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Omgevingswet

Woord vooraf

Aanleiding tot het onderhavige onderzoek vormt de stelselherziening binnen het omgevingsrecht. In
dit onderzoek wordt bezien hoe de punitieve handhaving van de voorschriften die bij of krachtens de
Omgevingswet gesteld worden, vorm kan worden gegeven. Het onderzoek, dat in de periode van juni
2014 tot maart 2015 in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is uitgevoerd door
medewerkers van de Juridische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen, kent drie delen. Het
eerste deel betreft een aantal hoofdstukken waarin beleidsdocumenten, aspecten van het Nederlandse recht en de handhavingspraktijk op het terrein van het omgevingsrecht verkend worden. Het
tweede deel betreft een onderzoek naar de inrichting van het Duitse punitieve recht. Het derde deel
is een verkenning van opvattingen van personen die werkzaam zijn in de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving van omgevingsrecht. Het onderzoek is afgesloten met een zelfstandig leesbare slotbeschouwing.
Dit onderzoek was niet mogelijk geweest als tal van personen die kennis dragen van de Nederlandse en Duitse rechtspraktijk niet bereid waren geweest zich in het kader van dit onderzoek te
laten ondervragen. Al deze personen willen wij namens de onderzoeksgroep bedanken. Bij het uitwerken van de interviews heeft Reinder Broekstra een zeer waardevolle bijdrage geleverd, graag
willen wij ook hem daarvoor bedanken. Onze dank gaat voorts uit naar de begeleidingscommissie,
onder voorzitterschap van prof. mr. A.B. Blomberg. De volledige samenstelling van de begeleidingscommissie is te vinden in bijlage I. Onze dank gaat ten slotte uit naar de personen die hebben deelgenomen aan een op 7 maart 2015 door het ministerie van Infrastructuur en Milieu georganiseerde
expertmeeting. Tijdens die expertmeeting bleek eens te meer dat het onderzoek een weerbarstige
materie betreft.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

Prof. mr. B.F. Keulen

1

De aanleiding tot het onderzoek

1.1

Een stelselherziening binnen het omgevingsrecht

Aanleiding tot het onderhavige onderzoek vormt de stelselherziening binnen het omgevingsrecht. Bij
deze stelselherziening worden verschillende wetten op het terrein van de fysieke leefomgeving geheel of gedeeltelijk geïntegreerd in een nieuwe Omgevingswet. Het voorstel van deze wet is op 16
juni 2014 bij de Tweede Kamer ingediend.1
De aanleiding voor de stelselherziening is gelegen in de verbrokkeling van het huidige omgevingsrecht. Er zijn, zo constateert de MvT, ‘aparte wetten voor bodem, bouwen, geluid, infrastructuur, mijnbouw, milieu, monumentenzorg, natuur, ruimtelijke ordening en waterbeheer.’2 Aan het
voorstel voor een Omgevingswet liggen twee redenen ten grondslag. In de eerste plaats zou de huidige wetgeving niet meer goed aansluiten op huidige en toekomstige ontwikkelingen. De huidige
wettelijke regels zouden zich nog onvoldoende op duurzame ontwikkeling richten, en onvoldoende
rekening houden met ‘regionale verschillen, de behoefte aan maatwerk in concrete projecten en het
belang van vroegtijdige betrokkenheid van belanghebbenden bij de besluitvorming over projecten’.
In de tweede plaats zouden ‘initiatiefnemers van activiteiten worstelen met veel verschillende wetten met elk hun eigen procedures, planvormen en regels’. De voorgestelde Omgevingswet integreert
daartoe ‘de gebiedsgerichte onderdelen van de huidige wetten in één wet met één samenhangend
stelsel van planning, besluitvorming en procedures’ (MvT, p. 6).
Het wetsvoorstel kent zes kerninstrumenten: 1. de omgevingsvisie, een samenhangend strategisch plan over de fysieke leefomgeving; 2 het programma, een pakket van beleidsvoornemens en
maatregelen die dienen om omgevingswaarden of doelen in de fysieke leefomgeving te bereiken en
daaraan te blijven voldoen;3. decentrale regelgeving, te weten het omgevingsplan van de gemeente,
de waterschapsverordening van het waterschap en de omgevingsverordening van de provincie,
waarin het decentraal bestuur gebiedsdekkend de algemene regels en vergunningplichten vastlegt;
4. algemene rijksregels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving; 5. de omgevingsvergunning,
waarmee een initiatiefnemer via één aanvraag bij één loket toestemming kan verkrijgen voor het
geheel van door hem gewenste activiteiten; 6. het projectbesluit, een generieke regeling voor besluitvorming over projecten met een publiek belang volgens de ‘sneller en beter’-aanpak. Naast deze
kerninstrumenten omvat het wetsvoorstel, zo geeft de MvT aan, ‘ondersteunende instrumenten die
nodig zijn om besluiten te nemen en te effectueren, zoals procedurebepalingen en regelingen voor
toezicht en handhaving’ (p. 8).
Het wetsvoorstel vormt een eerste stap. Enkele onderdelen van het omgevingsrecht worden
apart aangepakt en door middel van afzonderlijke wetsvoorstellen ingebouwd in de Omgevingswet
(bodem, geluid, grondeigendom, natuur, wegbeheer en de delen van de milieuregelgeving die gericht
zijn op niet-plaatsgebonden handelingen). Het thans aanhangige wetsvoorstel brengt mee dat de
1

2
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Kamerstukken II 2013/14, 33 962, Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet).
Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 6.

Hoofdstuk 1 – Inleiding

Omgevingswet in de plaats komt van 26 wetten en delen van andere wetgeving. De 26 wetten die de
MvT in de eerste paragraaf noemt zijn: de Belemmeringenwet Privaatrecht, de Crisis- en herstelwet,
de Interimwet stad-en-milieubenadering, de Onteigeningswet, de Ontgrondingenwet, de Planwet
verkeer en vervoer, de Spoedwet wegverbreding, de Tracéwet, de Waterstaatswet 1900, de Waterwet, de Wegenwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Wet bodembescherming, de Wet geluidhinder, de Wet
geurhinder en veehouderij, de Wet herverdeling wegenbeheer, de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, de Wet inrichting landelijk gebied, de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Natuurbeschermingswet 1998, de Wet milieubeheer, de Wet ruimtelijke ordening, de
Wet voorkeursrecht gemeenten en de Wrakkenwet. Verder komt de Omgevingswet in de plaats van
delen van de Monumentenwet 1988 en de Woningwet, en van bepalingen uit wetgeving voor energie, mijnbouw, luchtvaart en spoorwegen die een rol spelen bij besluiten over ontwikkeling van de
fysieke leefomgeving (MvT, p. 8).3
1.2

Verschil in handhavingsinstrumenten

De wetten en delen van wetten die de Omgevingswet zal vervangen, hanteren niet allemaal dezelfde
handhavingsinstrumenten. Bestuurlijke herstelsancties nemen in vele wetten een belangrijke plaats
in. Hoofdstuk 5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is gewijd aan Bestuursrechtelijke handhaving; dit hoofdstuk is daarbij ook van toepassing op het bepaalde bij of krachtens
andere wetten: de Flora- en Faunawet, de Kernenergiewet, de Monumentenwet 1988, de Natuurbeschermingswet 1998, de Ontgrondingenwet, de Wet bescherming Antarctica, de Wet bodembescherming, de Wet geluidhinder, de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet milieubeheer, de
Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet en de Woningwet, voor zover dit bij of krachtens de genoemde wet is bepaald (art. 5.1). Zoals wij zagen worden een aantal van deze wetten in de Omgevingswet geïntegreerd. In hoofdstuk 5 van de Wabo zijn bepalingen opgenomen betreffende de aanwijzing van toezichthoudende ambtenaren (par. 5.3). Voorts bevat de Wabo enkele bijzonderheden
ten opzichte van de Awb inzake de bevoegdheid tot het geven van last onder bestuursdwang, de last
onder dwangsom en de intrekking van een vergunning of ontheffing (par. 5.4). Ook in andere wetten
die de Omgevingswet zal vervangen komen bepalingen inzake bestuurlijke handhaving voor. Zo delen
de Waterstaatswet 1900, de Waterwet, de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken, de Wet hygiëne en
veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden bevoegdheden tot het opleggen van een last onder
bestuursdwang toe.
Punitieve handhaving van de wetten en delen van wetten waarvan het voornemen is dat zij
uiteindelijk in de Omgevingswet geïntegreerd worden, verloopt thans in belangrijke mate via de Wet
op de economische delicten. Daarbij gaat het om overtredingen van voorschriften van de Crisis- en
herstelwet, de Ontgrondingenwet, de Waterwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de
Wet bodembescherming, de Wet inrichting landelijk gebied, de Wet inzake de luchtverontreiniging,
de Natuurbeschermingswet 1998, de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening. Ook overtredingen van voorschriften van de Monumentenwet, de Woningwet, de Gaswet, de Electriciteitswet, de Mijnbouwwet, de Spoorwegwet en de Wet luchtvaart, wetten die gedeeltelijk in de Omge3
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Vgl. over de Omgevingswet en de daarin te integreren wetten verder Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 29-30
en p. 303-325. Daaruit blijkt dat de Wet milieubeheer vooralsnog slechts gedeeltelijk in de Omgevingswet opgaat (p.
316), maar dat het streven erop gericht is deze wet uiteindelijk volledig in te bouwen (p. 324). De Wet bodembescherming, de Wet geluidhinder en de hoofdstukken 11 en 11a Wet milieubeheer zullen mogelijk in dezelfde periode
als de Invoeringswet Omgevingswet ingebouwd worden (p. 320-321).

Omgevingswet

vingswet opgaan, zijn in de WED strafbaar gesteld. Daarnaast kennen een aantal wetten die in de
Omgevingswet geïntegreerd worden eigen strafbaarstellingen; vgl. met name de Belemmeringenwet
privaatrecht (art. 15), de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (art. 11), de Wet hygiëne en veiligheid
badinrichtingen en zwemgelegenheden (art. 23) en de Wet voorkeursrecht gemeenten (art. 11).
Sommige al dan niet deels in de Omgevingswet te integreren wetten kennen een mogelijkheid
om een bestuurlijke boete op te leggen. Dat geldt voor de Gaswet, de Electriciteitswet, de Wet milieubeheer, de Spoorwegwet en de Wet luchtvaart. De delen van deze wetten waarin deze bestuurlijke boetes zijn opgenomen worden (vermoedelijk) evenwel niet in de Omgevingswet geïntegreerd.
Verder is in de Woningwet een mogelijkheid tot het opleggen van bestuurlijke boetes geïntroduceerd.4 Die bestuurlijke boete is wel relevant voor de Omgevingswet.
Aanvankelijk was het kabinet van plan over de volle breedte van de Omgevingswet de mogelijkheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete in te voeren. De Raad van State heeft zich daar in
zijn advies tegen gekeerd; de noodzaak van deze aanpassing was onvoldoende onderbouwd. Dat
heeft het kabinet er toe gebracht de tekst van het artikel inzake de bestuurlijke boete te laten vervallen en opdracht te geven tot het onderhavige onderzoek. 5
1.3

De inrichting van de punitieve handhaving

In dit onderzoek ligt derhalve de keuze voor hoe de punitieve handhaving van de voorschriften die bij
of krachtens de Omgevingswet gesteld worden, vorm moet worden gegeven. Ligt een keuze voor het
strafrecht het meest voor de hand? Zoals wij zagen ligt het zwaartepunt van de punitieve handhaving
bij de wetten die uiteindelijk (deels) in de Omgevingswet geïntegreerd worden in de huidige situatie
in het strafrecht. Maar daarmee is nog niet gezegd dat dit zo moet blijven. Het overgrote deel van de
sancties die via strafbeschikking en strafrechtelijke veroordeling worden opgelegd zijn boetes. Dat
zou voedsel kunnen geven aan de gedachte dat (ook) in dit deel van het ordeningsrecht op de bestuurlijke boete kan worden overgestapt. Anderzijds zijn er ook strafzaken betreffende overtredingen
van uiteindelijk in de Omgevingswet te integreren voorschriften waarin voorwaardelijke en onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen worden opgelegd. Kan, in die situaties, het strafrecht worden gemist?
Of is via toepassing van het commune strafrecht al voldoende verzekerd dat bij overtreding van voorschriften uit de Omgevingswet altijd een passende sanctie kan worden opgelegd? Ligt het, bij behoud
van de mogelijkheid van punitieve handhaving via het strafrecht, in de rede daarnaast ook de bestuurlijke boete op ruimere schaal te introduceren? Of is het aantrekkelijker de figuur van de bestuurlijke strafbeschikking op uitgebreidere schaal te gaan gebruiken?
Maar de vraag hoe de punitieve handhaving van de Omgevingswet vorm moet worden gegeven is breder. Dient de strafrechtelijke handhaving, voor het geval en voor zover daar voor gekozen
wordt, betrekkelijk los te staan van bestuursrechtelijke handhaving? Dat is in de huidige situatie wel
het geval. Het Openbaar Ministerie en de strafrechter hebben geen taak in de bestuursrechtelijke
handhaving. Bestuursorganen hebben een relatief beperkte taak in de strafrechtelijke handhaving. Zij
zijn tot op zekere hoogte betrokken bij de opsporing, en bij sommige strafbare feiten bestaat de mogelijkheid van afdoening via de bestuurlijke strafbeschikking. Maar in het vervolgtraject komt het
bestuursorgaan niet echt meer voor. Als verzet wordt ingesteld tegen een strafbeschikking, is het aan
het Openbaar Ministerie om te beslissen of de strafzaak ter terechtzitting aanhangig wordt gemaakt.
4

5

Zie de Wet van 4 juni 2014, Stb. 249. Deze wet is op 1 januari 2015 in werking getreden (Inwerkingtredingsbesluit, Stb.
341).
Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 4, p. 128-129, 133.
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Als de zaak ter terechtzitting aanhangig wordt gemaakt, heeft het bestuursorgaan op die terechtzitting geen rol. Ligt het in de rede om aan die scheiding vast te houden, of dienen beide vormen van
handhaving meer te worden geïntegreerd, en zo ja hoe? Zouden Openbaar Ministerie en strafrechter
in het bestuursrecht een rol kunnen en moeten krijgen? En zouden bestuursorganen een grotere en
andere rol in het strafrecht kunnen en moeten krijgen?
De vraag rijst ook of de punitieve handhaving in de context van de Omgevingswet nader dient
te worden genormeerd, bij of krachtens de wet. Bij de bestuurlijke boete bestaan stelsels waarin
zowel de bevoegdheid tot het (niet) opleggen van de boete als de hoogte van de boete bij of krachtens de wet nader worden genormeerd. Een voorbeeld is te vinden in art. 27a Werkloosheidswet,
zoals dat luidt sinds de inwerkingtreding van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZWwetgeving.6 In dat artikel wordt de hoogte van de op te leggen bestuurlijke boete afzonderlijk genormeerd voor het geval het niet naleven van de onderliggende verplichting wel of niet tot een benadelingsbedrag heeft geleid (eerste en derde lid), wordt het minimum in het laatste geval op dat
benadelingsbedrag gesteld, wordt een minimaal bedrag vastgelegd voor een nader omschreven situatie van recidive (vijfde, zesde en zevende lid), en wordt genormeerd wanneer de boete verlaagd kan
worden (achtste lid). Bepaald is ten slotte dat over de hoogte van de bestuurlijke boete nadere regels
worden gesteld bij algemene maatregel van bestuur (tiende lid). In het strafrecht is een nadere normering van in strafbeschikkingen op te leggen sancties en van bij de rechter te vorderen straffen en
maatregelen opgenomen in richtlijnen van het Openbaar Ministerie, waarvan de richtlijn bestuurlijke
strafbeschikking milieu- en keurfeiten op het terrein van het omgevingsrecht bijzondere betekenis
heeft. Op het niveau van de wet is in de context van de ISD-maatregel een normering gecreëerd die
de oplegging van deze vrijheidsbenemende maatregel koppelt aan vaststellingen van recidive (art.
38m Sr). Is het aangewezen om ook in de context van de Omgevingswet tot een nadere normering
(bij of krachtens de wet) van de oplegging van punitieve sancties te komen?
In het verlengde van de vragen naar de verhouding tussen strafrechtelijke handhaving en bestuursrechtelijke handhaving en de vraag naar de normering van de punitieve handhaving van de
Omgevingswet rijst ten slotte de vraag of een nadere normering van de wisselwerking tussen punitieve handhaving en andere vormen van handhaving, naast de algemene normering van de wet
bibob, wenselijk en denkbaar is. Een dergelijke wisselwerking is in een aantal wetten die in de Omgevingswet worden geïntegreerd of daar aan raken al zichtbaar. Art. 5.19 Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht bepaalt dat het bestuursorgaan dat bevoegd is een vergunning of ontheffing te verlenen, de vergunning of ontheffing geheel of gedeeltelijk kan intrekken indien: a. de vergunning of
ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend; b. niet overeenkomstig de
vergunning of ontheffing is of wordt gehandeld; c. de aan de vergunning of ontheffing verbonden
voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nageleefd; d. de voor de houder van de vergunning
of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet zijn of worden nageleefd. De vaststelling dat
één van de onder a tot en met d genoemde situaties zich voordoet, kan op een strafrechtelijke veroordeling worden gebaseerd. Een meer rechtstreeks verband wordt in de Wet milieubeheer gelegd,
in een bepaling die de Nederlandse emissieautoriteit betreft. Indien binnen een periode van vier jaar
aan een persoon twee maal voor eenzelfde feit een bestuurlijke boete als bedoeld in art.18.16a Wet
milieubeheer is opgelegd en de betrokken boeten binnen die periode onherroepelijk zijn geworden,
kan het bestuur van de emissieautoriteit de vergunning bedoeld in artikel 16.5 Wet milieubeheer die
de betrokken persoon houdt, intrekken. Buiten de sfeer van het omgevingsrecht, maar binnen de
6
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Wet van 4 oktober 2012, Stb. 462, in werking getreden per 1 januari 2013 (Besluit van 11 oktober 2013, Stb. 498).
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sfeer van het ordeningsrecht, kan ten slotte worden gewezen op art. 123b WVW 1994. Ernstige recidive ter zake van rijden onder invloed leidt er sinds enkele jaren toe dat het rijbewijs van de veroordeelde automatisch zijn geldigheid verliest. Is het aangewezen om ook in de context van het Omgevingsrecht in het geval van recidive tot een nadere normering van de verhouding tussen punitieve
sancties en (andere vormen van) bestuurlijke handhaving te komen?
Deze vragen dienen in de context van de nieuwe Omgevingswet door het kabinet te worden
beantwoord, op voorzet van de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Veiligheid
en Justitie.7 Dit onderzoek strekt ertoe daarbij een handvat te bieden.

