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67. Straffeloos sanctioneren:  
een keuze voor de weg van de 
minste juridische weerstand?
Mr. drS. T. FuchS en Mr. d.P. hein

Al meer dan twintig jaar gebruikt de overheid het bestuurs(straf)recht als sanctiemiddel naast het strafrecht. 
Waar het strafrecht met heldere waarborgen omkleed is, roept het bestuurs(straf)recht nog de nodige vragen 
op. de opmars van het bestuurlijk sanctiestelsel gaat echter onverminderd door. in dit artikel gaan we in op 
de rechtsbescherming van subjecten bij toepassing van bestuurlijke sancties. Wij stippen hierbij met name 
de mogelijke rechtsongelijkheid aan wanneer de overheid (te veel?) keuzevrijheid heeft in het gebruik van de 
verschillende regimes en zien daarnaast vooral de rechtsonzekerheid als een zorgwekkende ontwikkeling. Wij 
adviseren daarom vaart te maken met de harmonisatie van boetestelsels.

1. inleiding

‘De verhouding tussen overheid en burger staat onder 
druk’, schreef Alex Brenninkmeijer in zijn afscheidsbij-
drage als Nationale Ombudsman.1 Hij doelde hiermee op 
het kille sanctiebeleid van de Nederlandse overheid op 
met name het gebied van verkeersovertredingen en sociale 
voorzieningen, zoals uitkeringen en studiefinanciering; 
een beleid dat de indruk wekt dat ieder vertrouwen in de 
(doorgaans) brave burger weg is.

Zoals Brenninkmeijer een signaal afgaf door te spreken 
over de ‘sanctiestaat’, vestigt Tom Barkhuysen in het 
verlengde hiervan in een uiterst helder blog terecht de 
aandacht op de vraag of de waarborgen waarmee het 
bestuurlijk sanctiestelsel is omkleed, wel afdoende zijn.2 De 
sanctiestaat an sich is niet waar Barkhuysen zich zorgen 
over maakt, maar wel de rechtsbescherming daarbinnen. 
Barkhuysen pleit ervoor de keuze tussen toetsing van een 
sanctie met inzet van het volledige waarborgenstelsel, de 
zogenaamde volle toets, dan wel voor een marginale en dus 
soepeler toetsing, te laten bepalen door de zwaarte van de 
sanctie, en niet door de vraag of de sanctie bestraffend is of 
herstellend, zoals nu gebruikelijk is. 

In deze bijdrage willen wij de aandacht vestigen op een 
derde element van zorg in de almaar uitdijende bestuurlijke 

1 SC Online 24 december 2013.
2 Blog, NJB 20 januari 2014.

sanctiestaat, namelijk op de zorgelijke ontwikkeling 
rondom de (mogelijk arbitraire) keuze voor, en diffuse 
verhouding tussen, het bestuurlijk sanctiestelsel en het 
strafrecht. Deels sluiten wij daarbij aan bij mr. Barkhuysen 
– ook wij stellen kritische vragen bij het onderscheid tussen 
punitieve en reparatoire sancties. Er kan immers in alle 
redelijkheid moeilijk worden volgehouden dat een flinke 
reparatoire sanctie, zoals de intrekking van een vergunning, 
voor de belanghebbende in effect niet punitief is in de zin 
van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
(‘EVRM’) wanneer gekeken wordt naar de gevolgen van 
deze sanctie. Een dergelijke sanctie brengt, zonder al te veel 
bemoeienis van een rechter, wellicht veel meer schade toe 
dan een bestuurlijke boete of een boete door de strafrechter 
opgelegd, terwijl die maatregel met minder waarborgen 
omkleed is. Bovendien kan een bestuurlijke boete in veel 
gevallen een veelvoud bedragen van een boete die op grond 
van het Wetboek van Strafrecht (‘Sr’) door de rechter kan 
worden opgelegd. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan 
de Mededingingswet waar wordt gewerkt met percentages 
van de omzet van de onderneming voor het bepalen van de 
hoogte van de op te leggen boete. 

Een en ander roept vragen op: ligt het gevaar nu dan ook 
op de loer dat vaker wordt gekozen voor het (reparatoir) 
bestuurlijk sanctiestelsel om de waarborgen waarmee het 
strafrecht is omgeven te omzeilen? Of, in het geval van een 
punitieve boete, om de maxima van art. 23 Sr rechts in te 
halen? En als dat zo is, gebeurt dit dan voornamelijk onder 
het mom van een efficiënt sanctierecht en verlichting van 
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Een flinke herstelsanctie brengt wellicht veel meer 
schade toe dan een bestuurlijke boete of boete 

door de strafrechter opgelegd, terwijl die maatregel 
met veel minder waarborgen omkleed is

de strafrechtketen, of omdat het gevoel heerst dat er harder 
‘aangepakt’ moet worden en dat (de strafmaxima van) het 
Wetboek van Strafrecht daartoe niet (meer) voldoet? En 
is de nu ontstane situatie nog te verdedigen ten opzichte 
van de beginselen van de rechtstaat en het EVRM? Denk 
aan rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, het una via-beginsel 
en equality in arms. Grote vragen, en in de bijkans niet 
te stuiten lijkende opmars van het bestuurlijk sanctiestelsel 
zijn dit punten van zorg. Immers, reeds in een beleidsreactie 
op een onderzoek naar de hoogte en wijze van berekening 
van geldboetes zegt de minister van Veiligheid en Justitie 
namens het kabinet (o.a.): ‘Meer eenheid in boetehoogtes 
acht het kabinet wenselijk in het belang van de rechtszeker-
heid van burgers.’3 Tijd voor wat constateringen.

