branden met giftige stoffen als gevolg. Het stort is 

in handen van de maffia. De lokale bevolking slaat opnieuw alarm. 

'De grond is vervuild, de mensen worden ziek, en wat we hier kweken is verdacht. De regering doet er niets 

aan', zegt Dario Natale (24) van Stop Biocidio.  

De actiegroep verstoorde dit weekend een internationaal congres in Napels, een congres over 

voedselzekerheid en milieubescherming naar aanleiding van Wereldvoedseldag op 16 oktober. 

De actie was gericht tegen het grootste afvalstort van Italië. Het bevindt zich tussen Napels en Caserta en is 

illegaal.  

De Camorra, de plaatselijke maffia, controleert de afvalhandel. Ze haalt al jaren miljoenen tonnen afval uit 

het industriële noorden en dumpt het hier. Vaak gaat het om toxisch materiaal. >>> 

Gemeente Moerdijk: 'Dumpen drugsafval is groot probleem' 10-10-2014 

Park Zwanenburg dumpplek 07-10-2014 

Exit afvalverbrandingsinstallaties? 06-10-2014 

 

ALLERLEI 

Staalproducent Nedstaal failliet 18-10-2014 

 

ASBEST 

Zelhem ruimt asbest op na windhoos 12-10-2014 

Asbest gevonden in puin op Driesprong in Breda 10-10-2014 

 

BODEM 

Bodemverontreiniging Doorn-Driebergen 10-10-2014 

Zorgen over gevolgen aardbevingen 09-10-2014 

 

BRZO 

ATM laat onafhankelijk onderzoek doen naar roet Moerdijk 17-10-2014 

 Roetdeeltjes Moerdijk komen van afvalbedrijf 16-10-2014 

 Onbegrip in Moerdijk over onduidelijke herkomst roetdeeltjes 10-10-2014 

 Zware metalen in roetdeeltjes Moerdijk 10-10-2014 
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http://www.nu.nl/binnenland/3899955/onbegrip-in-moerdijk-onduidelijke-herkomst-roetdeeltjes.html
http://www.nu.nl/binnenland/3899523/zware-metalen-in-roetdeeltjes-moerdijk.html


Overzicht van gebeurtenissen Chemie-Pack 10-10-2014 

DCMR: snellere boetes, consequenter 08-08-2014 

 

COVERGISTING 

Groen gas met een luchtje 

Gemeente Bernheze ernstig bezorgd over veiligheid Biogas Nistelrode 

 

DIERENWELZIJN 

PvdD: geef onverbeterlijke dierenbeulen levenslang houdverbod 16-10-2014 

Dijksma woedend op Brussel om rechtszaak dierproeven 16-10-2014 

 Nederland voor Europese rechter om dierproeven 16-10-2014 

Illegaal gestalde paarden in beslag genomen 16-10-2014 

Dierenpolitie neemt vele verwaarloosde dieren in bewaring 14-10-2014 

Kippen levend in brand gestoken in Leusden 13-10-2014 

Verwaarloosde pony uit Losser sterft ellendige dood 10-10-2014 

Eigenaren verhuizen en laten hond achter in schuur 08-10-2014 

 

DRUGS (AFVAL) 

Arrestatie na oprollen drugslaboratorium 15-10-2014 

Drie mensen opgepakt bij drugslab Tilburg 14-10-2014 

Verdachte jerrycans gevonden aan bospad in Buurse 12-10-2014 

Gemeente Moerdijk: 'Dumpen drugsafval is groot probleem' 10-10-2014 

 

EXPLOSIEVEN 

Bom Hilversum werd per toeval gevonden 13-10-2014 

 Straat Hilversum weer vrijgegeven 12-10-2014 

 'Zelfgemaakte bom gevonden in Hilversumse woonwijk' 11-10-2014 

Artikel in Blauw over onderzoek naar explosieven  

 

FLORA EN FAUNA 

Witte neushoornsoort sterft uit 18-10-2014 

Vraag naar hoorn neushoorn in Vietnam met 33% gedaald 17-10-2014 

Voortbestaan monarchvlinder ernstig bedreigd 16-10-2014 

Ook zoetwaterdieren ondervinden schade van plastic 15-10-2014 

Thailand blijft in ivoor handelen 15-10-2014 

 Thailand vreest boycot door illegale ivoorhandel 10-10-2014 

Irish man arrested in Frankfurt over sale of rhino horns after fine last year of €500k possession  

15-10-2014 

"Betrek lokale bevolking bij strijd tegen stroperij" 14-10-2014 

Tientallen dode zeehonden in Duitse Waddenzee 13-10-2014 

 Duitse dierenbeschermers vrezen zeehondensterfte in Waddenzee 13-10-2014 

Nieuwe zeenaaktslak in Oosterschelde ontdekt 12-10-2014 

Vissen verdwijnen uit tropische regio's 10-10-2014 

Levende olifant 76 keer meer waard dan dode 10-10-2014 

Noorwegen zit met radioactieve rendieren 10-10-2014 

Beschermde haringhaai nog steeds te koop bij Vlaamse vishandelaars 09-10-2014 

Te koop: 500 witte neushoorns (per 20 stuks) 08-10-2014 

Vervuiling is oorzaak van tumoren bij zeeschildpadden 02-10-2014 

 