2

De Omgevingswet

2.1

De eerste drie hoofdstukken

Alvorens deze vragen kunnen worden beantwoord, is het noodzakelijk een beter beeld te verkrijgen
van de Omgevingswet, en in het bijzonder van de voorschriften die bij of krachtens de nieuwe Omgevingswet worden gesteld waarvan punitieve handhaving in de rede ligt.
Het voorstel van Omgevingswet zoals het op 16 juni 2014 bij de Tweede Kamer is ingediend
kent drieëntwintig hoofdstukken. Een aantal daarvan zijn gereserveerd. In het eerste hoofdstuk zijn
algemene bepalingen opgenomen. Daaronder ressorteert ook een zorgplicht: ‘Een ieder draagt voldoende zorg voor de fysieke leefomgeving’ (art. 1.6). En een ieder ‘die weet of redelijkerwijs kan
vermoeden dat zijn activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de fysieke leefomgeving, is verplicht
a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevraagd om die gevolgen
te voorkomen, b. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt:
die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevraagd’ (art.
1.7). Aan de verplichtingen die uit deze beide artikelen voortvloeien wordt ‘in ieder geval voldaan,
voor zover bij wettelijk voorschrift of besluit specifieke regels zijn gesteld met het oog op de doelen
van de wet, en die regels worden nageleefd’ (art. 1.8). De memorie van toelichting stelt dat deze
zorgplicht ‘allereerst een belangrijke signaalfunctie’ heeft. Strafrechtelijke handhaving van de algemene zorgplicht is niet de bedoeling. Wel is de gedachte dat specifieke zorgplichten worden opgenomen in algemene maatregelen van bestuur; de ‘grotere concreetheid van de specifieke zorgplichten maakt het mogelijk dat deze strafrechtelijk worden gehandhaafd in onmiskenbare gevallen, of
wanneer een opgelegd maatwerkvoorschrift niet wordt nageleefd. Voorbeelden zijn de zorgplicht
voor degene die een inrichting drijft (nu artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer) en de
zorgplichten rond bouwwerken (nu artikel 1a van de Woningwet). Ook de strafrechtelijk handhaafbare zorgplicht voor bodem (nu artikel 13 van de Wet bodembescherming) kan bij de integratie van
deze wet een plaats krijgen in een algemene maatregel van bestuur’ (MvT, p. 67-68).8

7

8

De gedachte is dat ‘overige inhoudelijke wijzigingen, bijvoorbeeld op het gebied van strafbaarstelling (Wet op de
economische delicten) en beroepsmogelijkheden (Algemene wet bestuursrecht)’ in de invoeringswetgeving worden
meegenomen (Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 28).
Bij deze bepalingen lijkt derhalve (aanvankelijk) een keuze voor strafrechtelijke handhaving te zijn gemaakt. Opvallend
is dat de memorie van toelichting wel ruimte ziet voor een bestuursrechtelijke punitieve sanctie op grond van art. 1.6
Omgevingswet: ‘Een voorbeeld waar een bestuursrechtelijke punitieve sanctie op grond van artikel 1.6 aan de orde
zou kunnen zijn is de situatie dat een professional nalaat te waarschuwen als hij ziet dat bij een activiteit van een ander een ongewoon voorval dreigt’. Een nadere argumentatie voor dit verschil in benadering ontbreekt, en lijkt ook
moeilijk te vinden. De spanning met het lex certa-beginsel, die bij zorgplichten vaak een punt van overweging is (vgl.
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Het tweede hoofdstuk bevat een toedeling van taken en bevoegdheden aan de verschillende bestuursorganen. Die regeling is gebaseerd op de bestaande taakverdeling in de fysieke leefomgeving.9
Het tweede hoofdstuk bevat verder (onder meer) ook regels inzake omgevingswaarden. Dat zijn
maatstaven voor de staat of kwaliteit van de fysieke leefomgeving of een onderdeel daarvan, de toelaatbare belasting door activiteiten of de toelaatbare concentratie of depositie van stoffen (art. 2.9).
Het derde hoofdstuk betreft omgevingsvisies en programma’s. Wij zagen eerder dat de memorie van toelichting deze beide instrumenten tot de kerninstrumenten van de Omgevingswet rekent.
De omgevingsvisie wordt nader omschreven als ‘een integrale langetermijnvisie van een bestuursorgaan over de noodzakelijke en de gewenste ontwikkelingen van de fysieke leefomgeving in zijn bestuursgebied’ (MvT, p. 51). Provinciale staten en de minister van Infrastructuur en Milieu, in overeenstemming met andere ministers ‘die het aangaat’, stellen een omgevingsvisie vast; de gemeenteraad kan een omgevingsvisie vaststellen.10 De omgevingsvisie komt in de plaats van ‘gebiedsdekkende structuurvisies, de relevante delen van de natuurvisie, verkeers- en vervoersplannen, strategische
gedeelten van nationale en provinciale waterplannen en milieubeleidsplannen’ (MvT, p. 51). Programma’s spelen een belangrijke rol bij de operationalisering van beleidsdoelen uit een omgevingsvisie.11 Een programma bevat ‘een uitwerking van het te voeren beleid voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming of het behoud daarvan’, alsmede ‘maatregelen om aan een of
meer omgevingswaarden te voldoen of een of meer andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving te bereiken’ (art. 3.4). De wet kent een aantal verplichte programma’s. Zo moet het college van
burgemeester en wethouders een programma vaststellen als ‘aannemelijk is dat niet wordt voldaan
of niet zal worden voldaan aan een omgevingswaarde’ (art. 3.9). De memorie van toelichting noemt
als voorbeeld het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, waarin maatregelen die de
luchtkwaliteit verbeteren (zoals roetfilters) het mogelijk maken ‘dat bepaalde bouwprojecten kunnen
doorgaan’ (MvT, p. 51, p. 115). Het programma bindt enkel het programmavaststellend bestuursorgaan (MvT, p. 130).
2.2

Het vierde hoofdstuk: algemene regels

Het vierde hoofdstuk ziet op algemene regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving. Die regels
betreffen het derde en vierde kerninstrument van de Omgevingswet: decentrale regelgeving en algemene rijksregels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving. Bij decentrale regelgeving heeft het
wetsvoorstel als uitgangspunt ‘dat decentrale overheden hun regels over de fysieke leefomgeving
bijeenbrengen in één gebiedsdekkende regeling’ (p. 52). Voor de gemeenten is dat het omgevingsplan, voor de waterschappen de waterschapsverordening en voor de provincies de omgevingsverordening. Dat omgevingsplan en de genoemde verordeningen bevatten verschillende soorten regels, zo
geeft de memorie van toelichting aan. Bij gemeenten en waterschappen is een belangrijke rol wegge-
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Visser 2001, p. 483-484) is in het bestuursrecht niet anders dan in het strafrecht. Vgl. ook MvT p. 369, waar verwezen
wordt naar het advies van de Raad voor de rechtspraak.
Vgl. Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 49. De Raad van State vond de taakverdeling in het ter advisering voorgelegde wetsvoorstel onvoldoende duidelijk: ‘In het voorgestelde wettelijk stelsel worden de bestuursorganen van alle bestuurslagen belast met de zorg voor de fysieke leefomgeving. De daadwerkelijke verdeling van taken en bevoegdheden zal pas blijken uit de uitvoeringsregelingen. Uit de wet zelf zou echter moeten blijken welke overheidsinstantie waartoe en onder welke voorwaarden bevoegd is’ (Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 4, p. 3; zie ook p. 2123). Zie over dit kritiekpunt en over de verwerking van het advies in het wetsvoorstel Tonnaer 2014.
Bij waterschappen is een omgevingsvisie gelet op de reikwijdte en het integrale karakter niet aan de orde (Kamerstukken II 2013/14, 33 692, nr. 3, p. 114).
De memorie van toelichting geeft echter ook aan dat de grens tussen een omgevingsvisie en een programma in generieke zin niet eenduidig te trekken is (p. 119).

Omgevingswet

legd voor regels die activiteiten van burgers en bedrijven in de fysieke leefomgeving reguleren. Dat
volgt ook uit de wettelijke formulering: ‘in het omgevingsplan, de waterschapsverordening en de
omgevingsverordening kunnen met het oog op de doelen van de wet regels worden gesteld over
activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving’ (art. 4.1). Maar
het omgevingsplan en de verordeningen kunnen ook andere regels bevatten, die zich niet rechtstreeks tot burgers en bedrijven richten. Een belangrijke categorie regels binnen het omgevingsplan
en de verordeningen ‘vormen de functie- en locatiespecifieke regels , die zich rechtstreeks tot burgers en bedrijven richten en sterk bepalend zijn voor de mogelijkheid om een locatie te ontwikkelen’.
Daartoe behoren ‘regels waarmee functies aan locaties worden toegekend en de regels die met het
oog op die functies worden gesteld’. Het omgevingsplan vervangt op dit punt ‘de huidige bestemmingsplannen en beheersverordeningen van de Wro en de erfgoed- en monumentenverordeningen’
(MvT, p. 52). 12
Wat de algemene rijksregels over activiteiten betreft: de wet bepaalt dat bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld over een aantal limitatief opgesomde ‘activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving’. Concreet gaat het om a. bouwactiviteiten, sloopactiviteiten en het gebruik en in stand houden van bouwwerken; b. milieubelastende activiteiten13; c. lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk14; d.
wateronttrekkingsactiviteiten15; e. mijnbouwactiviteiten16; f. beperkingengebiedactiviteiten17 met
betrekking tot een weg, een waterstaatswerk of een installatie in een waterstaatswerk; g. het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden; h. activiteiten die cultureel erfgoed18 betreffen. Over een
aantal andere limitatief opgesomde activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving kunnen bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld. Concreet
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Vgl. over omgevingsplan, waterschapsverordening en omgevingsverordening ook Kamerstukken II 2013/14, 33 962,
nr. 3, p. 90-94.
Volgens de bijlage bij het wetsvoorstel is het enkelvoud een ‘activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken, niet zijnde een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk of een wateronttrekkingsactiviteit’.
Volgens de bijlage bij het wetsvoorstel is het enkelvoud een ‘activiteit, niet zijnde een stortingsactiviteit op zee, inhoudende het brengen van stoffen, warmte of water: a. direct in een oppervlaktewaterlichaam, met uitzondering van
de krachtens artikel 2.18, derde lid, of 2.21 aangewezen drogere oevergebieden, of b. met behulp van een werk, niet
zijnde een openbaar vuilwaterriool, in een zuiveringtechnisch werk onder de zorg van een waterschap van waaruit die
stoffen of warmte of dat water in een oppervlaktewaterlichaam worden gebracht, voor zover het betreft de effecten
van die stoffen of warmte of dat water op het watersysteem of het zuiveringtechnisch werk’. Een oppervlaktewaterlichaam is een ‘samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige
stoffen, en de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk op grond van deze wet aangewezen, drogere
oevergebieden, alsmede flora en fauna’.
Volgens de bijlage is het enkelvoud een ‘activiteit inhoudende: a. het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam, b. het onttrekken van grondwater door een daarvoor bestemde voorziening, of c. het in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bestemde voorziening’.
Volgens de bijlage bij het wetsvoorstel een ‘activiteit inhoudende: a. het plaatsen van een mijnbouwinstallatie, met
inbegrip van het om die installatie gelegen beperkingengebied zoals dat op grond van artikel 2.20 is aangewezen, of b.
het verrichten van een verkenningsonderzoek.’
Volgens de bijlage bij het wetsvoorstel een ‘activiteit binnen een beperkingengebied die niet in overeenstemming is
met de functie van het aanwezige werk of object’. Een beperkingengebied is een ‘bij of krachtens de wet aangewezen
gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of
kunnen hebben voor dat werk of object’.
Volgens de bijlage bij het wetsvoorstel: ‘zich in de fysieke leefomgeving bevindend erfgoed bestaande uit: a. monumenten, voor zover het onroerende zaken betreft, met inbegrip van archeologische monumenten, b. stads- en dorpsgezichten, c. cultuurlandschappen, voor zover van algemeen belang vanwege hun schoonheid, vervaardigde structuren, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde’.
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gaat het daarbij om a. ontgrondingsactiviteiten19; b. stortingsactiviteiten op zee; c. beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een luchthaven of een hoofdspoorweg, lokale spoorweg of bijzondere spoorweg. De regels kunnen bij ministeriële regeling worden gesteld als deze uitvoeringstechnische, administratieve en meet- of rekenvoorschriften inhouden (art. 4.3). Bij deze rijksregels
merkt de memorie van toelichting op dat veel wetten binnen het omgevingsrecht al algemene regels
kennen. Het wetsvoorstel moet leiden tot uniformering in de opzet en instrumenten binnen de algemene regels (p. 53).20
Zowel voor de in het omgevingsplan en de verordeningen op te nemen regels als voor de rijksregels geeft de Omgevingswet nog een aantal nadere specificaties. Aangegeven wordt dat deze regels een verbod kunnen inhouden om zonder voorafgaande melding aan het bevoegd gezag een activiteit te verrichten (art. 4.4 lid 1). Bij deze regels kunnen voorts onderwerpen worden aangewezen
waarvoor het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften kan vaststellen (art. 4.5). Specifiek voor regels
in de waterschapsverordening of de omgevingsverordening is bepaald dat zij een verbod kunnen
inhouden om een activiteit zonder omgevingsvergunning te verrichten (art. 4.4 lid 2). En aan het eind
van het vierde hoofdstuk zijn een aantal bepalingen opgenomen die specifiek op rijksregels zien.
Ingevolge die bepalingen worden in ieder geval rijksregels gesteld ter uitvoering van een aantal nader
omschreven richtlijnen en verdragen (art. 4.20). Rijksregels inzake bouwwerken strekken er in ieder
geval toe dat a. de minimumkwaliteit van bestaande en te bouwen bouwwerken is gewaarborgd, b.
een brandveilig gebruik van bouwwerken is gewaarborgd, c. het belang van de veiligheid en de gezondheid in de directe omgeving van het bouwen en slopen is gewaarborgd (art. 4.21). Ook voor
rijksregels inzake milieubelastende activiteiten, wateractiviteiten, mijnbouwactiviteiten, beperkingengebiedactiviteiten wegen resp. installatie in een waterstaatswerk, gelegenheid bieden tot
zwemmen en baden alsmede cultureel erfgoed stelt de wet nadere regels (artt. 4.22-28).
De Memorie van Toelichting geeft aan dat de regering met het voorstel voor de Omgevingswet
doorgaat op de weg van vereenvoudiging en integratie van gebiedsgerichte regelgeving en beter
gebruik van algemene regels (p. 10). Bij de vormgeving van het wetsvoorstel is, zo wordt aangegeven,
‘een nieuw evenwicht gezocht tussen regeling op wetsniveau en in uitvoeringsregelgeving. Uitgangspunt daarbij is dat de hoofdzaken in de wet worden opgenomen’ (MvT, p. 20). Er wordt naar gestreefd de huidige regels te integreren in ‘een beperkt aantal regelingen. Dat leidt tot in beginsel één
omgevingsplan, één omgevingsverordening en één waterschapsverordening en naar huidig inzicht
twee algemene maatregelen van bestuur met algemene rijksregels voor activiteiten’ (MvT, p. 142).21
De kern van alle huidige algemene regels vormen verbods- en gebodsbepalingen en dat ‘zal in het
vervolg niet anders zijn’ (MvT, p. 142). Ook maatwerkvoorschriften, die afwijken van algemene regels
en zowel in individuele gevallen als voor gebieden kunnen gelden, kunnen (afwijkende) verbods- en
gebodsbepalingen inhouden (vgl. MvT, p. 145). De Memorie van Toelichting noemt ook specifieke
zorgplichten nadrukkelijk als op het niveau van algemene maatregel van bestuur te stellen regels (p.
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Volgens de bijlage bij het wetsvoorstel is het enkelvoud (niet heel verrassend) een ‘activiteit inhoudende het ontgronden’.
De Raad van State adviseerde om de ontwerpamvb’s gelijktijdig met het voorstel voor de invoeringswet voor advies
voor te leggen: ‘Niet duidelijk is wie welke instrumenten wanneer mag inzetten en onder welke voorwaarden. Duidelijkheid wordt eerst gegeven in de amvb’s en de daarin opgenomen instructieregels. Hierdoor kan de vraag in hoeverre het voorstel bijdraagt aan de verwezenlijking van (..) de geformuleerde verbeterdoelstellingen nu niet worden beantwoord’ (Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 4, p. 14; zie ook p. 33). Het kabinet streeft ernaar aan deze wens tegemoet te komen (Nader rapport, p. 37).
Elders meldt de Memorie van toelichting dat het omgevingsrecht thans op rijksniveau verspreid is ‘over meer dan 35
wetten, circa 120 algemene maatregelen van bestuur en een vergelijkbaar aantal ministeriële regelingen’ (p. 291)
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151)22; elders is – zo bleek al - aangegeven dat het de bedoeling is dat deze specifieke zorgplichten –
mede - strafrechtelijk worden gehandhaafd (MvT, p. 71). Datzelfde geldt voor overtreding van de
belangrijkste bepalingen uit de huidige Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden; de Memorie van Toelichting stelt in het vooruitzicht dat in de Invoeringswet Omgevingswet
geregeld wordt dat deze bepalingen ‘strafrechtelijk handhaafbaar’ worden (p. 310). Al met al is het
aannemelijk dat punitieve handhaving van een aanmerkelijk deel van de voorschriften die in rijksregels, omgevingsplannen en verordeningen worden opgenomen in de rede ligt, en dat hetzelfde geldt
voor de maatwerkvoorschriften.
2.3