2. Sancties en straffen: niet langer het primaat 
van het strafrecht

In 1994 schreef de commissie voor de toetsing van wet-
gevingsprojecten (ook commissie-Kortmann) een advies 
aan de minister van Justitie genaamd: Handhaving door 
bestuurlijke boeten. Daarin beschreef de commissie al haar 
voorkeur om bepaalde vergrijpen uit het strafrecht te halen 
en te voorzien van vaste boetebedragen. Zij verkoos dit 
systeem boven een systeem van duale handhaving door 
strafrecht en/of bestuursrecht waarbij slechts boetemaxima 
worden aangegeven. De Commissie sprak deze voorkeur 
uitdrukkelijk uit vanwege de rechtszekerheid.4

Sinds met name de invoering van de Vierde Tranche 
van de Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’) heeft de 
Nederlandse overheid naast het Wetboek van Strafrecht 
nog een instrument in handen om sanctionerend, zo u wil 
bestraffend, op te treden. Namelijk door middel van de 
bestuurlijke sanctie. 
Bestuurlijke sancties zijn neergelegd in art. 5:2 van de Awb, 
en als volgt gedefinieerd: ‘een door een bestuursorgaan 
wegens een overtreding opgelegde verplichting of onthouden 
aanspraak’. In de praktijk betreffen dit herstellende 
(reparatoire) sancties en bestraffende (punitieve) sancties. 
Een herstelsanctie is een bestuurlijke sanctie die strekt tot 
het geheel of gedeeltelijk ongedaan maken of beëindigen 
van een overtreding, tot het voorkomen van herhaling van 
een overtreding, dan wel tot het wegnemen of beperken 
van de gevolgen van een overtreding; hierbij valt te denken 
aan bestuursdwang, een last onder dwangsom en in 
sommige gevallen de intrekking van een vergunning. Een 
bestraffende sanctie is een bestuurlijke sanctie voor zover 
deze beoogt de overtreder leed toe te voegen, waarbij te 
denken valt aan de bestuurlijke boete en in sommige 
gevallen de intrekking van een vergunning.
In de memorie van toelichting bij de Vierde Tranche5 wordt 

3 Brief Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de voorzitter van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal van 17 december 2012, p. 3.

4 Mr. J.F.L. Roording, ‘Met beleid bestraffen’, in: ‘Digitale publicatiereeks 
Recht en Overheid’ 2011 (www.acwet.nl).

5 Kamerstukken 2003-2004, 29 072, nr. 3, p. 6.

gesteld dat de behoefte gevoeld werd om aan de overheid 
sanctionerende bevoegdheden toe te kennen, omdat men in 
bestuursrechtelijke verhoudingen met enige regelmaat terug 
moet vallen op regels uit een ander rechtsgebied. Dit omdat, 
nu het bestuursrecht redelijk jong is, er voor de invoer van de 
Vierde Tranche veel zaken nog niet geregeld waren, terwijl 
gebleken was dat sommige privaat- en strafrechtelijke regels 
minder geschikt zijn voor bestuursrechtelijke verhoudingen 
en onvoldoende rekening houden met (bijvoorbeeld) de 
machtsongelijkheid tussen burger en overheid. 
Expliciet genoemd in de memorie van toelichting is dat 
nodeloze verschillen tussen de rechtsgebieden voorkomen 
moeten worden (p. 7). Letterlijk staat er het volgende: 
‘Bestraffing door het bestuur in plaats van door de rechter 
vraagt een iets andere uitwerking op het niveau van de 
precieze regels, maar de dragende beginselen zijn dezelfde.’ 
Het gaat er in deze gevallen dus steeds over om het vinden 
van een evenwicht tussen enerzijds het geven van eigen, 
afwijkende regels voor het bestuursrecht waar dat nodig is, 
en anderzijds het aansluiten bij bestaande privaat- of straf-
rechtelijke regels waar dat mogelijk is. 
Maar hoe zit dat in de praktijk?
Bestraffende sancties voegen leed toe aan een individu; 
feitelijk net zoals sancties binnen het strafrecht dat doen. 
Het gaat hierbij om retributie. Herstelsancties zijn gericht 
op beëindiging van een illegale situatie, en zien niet toe op 
een normadressaat. Bovendien is het zo dat in geval van een 
punitieve sanctie er wel sprake moet zijn van verwijtbaar 
handelen van de kant van de overtreder; dit in tegenstelling 
tot de situatie bij de herstellende sanctie. 
Een belangrijk verschil tussen de twee sancties is dat bij de 
punitieve sanctie art. 6 lid 2 van het EVRM van toepassing 