FRAUDE | WITWASSEN 

Uber krijgt forse boete in Frankrijk voor frauduleuze bedrijfsvoering 17-10-2014 

Inval bij miljonair Van Gansewinkel wegens belastingfraude 16-10-2014 

Ontslag voor frauderende medewerker VGZ 16-10-2014 

Twintig invallen in Gelderland bij grote anti-witwasactie 14-10-2014 

 Meerdere arrestaties na politie-invallen in witwasonderzoek - Het Rheden Nieuws 

 Vier arrestaties bij anti-witwasactie - NOS 

Handelsregister voor 97 procent betrouwbaar 14-10-2014 

 'Rol voor handelsregister in aanpak fraude' 10-10-2014 

Illegale goksites beboet 10-10-2014 

Cel Satudarah-leden voor afpersing 10-10-2014 

Ieren gepakt met 19.000 euro witwasgeld 10-10-2014 

Stichting ALS geeft stelende ex-directeur aan 10-10-2014 

Van fraude verdachte fraudejager vervolgd en ontslagen 10-10-2014 

FIOD doet onderzoek naar witwassen en belastingfraude 07-10-2014 
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Dongenaar verdacht van miljoenenfraude 07-10-2014 

 

GEVAARLIJKE STOFFEN 

TNO kan schadelijkheid chemische stoffen voorspellen 

Spray verboden in Duitsland wegens schadelijke stoffen 

 

HANDHAVINGSPARTNERS 

NVWA treedt op tegen vissers in beschermd gebied 17-10-2014 

Inspectie ontdekt gesjoemel met etiketten groente en fruit 11-10-2014 

 

LANDBOUW |VEETEELT | VISSERIJ 

Dierenpartij bezorgd over landbouwgif 16-10-2014 

Zure oceanen zijn groot risico voor visserij 10-10-2014 

Boer en tuinder lopen groter risico op ontwikkelen longziekte COPD 

 

LUCHT 

Ernstigste smog in Peking in 8 maanden tijd 10-10-2014 

 

NATUUR EN MILIEU 

Greenpeace: reactor Petten moet direct dicht 18-10-2014 

RIJSWIJK - De kernreactor in Petten moet direct gesloten worden, vindt Greenpeace. Woordvoerder en 

campagneleider kernenergie Jorien de Lege zegt geschrokken te zijn door een reeks van 

veiligheidsincidenten. 

 Keer op keer problemen bij Petten NOS\ 

 'Kernreactor Petten was onveilig' Elsevier 

 

ONDERMIJNING | CORRUPTIE 

Oostenrijkse oud-Europarlementariër krijgt 3,5 jaar cel voor corruptie 13-10-2014 

Nederland - Ondermijning nog vaak onderschat 08-10-2014 

'Georganiseerde misdaad rukt op in topsport' 08-10-2014 

 

POLTIE | JUSTITIE 

Rechters oneens met kritiek Teeven over speciale straffen 16-10-2014  

 Teeven wil vaker speciale straf voor veelplegers 16-10-2014 

Korps schorst vijf inkoopmedewerkers 14-10-2014 (intranet) 

 Ook corruptie-affaire bij inkoop Defensie 16-10-2014  

 Politie stelt inkoopmedewerkers buiten dienst 14-10-2014  

 Inkopers politie weer in de fout 13-10-2014 

Openbaar Ministerie merkt partijen aan als verdachten in dakdrama Grolsch Veste 10-10-2014 

Kritiek strafrechtadvocaten op 'chaos' Openbaar Ministerie 10-10-2014 

 

TRANSPORT 

Uberpop-chauffeurs Amsterdam krijgen 1.500 euro boete 13-10-2014 

 Vier Uberpop-chauffeurs aangehouden in Amsterdam  12-10-2014 

37 voertuigen ingenomen bij verkeerscontrole hoofddorp 11-10-2014 

PvdA: minder inspectie van vrachtwagens door convenanten 07-10-2014 

 

VOEDSELVEILIGHEID 

Mogelijk miltvuur in rundvlees 10-10-2014 

NVWA: kans op gevaar heel erg klein 10-10-2014 

 

VUURWERK  

Politie zoekt getuigen vuurwerkincident in Tilburg 16-10-2014  

Branche inventariseert gevaarlijk vuurwerk 13-10-2014 

 Gevaarlijke babyvuurpijlen in de ban 13-10-2014 

Twee arrestaties voor drugs, wapens en vuurwerk 13-10-2014  

36 verdachten Kuip-vuurwerk voor de rechter 13-10-2014 

Japan breekt wereldrecord zwaarste vuurwerk 12-10-2014 

Werkstraf Nieuw-Lekkerlander voor illegaal vuurwerk 10-10-2014 

 

WATER 

Nieuwe vinding kan miljoenen mensen aan schoon drinkwater helpen 14-10-2014 

Ook schadelijk plastic in zoet water 14-10-2014 

Nederland wordt waterexpert van Wereldbank 12-10-2014 

Watervoorraad São Paulo op 5% 11-10-2014 
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