Het vijfde hoofdstuk: omgevingsvergunning en projectbesluit

Het vijfde hoofdstuk bevat regels voor de omgevingsvergunning en het projectbesluit, het vijfde en
zesde kerninstrument van de Omgevingswet. Het model van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is bij de omgevingsvergunning het uitgangspunt (p. 53). Van een aantal activiteiten wordt
vastgelegd dat het verboden is deze zonder omgevingsvergunning te verrichten: a. een bouwactiviteit23, b. een afwijkactiviteit24, c. een rijksmonumentenactiviteit25, d. een ontgrondingsactiviteit; e.
een stortingsactiviteit op zee.26 Een uitzondering geldt als het een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen geval betreft (art. 5.1 lid 1). Van een aantal andere activiteiten is vastgelegd dat
het verboden is deze te verrichten voor zover het een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen geval betreft. Daarbij gaat het om: a. een brandveilig gebruiksactiviteit27, b. een milieubelastende
activiteit, c. een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk, d.
een wateronttrekkingsactiviteit, e. een mijnbouwactiviteit, f. een beperkingengebiedactiviteit met
betrekking tot een weg, een waterstaatswerk, een luchthaven, een hoofdspoorweg of lokale spoorweg of een installatie in een waterstaatswerk (art. 5.1 lid 2). En het is verboden een Natura 2000activiteit28 of een flora- en fauna-activiteit29 te verrichten voor zover op die activiteiten (kort gezegd)
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Verwezen wordt naar art. 1.1a Wet milieubeheer, art. 13 Wet bodembescherming, art. 6.8 Waterwet, art. 1a Woningwet, art. 2.1 Activiteitenbesluit milieubeheer.
Volgens de bijlage bij het wetsvoorstel een ‘activiteit inhoudende het bouwen van een bouwwerk’. Een bouwwerk is
gedefinieerd als een ‘constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van
bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond,
bedoeld om ter plaatse te functioneren, met inbegrip van de daarvan deel uitmakende bouwwerkgebonden installaties’.
Volgens de bijlage bij het wetsvoorstel een ‘activiteit in strijd met in het omgevingsplan gestelde regels of een voorbereidingsbesluit’. Zie over dit begrip nader de Memorie van toelichting, p. 158 e.v.
Volgens de bijlage bij het wetsvoorstel een ‘activiteit inhoudende het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van
een rijksmonument of een voorbeschermd rijksmonument of het herstellen of gebruiken daarvan waardoor het
wordt ontsierd of in gevaar gebracht’.
Volgens de bijlage bij het wetsvoorstel een ‘activiteit inhoudende: a. het zich ontdoen van stoffen in de zee door deze
vanaf vaartuigen, luchtvaartuigen of op de zeebodem opgerichte werken in de zee te brengen, tenzij het betreft: 1o.
handelingen die samenhangen met of voortvloeien uit het normale gebruik van het vaartuig, luchtvaartuig of werk,
mits dat gebruik niet ten doel heeft het zich ontdoen van stoffen, 2o. het plaatsen van vaste substanties of voorwerpen met een ander oogmerk dan het zich enkel ervan te ontdoen, 3o. het achterlaten van vaste substanties of voorwerpen die aanvankelijk in de zeer zijn geplaatst met een ander oogmerk dan het zich ervan te ontdoen, b. het zich
ontdoen in de zee van vaartuigen, luchtvaartuigen of op de zeebodem opgerichte werken, of c. het aan boord van een
vaartuig of luchtvaartuig nemen van stoffen met het oogmerk om zich daarvan op een wijze als bedoeld onder a te
ontdoen, of het afgeven of opslaan van stoffen met dat oogmerk’.
Volgens de bijlage bij het wetsvoorstel een ‘activiteit inhoudende het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarbij de brandveiligheid in het bijzonder van belang is’.
Volgens de bijlage bij het wetsvoorstel een ‘activiteit inhoudende het realiseren van een project of het verrichten van
een andere handeling als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, tenzij het betreft een geval als bedoeld in artikel 2.7, vierde lid, of 2.9, eerste, tweede, derde of vijfde lid, van die wet’. Natura 2000 wordt ge19
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een verbod om zonder omgevingsvergunning activiteiten te verrichten van toepassing is (art. 5.1 lid
3).
Deze vergunningplicht wordt in het wetsvoorstel nog nader afgebakend (art. 5.2) en er worden
nog een aantal verplichtingen aan toegevoegd. De Omgevingswet bepaalt ook dat het verboden is
zonder omgevingsvergunning een activiteit te verrichten wanneer dat in een waterschapsverordening (art. 5.3) dan wel een omgevingsverordening (art. 5.4) is bepaald. Voorts is het verboden te
handelen in strijd met een voorschrift van een omgevingsvergunning (art. 5.5). En het wordt verboden een bouwwerk of een deel daarvan dat is gebouwd zonder omgevingsvergunning in stand te
laten (art. 5.6).
De omgevingsvergunning in het wetsvoorstel integreert en harmoniseert, zo geeft de Memorie
van Toelichting aan, ‘de vergunningverlening voor bestaande vergunningplichtige activiteiten uit de
domeinen bouw, milieu, cultureel erfgoed en ruimtelijke ordening met de watervergunning uit de
Waterwet, de ontgrondingenvergunning uit de Ontgrondingenwet, de vergunningen of ontheffingen
op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Spoorwegwet (artikel 19), de Wet lokaal
spoor (artikel 12), de Wet Luchtvaart (artikel 8.12) en de vergunning voor archeologische rijksmonumenten uit de Monumentenwet 1988 (artikel 11). Ook wordt een deel van de vergunningplichtige
activiteiten over beschermde gebieden en soorten geïntegreerd, zoals nu al in geïntegreerde vorm
opgenomen in de Wabo in het wetsvoorstel voor de Wet natuurbescherming, dat bij de Tweede Kamer aanhangig is. Als onderdeel van het omgevingsplan zal ook een aantal vergunningenstelsels uit
lokale verordeningen opgaan in de omgevingsvergunning’(p. 157). Als uitvloeisel van deze brede
reikwijdte wordt het begrip ‘inrichting’ als aanknopingspunt voor de vergunningplicht losgelaten. De
Memorie van Toelichting geeft daarbij aan dat het vergunningvereiste van de Omgevingswet (onder
meer) ook gaat gelden voor bepaalde afvalwaterlozingen in het riool, in het grondwater en in de
bodem en voor het buiten inrichtingen afvalstoffen verbranden of storten (p. 166).
Bestuursrechtelijke handhaving kan bij schending van de verplichting om een vergunning aan
te vragen in de rede liggen. De Memorie van Toelichting maakt duidelijk dat als ‘in het omgevingsplan een verbod is opgenomen om bepaalde bomen of houtopstanden te kappen, verhardingen aan
te brengen, leidingen te leggen, gebouwen te slopen of om gemeentelijke monumenten te slopen,
verstoren, verplaatsen of te wijzigen’ met de omgevingsvergunning voor de afwijkactiviteit van deze
verboden kan worden afgeweken. Maar als ‘deze vergunning niet kan worden verleend, bestaat er
geen zicht op legalisering en bestaat er een beginselplicht voor het bevoegd gezag om handhavend
op te treden’ (p. 160). In dergelijke gevallen kan ook punitieve handhaving via strafrecht of bestuursrecht aangewezen zijn. Meer in het algemeen gesproken ligt het in de rede om bij schending van
deze vergunningplichten en de daaraan verwante verboden punitieve handhaving mogelijk te maken.
Dat kan ook in een situatie waarin legalisering mogelijk is en geen aanleiding bestaat voor bestuursrechtelijke handhaving een nuttige functie vervullen.30
Het projectbesluit biedt een uniforme procedure voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving die voortvloeien uit de verantwoordelijkheid van het Rijk, een provincie of een waterschap. Het
gaat bijvoorbeeld om de aanleg van een weg, een windmolenpark of de verhoging van een dijk. Voor
nader omschreven werken van nationaal belang stelt de minister van Infrastructuur en Milieu in ie-
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definieerd als: ‘Europees ecologisch netwerk dat bestaat uit de speciale beschermingszones, bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid, van de vogelrichtlijn en artikel 1, onderdeel I, van de habitatrichtlijn’.
De bijlage bij het wetsvoorstel stelt dit begrip gelijk aan het verrichten van een handeling die in een aantal limitatief
weergegeven bepalingen van de Wet natuurbescherming nader omschreven is.
Vgl. ook de antwoorden die in de interviews gehouden in het kader van dit onderzoek zijn gegeven bij vraag 3.3.1
(hoofdstuk 7).
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der geval een projectbesluit vast (art. 5.44). Het projectbesluit strekt tot wijziging van het omgevingsplan zodanig dat het project kan worden gerealiseerd en in stand kan worden gehouden. Het
kan de plaats innemen van de omgevingsvergunning voor activiteiten die deel uitmaken van het project en van andere toestemmingen die nodig zijn, zoals een verkeersbesluit (p. 54). Nu het projectbesluit ‘geldt (…) als omgevingsvergunning voor de expliciet in het projectbesluit genoemde activiteiten’ (MvT, p. 176) en daaraan ook voorschriften kunnen worden verbonden, komt punitieve handhaving naar dezelfde maatstaven aangewezen voor. De Memorie van Toelichting lijkt daar voor wat
handhaving en toezicht betreft ook van uit te gaan (p. 180, 186).
2.4

De hoofdstukken 10, 12, 18 tot en met 20 en 23

In aanvulling op deze kerninstrumenten bevat de Omgevingswet een aantal ondersteunende instrumenten. Het eerste betreft een regeling van gedoogplichten in het tiende hoofdstuk (de hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 zijn gereserveerd).31 Onder die gedoogplichten valt, bijvoorbeeld, de verplichting van
de rechthebbende om te gedogen dat bij gronden, gelegen aan of in een oppervlaktewaterlichaam
waarvan het onderhoud wordt verricht door of namens de beheerder op die gronden specie te ontvangen of maaisel dat vanwege het reguliere onderhoud van dat oppervlaktewaterlichaam wordt
verwijderd (art. 10.3). Een gedoogplicht kan ook een verplichting tot handelen omvatten. Zo kan de
minister van Infrastructuur en Milieu aan de rechthebbende een gedoogplicht opleggen voor het tot
stand brengen of opruimen van (onder meer) een werk voor hoofdspoorwegen of een werk voor het
transport van afvalwater, uitgevoerd door een waterschap of gemeente (art. 10.13). Bij deze gedoogplichten is punitieve handhaving denkbaar.32
In het twaalfde hoofdstuk (hoofdstuk 11 is gereserveerd33) zijn regels opgenomen inzake
grondexploitatie. Daarin is verhaal van kosten, verbonden aan de exploitatie van nader omschreven
locaties mogelijk gemaakt.34 Het dertiende hoofdstuk bevat financiële bepalingen, onder meer inzake
leges. Het veertiende en vijftiende hoofdstuk zijn gereserveerd35, het zestiende hoofdstuk ziet op
procedures. Daarin zijn onder meer bepalingen opgenomen die elektronisch verkeer tussen burger
en overheid regarderen. Het hoofdstuk bevat ook voorschriften die zien op de aanvraag van een vergunning. Zo wordt in een nader omschreven geval vastgelegd dat de vergunninghouder het bevoegd
gezag dat voornemens is over te gaan tot wijziging van de voorschriften van de omgevingsvergunning
de gegevens en bescheiden verstrekt die voor die wijziging nodig zijn (art. 16.54). Het zeventiende
hoofdstuk is gewijd aan adviesorganen en adviseurs. Daaronder ressorteert de Commissie voor de
milieueffectrapportage (art. 17.5).
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Zie Kamerstukken II 2013/14, 33 5692, nr. 3, p. 190. De hoofdstukken 6-8 zijn ‘gereserveerd voor integratie van regelgeving over niet-plaatsgebonden handelingen die op dit moment vooral te vinden is in de Wet milieubeheer en de
Wet natuurbescherming. Het gaat dan om de hoofdstukken 9 en 10 van de Wet milieubeheer en bijvoorbeeld de regels over jacht uit de Jachtwet’. Hoofdstuk 9 ‘is gereserveerd voor regels over grondverwerving, zoals de inhoud van
de Wet voorkeursrecht gemeenten.’
De Memorie van Toelichting besteedt slechts aandacht aan de uitvoerbaarheid bij voorraad van de gedoogplichtbeschikking (p. 195). De Belemmeringenwet Privaatrecht, waar deze regeling in belangrijke mate op voortbouwt, kent
wel een strafbaarstelling (art. 15).
Voor ‘regelingen over onteigening en herverkaveling’ (MvT, p. 198).
De Memorie van Toelichting duidt dat aan als ‘een publiekrechtelijke stok achter de deur, voor het geval er geen
overeenkomst’ (tussen gemeente en eigenaar) tot stand komt (p. 200).
Zie Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 208. Hoofdstuk 14 is ‘gereserveerd voor regels over verhandelbare
rechten. Het gaat daarbij primair om de inhoud van het huidige hoofdstuk 16 van de Wet milieubeheer’. Hoofdstuk 15
is ‘gereserveerd voor de schaderegelingen’.
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Het achttiende hoofdstuk regardeert handhaving en uitvoering.36 De eerste afdeling is daarbij
gewijd aan bestuursrechtelijke handhaving. Die taak omvat a. het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet (..), b. het behandelen van klachten over de naleving
van het bepaalde bij of krachtens deze wet, en c. het opleggen van een bestuurlijke sanctie vanwege
een activiteit die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens deze wet (art. 18.1). Voorgesteld wordt
te bepalen wie met het toezicht op de naleving zijn belast (art. 18.6) en dat de toezichthouder bevoegd is tot het binnentreden van een woning zonder toestemming van de bewoner voor zover hem
deze bevoegdheid in het besluit tot aanwijzing is toegekend (art. 18.7). Geregeld wordt ook dat het
bevoegd gezag een beschikking geheel of gedeeltelijk kan intrekken als in strijd met die beschikking
of met de voor de activiteit waarvoor de beschikking is gegeven geldende regels is of wordt gehandeld (art. 18.10 lid 1)). Een beschikking die betrekking heeft op het beheer van gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in art. 1.1 van de Wet milieubeheer, of van andere afvalstoffen die van elders afkomstig zijn, kan, voor zover die beschikking het beheer van afvalstoffen betreft, ook worden ingetrokken
als in strijd is of wordt gehandeld met de op grond van hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer voor
dat beheer geldende voorschriften (art. 18.10 lid 2). Voordat het bevoegd gezag toepassing geeft aan
het eerste of tweede lid, biedt het de overtreder evenwel de gelegenheid binnen een bepaalde termijn zijn handelen alsnog in overeenstemming te brengen met die beschikking of die regels (art.
18.10 lid 3). Het bevoegd gezag kan een beschikking ook geheel of gedeeltelijk intrekken als de beschikking is gegeven op basis van een onjuiste of onvolledige opgave van gegevens of als, in een nader omschreven geval, de activiteit wordt verricht door een ander dan degene aan wie de omgevingsvergunning is verleend. Hoofdstuk 18 bevat ten slotte een paragraaf die gereserveerd is voor de
bestuurlijke boete en een afdeling gewijd aan strafrechtelijke handhaving. In die afdeling is in de
eerste plaats vastgelegd dat de Nederlandse strafwet van toepassing is op een ieder die in of boven
de exclusieve economische zone in strijd handelt met een bij of krachtens deze wet gesteld voorschrift. En vastgelegd is ook dat bij de opsporing van strafbare feiten als bedoeld in het eerste lid
afdeling 7 van Deel XII van het VN-Zeerechtverdrag in acht wordt genomen. In de Memorie van Toelichting (p. 238) wordt voorts alvast aangekondigd dat de regering voornemens is ‘om bij de Invoeringswet Omgevingswet in hoofdstuk 18 regels op te nemen die gericht zijn op het bevorderen van
de kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving en op de samenwerking bij de handhaving. Die regels dienen ter vervanging en aanvulling van de huidige paragraaf 5.2
Wabo en zijn vervat in het bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel voor wijziging van de Wabo
(verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)’ (Wet VTH).37
Het negentiende hoofdstuk is gewijd aan bevoegdheden in bijzondere omstandigheden. Daarin
zijn in de eerste plaats regels opgenomen inzake een ongewoon voorval. Dat is, zo volgt uit de bijlage
bij de wet, een ‘gebeurtenis, ongeacht de oorzaak daarvan, die afwijkt van het normale verloop van
een activiteit, zoals een storing, ongeluk, calamiteit, waardoor significante nadelige gevolgen voor de
fysieke leefomgeving ontstaan of dreigen te ontstaan, waaronder a. een geval van een inbreuk op
vergunningsvoorwaarden als bedoeld in artikel 8 van de richtlijn industriële emissies, of b. een zwaar
ongeval als bedoeld in artikel 3, onderdeel 13, van de Seveso-richtlijn’. Bepaald wordt dat het bevoegd gezag de veroorzaker verplicht ‘tot het treffen van de maatregelen die redelijkerwijs van hem
kunnen worden verlangd om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen’ (art.
19.4). Het ligt in de rede dat bij handelen in strijd met deze verplichting punitieve handhaving mogelijk wordt gemaakt. Het negentiende hoofdstuk bevat verder onder meer regels voor alarmerings36
37
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De inhoud is in belangrijke mate ontleend aan hoofdstuk 5 Wabo.
Kamerstukken II 3013/14, 33 872. Zie daarover nader hoofdstuk 5.
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waarden. Bij overschrijding van alarmeringswaarden voor luchtkwaliteit of bij verontreiniging van de
buitenlucht door stoffen waarvoor geen alarmeringswaarden zijn vastgesteld, kunnen regels worden
gesteld voor het gebruik van installaties of brandstoffen en over andere verontreinigende activiteiten. Deze regels kunnen in ieder geval inhouden een verbod om een installatie in werking te hebben
of een brandstof te gebruiken. Ook bij deze regels ligt punitieve handhaving in de rede. In het negentiende hoofdstuk zijn ook afdelingen gewijd aan de archeologische toevalsvondst van algemeen belang38 (2), gevaar voor waterstaatswerken (4) en buitengewone omstandigheden (5).
Het twintigste hoofdstuk betreft monitoring en informatie. Voor iedere vastgestelde omgevingswaarde en alarmeringswaarde wordt de staat of kwaliteit van de fysieke leefomgeving, de belasting door activiteiten of de concentratie of depositie van stoffen in de fysieke leefomgeving door
monitoring bewaakt en wordt beoordeeld of aan die omgevingswaarde of alarmeringswaarde wordt
voldaan (art. 20.1). Monitoring is niet enkel een zaak van bestuursorganen: bij omgevingsverordening
respectievelijk algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over a. het door
daarbij genoemde bestuursorganen, rechtspersonen of natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf bijhouden, verzamelen of berekenen van daarbij aangewezen gegevens en het verstrekken van die gegevens aan bestuursorganen of andere instanties, bevoegde autoriteiten van andere staten of de Europese Commissie, alsmede de toetsing van de kwaliteit van die
gegevens (art. 20.6). Ook bij deze verplichtingen ligt het in de rede punitieve handhaving mogelijk te
maken. In het twintigste hoofdstuk zijn ook bepalingen opgenomen inzake de verslaglegging van de
resultaten van de monitoring (art. 20.14) en een verplichting tot evaluatie door het Planbureau voor
de Leefomgeving ten aanzien van aangewezen onderdelen van de fysieke leefomgeving (art. 20.18).
Het drieëntwintigste hoofdstuk ten slotte (de hoofdstukken 21 en 22 zijn gereserveerd39) betreft overige en slotbepalingen. Daarin staat (onder meer) een wettelijke grondslag voor het bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur stellen van regels ter uitvoering van internationaalrechtelijke verplichtingen (art. 23.1), een experimenteerbepaling (art. 23.3) en een bepaling inzake inwerkingtreding (bij koninklijk besluit, art. 23.8).
2.5