is (er is immers sprake van een criminal charge), terwijl dat 
bij de herstelsanctie (meestal) niet het geval is; dit is ook de 
in Nederland heersende opvatting hoewel daar hier en daar 
recentelijk wat verandering in lijkt te komen.6 Als gevolg 
daarvan kent de herstelsanctie doorgaans slechts een 
marginale toets door de rechter, terwijl in het geval van een 
punitieve sanctie er sprake is van een integrale (volle) toets 
door de rechter, dus aan het evenredigheidsbeginsel van art. 
3:4 lid 2 Awb. Hierdoor is de rechtsbescherming bij een 
punitieve sanctie veel groter dan bij een herstelsanctie.
In dit licht is het belangrijk op te merken dat volgens de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
de ‘ernst en het effect’ van de sanctie op degene tegen 
wie de sanctie gericht is, in principe geen rol spelen bij 
de beantwoording van de vraag of er sprake is van een 

6 Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, ECLI:NL:RVS:2013:1643.
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punitieve sanctie.7 Dit is niet in lijn met wat het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens (‘EHRM’) over de 
punitieve sanctie zegt. Het Europees Hof sluit voor wat 
betreft de punitieve sanctie aan bij hoe het een criminal 
charge definieert, waarbij het kijkt naar 1) de nationaal-
rechtelijke indeling van de bepaling die de overtreding 
in kwestie definieert, 2) het werkelijke karakter van die 
overtreding, en 3) de aard en de zwaarte van de betrokken 
sanctie.8

Dus hoewel Nederland een punitieve sanctie wel ziet als 
een criminal charge, is het bij de beoordeling van de aard 
van een sanctie -punitief of reparatoir - wel iets meer rigide 
dan het Europese Hof, nu het alleen kijkt naar het doel van 
de sanctie, en niet naar het effect. Het gevolg hiervan is dat 

ingrijpende maatregelen, zoals het tijdelijk sluiten van een 
horecapand omdat in strijd met de vergunning gehandeld 
is, toegepast kunnen worden zonder dat een volle toets door 
een rechter noodzakelijk is. Echter, een tijdelijke sluiting is 
in effect een punitieve sanctie, omdat er uiteindelijk niet 
iets in de oorspronkelijke staat teruggebracht wordt. En 
juist de punitieve sancties moeten vol getoetst worden.

Een mooi voorbeeld van hoe Nederland en het EHRM 
tegen deze materie aankijken, is de situatie rondom het 
(tijdelijk) intrekken van de rijbevoegdheid. In Nederland 
kan dat bijvoorbeeld in de vorm van een bestuurlijke 
sanctie op basis van het alcoholslotprogramma. Omdat 
een rijbewijs een vergunning is, lijkt het intrekken hiervan 
een herstelsanctie.9 Het EHRM heeft dit echter in bepaalde 
omstandigheden als criminal charge en dus als bestraffende 
sanctie gezien.10 
Conclusie: de overheid heeft in bepaalde gevallen twee 
manieren om ongewenst gedrag te sanctioneren: via het 
strafrecht en via het bestuursrecht. Maar indien er keuze-
mogelijkheid is, wat zijn dan de voorwaarden om de ene 
ordening boven de andere te verkiezen? In een kabinetsnota 
over sanctiestelsels werd een indicatie gegeven11:
•	 normen waarvan de handhaving in concrete gevallen 

7 ABRvS 2 november 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU5402.
8 Zie bijvoorbeeld EHRM 2 sept. 1998, nr. 4/1998/907/1119 (Lauko) en 

bijvoorbeeld EHRM 13 december 2005, AB 2006/285 appl. nr. 73661/01 
(Nilsson v. Zweden).

9 A.R. Hartmann, ‘Over de grenzen van de Dogmatiek en into fuzzy law’, 
Maklu 2011, p. 10.

10 Bijvoorbeeld EHRM 13 december 2005, AB 2006/285 appl. nr. 73661/01 
(Nilsson v. Zweden), waarbij meer dan acht maanden zat tussen begaan 
van overtreding en beslissing tot intrekking, en de intrekking achttien 
maanden duurde.

11 Kamerstukken II 2005/2006, 29 849, nr. 30 onder 5.

niet kan worden overgelaten aan het initiatief van de 
(rechts)persoon wiens belang is geschonden, komen in 
aanmerking voor publiekrechtelijke handhaving: straf-
recht of bestuursrecht;

•	 strafrecht komt in ieder geval in aanmerking indien 
de aard van het strafbare feit, de ernst van de overtre-
ding, de samenhang met andere strafbare feiten of de 
behoefte aan een «opsporingsfase» met bijbehorende 
dwangmiddelen en opsporingsbevoegdheden daartoe 
aanleiding geeft;

•	 bestuursrecht komt in ieder geval in aanmerking in-
dien de overtreding eenvoudig is vast te stellen, er geen 
behoefte is aan een opsporingsfase met bijbehorende 
dwangmiddelen en opsporingsbevoegdheden en er geen 
zware straffen nodig zijn, ook niet ter afschrikking.

