
 
 

   
 
 
 

HANDHAVING VAN ILLEGALE MILIEUSTROMEN: ELEKTRONISCH AFVAL EN HARDHOUT 

Datum: Vrijdag 21 juni 2013 (9u-14u) 

Locatie: Vlaams Parlement 

 

Goederen, kapitaal, mensen en informatie zijn verbonden in wereldwijde handelsstromen en 

netwerken. Deze globale handelsroutes zijn toegankelijk voor zowel legale als illegale goederen. De 

dunne grens tussen legaliteit en illegaleit is bijzonder relevant voor milieugoederen zoals 

elektronisch afval en hardhout. Binnen deze milieustromen balanceren bedrijven en overheden op 

het kruispunt van handel faciliteren en criminaliteit vermijden. Als knooppunten op deze 

handelsroutes zijn havens kwetsbaar voor criminele activiteiten. Zo zien we dat de haven van 

Antwerpen in het verleden als een hub voor milieucriminaliteit werd bestempeld. De centrale focus 

van dit seminar is de handhaving van illegale milieustromen, een interessant vraagstuk voor 

onderzoek en beleid. Meer in het bijzonder spitst deze studievoormiddag zich toe op de illegale 

handel in elektronisch afval en tropisch hardhout. 

Dr. Lieselot Bisschop, onderzoekster aan de Hogeschool Gent, onderzoeksgroep Governing and 

Policing Security (GaPS) zal op deze studievoormiddag de resultaten van haar doctoraatsstudie 

presenteren. In haar doctoraatsonderzoek nam Lieselot Bisschop transnationale milieucriminaliteit 

onder de loep. Ze onderzocht de illegale handel in elektronisch afval (e-waste) en in tropisch hout 

en in het bijzonder de trafiek tussen Europa en West- en Centraal-Afrika. Lieselot Bisschop 

analyseerde onder meer overheidsdocumenten en onderzoeksrapporten, deed 81 interviews met 

vertegenwoordigers van overheid, bedrijven, ngo’s en vakbonden, en verrichte veldonderzoek in de 

Antwerpse haven en in Ghana. De bevindingen uit beide case studies zullen op deze studiedag 

worden gepresenteerd. Lieselot Bisschop verdedigde haar doctoraat in de criminologische 

wetenschappen op 7 december 2012 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent. 

Promotoren waren Prof. dr. Tom Vander Beken en dr. Gudrun Vande Walle. 

Deze studievoormiddag is opgebouwd als een discussieforum. Na de presentatie door de inleider is 

telkens uitgebreid tijd voor discussie. Vier panelleden (overheid, bedrijf, maatschappelijke actor, 

academicus) geven er hun visie op de handhaving van deze milieustroom en er is ook ruimte voor 

discussie met het publiek. Door zowel overheden, de bedrijfswereld als maatschappelijke actoren 

samen te brengen is deze studiedag een weerspiegeling van het onderzoeksopzet. Door diverse 

perspectieven samen te brengen vertalen we de wetenschappelijke onderzoeksresultaten in een 

publiek debat met oog op het ondersteunen van de beleidsontwikkeling en -implementatie. 



 
 

   
 
 
 

PROGRAMMA 

9u-9u30 Ontvangst met koffie 

9u30-9u45 Algemene inleiding door dr. Gudrun Vande Walle (Ugent, HoGent) 

9u45-11u Workshop 1:  E-waste 

Presentatie door dr. Lieselot Bisschop (20min): Is it all going to waste? De 

illegale handel in elektronisch afval en de handhaving ervan. 

Reactie door elk van de panelleden en discussie met publiek:  

 Overheid: Bart Palmans (Dienst Leefmilieu, Natuur en Energie) 

 Bedrijf: Patrick Vandenbossche (Agoria) 

 NGO: Thomas Poelmans (WorldLoop) 

 Academicus: nog te bevestigen 

Moderator: Prof. dr. Marleen Easton (UGent, HoGent) 

11u-11u15 Koffiepauze 

11u15-12u30 Workshop 2: Tropisch hout 

Presentatie door dr. Lieselot Bisschop (20min): Go with the flows. De illegale 

handel in tropisch hardhout en de handhaving ervan. 

Reactie door elk van de panelleden en discussie met publiek:  

 Overheid: Frans Arijs en Pohl Denis (dienst CITES, FOD Volksgezondheid, 

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) 

 Bedrijven: Armand Stockmans (Houtimporteur  en Voorzitter  

hardhoutsectie European Timber Trade Federation) 

 NGO: Sabien Leemans (World Wildlife Fund) 

 Academicus: dr. Tim Boekhout van Solinge (Universiteit Utrecht) 

Moderator: Prof. dr. Marleen Easton (UGent, HoGent) 

12u30-12u45 Slotconclusie door Vlaams Parlementslid Dirk Peeters 

12u45-14u Broodjeslunch 

 

Inschrijving 

Deze studiedag (inclusief broodjeslunch) wordt u gratis aangeboden, maar inschrijven is verplicht. 

Zonder inschrijving is er geen toegang mogelijk tot de conferentiezaal in het Vlaams Parlement.  

Registreren kan tot 10 juni 2013 door te mailen naar lieselot.bisschop@ugent.be. Vermeld bij 

inschrijving a.u.b. uw naam, functie, organisatie, adres en telefoonnummer.  Lieselot laat u dan zo 

snel mogelijk weten of u effectief bent ingeschreven voor deze studievoormiddag. 

Bereikbaarheid Vlaams Parlement: http://www.vlaamsparlement.be/vp/contact/adres.html   
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