Afronding

Daarmee is een beeld geschetst van de voorgestelde Omgevingswet. Tevens is aangegeven bij welke
bij of krachtens deze wet gestelde voorschriften het in de rede ligt punitieve handhaving mogelijk te
maken. Het accent zal bij de punitieve handhaving vermoedelijk vooral liggen op voorschriften in
algemene regels en op het niet naleven van de vergunningplicht dan wel aan de vergunning verbonden voorschriften. Punitieve handhaving van gedragingen in strijd met algemene regels op dit terrein
is thans ook in ruime mate mogelijk gemaakt: het overtreden van voorschriften gesteld bij of krachtens art. 8:40 Wet milieubeheer is gerubriceerd onder art. 1a ten 1o WED. Het Activiteitenbesluit
milieubeheer is op dit artikel gebaseerd. En ook het zonder vergunning oprichten etc. van een bij of
krachtens de Wabo aangewezen inrichting (art. 2.1 Wabo) is in art. 1a WED strafbaar gesteld.
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Volgens de bijlage bij het wetsvoorstel een ‘onverwachte vondst in of op de bodem, anders dan bij het doen van
opgravingen als bedoeld in artikel 1, onder h, van de Monumentenwet 1988, voor zover evident of vermoedelijk van
algemeen belang uit het oogpunt van archeologische monumentenzorg’.
Voor respectievelijk ‘regelingen over openbaarheid van informatie’ en ‘overgangsrecht’ (MvT, p. 258).
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3

De opbouw van het onderzoek

3.1

Inleiding

Zoals in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk al werd aangegeven betreffen de centrale vragen die
in het onderhavige onderzoek dienen te worden beantwoord de keuzes rond strafrecht en bestuurlijke boete. Een nadere analyse van de rol van het strafrecht in relatie tot bestuursrechtelijke punitieve
handhaving bij de handhaving van de Omgevingswet staat daarin voorop.
De vraag naar die relatie bestaat in feite uit twee delen. Het eerste deel betreft de vraag of bij
de punitieve handhaving een rol is weggelegd voor het strafrecht. Het tweede deel betreft de vraag
of, bij een keuze voor strafbaarstelling, daarnaast nog plaats is voor een bestuurlijke boete. Ook als
voor de ernstige schendingen van omgevingsrecht gekozen zou worden voor het strafrecht, zou de
bestuurlijke boete bij de minder ernstige schendingen een rol kunnen spelen. Denkbaar is echter ook
om de minder ernstige schendingen af te doen met een bestuurlijke strafbeschikking.
Het onderzoek beperkt zich echter niet tot een verkenning van keuzes rond strafrecht en bestuurlijke boete. Aandacht wordt ook besteed aan de vraag hoe punitieve en andere vormen van
handhaving zich tot elkaar dienen te verhouden. Thans betreffen bestuurlijke en strafrechtelijke
handhaving in belangrijke mate gescheiden werelden. Eerder onderzoek doet veronderstellen dat
versterking van de samenwerking beide modaliteiten van handhaving effectiever kan maken.40 Mede
tegen die achtergrond is verkend of er aanleiding is en mogelijkheden zijn om deze bevinding in de
vormgeving van de handhaving van de Omgevingswet te vertalen.
In het navolgende wordt de opbouw van het onderzoek geschetst. Het onderzoek kent drie
delen. Het eerste deel betreft een aantal hoofdstukken waarin beleidsdocumenten, aspecten van het
Nederlandse recht en de handhavingspraktijk op het terrein van het omgevingsrecht verkend worden
met het oog op de te maken keuzes. Het tweede deel betreft een onderzoek naar de inrichting van
het Duitse punitieve recht. In Duitsland verloopt de beboeting van omgevingsdelicten in belangrijke
mate via het Ordnungswidrigkeitengesetz. Afdoening op basis van deze wet kan worden beschouwd
als een mengvorm van afdoening via de bestuurlijke boete en afdoening via de (al dan niet bestuurlijke) strafbeschikking. Dat model, of onderdelen daarvan, zou(den) ook voor Nederland aantrekkelijk
kunnen zijn. Het derde deel is een verkenning van opvattingen van personen die werkzaam zijn in de
bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving van omgevingsrecht in tien interviews. Die interviews zijn integraal in het rapport opgenomen.
Het onderzoek wordt afgesloten met een slotbeschouwing. Deze slotbeschouwing is zelfstandig leesbaar.
3.2

Keuzes rond strafrecht en bestuurlijke boete

Duidelijk zal zijn dat dit onderzoek, waar het de keuze tussen bestuurlijke boete en strafrecht bij de
handhaving van de voorschriften van de Omgevingswet betreft, niet in een vacuüm begint. Zo verscheen in 2005 een notitie van de toenmalige Minister van Justitie Donner die een handvat beoogde
te bieden bij de keuze tussen de diverse sanctiestelsels.41 Daarin werden indicatoren benoemd die bij
deze keuze van belang waren. In 2008 verscheen een kabinetsnota over de uitgangspunten bij de
keuze van een sanctiestelsel.42 In deze nota werd veel betekenis gehecht aan het in een open of be40
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sloten context begaan zijn van een overtreding. Kenmerkend voor een besloten context werd daarbij
geacht: ‘a) het bestaan van een gespecialiseerd bestuursorgaan dat met 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’ (p. 6).
Er zijn kortom documenten voorhanden die gebruikt kunnen worden bij de keuzes die in de
context van de Omgevingswet voorliggen. De richtsnoeren die deze documenten bieden, hebben in
het verleden evenwel niet een ieder kunnen overtuigen. Dat volgt wat de eerstgenoemde notitie
betreft al uit het verschijnen van de latere kabinetsnota. Wat deze latere kabinetsnota betreft, volgt
het onder meer uit een schriftelijk overleg met de vaste commissie voor Justitie van de Eerste Kamer43 en uit vele adviezen van de Raad van State. 44 In de beleidsreactie op het rapport ‘Referentiekader geldboetes. Verslag van een onderzoek naar de hoogte en wijze van berekening van geldboetes in het bestuursrecht en het strafrecht’ noemt het kabinet het criterium van de open of besloten
context ook ‘geen strak keurslijf maar een vertrekpunt’.45 Tegen deze achtergrond wordt in het volgende hoofdstuk eerst verkend in hoeverre de notitie uit 2005 en de nota uit 2008 aanknopingspunten bieden bij de inrichting van de punitieve handhaving in de context van het omgevingsrecht.
Daarna wordt de aandacht gericht op de boetestelsels zelf. Gesproken wordt veelal van een
keuze tussen het strafrecht en de bestuurlijke boete, alsof de bestuurlijke boete een eenvormige
regeling kent. Dat is evenwel niet het geval. Er zijn tal van boetestelsels, die op kenmerkende onderdelen verschillen, zo heeft het rapport Referentiekader geldboetes laten zien. De oplegging van boetes in het strafrecht is eenvormiger genormeerd. Een verkenning van deze verschillen tussen boetestelsels kan eveneens aanknopingspunten bieden voor de keuzes die in de context van dit onderzoek
voorliggen. Het gaat daarbij, wat de bestuurlijke boete betreft, om een keuze uit een aantal variëteiten. Ook de kabinetsreactie op het rapport Referentiekader geldboetes wordt besproken, mede omdat daarin opnieuw wordt ingegaan op de verhouding tussen strafrecht en bestuurlijke boete. En
verkend wordt ook of uit recente wetgevingstrajecten inzake bestuurlijke boetes nog argumenten
naar voren komen die voor de voorliggende keuze van belang zijn.
Een bijzonder aspect bij de keuze tussen strafrecht en bestuurlijke boete betreft de organisatorische en financiële inbedding. Bij de keuze tussen strafrecht en bestuurlijke boete die enkele jaren
geleden in de context van de ‘kleine ergernissen’ voorlag, is duidelijk geworden dat deze inbedding
een relevant gegeven of zelfs het doorslaggevende argument bij de keuze tussen beide sanctiestelsels kan vormen. Komen de opgelegde boetes ten goede aan de Staat of aan het bestuursorgaan dat
de boete oplegde? Behoren convenanten waarin afspraken worden gemaakt over de verdeling van
opbrengsten en eventueel ook kosten van rechtshandhaving tot de mogelijkheden? Nadat ook het
belang van dit aspect verkend is, wordt in de afrondende paragraaf op een rij gezet welke factoren
op basis van de analyse in dit hoofdstuk van belang kunnen worden geacht voor keuzes rond strafrecht en bestuurlijke boete.
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3.3

Het strafrechtelijk sanctiestelsel en de Omgevingswet

In het derde hoofdstuk wordt de blik weer gericht op de Omgevingswet, waarvan de contouren in de
tweede paragraaf van dit hoofdstuk werden geschetst. Welke keuzes rond strafrecht en bestuurlijke
boete liggen in de context van de Omgevingswet voor de hand?
De eerste keuze die gemaakt moet worden, is of er in de context van de punitieve handhaving
van de Omgevingswet een rol is weggelegd voor het strafrecht. Bij die keuze zijn verschillende argumenten van belang. Het primaire argument is echter toch wel of in het strafrecht sancties voorhanden zijn die het bestuursrecht niet kent en waaraan in de context van het omgevingsrecht behoefte
kan bestaan. Daarom wordt in dit hoofdstuk eerst het strafrechtelijk sanctiearsenaal besproken. Die
bespreking begint met het stelsel van straffen en maatregelen in het Wetboek van Strafrecht. Bezien
wordt welke straffen en maatregelen aan volwassenen kunnen worden opgelegd. Ook wordt kort
aandacht besteed aan de vordering van de benadeelde partij. Daarna wordt ingegaan op het afwijkende stelsel van straffen en maatregelen dat in de Wet op de economische delicten is neergelegd.
Telkens worden voorbeelden gegeven van uitspraken waarin de betreffende sanctie is opgelegd.
Richtsnoer is daarbij geweest of de uitspraak een wet betreft die (uiteindelijk) in de Omgevingswet
geïntegreerd zal worden. Aan dat richtsnoer is evenwel niet strak vastgehouden. Enerzijds is nog niet
volstrekt duidelijk welke normen precies onder de Omgevingswet zullen vallen, ook al omdat de algemene maatregelen van bestuur die deze normen zullen bevatten nog niet bekend zijn. Anderzijds
zal de Omgevingswet na aanvaarding en inwerkingtreding geen eiland in het ordeningsrecht zijn. Om
die reden kan ook rechtspraak inzake de punitieve handhaving van ander ordeningsrecht relevantie
hebben voor de Omgevingswet. Om de toegevoegde waarde van het strafrechtelijk sanctiearsenaal
te kunnen beoordelen worden vervolgens de bestuurlijke sancties in kaart gebracht, waarvan de last
onder bestuursdwang, de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete de belangrijkste zijn. De
normering van de bestuurlijke sancties in de Algemene wet bestuursrecht staat daarbij centraal.
Het strafrechtelijk sanctiestelsel wordt in dit hoofdstuk slechts op hoofdlijnen besproken, en
dat geldt ook voor de bestuurlijke sancties. Wie vertrouwd is met het strafrechtelijk sanctiestelsel en
de bestuurlijke sancties kan zich beperken tot de bespreking van relevante casus (zie vooral par. 2.3)
en de afsluitende paragraaf.
3.4

Punitieve handhaving en de Omgevingswet

In het vierde hoofdstuk wordt, voortbouwend op het tweede en derde hoofdstuk, het scala van
overwegingen dat bij keuzes rond strafrecht en bestuurlijke boete een rol kan spelen naast de Omgevingswet gelegd. Leveren deze overwegingen nadere indicaties op inzake keuzes rond strafrecht en
bestuurlijke boete in de context van de Omgevingswet?
Begonnen wordt met een verkenning van de rol die het commune strafrecht bij de punitieve
handhaving van het omgevingsrecht kan spelen. Uit de in het derde hoofdstuk besproken rechtspraak kan worden afgeleid dat overtredingen van ordeningsvoorschriften in veel gevallen tezamen
met commune strafbare feiten ten laste worden gelegd. Dat zou de gedachte kunnen doen opkomen
dat bij de punitieve handhaving van het omgevingsrecht op deze strafbaarstellingen van commune
misdrijven kan worden vertrouwd. Is die gedachte juist? In het geval voor aanvullende strafbaarstellingen op het terrein van het omgevingsrecht wordt gekozen, rijst de vraag waar deze strafbaarstellingen gesitueerd zouden kunnen worden. Te denken valt, in beginsel, aan uitbreiding van de strafbaarstellingen in het Wetboek van Strafrecht, aan strafbaarstelling in de Omgevingswet of aan straf-
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baarstelling in de Wet op de economische delicten. Welke van deze opties geniet met het oog op een
effectieve punitieve handhaving de voorkeur?
Vervolgens worden enkele andere overwegingen besproken die bij keuzes inzake strafbaarstelling een rol kunnen spelen. Daartoe behoren verplichtingen tot strafbaarstelling in Europese rechtsinstrumenten. Ligt het in de rede de reikwijdte van strafbaarstellingen (mede) door die verplichtingen te laten dicteren? Tot deze overwegingen behoort (onder meer) ook de rol van de politie bij de
punitieve handhaving van omgevingsrecht. Punitieve handhaving door de politie op het terrein van
het omgevingsrecht is thans strafvorderlijk ingekaderd. Zou punitieve handhaving door de politie via
een bestuurlijke boete op dit terrein een optie zijn?
Ingegaan wordt ook op overwegingen die voor invoering van een bestuurlijke boete kunnen
pleiten. Eerst wordt bezien of de argumenten die in het tweede hoofdstuk geïdentificeerd zijn, bij de
punitieve handhaving van de Omgevingswet een rol (kunnen) spelen. Daarna wordt bezien hoe afwegingen inzake de coherentie in de rechtshandhaving en de eigen verantwoordelijkheid van bestuursorganen op dit terrein uitvallen.
3.5

Omgevingswet en handhaving

De Omgevingswet is een nieuwe wet; zij bouwt evenwel voort op en integreert tal van wetten die
thans reeds worden gehandhaafd. In het vijfde hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de handhaving in het bestaande omgevingsrecht, en knelpunten die daarbij aan het licht zijn getreden.
Eerst wordt aan de hand van een aantal onderzoeksrapporten een overzicht gegeven van
knelpunten in de handhaving van het omgevingsrecht. In het rapport Handhaven op niveau werd in
1998 al geconstateerd dat de samenwerking tussen bestuurlijke en justitiële organen nog volstrekt
onvoldoende was. Het rapport meende dat er heldere procedurele en inhoudelijke afspraken moesten worden gemaakt, primair op lokaal en regionaal niveau, ondersteund door een akkoord op landelijk niveau. Wat betreft de bevoegdheid tot het opleggen van bestuurlijke boetes meende het rapport dat er voor gewaakt moest worden dat er een te geringe taak voor het strafrecht over zou blijven. Wat juist nodig was, aldus het rapport, was het als het ware aan elkaar klinken van bestuur en
OM. Het rapport stoelde mede op achtergrondstudies die op enkele onderdelen van het omgevingsrecht zagen. Daarin wordt onder meer vastgesteld dat op het terrein van de ruimtelijke ordening
onmiskenbaar sprake was van een handhavingstekort. Ook is onderzoek gedaan naar samenwerkingsvormen tussen gemeenten onderling en tussen bestuurlijke regio’s en justitie. Daarbij was sprake van grote verscheidenheid.
Tien jaar na publicatie van het rapport Handhaven op niveau verscheen het rapport De tijd is
rijp. Daarin werd geconstateerd dat nog steeds sprake was van een handhavingstekort. En er werd
gewezen op de grote mate van fragmentatie van de handhaving. Die fragmentatie betreft twee punten. Het eerste is dat veel gemeenten te klein zijn voor een adequate handhaving. Het tweede betreft de relatie tussen bestuurlijke en justitiële autoriteiten. Er is een gebrek aan samenwerking en de
informatiehuishouding is gebrekkig. De oplossing zou moeten komen van 25 omgevingsregio’s met
elk een omgevingsdienst waaraan gemeenten en provincies verplicht moeten deelnemen. En wat de
relatie tussen bestuurlijke en justitiële autoriteiten betreft werd gedacht aan aanvulling van het
handhavingsinstrumentarium met de strafbeschikking, meer in het bijzonder de mogelijkheid om bij
algemene maatregel van bestuur aan bestuursorganen de bevoegdheid te verlenen tot het uitvaardigen van een strafbeschikking. Samenwerking en afstemming zouden alleen dienen plaats te vinden
waar deze een meerwaarde hebben.
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Vervolgens worden in dit hoofdstuk de bevindingen uit deze rapporten nader geanalyseerd. Daarbij
wordt ingegaan op het verschil in rechtswaarborgen in strafrecht en bestuursrecht, de positie van
slachtoffers en derden in beide rechtsgebieden en op verschillen in traditie, taakopvatting en focus
tussen bestuurlijke en strafvorderlijke organen. Daarna wordt ingezoomd op de uitgangspunten voor
een nieuw handhavingsarrangement die uit de Omgevingswet zelf kunnen worden afgeleid: integratie van regelgeving en verplichte samenwerking tussen met de handhaving belaste organen. Die verplichte samenwerking krijgt (zo bleek) gestalte via regionale omgevingsdiensten. Verkend wordt hoe
de inbedding van de omgevingsdiensten zich verhoudt tot keuzes rond bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking.
3.6