3. Keuzebeleid

In zijn brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer heeft 
de minister van Justitie in 2008 gesteld dat bij de keuze 
voor een sanctiestelsel de effectiviteit van de handhaving 
centraal staat.12 In zijn brief verwoordt de minister dat 
als volgt: 
‘Naast de effectiviteit in de zin van inzet van deskundigheid en ca-
paciteit ten behoeve van toezicht en sanctionerend optreden, is ook 
van belang de effectiviteit met betrekking tot de bevordering van 
de naleving.’

Het is evenwel zo dat in een ‘besloten context’ een voorkeur 
bestaat voor bestuursrechtelijke sanctionering, zo schrijft 
de minister voorts. Hij stelt hierover: 
‘Kenmerkend voor een besloten context is:
a) het bestaan van een gespecialiseerd bestuursorgaan dat men de 
uitvoering van zekere wetten is belast, en uit dien hoofde te maken 
heeft met een afgebakende doelgroep;
b) dat tussen dat orgaan en de doelgroep verbindingen zijn (vaak is 
er ook communicatie tussen beide) ter uitvoering van de wet of ten 
behoeve van het toezicht op de naleving van wettelijke bepalingen.’

De keuze tussen het strafrecht en het bestuursrecht is dus 
niet volledig arbitrair. De minister zegt daarover: 
‘Wat algemener geformuleerd is het strafrecht aangewezen als ver-
gaande inbreuken op de burgerlijke vrijheden aan de orde zijn, dan 
wel toepassing van ingrijpende onderzoeksbevoegdheden zoals het 
afluisteren van vertrouwelijke communicatie en infiltratie. Dergelijke 
bevoegdheden zijn nodig voor de opheldering van ernstiger crimina-
liteit en dienen omgeven te zijn met de strafvorderlijke waarborgen. 
Een grens voor de bestuursrechtelijke handhaving wordt daarmee 
gevonden in de ernst en de aard van de wetsovertreding. Hiermee 
is gesteld dat als de overtreding een zodanig aanzienlijke inbreuk 
maakt op de belangen van burgers en bedrijven, of een forse bedrei-
ging vormt voor het integere functioneren van (sectoren binnen) de 
samenleving, morele afkeuring met strafrechtelijke handhaving niet 
achterwege kan blijven, dat een reden vormt om (ook als sprake is van 
specifieke rechtsbetrekkingen), toch het strafrecht toe te passen.’13

12 Kamerstukken II 2008/2009, 31 700, nr. 69.
13 Idem, onder 4.

In de kabinetsnota over de uitgangspunten bij de 
keuze van een sanctiestelsel zijn wel criteria  
neergelegd voor de keuze tussen bestuursrechtelijk  
sanctioneren en strafrechtelijk sanctioneren; er blijft 
wel discretionaire bevoegdheid
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Stroomlijning?
Zoals hiervoor betoogd, zijn er in de kabinetsnota uit 2008 
over de uitgangspunten bij de keuze van een sanctiestelsel 
wel criteria neergelegd voor de keuze tussen bestuursrech-
telijk sanctioneren en strafrechtelijk sanctioneren; er blijft 
wel discretionaire bevoegdheid.14 Echter, deze nota is een 
hulpmiddel voor de wetgever en derhalve in eerste instantie 
geschreven voor nieuwe wetgeving. De uitvoering van 
reeds bestaande wetgeving laat nog steeds een verbrokkeld 
beeld zien en bovendien ontbeert het systeem nog altijd 
duidelijke richtlijnen met betrekking tot straftoemeting. 
Omdat de noodzaak tot stroomlijning van de hoogte 
van boetes sterker gevoeld wordt naarmate er meer 
mogelijkheid bestaat tot handhaving via het bestuursrecht 
(juist omdat de bestuurlijke boetes veel hoger kunnen 
zijn dan een strafrechtelijke boete), heeft de minister van 
Justitie en Veiligheid in 2011-2012 opdracht gegeven tot 
een onderzoek naar de hoogte en wijze van de berekening 
van geldboetes in het bestuursrecht en het strafrecht en op 
welke wijze daarin meer eenheid kan worden gebracht.15

onderzoek in opdracht van het wodc
Het rapport ‘Referentiekader geldboetes, Verslag naar 
het onderzoek naar de hoogte en wijze van berekening 
van geldboetes in het bestuursrecht en het strafrecht’ 
is in januari 2012 gepresenteerd. Hierin worden twee 
conclusies getrokken, te weten dat er in het bestuursrecht 
en in het strafrecht sprake is van dezelfde strafmaatbepa-
lende factoren (namelijk de aard van de overtreding, de 
aard van de overtreder, het behaalde profijt, het herstel van 
de gevolgen en de recidive) en dat de strafmaatbepalende 
factoren om soms niet verklaarbare redenen, verschillend 
worden uitgelegd, hetgeen leidt tot rechtsonzekerheid. Dit 
klemt temeer nu er in de hiervoor genoemde kabinetsnota’s 
wel gesproken werd over het belang van stroomlijning 
tussen sancties (en dan met name boetes) binnen het 
bestuursrecht en het strafrecht, maar er hiertoe nog geen 
richtsnoeren bestaan. 
De belangrijkste aanbevelingen die gegeven worden in het 
rapport zijn als volgt:
•	 flexibiliseer het hoogste boetemaximum in het strafrecht, 

zodat beter recht kan worden gedaan aan de grote lu-
crativiteit van bepaalde overtredingen. De huidige be-
perkingen van art. 23 Sr hoeven dan op zich geen reden 
meer te zijn om te kiezen voor een bestuurlijke boete;

•	 sluit voor de maximale hoogte van bestuurlijke boetes 
aan bij de strafrechtelijke boetecategorieën van art. 23 Sr;

•	 besteed bij de bepaling van boetehoogtes in wetgeving 
stelselmatig aandacht aan de strafmaatbepalende facto-
ren en aan de vormgeving. 

Op 17 december 2012 scheef de huidige minister van 
Veiligheid en Justitie een brief aan de voorzitter van de 
Tweede Kamer, waarin hij het kabinetsbeleid verwoordt 

14 Kamerstukken I 2008/2009, 31 700, nr. 69.
15 Dit onderzoek is in opdracht van het WODC uitgevoerd door de Univer-

siteit Groningen.

naar aanleiding van voornoemd onderzoek16. 
De minister onderkent de noodzaak van een uniformer, 
en daarmee rechtvaardiger, boetesysteem dat beter kan 
bijdragen aan een efficiënte rechtshandhaving en bovendien 
de rechtszekerheid dient. Ook in de brief van de minister 
valt namelijk te lezen dat zich nog opmerkelijke verschillen 
voordoen die ‘moeilijk uit te leggen zijn’17. Ook, zo stelt de 
minister, moeten de keuzes die wetgever en beleidsmakers 
maken, gebaseerd zijn op objectieve gronden en: ‘niet 
worden bepaald door min of meer toevallige verschillen in 
wettelijke boetehoogte’.18

Dat klinkt redelijk en dat is het ook. Geen willekeur, 
keuzes voor een van de twee boetestelsels moeten goed 
gemotiveerd en begrijpelijk zijn en er moet recht gedaan 
worden aan de rechtszekerheid zonder de efficiënte rechts-
handhaving uit het oog te verliezen.

Daarbij moet wel aangetekend worden dat de minister niet 
opteert voor een zo groot mogelijke eenheid zonder meer, 
maar meer voor eenheid in diversiteit. Er dient, aldus de 
minister, ruimte te zijn voor differentiatie en diversiteit. 
Met name wordt gewezen op de redelijke maatstaf om het 
boetebedrag te laten aansluiten bij bijvoorbeeld het ten 
onrechte bespaarde bedrag (in geval van een fiscaal vergrijp) 
of de behaalde omzet van een onderneming (Mededingings-

wet). Voor deze bestuurlijke boetestelsels vindt de minister 
dat aansluiting bij art. 23 Sr niet in de rede ligt.19

Echter, als algemeen referentiekader acht het kabinet de 
aansluiting van bestuurlijke boeteregelingen bij de boeteca-
tegorieën van art. 23 Sr een goed uitgangspunt, waarbij wel 
de mogelijkheid moet kunnen bestaan voor de wetgever om 
in bijzondere gevallen ook gemotiveerd te kunnen kiezen 
voor van art. 23 Sr afwijkende bedragen.20 Het kabinet zou 
voornemens zijn om dit uitgangspunt neer te leggen in de 
‘Aanwijzingen voor de regelgeving’21, zo schreef de minister 
in voornoemde brief. 

Stand van zaken
Op 5 maart 2014 is er een overleg geweest in de vaste 
commissie voor Veiligheid en Justitie over de geldboetes 

16 Brief Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de voorzitter van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal van 17 december 2012, p. 3.

17 Idem.
18 Idem.
19 Idem, p. 4.
20 Idem, p. 5 en p. 6.
21 In paragraaf 4.9 die over sancties gaat.

De minister onderkent de noodzaak van een  
uniformer, en daarmee rechtvaardiger,  

boetesysteem dat beter kan bijdragen aan een  
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rechtszekerheid dient
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in het strafrecht en het bestuursrecht. Echter, tot concrete 
wetswijzigingen of aanpassing van wettelijke normen is 
men nog niet gekomen. 

Feit is nu, anderhalf jaar na de beleidsreactie naar 
aanleiding van het genoemd rapport van de minister aan 
de Tweede Kamer, dat we moeten concluderen dat een en 
ander nog niet in de ‘Aanwijzingen voor de regelgeving’ 
terechtgekomen is, en dat aan de uniformiteit niet veel is 
veranderd. Noch het richtsnoer bestaat, noch de flexibele 
hoogte van het boetemaximum. Dat betekent dat nog 
steeds forse verschillen kunnen bestaan tussen de hoogte 
van bestuurlijke en strafrechtelijke boetes en dat duidelijke 
criteria ter motivering van een bepaalde keuze nog 

altijd ontbreken, terwijl een aanzienlijke discretionaire 
bevoegdheid bestaat tot kiezen voor een bepaalde vorm 
van handhaven. Dit zal niet alleen tot vragen kunnen 
leiden, maar hier ligt ook het risico van rechtsongelijkheid 
en willekeur op de loer. 