Duitsland

De vraag op welke wijze de handhaving van omgevingsrecht het best vorm kan worden gegeven is
niet een typisch Nederlandse vraag, en de Nederlandse inrichting van de punitieve handhaving is niet
noodzakelijkerwijs het antwoord op deze vraag. In het zesde hoofdstuk wordt bezien hoe de handhaving van ordeningsrecht, waar het omgevingsrecht toe behoort, in Duitsland vorm heeft gekregen.46
Daarbij wordt begonnen met een bespreking van het Ordnungswidrigkeitengesetz. Het Ordnungswidrigkeitenrecht is een van het strafrecht afgezonderd rechtsgebied waarin lichte zaken eenvoudig en snel kunnen worden afgedaan. Aanvankelijk werd het onderscheid tussen een Straftat en
een Ordnungswidrigkeit daarbij gezocht in de aard van de gedraging. De Straftat zou duiden op een
strafwaardige rechtsgoedkrenking, het begaan van een Ordnungswidrigkeit zou niet strafwaardig
zijn. Later heeft de opvatting dat Straftat en Ordnungswidrigkeit vloeiend in elkaar overlopen de
overhand gekregen, en thans wordt in het positieve recht niet onderscheiden op basis van de aard
van de gedraging maar op basis van de aard van de sanctie. In het Ordnungswidrigkeitenrecht staat
het opleggen van een Geldbusse centraal. Maar er kunnen ook Nebenfolgen worden opgelegd, eventueel ook buiten de geldboete om. Daartoe behoort bijvoorbeeld de Entziehung (onttrekking aan het
verkeer).
Vervolgens worden (achtereenvolgens) de reguliere strafprocedure, de strafbevelsprocedure
en de boeteprocedure besproken. Die boeteprocedure is een soort mengvorm van bestuurs- en
strafrechtelijke handhaving. Bestuursorganen (Verwaltungsbehörde) zijn primair verantwoordelijk
voor het vervolgen en bestraffen van Ordnungswidrigkeiten. De bestrafte burger kan, als het bestuursorgaan een boete oplegt, verzet instellen. In dat geval beoordeelt eerst het bestuursorgaan en
daarna de Staatsanwaltschaft of de vervolging wordt voortgezet, en zo ja hoe. Als de Staatsanwaltschaft wil seponeren, moet deze beslissing in de regel enkel aan het bestuursorgaan worden medegedeeld. Bij een aantal categorieën Ordnungswidrigkeiten moet de Staatsanwaltschaft het bestuursorgaan echter horen voordat het de zaak kan seponeren. Komt de zaak als Ordnungswidrigkeit bij de
Amtsrichter, dan velt deze een zelfstandig oordeel over de zaak.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de wisselwerking tussen straf- en boeteprocesrecht in
de gerechtelijke procedure. Het oordeel over de juridische kwalificatie van het feit kan in de loop van
de procedure wijzigen. Die verandering in juridische waardering van het feit kan plaatsvinden voor46
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Zie voor kritiek op deze keuze voor rechtsvergelijking met Duitsland het interview met Jansen, antwoord op vraag
4.2.. Bepalend voor deze keuze is geweest dat de punitieve handhaving van ordeningsrecht in Duitsland kenmerken
heeft van bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking, en daarmee voor een onderzoek waarin de keuze tussen
deze beide rechtsfiguren een belangrijke plaats inneemt belangrijke inzichten op kan leveren. De kritiek van Jansen op
deze keuze hangt samen met de omstandigheid dat Jansen niets in de (bestuurlijke) strafbeschikking ziet (vgl. antwoord op vraag 5e).
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dat de zaak aanhangig is gemaakt bij het gerecht. De Staatsanwalt die in een Ordnungswidrigkeit een
Straftat ziet zal de zaak dan als zodanig aanbrengen bij de strafrechter. Maar het is ook mogelijk dat
de waardering van het feit in de loop van de procedure voor de rechter verandert; ook voor die situaties zijn regelingen getroffen.
Ten slotte worden enkele opmerkingen gemaakt over lessen die uit het Duitse recht en de
Duitse praktijk kunnen worden getrokken voor de punitieve handhaving van omgevingsrecht in Nederland.
3.7

Interviews

In het vijfde hoofdstuk wordt, zo bleek, al ingegaan op de handhaving van de wetten die in de Omgevingswet geïntegreerd worden. Uit die bespreking blijkt dat fragmentatie van de handhaving alsmede
de samenwerking en afstemming tussen bestuurlijke en strafvorderlijke organen in die handhaving
aandachtspunten vormen. Verschillen in taakopvatting, traditie en focus tussen deze organen kunnen daar een rol bij spelen, zo wordt daar uiteengezet. Mede tegen deze achtergrond zijn in de context van dit onderzoek tien vraaggesprekken gevoerd met personen werkzaam op bestuurlijk en
strafrechtelijk terrein.
Doel van deze gesprekken was, de opvattingen van deze personen over onderwerpen die de
bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving betreffen te verkennen. Daarmee worden een aantal
achterliggende doelstellingen nagestreefd. De gesprekken en de verslagen daarvan functioneren in
de eerste plaats als een check. Zijn er aspecten die de keuzes rond strafrecht en bestuurlijke boete
raken welke in de andere hoofdstukken niet naar voren zijn gekomen maar die de opdrachtgever wel
bij de te maken keuzes zou dienen te betrekken? De interviewverslagen plaatsen de bevindingen in
de eerdere hoofdstukken voorts in perspectief. Duidelijk wordt of argumenten die bij de keuzes rond
strafrecht en bestuurlijke boete een rol kunnen spelen ook daadwerkelijk als ter zake doend beleefd
worden, en door wie. De interviewverslagen bieden ten slotte een eerste oriëntatie op verschillen in
opvatting tussen bij de bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving betrokken professionals, en maken deze zichtbaar. Want dat bij de vragen die in de context van dit onderzoek voorliggen de neuzen
niet allemaal in dezelfde richting staan, zal duidelijk zijn. Door verschillen in opvatting en achterliggende argumenten in kaart te brengen kan wellicht ook duidelijk worden voor welke keuzes inzake
de punitieve handhaving van de Omgevingswet draagvlak zou kunnen bestaan.
Daar zij echter wel onmiddellijk bij aangetekend dat de ondervraagde personen in geen enkel
opzichte als een voor enige populatie representatieve steekproef kunnen gelden. Bij de selectie van
de te ondervragen personen, die in samenspraak met de begeleidingscommissie is gemaakt, is vooral
gestreefd naar een zo breed mogelijke spreiding over bij de punitieve handhaving betrokken functies,
beroepen en deskundigheden.
De selectie van te interviewen personen is in samenspraak met de begeleidingscommissie gemaakt.
Met de volgende personen zijn interviews gehouden:
Mr. B. Algera, jurist bij de provincie Noord-Brabant (A)
Dr. A.C. Berghuis, voormalig raadadviseur Ministerie van Veiligheid en justitie (B)
Mr. W. van der Gaag, beleidsadviseur Hoogheemraadschap Rijnland (G)
Mr. dr. A.E. Harteveld, Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (H)
Mr. dr. O.J.D.M.L. Jansen, juridisch bestuursadviseur en advocaat van de Gemeente Den Haag (J)
Mr. M. Maas-Cooymans, advocaat Ploum Lodder Princen (Ma)
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Prof. mr. dr. A.J.C. de Moor – van Vugt, hoogleraar bestuursrecht Universiteit van Amsterdam (Mo)
Mr. R. de Rijck, landelijk coördinerend milieu-officier van justitie (R)
Dr. E. van Schie, directeur handhavingsbeleid Inspectie Leefomgeving en Transport en plaatsvervangend inspecteur-generaal ministerie van Infrastructuur en Milieu (S)
Mr. P. Verloon, advocaat-medewerker Ploum Lodder Princen (V)
R. Willekens, commissaris van politie, programmamanager milieucriminaliteit (W)
De interviews zijn afgenomen met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst die als bijlage bij
dit onderzoek is opgenomen. Ook deze vragenlijst is in samenspraak met de begeleidingscommissie
opgesteld. Verdere bijzonderheden inzake de gang van zaken bij de interviews wordt in een inleidende tekst bij de interviews verstrekt.
Elk van de interviews is integraal opgenomen. Ook in de eerdere hoofdstukken en in de slotbeschouwing wordt evenwel naar de inhoud van de interviews verwezen. Daar wordt naar de vindplaatsen van antwoorden verwezen door tussen haken de eerste letter of letters van de achternaam
van de betreffende respondent te vermelden alsmede de vraag in het interview waar het betreffende antwoord te vinden is. Concreet: (A 1.2) betekent dat het gestelde te vinden is in het interview
met mr. B. Algera, en wel in het antwoord op vraag 1.2. In gevallen waarin verwezen wordt naar opmerkingen die door de betreffende respondent gemaakt zijn voorafgaand aan de gestelde vragen,
wordt het cijfer 0 gebruikt.
3.8

Slotbeschouwing

In de slotbeschouwing, ten slotte, worden de bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken samengetrokken. Daarbij is in zoverre een andere volgorde aangehouden dat een korte verkenning van kenmerken van het omgevingsrecht voorop staat. Na een korte weergave van heden en verleden van de
handhaving in het omgevingsrecht, worden daarna in een aantal paragrafen voorstellen gedaan voor
de inrichting van de punitieve handhaving van de Omgevingswet.
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Hoofdstuk 2

Keuzes rond strafrecht en bestuurlijke boete

Prof. mr. B.F. Keulen
1

Inleiding

In het inleidende hoofdstuk is al aangegeven dat dit onderzoek, waarin de keuze tussen bestuurlijke
boete en strafrecht bij de handhaving van de voorschriften van de Omgevingswet een belangrijk
element vormt, niet in een vacuüm begint. In 2005 verscheen een notitie van de toenmalige Minister
van Justitie Donner die een handvat beoogde te bieden bij de keuze tussen de diverse sanctiestelsels.47 Daarin werden indicatoren benoemd die bij deze keuze van belang waren. In 2008 verscheen
een kabinetsnota over de uitgangspunten bij de keuze van een sanctiestelsel.48 In deze nota werd
veel betekenis gehecht aan het in een open of besloten context begaan zijn van een overtreding.
Kenmerkend voor een besloten context werd daarbij geacht: ‘a) het bestaan van een gespecialiseerd
bestuursorgaan dat met 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’ (p. 6).
De richtsnoeren die deze documenten bieden hebben evenwel niet een ieder kunnen overtuigen. Dat volgt wat de eerstgenoemde notitie betreft al uit het verschijnen van de latere kabinetsnota. Wat deze latere kabinetsnota betreft, volgt het onder meer uit een schriftelijk overleg met de
vaste commissie voor Justitie van de Eerste Kamer49 en uit vele adviezen van de Raad van State. 50 In
de beleidsreactie op het rapport ‘Referentiekader geldboetes. Verslag van een onderzoek naar de
hoogte en wijze van berekening van geldboetes in het bestuursrecht en het strafrecht’ lijkt het kabinet zelf ook gas terug te nemen, waar het criterium van de open of besloten context ‘geen strak
keurslijf maar een vertrekpunt’ wordt genoemd.51 Tegen deze achtergrond wordt in dit hoofdstuk
verkend in hoeverre de notitie uit 2005 en de nota uit 2008 aanknopingspunten bieden bij de inrichting van de punitieve handhaving in de context van het omgevingsrecht die thans nog bruikbaar
zijn.
Daarna wordt de aandacht gericht op de boetestelsels zelf. Gesproken wordt veelal van een
keuze tussen het strafrecht en de bestuurlijke boete, alsof de bestuurlijke boete een eenvormige
regeling kent. Dat is evenwel niet het geval. Er zijn in het bestuursrecht tal van boetestelsels, die op
kenmerkende onderdelen verschillen. Het gaat daarbij, op de keper beschouwd, immers niet om de
keuze tussen het strafrecht en de bestuurlijke boete, maar zeker bij de bestuurlijke boete om een
keuze uit een aantal variëteiten. Ook de kabinetsreactie op het rapport Referentiekader geldboetes
wordt besproken, mede omdat daarin opnieuw wordt ingegaan op de verhouding tussen strafrecht
en bestuurlijke boete. En verkend wordt ook of uit recente wetgevingstrajecten inzake bestuurlijke
boetes nog argumenten naar voren komen die voor deze keuze van belang zijn.
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Kamerstukken II 2005/06, 29 849, nr. 30.
Kamerstukken II 2008/09, 31 700 VI, nr. 69.
Kamerstukken I 2008/09, 31 700 VI, J.
Vgl. onder meer Kamerstukken II 2011/12, 33 207, nr. 4, p. 6; Kamerstukken II 2009/10, 32 356, nr. 4, p. 7; Kamerstukken II 2013/14, 33 798, nr. 4, p. 7-8.
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31

Hoofdstuk 2 – Keuzes rond strafrecht en bestuurlijke boete

Een bijzonder aspect bij keuzes rond strafrecht en bestuurlijke boete betreft de organisatorische en financiële inbedding. Bij de keuze tussen strafrecht en bestuurlijke boete die enkele jaren
geleden in de context van de ‘kleine ergernissen’ voorlag, is duidelijk geworden dat deze inbedding
een relevant gegeven of zelfs het doorslaggevende argument bij de keuze tussen beide sanctiestelsels kan vormen. Komen de opgelegde boetes ten goede aan de Staat of aan het bestuursorgaan dat
de boete oplegde? Behoren regelingen waarin afspraken worden gemaakt over de verdeling van
opbrengsten van boetes tot de mogelijkheden? Nadat ook het belang van dit aspect verkend is,
wordt in de afrondende paragraaf op een rij gezet welke factoren op basis van de analyse in dit
hoofdstuk van belang kunnen worden geacht voor keuzes rond strafrecht en bestuurlijke boete.
Voordat op al deze onderwerpen wordt ingegaan zal evenwel eerst kort worden geschetst hoe
de keuze tussen strafrecht en bestuurlijke boete op scherp is komen te liggen.

2

De opkomst van de bestuurlijke boete en de totstandkoming van de wet OMafdoening

2.1

De opkomst van de bestuurlijke boete; de WAHV

In herinnering kan worden geroepen dat punitieve handhaving tot pakweg een kwart eeuw geleden
strafrechtelijke handhaving was, enkele bijzonderheden als tuchtrecht daargelaten. Daar gaf ook art.
5 WED uitdrukking aan. Pas met de parlementaire behandeling en enkele jaren later de inwerkingtreding van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften kwam in dat beeld
verandering.52 Kern van deze wet was het tweede artikel. Dat bepaalde, kort gezegd, dat voortaan
ter zake van de in de bijlage bij deze wet omschreven gedragingen op de wijze bij deze wet bepaald
administratieve sancties werden opgelegd. En dat voorzieningen van strafrechtelijke of strafvorderlijke aard waren uitgesloten. Gedragingen waarbij letsel aan personen of schade aan goederen was
toegebracht werden evenwel niet als dergelijke gedragingen beschouwd. Strafvervolging was in dat
geval derhalve nog steeds aangewezen.
Bij algemene maatregel van bestuur aangewezen ambtenaren die met het toezicht op de naleving van de betreffende voorschriften waren belast, werden bevoegd verklaard tot het opleggen van
een administratieve sanctie ter zake van door hen vastgestelde gedragingen. Daarbij moest het wel
gaan om personen die de leeftijd van twaalf jaren hadden bereikt (art. 3 WAHV oud). De sanctie
werd opgelegd bij gedagtekende beschikking. Bij ministeriële beschikking werd het model van de
beschikking en dat van de aankondiging van de beschikking vastgesteld. Voorgeschreven werd dat zo
mogelijk een aankondiging werd uitgereikt aan degene tot wie de beschikking zich richtte. De beschikking diende vervolgens bekend te worden gemaakt binnen vier maanden nadat de gedraging
had plaatsgevonden (art. 4 WAHV oud). Indien werd vastgesteld dat de gedraging had plaatsgevonden met of door middel van een motorrijtuig waarvoor een kenteken was opgegeven, en niet aanstonds werd vastgesteld wie daarvan de bestuurder was, werd de administratieve sanctie opgelegd
aan de kentekenhouder (art. 5 WAHV oud).
Degene tegen wie de beschikking was gericht, kon tegen de oplegging van de administratieve
sanctie beroep instellen bij de officier van justitie (art. 6 WAHV oud). De officier van justitie stelde de
indiener van het beroepschrift dan in de gelegenheid te worden gehoord (art. 7 WAHV oud). De officier van justitie kon de beschikking vervolgens op een aantal strikt in de wet omschreven gronden
52
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vernietigen (art. 8 WAHV oud). Dat was mogelijk in het geval degene op wiens naam het kenteken in
het kentekenregister is ingeschreven aannemelijk maakte dat tegen zijn wil door een ander van het
motorrijtuig gebruik was gemaakt en hij dat gebruik redelijkerwijs niet had kunnen voorkomen, in
het geval hij een voor een termijn van ten minste drie maanden schriftelijk bedrijfsmatig aangegane
huurovereenkomst kon overleggen waaruit bleek wie ten tijde van de gedraging de huurder van het
motorrijtuig was, dan wel een vrijwaringsbewijs overlegde. Tegen de beslissing van de officier van
justitie kon degene die administratief beroep had ingesteld vervolgens beroep instellen bij het kantongerecht (art. 9 WAHV oud). Ook dat beroep kon slechts gebaseerd worden op een aantal strikt in
de wet omschreven gronden. Degene die bij het kantongerecht beroep had ingesteld alsmede de
officier van justitie hadden ten slotte nog de mogelijkheid om tegen de beslissing van het kantongerecht beroep in cassatie in te stellen (art. 14 WAHV oud).
Door de inwerkingtreding van de WAHV veranderde de verhouding tussen het
straf(proces)recht en het bestuurs(proces)recht rigoureus. In het strafrecht werd nog steeds vastgehouden aan het bestraffingsmonopolie van de strafrechter. In het bestuursrecht was een bestraffingsmodel tot stand gekomen dat het primaat bij het bestuur legde. Dat model had een aantal aantrekkelijke kanten. Het was efficiënt en er werd een minder groot beroep gedaan op schaarse rechterlijke capaciteit. Het behoeft dan ook niet te verbazen dat in de jaren na de invoering van de WAHV
op verschillende terreinen bestuurlijke boetes werden ingevoerd. Daarbij heeft het advies ‘Handhaving door bestuurlijke boeten’ van de Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten uit 1994
een belangrijke rol gespeeld.53
2.2