Het aantal bijzondere wetten dat specifieke regels geeft 
voor verschillende (bestuursrechtelijke) sancties is te groot 
om in het bestek van dit artikel bij stil te staan. Echter, een 
arbitraire greep uit deze lijst leert dat een keuze tussen de 
twee sanctiestelsels grote (financiële) gevolgen kan hebben 
voor betrokkenen. 
Art. 57 van de Mededingingswet maakt het mogelijk dat 
tot 10% van de omzet van het voorafgaande boekjaar 
wordt opgelegd aan de overtredende onderneming. 
Hiermee wordt het mogelijk een veelvoud van het 
strafmaximum van art. 23 Sr op te leggen aan frauderende 
bedrijven. Niettemin kent het Wetboek van Strafrecht 
art. 328bis. Hoewel dit artikel weinig van stal gehaald 
wordt voor ondernemingen, behelst het feitelijk het 
hiervoor genoemde kartelverbod. Echter, de maximale 
boete hierop is een boete van de vijfde categorie – die kan 
aanzienlijk lager uitvallen dan 10% van de omzet. Kiezen 
voor de bestuurlijke sanctie is dus voor de overheid vaak 
lucratiever, terwijl de betrokkene geen keuzevrijheid heeft 
onder welke sanctie hij zou kunnen vallen.
Ditzelfde is het geval bij de Wet marktordening gezond-
heidszorg (art. 87). De maximale boete voor het onjuist 
doorgeven van gegevens aan de Zorgautoriteit bedraagt 
€ 10 miljoen. Dat is iets anders dan de boete van de vijfde 
categorie (€ 76.000) die als maximum wordt genoemd bij 
valsheid in geschrift (art. 225 Sr e.v.).

Keuzevrijheid voor een stelsel heeft niet alleen gevolgen 
voor de hoogte van een boete; het kan ook onredelijke 
gevolgen hebben voor de rechtspositie van betrokkenen. Dit 

is het geval bij de Bibob-procedure (Wet bevordering inte-
griteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Immers, 
in plaats van het afwachten van een langdurig strafrechte-
lijk onderzoek dat al dan niet iets gaat opleveren, kan het 
bestuursorgaan simpelweg naar aanleiding van een Bibob-
onderzoek een vergunning intrekken. Een zware maatregel 
die door de betreffende onderneming gevoeld zal worden 
als (bestraffende) sanctie, terwijl dit een herstellende be-
stuursmaatregel is die door de rechter niet ten volle hoeft 
te worden getoetst. Intrekken van een vergunning is een 
herstellende sanctie waarbij de rechtsbescherming wezenlijk 
anders is dan in het strafrecht of bij een punitieve sanctie. 

4. conclusie: twintig jaar ploeteren

Al meer dan twintig jaar, vanaf de Wet Mulder uit 1989, is 
de overheid aan het zoeken naar manieren om ongewenst 
gedrag niet alleen via het strafrecht te sanctioneren, maar 
ook via het bestuursrecht. Al ten minste twintig jaar is 
bekend dat de rechtszekerheid daarbij een element is 
waarmee rekening gehouden dient te worden. Immers, 
zoals reeds gezegd, had de commissie-Kortmann dit heikele 
punt al in 1994 direct aangegeven. 

Het advies van de commissie-Kortmann uit 1994 is niet 
onverkort opgevolgd, maar desalniettemin is vanaf die tijd 
de bestuurlijke boete begonnen aan een ongekende walk of 
fame door het ordeningsrecht. Het leek de ideale oplossing 
voor een enorm capaciteitsprobleem bij het Openbaar 
Ministerie (‘OM’), waarbij in één klap ook het probleem 
van een gebrek aan deskundigheid op bepaalde specifieke 
gebieden bij het OM werd opgevangen. Daarnaast kon met 
de bestuurlijke boete op eenvoudige wijze het maximum 
van art. 23 Sr worden ontdoken. Dat kwam van pas, want 
bij velen leefde het gevoel dat het maximum van art. 23 
Sr geen recht deed aan de soms zeer lucratieve vergrijpen 
binnen het economisch strafrecht en dat dit maximum 
daardoor te weinig afschrikwekkende werking had. 

Nu, twee decennia later, moeten we helaas concluderen dat 
ondanks de opmars van de bestuurlijke sanctie de destijds 
geuite hoop naar meer eenheid en inzichtelijkheid nog 
altijd een wens is en geen realiteit. 

Pijnpunten
Twee pijnpunten zijn onzes inziens met name nog altijd 
actueel. Ten eerste de stelling, door mr. Barkhuysen ook 
reeds opgeworpen, dat het sedert de invoering van de 
Vierde Tranche Awb aangehouden criterium punitief 
versus herstellend (lees: bestuurlijke boete versus andere 
bestuurlijke sanctie) niet meer de motivering kan dragen 
voor de keuze of een sanctie al dan niet door de rechter 
ten volle getoetst dient te worden. In de toetsing zou juist 
gekeken moeten kunnen worden naar de ernst van de 
overtreding, de impact van de voorgenomen sanctie en de 
belangen van degene aan wie de sanctie wordt uitgedeeld. 
Vele herstellende sancties worden gevoeld als uitermate 
punitief en zijn dat in hun feitelijke uitwerking ook. 