De wet OM-afdoening

Enkele jaren na de invoering van de WAHV won de gedachte veld dat het bestraffingsmonopolie van
de rechter ook in het strafrecht doorbroken zou moeten worden. Knigge stelde in zijn preadvies voor
de NJV uit 1994 voor dat de officier van justitie bij beschikking een boete zou moeten kunnen opleggen. De verdachte zou vervolgens binnen een bepaalde termijn, die pas zou beginnen te lopen nadat
hij met de beschikking bekend was geraakt, in beroep moeten kunnen gaan bij de rechter.54 Dit preadvies kreeg een vervolg in het grondslagenonderzoek Strafvordering 2001 dat Knigge samen met
Groenhuijsen uitvoerde. In dit onderzoek werd de gedachte van een in het strafrecht te situeren, met
de bestuurlijke boete vergelijkbare vorm van buitengerechtelijke afdoening, nader uitgewerkt.55
Aan dit onderzoek is een vervolg gegeven met de wet OM-afdoening.56 Deze wet geeft de officier van justitie de bevoegdheid om, indien hij vaststelt dat een overtreding is begaan dan wel een
misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving gevangenisstraf is gesteld van niet meer dan zes jaar,
een strafbeschikking uit te vaardigen. Daarin kunnen onder meer een taakstraf van ten hoogste honderdtachtig uren, een geldboete, een schadevergoedingsmaatregel en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor ten hoogste zes maanden worden opgelegd (art. 257a Sv). Daarnaast kregen opsporingsambtenaren een beperkte mogelijkheid om strafbeschikkingen houdende een geldboete uit te
vaardigen (art. 257b Sv). Aan deze mogelijkheid is invulling gegeven in het Besluit OM-afdoening.
Hoofdstuk III van dat besluit ziet op ‘De strafbeschikking in de zin van artikel 257b van de wet’. De
bevoegdheid tot het uitvaardigen van een strafbeschikking is daarin voor nader onderscheiden feiten
53
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Zie in dat verband ook Michiels 1994.
Knigge 1994, p. 75-78.
Hartmann 2001 en Hartmann 2002.
Wet van 7 juli 2006, Stb. 330. Zie over de OM-afdoening uitgebreider Kessler en Keulen 2008, alsmede Kooijmans
2007.
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toegekend aan hulpofficieren van justitie, ambtenaren van politie, militairen van de Koninklijke marechaussee en buitengewone opsporingsambtenaren (art. 3.2). De strafbare feiten waarbij op grond
van art. 257b Sv onder nadere voorwaarden een strafbeschikking kan worden uitgevaardigd zijn omschreven in bijlage I van dit besluit.
Ook aan lichamen of personen, met een publieke taak belast, kan sinds de inwerkingtreding van de
Wet OM-afdoening binnen bij algemene maatregel van bestuur gestelde grenzen de bevoegdheid
worden verleend een strafbeschikking uit te vaardigen (art. 257ba Sv; de bestuurlijke strafbeschikking). Deze bevoegdheid is in het Wetboek van Strafvordering terecht gekomen ingevolge een amendement van het kamerlid Van Haersma Buma.57 Het wetsvoorstel had deze bevoegdheid in een
nieuw art. 37 WED willen regelen, alleen voor economische delicten. Daar zou het in de plaats zijn
gekomen van het artikel dat de bestuurlijke transactie mogelijk maakte.58 Dat artikel had eerder de
basis gevormd voor het Transactiebesluit milieudelicten, dat een aantal bestuursorganen voor in een
bijlage van dit besluit opgenomen strafbare feiten een transactiebevoegdheid verleende.59
Uit de wet kan worden afgeleid dat het bij art. 257ba Sv moet gaan om straffen en maatregelen waarvan de wet de oplegging bij het betreffende strafbare feit toelaat. En de wettelijke systematiek en wetsgeschiedenis van deze bepaling maken aannemelijk dat van art. 257ba Sv geen gebruik
kan worden gemaakt om een bevoegdheid tot het uitvaardigen van strafbeschikkingen te creëren die
niet op art. 257a Sv kan worden gebaseerd.60 Maar verder stelt de wet geen harde grenzen. Geregeld
is wel dat de betreffende bestuursorganen van deze bevoegdheid gebruik maken ‘onder toezicht van
en volgens richtlijnen vast te stellen door het College van procureurs-generaal’ (art. 257ba lid 2 Sv).
Daarbij is vastgelegd dat het College van procureurs-generaal dergelijke richtlijnen slechts vaststelt
‘na overleg met de lichamen en personen, met een publieke taak belast, op wier gebruik van de bevoegdheid een strafbeschikking uit te vaardigen de richtlijn van invloed is, dan wel met organen die
deze lichamen vertegenwoordigen’ (lid 3).61
Aan de mogelijkheden die art. 257ba Sv bood is in 2012 eveneens invulling gegeven via het
Besluit OM-afdoening.62 Hoofdstuk IV van dat besluit ziet op ‘De strafbeschikking in de zin van artikel
257ba van de wet’. De bevoegdheid tot het uitvaardigen van een strafbeschikking is daarin voor nader onderscheiden feiten toegekend aan de directeuren van de Regionale Uitvoeringsdiensten, de
dagelijkse besturen van de waterschappen, de hoofdingenieurs-directeur van de regionale en landelijke diensten van Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de inspecteurgeneraal van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu, de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het college van gedeputeerde staten van de provincies, voor zover in de provincie of delen daarvan nog geen Regionale Uitvoeringsdienst is ingesteld
(art. 4.2). De strafbare feiten waarbij op grond van art. 257ba Sv onder nadere voorwaarden een
strafbeschikking kan worden uitgevaardigd zijn omschreven in bijlage II van dit besluit.63 De be57
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voegdheid om een bestuurlijke strafbeschikking uit te vaardigen is nader genormeerd in de Richtlijn
bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten en de bijbehorende feitenlijst.64
De wet bood ook enkele waarborgen bij de oplegging van een strafbeschikking (art. 257c Sv). Een
strafbeschikking houdende een taakstraf, een ontzegging van de rijbevoegdheid dan wel een aanwijzing het gedrag van de verdachte betreffend, kan slechts worden uitgevaardigd indien de verdachte
door de officier van justitie is gehoord en daarbij heeft verklaard bereid te zijn de straf te voldoen
dan wel zich aan de aanwijzing te houden. De verdachte wordt uiterlijk bij de aanvang van het horen
gewezen op de mogelijkheid om toevoeging van een raadsman te verzoeken. Een strafbeschikking
houdende betalingsverplichtingen uit hoofde van geldboete en schadevergoedingsmaatregel, die
afzonderlijk of gezamenlijk meer belopen dan 2000 euro, kan slechts worden uitgevaardigd indien de
verdachte, bijgestaan door een raadsman, daaraan voorafgaand is gehoord door de officier van justitie die de strafbeschikking uitvaardigde.
De verdachte kreeg het recht om tegen een strafbeschikking verzet in te stellen binnen veertien dagen nadat het afschrift daarvan in persoon aan hem was uitgereikt, dan wel zich anderszins
een omstandigheid had voorgedaan waaruit voortvloeide dat de strafbeschikking hem bekend was.
Tegen een strafbeschikking waarin een geldboete van niet meer dan 340 euro was opgelegd, wegens
een overtreding welke ten hoogste vier maanden voor toezending was gepleegd, kan evenwel verzet
worden gedaan tot uiterlijk zes weken na toezending (art. 257e Sv). Geregeld is ook dat de officier
van justitie het verzet ter kennis van de rechtbank moet brengen tenzij hij de strafbeschikking intrekt. De behandeling van de zaak vindt vervolgens plaats overeenkomstig de normale procedure van
de regeling ter terechtzitting (art. 257f Sv). De rechter heeft daarin niet te beoordelen of bezwaren
tegen de strafbeschikking hout snijden, maar oordeelt zelf op basis van de vragen van de artikelen
348 en 350 Sv.
2.3

Sterke overeenkomsten tussen bestuurlijke boete en strafbeschikking

Met de inwerkingtreding van de Wet OM-afdoening werd de verhouding tussen het
straf(proces)recht en bestuurs(proces)recht wederom rigoureus bijgesteld. Er zijn ook na de inwerkingtreding van de Wet OM-afdoening nog steeds verschillen, maar de overeenkomsten zijn sterk
vergroot. In beide stelsels bestaat een procedure die bestuursorganen de bevoegdheid geeft om
boetes op te leggen aan justitiabelen. Er is niet langer sprake van een kloof, waar het de efficiency
van beide stelsels betreft.
Dat maakt dat het weinig zin heeft standpunten over de verhouding tussen het strafrecht en
de bestuurlijke boete die van voor de parlementaire behandeling van de Wet OM-afdoening dateren,
nog uitgebreid te beschrijven. Het efficiency-argument nam in die standpuntbepalingen een belangrijke plaats in, en dat argument heeft zo het nog opgeld doet in ieder geval sterk aan betekenis ingeboet. Ook het argument van een gebrek aan snelheid bij strafrechtelijke afdoening, dat voor de invoering van de Wet OM-afdoening bij een aantal bestuurlijke boetes een rol speelde, lijkt gedateerd.65 Tegelijk brengen de betrekkelijk geringe verschillen die thans nog bestaan mee dat het voor
de hand ligt om goed te kijken naar standpunten van de Minister van (Veiligheid en) Justitie dan wel
kabinet die na de invoering van de Wet OM-afdoening criteria formuleren welke de keuze tussen
64
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beide stelsels betreffen. Welke criteria worden daarin genoemd, en kunnen die criteria een keuze
tussen beide stelsels in de context van het omgevingsrecht dragen?

3

Criteria voor de keuze tussen strafrecht en bestuurlijke boete; een notitie en een
nota

3.1

De notitie uit 2005

Het eerste document waarin dergelijke criteria zijn gerubriceerd is de eerder genoemde notitie van
Minister van Justitie Donner uit 2005. 66 Daarin wordt geschetst hoe naast de bestuursrechtelijke
maatregelen van de last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom het instrument van de
bestuurlijke boete is opgekomen. Dat wordt uit twee tendensen verklaard. In een aantal gevallen
bestond de wens om te komen tot een eenvoudige en gemakkelijke afdoening van strafbare feiten
die simpel vast te stellen zijn. In andere gevallen betrof het juist gecompliceerde beleidsterreinen
waarop voor de handhaving specifieke kennis benodigd was die niet bij politie en justitie voorhanden
was maar wel bij een gespecialiseerd bestuursorgaan. Daardoor is, zo wordt gesteld, echter wel een
grote variëteit in sanctiestelsels, sanctiemodaliteiten en tot sanctieoplegging bevoegde organen ontstaan. Daarmee kan de coherentie in de handhaving onder druk komen te staan (p. 2). Want binnen
het bestuursrecht bestaat niet een openbaar ministerie, dat zowel bij de onderlinge afstemming bij
de oplegging van straffen als in het strafrechtelijk onderzoek een rol heeft (p. 3).
Vervolgens wordt vastgesteld dat ‘indien het wetsvoorstel OM-afdoening tot wet wordt verheven en in werking treedt, de weging van argumenten die pleiten voor de ene of andere vorm van
sanctionering, tot andere resultaten zal kunnen leiden dan thans het geval is’ (p. 3). De gedachte lijkt
te zijn, dat voortaan een keuze voor het strafrecht dikwijls weer meer in de rede ligt. Daarbij wordt
er op gewezen dat het arsenaal van strafvorderlijke onderzoeksbevoegdheden veel verder strekt dan
de toezichthoudende bevoegdheden van de Algemene wet bestuursrecht. En aangestipt wordt ook
dat het openbaar ministerie bij strafrechtelijke handhaving het gezag over de handhaving heeft,
‘terwijl het in goed overleg met de betrokken instanties ervoor kan kiezen de daadwerkelijke werkzaamheden en de daarbij behorende prioriteitsstelling over te laten aan de specifiek deskundige
ambtenaren of bestuursorganen’. De gedachte is dat ‘de coherentie binnen de handhaving’ daarmee
gediend is en dat ‘meer eenheid ontstaat in de op te leggen sancties bij samenhangende overtredingen’.
Tegen deze achtergrond verbaast het niet dat de indicatoren die de notitie noemt, veelal in de
richting van strafrechtelijke handhaving wijzen. Indien het wenselijk is overtreding van de norm te
bedreigen met een vrijheidsbenemende of vrijheidsbeperkende straf of maatregel, komt slechts het
strafrecht in aanmerking (5). Indien nieuwe (al of niet alternatieve) punitieve sancties gewenst zijn,
komt primair regeling in het strafrecht in aanmerking (6). Indien overtreding van de publiekrechtelijk
te handhaven norm feitelijk steeds gepaard gaat met geweldstoepassing of het toebrengen van
schade aan individuele personen, is dat een indicatie voor toepassing van het strafrecht (8). Voor
ernstige normovertredingen zal eerder strafrechtelijke dan bestuursrechtelijke handhaving in aanmerking komen (9). Naarmate meer behoefte bestaat aan de mogelijkheid van openbare berechting
(…) komt het strafrecht des te eerder in aanmerking (10). Indien ingrijpende dwangmiddelen of opsporingsbevoegdheden nodig kunnen zijn om te komen tot waarheidsvinding en de oplegging van
66
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een sanctie, is toepassing van het strafrecht geïndiceerd (12). En indien in de praktijk te verwachten
valt dat de oplegging van een sanctie eigenlijk alleen kan worden geëffectueerd met gebruikmaking
van strafrechtelijke middelen, is dat een contra-indicatie voor een bestuurlijke sanctie (13).
Voor de inzet van de bestuurlijke boete worden veel minder indicatoren geformuleerd. Indien
nieuwe reparatoire sancties gewenst zijn, komt primair regeling in het bestuursrecht in aanmerking
(7). Indien plaatselijke verschillen in de handhaving ongewenst zijn, indien het ongewenst is dat de
normsteller ook optreedt als normhandhaver of indien de plaatselijke situatie niet relevant is voor de
handhaving, is dat een contra-indicatie voor bestuursrechtelijke handhaving door decentrale overheden (11). En ten slotte wordt nog een negatieve indicator geformuleerd. Een bestuurlijke boete komt
in aanmerking indien voor de vaststelling van de feiten en voor de oplegging van de sanctie geen
ingrijpende bevoegdheden nodig zijn en bovendien verwacht mag worden dat in de praktijk doorgaans geen rechterlijk oordeel zal worden ingeroepen over de sanctie en de toegepaste bevoegdheden (14). Welbeschouwd ziet van deze drie criteria enkel het laatste, negatieve, criterium op de keuze tussen strafrecht en bestuurlijke boete. Criterium 7 ziet op het rechtsgebied waar nieuwe sancties
het best geregeld kunnen worden, criterium 11 stelt een nadere voorwaarde aan bestuursorganen
waar bestuurlijke handhaving aan kan worden toevertrouwd.
Los van de keuze tussen strafrecht en bestuursrecht noemt de notitie in de laatste paragraaf
indicatoren inzake de inzet van een bestuursorgaan bij de sanctionering. Aangegeven wordt dat in
het geval het met het oog op bij een bestuursorgaan voorhanden deskundigheid of daar aanwezige
menskracht wenselijk is het bestuursorgaan een bijzondere betrokkenheid bij de publiekrechtelijke
handhaving te geven, in hoofdlijn twee modaliteiten bestaan. Indien betrokkenheid van het OM niet
nodig is en er ook overigens geen indicaties zijn voor toepassing van het strafrecht, kan gekozen
worden voor bestuursrechtelijke handhaving (15). Indien gekozen wordt voor het strafrecht bestaan
er drie modaliteiten. Indien er aanleiding is om het OM in concrete aangelegenheden bij de afdoening te betrekken of indien er geen redenen zijn om aan het betrokken bestuursorgaan een beperkte
beleidsvrijheid te geven, ligt het voor de hand om bij het bestuursorgaan werkzame ambtenaren als
buitengewoon opsporingsambtenaar aan te wijzen en hen zonodig de bevoegdheid te geven een
politiestrafbeschikking uit te vaardigen. Indien toezicht door het OM op de buitengerechtelijke afdoening wel geïndiceerd is maar het tevens wenselijk is dat aan het bestuursorgaan een beperkte
beleidsruimte wordt toegedeeld, kan aan het bestuursorgaan bij AMvB de bevoegdheid worden toegekend tot het uitvaardigen van strafbeschikkingen. En in het geval toezicht door het OM op de buitengerechtelijke afdoening niet geïndiceerd is, kan aan het bestuursorgaan een zelfstandige wettelijke bevoegdheid worden toegekend tot het opleggen van een strafbeschikking (16).
3.2

De kabinetsnota uit 2008

De nota van 2008 kent een heel ander vertrekpunt.67 Opvallend is daarbij dat de nota niet beargumenteert waarom de in 2005 geformuleerde indicatoren niet langer een goed richtsnoer zouden
vormen. Gesteld wordt slechts dat de indicatoren ‘bruikbare aanknopingspunten’ bevatten (p. 4).
Daardoor blijft het wat gissen naar de achtergronden van de nieuwe positiebepaling. Waarschijnlijk
waren andere departementen dan dat van Justitie minder gelukkig met een notitie waarin criteria die
in de richting van strafrechtelijke handhaving wezen domineerden.68 Dat zou kunnen verklaren
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Vgl. de inleiding van het interview met Berghuis.
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waarom de nota uit 2008 begint met de stelling dat handhaving door middel van de bestuurlijke boete op verschillende omvangrijke beleidsterreinen inmiddels een onmisbare functie vervult (p. 2).
Effectiviteit van de handhaving wordt in de nota uit 2008 bij de keuze voor een sanctiestelsel
centraal gesteld. Daarbij gaat het volgens de nota om samenhang tussen twee elementen. Ten eerste
de wijze waarop deskundigheid en capaciteit kunnen worden verzorgd ten behoeve van het toezicht
op de naleving van rechtsregels en vervolgens het sanctionerend optreden wanneer van overtreding
blijkt. Ten tweede zou het gaan om het incasseren van een opgelegde boete, het behandelen van
beroeps- en bezwaarschriften en het voor de rechter behandelen van zaken (p. 2). De nota werkt
echter niet uit hoe dit gezichtspunt doorwerkt in de gekozen lijn. De betekenis van de gekozen lijn
wordt vervolgens al gerelativeerd voordat zij wordt uiteengezet. Het kader dat in de nota ontwikkeld
wordt, moet niet als dogmatisch worden gezien in de zin dat een bepaalde uitkomst zou kunnen
dwingen tot een keuze tussen sanctiestelsels. De nota is uitdrukkelijk bedoeld als richtinggevend
kader voor toekomstige wet- en regelgeving; er is geen aanleiding bestaande wetgevingscomplexen
door te lichten op overeenstemming met deze nota (p. 2-3)
De nota vervolgt met een verwijzing naar het advies van de Commissie voor de toetsing van
wetgevingsprojecten uit 1994 waarin werd voorgesteld in veel wetten op het terrein van het economische ordeningsrecht de bestuurlijke boete in te voeren. In herinnering wordt geroepen dat de
Commissie twee modellen voor inrichting van een bestuurlijke boetewet denkbaar achtte. In model A
komt de bestuurlijke boete in de plaats van het strafrecht maar blijft de strafbaarstelling bestaan
voor het geval de normschending ernstiger te nemen is, bijvoorbeeld doordat zij gepaard gaat met
het toebrengen van letsel aan personen of schade aan goederen of indien sprake is van recidive. In
model B blijven de beboetbare feiten tevens strafbare feiten, waardoor een duaal handhavingssysteem ontstaat. Aangegeven wordt dat het kabinet in zijn reactie op het rapport beide modellen
bruikbaar noemde.
Vervolgens worden ontwikkelingen in het strafrecht geschetst. Aangestipt wordt dat het Functioneel parket is opgericht voor de behandeling van specialistische financieel-economische en milieuzaken en dat voor de verwerking van eenvoudige zaken de Centrale verwerkingseenheid OM (CVOM)
in het leven is geroepen. Vervolgens wordt vermeld dat het OM werkt aan het ‘stapsgewijs invoeren’
van de strafbeschikking. Door deze organisatorische wijzigingen en de komst van de strafbeschikking
‘behoeft men niet meer louter op basis van capacitaire overwegingen voor de bestuurlijke boete te
kiezen’ (p. 4).
De nota zou zijn achtergrond vinden in een ‘behoefte aan verheldering’ die in verband met de
opkomst van de bestuurlijke boete en de invoering van het instrumentarium van de Wet OMafdoening zou zijn gerezen. Daarbij wordt als uitgangspunt gekozen dat de handhaving van wetgeving moet voldoen aan eisen van doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid. Verder moet
de afhandeling van bezwaar dan wel verzet goed zijn georganiseerd en moet een efficiënte incasso
van boetes mogelijk zijn. Waar mogelijk zou ook ruimte moeten worden geboden aan de eigen verantwoordelijkheid van bestuursorganen. Gelet op deze eisen behoeft het volgens de nota geen bezwaar te zijn en kan het zelfs voor de hand liggen dat er verschillende sanctiestelsels zijn. Zo zou
maatwerk geboden kunnen worden waar dat nodig is. Tegelijk zou evenwel vermeden moeten worden dat ‘zonder goede redenen de handhaving op veel verschillende manieren en verdeeld over veel
verschillende organen plaatsvindt’. Dat zou kunnen leiden tot onduidelijkheid zowel bij burgers en
bedrijven als bij de handhavende instanties, en daardoor ten koste kunnen gaan van de effectiviteit
van de handhaving (p. 5).
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Daarna stipt de Nota aan dat er door wetgeving een veelheid aan rechtsbetrekkingen is ontstaan tussen overheidsinstanties enerzijds en burgers en bedrijven anderzijds. In veel gevallen bestaat in het kader van de uitvoering van de wet een rechtstreekse verbinding tussen een overheidsorgaan en de burger of het bedrijf. Genoemd worden de burger als belastingplichtige of uitkeringsgerechtigde, en de ondernemer die met allerhande vergunningen te maken heeft. De overheid zou in
een dergelijke besloten context tot taak hebben gericht toezicht te houden op naleving van de wet
door burgers en bedrijven. In deze besloten context zou een voorkeur bestaan voor bestuursrechtelijke sanctionering, dat wil zeggen ‘dat als uitgangspunt wordt genomen de idee van een brede verantwoordelijkheid voor de handhaving van het betrokken bestuursorgaan dat met de uitvoering van
de wet is belast’. De bestuurlijke boete zou hier functioneel zijn en de andere bestuursrechtelijke
handhavingsinstrumenten kracht bij kunnen zetten. En zij zou soms snellere en eenvoudigere mogelijkheden bieden dan reparatoire sancties (p. 6).
Het strafrecht zou daarentegen aangewezen zijn als in een besloten context vergaande inbreuken op burgerlijke vrijheden aan de orde zijn. Ingrijpende onderzoeksbevoegdheden zoals het afluisteren van vertrouwelijke communicatie zouden omgeven moeten zijn met strafvorderlijke waarborgen. Ernst en aard van de wetsovertreding zouden daarmee een grens vormen voor bestuursrechtelijke handhaving. Daarnaast zou strafrechtelijke handhaving de voorkeur verdienen als het bestuursorgaan niet gemakkelijk voldoende professionaliteit kan verzorgen op het gebied van de te handhaven wetten en het handhavingsproces. De bestuurlijke strafbeschikking zou daarbij uitkomst kunnen
bieden als het probleem enkel de juridische afwerking betreft (p. 7-8). Aangestipt wordt ook nog dat
er sprake kan zijn van verwevenheid van de in het geding zijnde overtredingen met andere; dat er
behoefte kan zijn aan registratie in de justitiële documentatie; dat de boete op grond van de Wet
wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties soms in een andere lidstaat van
de EU ten uitvoer moet kunnen worden gelegd. De nota wijst erop dat EU-regelgeving soms kan
dwingen te kiezen voor strafrechtelijke sanctionering. Soms zou ook de noodzaak van rechtseenheid
kunnen meebrengen dat in een deels besloten context toch een eenduidig regime van strafrechtelijke sanctionering de voorkeur verdient. De nota noemt het voorbeeld van handhaving van milieuwetgeving die gemeenten in medebewind verzorgen (p. 8).
Voor de handhaving van regels in een open context zou de strafrechtelijke handhaving het
uitgangspunt moeten zijn, ‘met een dominante rol van de politie, buitengewoon opsporingsambtenaren en het openbaar ministerie (en de strafrechter)’. Reden is dat er rekening mee moet worden
gehouden dat de burger of het bedrijf een onbekende is. Daarom zullen dwangmiddelen aanwezig
moeten zijn om de identiteit van de burger vast te stellen of om te bepalen wie binnen het bedrijf
verantwoordelijk moet worden gesteld. Dat zou extra eisen stellen aan de handhaving. Toch zou ook
in de open context ruimte bestaan voor de bestuurlijke boete. Daarbij wordt de NMA genoemd, en
wordt gewezen op de Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte (p. 8-9).
De nota stipt vervolgens enkele verschillen tussen de bestuurlijke strafbeschikking en de bestuurlijke boete aan. De bestuurlijke strafbeschikking zal, zo wordt verwacht, vooral voor het opleggen van een geldboete worden benut. Uitgangspunt bij de bestuurlijke strafbeschikking is dat het
bestuursorgaan volledig verantwoordelijk is voor het niveau, de aard , de kwaliteit en de inzet van
toezicht en de oplegging van sancties. Het openbaar ministerie zal de strafbeschikking alleen intrekken als het ‘niet met succes de zaak aan de rechter kan voorleggen’ (p. 10). Op dit punt bestaat een
verschil met de bestuurlijke boete. Daarbij is het bestuursorgaan exclusief verantwoordelijk voor het
handhavingsbeleid, de kwaliteit van de handhaving en de incasso van boetes. De opbrengst van bestuurlijke boetes kent, zo meent de nota, geen eenduidige bestemming: de wet bepaalt of die ten
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goede komt aan de algemene middelen of aan het bestuursorgaan dat de boete heeft opgelegd.
Wanneer de bestuurlijke strafbeschikking toepasbaar is kunnen omtrent de opbrengst afspraken
worden gemaakt, zo stelt de nota. De kosten van de behandeling van verzetszaken en de incasso zijn
voor Justitie. Aangestipt wordt nog dat bij de bestuurlijke strafbeschikking de verhouding tussen het
openbaar ministerie en het bestuursorgaan extra aandacht behoeft. Het argument dat Justitie onvoldoende capaciteit zou hebben zou evenwel niet meer gelden (p. 11).
Aan het slot van de nota worden enkele ‘algemene maatregelen voor het samenbrengen van
systemen’ besproken. Met het oog op evenwicht in de hoogte van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke boetes op de verschillende ordeningsterreinen zou een algemeen beoordelingskader functioneel
kunnen zijn ‘om in processen van wetgeving te kunnen beargumenteren hoe hoog de maximaal op te
leggen boete is, opdat die goed aansluit op de hoogte van boetes in andere wetgeving’ (p. 12). Tegen
die achtergrond wordt een onderzoek naar een ‘eenduidig referentiekader’ in het vooruitzicht gesteld. Verder kan duale handhaving ‘onduidelijkheid scheppen omtrent de reikwijdte van de eigen
verantwoordelijkheid bij de betrokken instanties’. Dat zou leiden tot beleidsregels en afspraken
waarin staat wanneer de bestuurlijke boete van toepassing is en wanneer het strafrecht. Dergelijke
afspraken zouden evenwel minder goed te realiseren zijn wanneer vele instanties in beeld zijn. Daarom zou het verstandig zijn duale handhaving te beperken tot gevallen waarin daarvoor goede en
dwingende redenen bestaan, en dit door de handhavende instanties als uitvoerbaar wordt beoordeeld. Dualiteit zou aan de orde kunnen zijn indien onder één wettelijke norm een grote verscheidenheid aan gedragingen valt die vaak als licht zijn te betitelen maar soms een ernstiger feit vormen
in termen van aangerichte schade. Dat zou bijvoorbeeld gelden bij ‘milieuwetten met algemeen geformuleerde normen’. En dualiteit zou ook wenselijk kunnen zijn om het mogelijk te maken ‘over te
stappen naar het strafrecht indien sprake is van recidive’ (p. 13). Ook het belang van overleg en een
heldere rolverdeling tussen openbaar ministerie en bestuursorganen wordt in deze context aangestipt (p. 14).
3.3

Kritiek op de nota

De verschillen tussen de notitie uit 2005 en de nota uit 2008 zijn opmerkelijk. De notitie baseert de
geformuleerde indicaties in belangrijke mate op juridische verschillen tussen de stelsels waartussen
gekozen moet worden. De nota stelt een criterium centraal dat met de juridische kenmerken van
beide stelsels vrijwel niets te maken heeft. De notitie wil de keuze tussen beide stelsels daadwerkelijk structureren en beïnvloeden. De nota relativeert de betekenis van het gekozen criterium op
voorhand sterk. En geeft aan dat op tal van gronden is en kan worden afgeweken van de geformuleerde regel. De notitie wil een rationele keus tussen beide systemen bevorderen. De nota lijkt de
departementen bij deze keus vooral de vrije hand te willen laten en zoekt het in ‘algemene maatregelen voor het samenbrengen van systemen’. De notitie stelt de coherentie van de handhaving centraal; de nota de efficiëntie.
Uit een schriftelijk overleg met de Eerste Kamer uit 2009 blijkt dat veel fracties kritiek hadden
op de Nota.69 De leden van de CDA-fractie viel het op dat voor het kabinet bij de keuze van het sanctiestelsel de effectiviteit van de handhaving voorop stond (p. 2). Zou niet tevens moeten worden
bezien welke waarborgen voor de burger van belang zijn? Ook de leden van de fractie van GroenLinks misten ‘een analyse vanuit het uitgangspunt van de rechtsbescherming van burgers’ (p. 3). De
leden van de PvdA-fractie hadden ‘de invalshoek vanuit de gewone burger en gewoon bedrijf gemist,
69
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een denken over draagvlak en begrip in de samenleving. Kan een burger nog begrijpen, welke punitieve maatregel voor welke overtreding van de regels hem zal worden opgelegd en hoe hij zich daartegen kan verweren?’ (p. 3). De leden van de CDA-fractie stelden nog steeds een inventarisatie op
prijs van bestuurlijke boetes die kunnen worden overgeheveld naar de OM-afdoening. En bekritiseerden dat de regering de bestaande proliferatie van bestuurlijke boetes tot uitgangspunt nam (p.
4-5). De leden van de VVD-fractie konden zich bij het onderscheid tussen de open en besloten context ‘niet aan de indruk onttrekken dat naar een bepaald resultaat wordt toe gewerkt, namelijk om
voor zoveel mogelijk situaties de bestuurlijke boete mogelijk (te) maken. Daarbij wordt dan een beroep gedaan op de effectiviteit van de handhaving. De vraag is echter waar de balans ligt tussen
enerzijds de effectiviteit van de handhaving en anderzijds de rechtsbescherming van de burger’ (p.
6). De leden van de CDA-fractie ten slotte vroegen zich af of een groot aantal afbakeningsproblemen
die in de nota aan de orde komen niet zouden worden vermeden als tot uitgangspunt wordt genomen dat ook bij inzet van bestuurlijk toezicht en handhaving door bestuursorganen en bijzondere
opsporingsambtenaren het vervolg plaatsvindt via de OM-afdoening (p. 7). Uit de plenaire bespreking van de nota kan ook worden afgeleid dat veel leden van de Eerste Kamer weinig gelukkig zijn
met de nota.70 Bij latere gelegenheden heeft de Eerste Kamer wederom de aandacht gevraagd voor
de bij de keuze tussen strafrecht en bestuurlijke boete te hanteren criteria.71 Ook de Raad van State
voelt weinig voor het criterium van de open of besloten context. Dat komt bijvoorbeeld naar voren
uit het advies bij het voorstel van Wet aanscherping handhaving sanctiebeleid SZW-wetgeving.72 De
Raad geeft daarin aan dat voor de keuze tussen sanctiestelsels ‘de aard van de overtreding en de
ernst van de inbreuk’ bepalend is (en niet het al dan niet begaan zijn in een open of besloten context).73
Ook ons komt het criterium van de open of besloten context als richtsnoer voor de keuze tussen strafrecht en bestuursrecht niet overtuigend voor. Waarom zou in een besloten context eigenlijk
een voorkeur voor beboeting door het bestuur bestaan? Zou het juist in situaties van vergunningverlening en toezicht niet beter kunnen zijn om onafhankelijke derden in te schakelen zodra er wat
zwaardere straffen op het spel staan (vgl. ook H 4.2)? En gesteld dat beboeting door het bestuur in
een besloten context (eventueel om redenen van werkbesparing) inderdaad wenselijk zou zijn:
waarom zou deze dan niet via een bestuurlijke strafbeschikking kunnen plaatsvinden? 74 Het criterium van de open of besloten context houdt, zo werd al gesteld, geen verband met de juridische kenmerken van strafrecht en bestuurlijke boete. Dat brengt mee dat het hanteren van het criterium bij
deze keuze meer kwaad dan goed doet, doordat argumenten en factoren die de keuze werkelijk bepalen buiten beeld kunnen blijven.75
Het is overigens de vraag of deze en andere kritiek de nota uit 2008 werkelijk raakt. Uit de
bespreking van de nota volgt zonneklaar dat zij er niet toe strekt een dwingend kader voor de keuze
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Zie Handelingen Eerste Kamer 23 juni 2009, p. 1597-1606; antwoord minister p. 1619-1627.
Vgl. Kamerstukken I 2011/12, 33 000 VI, E, p. 4, waar wordt gewezen op een brief van 21 februari 2012.
Kamerstukken II 2011/12, 33 207, nr. 4, p. 6. Vgl. bijvoorbeeld ook Kamerstukken II 2009/10, 32 356, nr. 4, p. 7; Kamerstukken II 2013/14, 33 798, nr. 4, p. 7-8.
Daarmee lijkt de Raad van State aan te sluiten bij opvattingen in de literatuur die de ‘normatieve lading’ van de overtreding een belangrijke rol geeft bij de vraag of zij ‘bestuursstrafrechtelijk’ kan worden afgedaan. Vgl daarover Albers
2014, p. 17.Vgl. ook het advies bij de Wijziging van de Woningwet in verband met het versterken van het handhavingsinstrumentarium (Kamerstukken II 2013/13, 33 798, nr. 4, p. 7-8).
Vgl. ook Albers 2014, p. 20-21.
Vgl. Keulen 2011, p. 70, inzake de keuze om bij de WAM een bestuurlijke boete te introduceren. Vgl. ook Hartmann
2011, p. 40-41, met literatuurverwijzingen. Ook in de interviews is weinig steun voor het criterium te bespeuren (vgl.
de antwoorden bij vragen 4.2 en 5.1). Een uitzondering vormt het interview met Berghuis, die ambtelijk bij de totstandkoming van de kabinetsnota betrokken was (zie ook B 3).
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tussen strafrecht en bestuurlijke boete voor te schrijven.76 Mogelijk draagt kritiek op de nota er zelfs
aan bij dat het doel dat het kabinet met de nota voor ogen had, nog beter wordt bereikt. Het resultaat van die kritiek is immers dat de keuze tussen strafrecht en bestuurlijke boete nog minder aan
een afwegingskader gebonden is.
Het criterium dat de Raad van State hanteert (aard van de overtreding en ernst van de inbreuk) spreekt meer aan.77 Tegelijk kan met Jansen worden ingestemd dat je niet de gedachte moet
hebben dat je met deze beide criteria ‘voor eens en altijd helder kunt maken wat naar het strafrecht
moet en wat niet’ (J 4.3). Hij wijst er daarbij op dat men er in Duitsland langs deze lijn ook niet echt
uit is gekomen. Dat wordt bevestigd door de analyse in hoofdstuk 6, par. 2.1. Een aantal respondenten menen dat het criterium medebepalend is.78 De navolgende analyse, waarin onder de argumenten die bij keuzes rond strafrecht en bestuurlijke boete een rol spelen onder meer is opgenomen of
oplegging van andere straffen en maatregelen dan de geldboete bij overtreding in de rede kan liggen,
sluit daar bij aan.