Keuzevrijheid voor een stelsel heeft niet alleen  
gevolgen voor de hoogte van een boete; het kan 
ook onredelijke gevolgen hebben voor de  
rechtspositie van betrokkenen
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Desalniettemin wordt de mate van rechtsbescherming aan 
dit onderscheid opgehangen. Nu de rechtsbescherming bij 
een punitieve sanctie groter is dan bij een herstelsanctie, 
terwijl de nadelige effecten van een herstelsanctie groter 
kunnen zijn dan die van een punitieve sanctie, is het aan-
bevelenswaardig als de rechter beide sancties aan dezelfde 
rechtswaarborgen kan toetsen.

Het hiervoor reeds genoemde open of gesloten stelsel, zoals 
voorgesteld in de kabinetsnota van 2008, geeft een aanzet 
tot een nieuw meer uniform criterium, maar is nog steeds 
niet zonder haken en ogen. Ook bij dit stelsel is het immers 
van uitermate groot belang dat goed gemotiveerd wordt. 
Met andere woorden: het dient helder en inzichtelijk 
te zijn langs welke lijnen de beslissingen lopen voor het 
ene of andere stelsel en daarnaast op basis van welke 
criteria de hoogte van de boetes wordt vastgesteld. En 
dat is meteen het tweede pijnpunt. Namelijk het feit dat 
sedert de beleidsreactie op het meer dan twee jaar geleden 
gepresenteerde rapport op dat vlak niets is gebeurd. Niet 
om meer eenheid en uniformiteit te bewerkstelligen en 
niet om criteria uit te werken die inzichtelijk maken hoe 
de strafmaxima berekend worden in het straf- en het 
bestuursrecht. Het ontbreekt nog altijd aan voldoende 
rechtszekerheid. 

Het is natuurlijk zo dat in verschillende nieuwe wetten 
richtlijnen worden opgenomen voor handhaving via 
bestuursrecht of strafrecht. Een voorbeeld is de nieuwe 
richtlijn strafvordering Arbeidsomstandighedenwet en 
de bijbehorende Aanwijzing die vanaf 1 april 2014 van 
kracht zijn. 
Voor strafrechtelijke handhaving wordt aansluiting gezocht 
bij de boetebedragen uit het bestuursrecht. De Arbeidsom-
standighedenwet (‘Arbowet’) wordt voor een groot deel be-
stuursrechtelijk gehandhaafd. Slechts nog enkele ernstige 
overtredingen worden via het strafrecht afgedaan. 
Dit is precies in lijn met wat de minister in 2008 al in zijn 
brief aan de Kamer schreef, namelijk dat de grens voor be-
stuursrechtelijke handhaving wordt gevonden in de ernst 
en de aard van de overtreding. Morele afkeuring via het 
strafrecht is dan nodig. 

In de Arbowet zelf wordt aansluiting gezocht bij de boe-
tecategorieën van art. 23 Sr. Op grond van art. 34 lid 3 
Arbowet kan bij overtredingen een boete worden opgelegd 
van ten hoogste het bedrag van de vijfde categorie zoals 
bedoeld in art. 23 Sr.22 Echter, in de daaropvolgende leden 
van het artikel worden verzwarende omstandigheden 
genoemd op grond waarvan het bedrag met 100% en soms 
zelfs met 200% kan worden verhoogd. Deze verzwarende 
omstandigheid is voornamelijk recidive. Dus indien er 
sprake is van recidive, in sommige gevallen zelfs tot tien 
jaar terug, kan het boetebedrag verhoogd worden. Vermel-

22 En in een enkel geval kan op grond van art. 34 lid 4 Arbowet het bedrag 
zelfs oplopen tot ten hoogste het bedrag van de zesde categorie art. 23 
Sr.

denswaardig is ook dat in lid 11 staat dat de beroepsrechter 
in afwijking van art. 8:69 Awb wel ten nadele van de 
belanghebbende mag wijzigen.

Even terug naar de eerdergenoemde beleidsnotitie van 17 
december 2012 van de minister van Veiligheid en Justitie. 
Deze zegt daarin dat aansluiten bij de boetecategorieën van 
art. 23 Sr op zich een goed uitgangspunt is. Daarbij tekent 
de minister aan dat in geval er redelijke aansluiting gezocht 
kan worden bij behaalde winsten (bijvoorbeeld overtreding 
Mededingingswet) of een ten onrechte bespaard bedrag 
(fiscale delicten) er gemotiveerd gedifferentieerd moet 
kunnen worden. In die zin is de stand van zaken in geval 
van de Arbowet – hoewel er dwarsverbanden op gebied 
van handhaving zijn aan te wijzen – nog niet in lijn met 
wat de minister in 2012 zelf schreef. Recidive heeft niets te 
maken met bespaard bedrag of behaalde winsten, maar is 
hier wel de ratio om te differentiëren buiten art. 23 Sr om.

En wat te denken van een andere actuele kwestie: de 
boete die de Landelijke Huisartsen Vereniging (‘LHV’) 
in 2011 opgelegd kreeg van de Nederlandse Mededin-
gingsautoriteit (‘NMa’) omdat zij de Mededingingswet 

zou hebben overtreden door bepaalde aanbevelingen te 
doen aan haar leden met betrekking tot de vestiging van 
nieuwe huisartsen.23 De boete bedroeg € 7.719.000 en was 
gebaseerd op de totale omzet van de huisartsenzorg (lees: 
dus ook alle individuele huisartsen die zijn aangesloten 
bij deze vereniging) en de duur van de overtreding.24 Een 
verzwarende omstandigheid werd, onder andere, gevonden 
in het feit dat de LHV had aangegeven een eventuele boete 
voor twee feitelijk leidinggevers (ziehier ook de vermenging 
met het strafrecht) op zich te nemen. De LHV had daarmee 
de beoogde afschrikwekkende werking van de boete 
uitgehold en kreeg er 5% bij. 

De LHV maakte bezwaar, waarop door de Autoriteit 
Consument & Markt (‘ACM’), alvorens een besluit op 
bezwaar te nemen, advies werd ingewonnen bij een 
onafhankelijke adviescommissie.25 Ondanks het feit dat het 
ingewonnen advies anders luidde daar de commissie onder 
andere de hoogte van de boete niet in redelijke verhouding 
vond staan en zelfs onevenredig vond, handhaafde de ACM 
grotendeels het besluit van de NMa. De ACM matigde de 

23 Besluit nr. 6888/435, NMa 30 december 2011.
24 Zoals dit conform de Mededingingswet gaat bij een ‘ondernemersvereni-

ging’: art. 6 lid 1 Mededingingswet. 
25 Advies in de zaak 6888-1 LHV, nr. 74.

Het dient helder en inzichtelijk te zijn langs welke 
lijnen de beslissingen lopen voor het ene of andere 

stelsel en daarnaast op basis van welke criteria de 
hoogte van de boetes wordt vastgesteld
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boete iets, namelijk naar € 5,9 miljoen.26

De LHV heeft aangegeven in beroep te gaan bij de rechter. 
Het zal interessant zijn te zien wat de rechter vindt van de 
hoogte van de boete en in hoeverre in dit geval nog van 
voldoende rechtszekerheid kan worden gesproken. Want in 
hoeverre kan een willekeurige huisarts zich bewust zijn van 
het feit dat hij beboet kan worden voor het beleid dat zijn 
vereniging haar leden adviseert – en waar de leden vooraf 
niet in gekend of naar gevraagd was – en vooral in hoeverre 
kan hij zich bewust zijn van de mogelijke hoogte van zo’n 
boete?

aanbevelingen
Er ligt momenteel een wetsvoorstel waarin het 
boetemaximum van art. 23 Sr wordt losgelaten.27 Nog 
daargelaten of dit voorstel het gaat halen, is het zo dat als 
de overheid hogere boetes wil kunnen innen, gemotiveerd 
zal moeten kunnen worden op basis van welke criteria de 
boete kan worden opgebouwd. Dat is van belang voor 
de rechtsbescherming van degene die met een sanctie 
geconfronteerd wordt (die moet zich kunnen verdedigen), 
maar zeker ook voor twee elementen die in de beleidsreactie 
van december 2012 door de minister van Veiligheid en 
Justitie zelf werden aangehaald: namelijk de rechtszeker-
heid en de rechtsongelijkheid. Daarom is het ook aan-
bevelenswaardig indien er vaart gemaakt wordt met de 

26 Besluit op bezwaar 6888-1/51003, februari 2014.
27 Wetsvoorstel versterking bestrijding financieel-economische criminali-

teit, Kamerstuknummer 33685. Het voorstel is inmiddels aangemeld voor 
plenaire behandeling door de Tweede Kamer. 

harmonisering van de boetemaxima van het strafrecht en 
het bestuursrecht. Moeten bijvoorbeeld niet ook in de Awb, 
en niet in afzonderlijke regelingen en/of beleidslijnen boe-
tecategorieën worden opgenomen zoals dat in het Wetboek 
van Strafrecht ook gebeurd is en waarbij de laatste categorie 
een variabele categorie kan zijn? 

Immers, een overheid die strenger wil handhaven, die 
harder wil sanctioneren en die misdrijven en overtredingen 
niet lonend wil laten zijn, moet daartoe een ordenings-
systeem hebben dat geen vragen oproept en recht doet 
aan de bij de (zwaarte van de) sanctionering passende en 
geboden rechtsbescherming. In dat licht is het bovendien 
aanbevelenswaardig dat bij harmonisering aansluiting 
wordt gezocht bij de binnen het strafrecht gebruikelijke 
werkwijze dat doorgaans de voor een betrokkene meest 
gunstige regeling wordt toegepast tenzij gemotiveerd 
daarvan wordt afgeweken.

Want als deze aanbevelingen gevolgd worden, is de staat niet 
slechts een kille sanctioneerder, maar een sanctioneerder die 
de belangen van alle betrokkenen in redelijkheid meeweegt. 
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