3.4

De notitie, de nota en de keuze tussen strafrecht en bestuurlijke boete

3.4.1 Bruikbare argumenten
Tegen de achtergrond van het voorgaande wordt het criterium van de open of besloten context niet
tot richtsnoer genomen in verband met de keuze die bij de punitieve handhaving van het omgevingsrecht voorligt. Dat betekent evenwel niet dat de nota uit 2008 niet van belang is voor die keuze. In de
nota komen tal van argumenten voorbij die los staan van het criterium van de open of besloten context. Deze argumenten kunnen voor de te maken keuze wel in meerdere of mindere mate van belang
zijn. En hetzelfde geldt voor argumenten die in de notitie uit 2005 genoemd worden.
3.4.2 Algemene kenmerken van straf(proces)recht
Tot die argumenten behoren in de eerste plaats algemene kenmerken van het straf- en strafprocesrecht. Strafbaarstelling kan aangewezen zijn indien het opleggen van andere straffen en maatregelen
dan de geldboete bij overtreding van het voorschrift onder omstandigheden in de rede kan liggen. De
notitie wijst er op dat strafbaarstelling ook voor de hand ligt indien toepassing van dwangmiddelen
of opsporingsbevoegdheden nodig kan zijn om tot waarheidsvinding en de oplegging van een sanctie
te komen. Ook de nota wil ingrijpende onderzoeksbevoegdheden tot het strafrecht beperken. De
notitie noemt de mogelijkheid dat openbare berechting van de verdachte wenselijk is. En de nota
stipt aan dat er behoefte kan zijn aan registratie in de justitiële documentatie en aan mogelijkheden
tot tenuitvoerlegging van de boete in een andere lidstaat, op grond van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties. Dat argument kan nog verbreed worden tot andere vormen van internationale samenwerking en rechtshulp die in de context van het strafrecht beschikbaar zijn.79 Strafbaarstelling ligt in die gevallen in de rede. Dat betekent overigens niet dat oplegging van de bestuurlijke boete niet eveneens mogelijk kan worden gemaakt; dat is afhankelijk van
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123 VI, I).
Ook bij de respondenten; zie (H 4.3.; M/V 4.3; Mo 4.3)
Zie B 4.3, J 4.3, R 4.3, W 4.3.
Zie omtrent milieudelicten met een grensoverschrijdend karakter nader Hendriks 2010, p. 11 e.v..
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de weging van andere argumenten. De nota stipt ten slotte ook aan dat er sprake kan zijn van verwevenheid van de in het geding zijnde overtredingen met andere.
Wat zowel in de notitie als in de nota opvalt, is dat er geen argument wordt ontleend aan algemene kenmerken van het bestuurs- en bestuursprocesrecht om een keuze voor de bestuurlijke
boete te rechtvaardigen. De notitie noemt enkel een negatieve indicator: de inzet van de bestuurlijke
boete zou in aanmerking komen indien voor de vaststelling van de feiten en voor de oplegging van de
sanctie geen ingrijpende bevoegdheden nodig zijn en bovendien verwacht mag worden dat in de
praktijk doorgaans geen rechterlijk oordeel zal worden ingeroepen over de sanctie en de toegepaste
bevoegdheden. De nota geeft aan dat waar mogelijk ruimte moet worden geboden aan de eigen
verantwoordelijkheid van bestuursorganen. Maar die kan, zoals de diverse vormen van de bestuurlijke strafbeschikking laten zien, ook binnen het strafrecht gerealiseerd worden. Met het voorgaande is
niet gezegd dat aan algemene kenmerken van het bestuurs(proces)recht geen argumenten te ontlenen zijn, en evenmin dat die geen rol zouden spelen. In het vervolg van dit hoofdstuk zullen nog enkele algemene kenmerken van het bestuurs(proces)recht aan de orde komen.
3.4.3 Verplichtingen tot strafbaarstelling in Europese rechtsinstrumenten
Tot de in de afweging te betrekken argumenten behoort in de tweede plaats de verwijzing in de nota
naar strafbaarstellingsverplichtingen in Europese rechtsinstrumenten. Die verwijzing maakt duidelijk
dat de keuze tussen strafrecht en bestuurlijke boete niet in alle gevallen een vrije keuze is. Een voorbeeld is te vinden in Richtlijn 2008/99/EG inzake de bescherming van het milieu door middel van het
strafrecht.80 In art. 3 Richtlijn zijn ‘delicten’ opgesomd. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat een
aantal handelingen strafbaar worden gesteld als zij ‘wederrechtelijk en opzettelijk of ten minste uit
grove nalatigheid worden begaan’. Dergelijke verplichtingen kunnen op velerlei terrein worden vastgesteld. Art. 83 lid 2 VWEU bepaalt dat indien onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten op het gebied van het strafrecht nodig blijkt voor een doeltreffende uitvoering van beleid van de Unie op een gebied waarop harmonisatiemaatregelen zijn
vastgesteld, bij richtlijnen minimumvoorschriften kunnen worden vastgesteld met betrekking tot de
bepaling van strafbare feiten en de sancties op het betrokken gebied. Uit de overwegingen bij de
milieurichtlijn valt af te leiden wat daar (onder meer) mee kan worden beoogd: de naleving van milieubeschermingswetgeving ‘kan en moet worden aangescherpt door de beschikbaarheid van strafrechtelijke sancties die een sociale afkeuring uitdrukken die kwalitatief verschilt van het effect van
administratieve sancties of van een compensatieregeling naar burgerlijk recht’ (ov. 3).81
Niets verzet zich er ondertussen tegen dat bij de handhaving van de strafbaarstellingen die
deze verplichtingen implementeren de mogelijkheid van de bestuurlijke strafbeschikking wordt benut. En een verplichting tot strafbaarstelling behoeft er ook niet aan in de weg te staan dat oplegging
van een bestuurlijke boete mogelijk wordt gemaakt. De milieurichtlijn bepaalt zelfs expliciet dat zij
geen verplichtingen schept met betrekking tot de toepassing van strafrechtelijke sancties, of enig
ander beschikbaar rechtshandhavingsinstrument in individuele gevallen (ov. 10).82
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Publicatieblad 6 december 2008, L 328/28. Zie verder (en eerder) al Richtlijn 2005/35/EG inzake verontreiniging vanaf
schepen en invoering van sancties voor inbreuken en Kaderbesluit 2005/667/JBZ dat deze richtlijn aanvult (Publicatieblad 30 september 2005, L255/11 e.v.; L255/164 e.v.). Zie over Richtlijn 2008/99/EG en haar voorgeschiedenis De
Rijck 2013.
Vgl. over art. 83 lid 2 VWEU nader Satzger 2012, p. 76 e.v.
Vgl. ook Kamerstukken II 2011/12, 33 348, nr. 3, p. 198. Wel zal de toepassing van sancties in het concrete geval aan
de maatstaven van HvJ 21 september 1989, C 68/88, Commissie v. Griekenland, Jur. 1989, p. 2965 (Griekse maïs)
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3.4.4 Rechtseenheid en coherentie in de rechtshandhaving; verantwoordelijkheid bestuursorganen
Een derde groep argumenten, ten slotte, ziet op rechtseenheid en coherentie in de rechtshandhaving
enerzijds en de eigen verantwoordelijkheid van bestuursorganen anderzijds. De notitie weegt daarbij
het argument van rechtseenheid en coherentie zwaarder dan de nota. Bij de keuze om al dan niet
bestuursrechtelijk te handhaven, wordt centraal gesteld of betrokkenheid van het OM noodzakelijk is
(15). Vervolgens wordt in de context van strafrechtelijke handhaving onderscheiden tussen verschillende niveau’s van betrokkenheid van het OM (16). De nota stelt de eigen verantwoordelijkheid van
bestuursorganen uitdrukkelijk centraal. Waar mogelijk zou ruimte moeten worden geboden aan de
eigen verantwoordelijkheid van bestuursorganen; daarom behoeft het geen bezwaar te zijn en kan
het zelfs voor de hand liggen dat er verschillende sanctiestelsels zijn (p. 5).
Het argument van rechtseenheid en coherentie speelt niet enkel een rol in de context van
punitieve rechtshandhaving als geheel; het speelt ook bij specifieke voorschriften. De notitie stipt
aan dat plaatselijke verschillen in de handhaving ongewenst kunnen zijn; dat zou een contra-indicatie
zijn voor bestuursrechtelijke handhaving door decentrale overheden (11). De nota stipt het bezwaar
aan in de context van duale handhaving. Duale handhaving zou onduidelijkheid kunnen scheppen
omtrent de reikwijdte van de eigen verantwoordelijkheid bij de betrokken instanties. Die onduidelijkheid zou tot het maken van beleidsregels en afspraken nopen, en dergelijke afspraken zijn minder
goed te realiseren wanneer vele instanties in beeld zijn (p. 13).
Het argument van rechtseenheid en coherentie kan echter ook een rol spelen buiten de situatie waarin verschillende bestuursorganen bij de handhaving betrokken zijn. Gritter, Knigge en Kwakman wezen erop dat de bestuurlijke boetes die ingevolge de Wet arbeid vreemdelingen aan werkgevers kunnen worden opgelegd, in 2004 op aandrang van de Tweede Kamer fors werden opgehoogd.83
‘Dat plaatste het OM – en de strafrechter – uiteindelijk voor een probleem. Moet het requireer- en
straftoemetingsbeleid eveneens in opwaartse richting bijgesteld worden? Het nadeel daarvan is dat
de strafrechtelijke boete dan buitenproportioneel dreigt te worden, gelet op de boetes die op andere
terreinen van het ordeningsrecht gangbaar zijn.’ 84 Ook in een situatie waarin het OM met één enkel
bestuursorgaan te maken heeft kan de coherentie in de rechtshandhaving sterk onder druk komen te
staan, zo illustreert dit voorbeeld.
De kritiek van de Eerste Kamer op de nota uit 2008 maakt ondertussen duidelijk dat er nog
meer kanten zitten aan het argument van rechtseenheid en coherentie in de rechtshandhaving. Het
argument raakt ook aan het vereiste van rechtsgelijkheid. Dat vereiste loopt gevaar als de burger
voor hetzelfde feit bij strafrechtelijke afdoening een andere straf riskeert dan bij afdoening met een
bestuurlijke boete. En van rechtsgelijkheid is ook geen sprake als de burger bij afdoening via het bestuursrecht een rechtspositie heeft die afwijkt van de rechtspositie die hem in het strafproces toekomt.

83
84

44

moeten voldoen. Het hangt van de omstandigheden van het geval af of een boete een doeltreffende, evenredige en
afschrikkende sanctie vormt.
Vgl. Kamerstukken II 2003/04, 29 523, nr. 16; Handelingen II 29 juni 2004, p. 89-5702 e.v..
Gritter, Knigge en Kwakman 2005, p. 157.
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4

Referentiekader geldboetes en de kabinetsreactie

4.1

Het onderzoek

4.1.1. Verschillen tussen boetestelsels
De nota uit 2008 stelde een onderzoek naar een algemeen beoordelingskader voor de in wetgeving
bedreigde boetes in het vooruitzicht. Dat onderzoek is uitgevoerd door medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen, onder wie Bröring en Keulen.85 In het onderzoek zijn het strafrechtelijke en
een groot aantal bestuursrechtelijke boetestelsels verkend.
De hoofdvraag van het onderzoek luidde: Hoe wordt de boetehoogte in het bestuursrecht en
het strafrecht bepaald en op welke wijze kan meer eenheid worden gebracht in de systematiek
waarmee de boetehoogte wordt vastgesteld? Wat het strafrecht betreft wordt geconstateerd dat het
commune strafrecht een stelsel van maximumstraffen in combinatie met uiterst lage minimumstraffen kent. Daardoor bestaat als uitgangspunt veel vrijheid. Tegelijk zijn zowel op het niveau van de
wet als in beleidsregels factoren aanwezig die de keuzevrijheid inperken. Gewezen wordt op Polarisrichtlijnen, rechterlijke oriëntatiepunten en de Databank Consistente Straftoemeting. Het bestuursrecht kent verschillende boetestelsels. Er is altijd een wettelijk maximum. Gegeven dit maximum zijn
er stelsels die werken met gefixeerde boetes, stelsels met door beleidsregels gefixeerde boetes en
open stelsels. Een stelsel met wettelijk gefixeerde boetes is, zo geven de onderzoekers aan, bijvoorbeeld te vinden in de WAHV. Art. 3, derde lid, WAHV bepaalt dat de bijlage bij de WAHV voor elke
gedraging de aan de Staat te betalen geldsom ‘bepaalt’. De officier van justitie kan in beroep wel een
lagere sanctie vaststellen.86 Een voorbeeld van een stelsel met door beleidsregels gefixeerde boetes
is te vinden in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Art. 19d, eerste lid, Wav bepaalde de maximale
hoogte van de boete ten tijde van het onderzoek voor natuurlijke personen op 11.250 euro en voor
rechtspersonen op 45.000 euro; inmiddels noemt het als maximale hoogte het bedrag van de vijfde
categorie, bedoeld in art. 23 Sr. Ingevolge een ander lid van dit artikel (destijds het derde, thans het
zesde) stelt de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ‘beleidsregels vast waarin de boetebedragen voor de overtredingen worden vastgesteld’. Een voorbeeld van een open stelsel is te vinden in de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc). In art. 2.15 Whc is de hoogte van de
maximale boete vastgesteld op (destijds) de vijfde categorie geldboete als bedoeld in art. 23 Sr, inmiddels op 450.000 euro. Er was, zo gaven de onderzoekers aan, ten tijde van het onderzoek geen
AMvB, ministeriële regeling of beleidsregel te achterhalen waarin de hoogte en/of vormgeving van
deze boete nader werd geregeld.87
De bestaande boetestelsels verschillen ook wat betreft de mate waarin de bevoegdheid tot het
al dan niet opleggen van een bestuurlijke boete een gebonden bevoegdheid is. Een voorbeeld van
een gebonden bevoegdheid is te vinden in de Wet arbeid vreemdelingen. Art. 19a Wav bepaalt dat
een door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen ambtenaar de bestuurlijke
boete oplegt ‘aan degene op wie de verplichtingen rusten welke voortvloeien uit deze wet, voor zover het niet naleven daarvan is aangeduid als een overtreding’. Die formulering laat geen ruimte voor
een afweging van opportuniteit. En ook de Arbeidstijdenwet (Atw) kent een gebonden bevoegdheid.
Bij constatering van een overtreding legt de daartoe door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen, onder hem ressorterende ambtenaar de bestuurlijke boete op aan de na85
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Bröring e.a. 2012.
Vgl. ook Barels 2010, p. 24, 43.
Volgens Bröring e.a. 2012, p. 137.
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tuurlijke of rechtspersoon op wie de verplichtingen rusten welke voortvloeien uit deze wet en de
daarop berustende bepalingen, voor zover het niet naleven daarvan is aangeduid als overtreding (art.
10:5 Atw). Een bestuurlijke boete wegens schending van een informatieverplichting kan in de context
van de AOW slechts achterwege blijven wegens ‘dringende redenen’ (art. 17c AOW). Daarvan was
volgens de ten tijde van het onderzoek toepasselijke beleidsregel sprake als in de individuele situatie
van de belanghebbende sprake is van zo ernstige financiële en/of sociale omstandigheden dat een
oplegging van verdere lasten in redelijkheid niet aanvaardbaar kan worden geacht.88 Bijzondere
voorbeelden van bijzondere gronden voor het niet opleggen van een bestuurlijke boete zijn de vrijwillige verbetering in het geval van fiscale boetes, en de clementieregeling die door de NMA wordt
gehanteerd.89 Er zijn echter ook voorbeelden van bestuurlijke boetes waarvan juist een (zeer) terughoudend gebruik wordt gemaakt. De OPTA hanteerde ten tijde van het onderzoek in het kader van
de handhaving van de Telecommunicatiewet vijf uitgangspunten die meebrengen dat er maar in beperkte mate ruimte is voor punitieve sancties. Zo heeft preventieve handhaving de voorkeur boven
repressieve, en heeft herstel voorrang boven bestraffing.90
In het onderzoek is verkend welke factoren de hoogte van de boetes bepalen. Daarbij blijkt dat
deze factoren op het terrein van de strafrechtelijke ordeningswetgeving en op het terrein van het
bestuursrecht sterk met elkaar overeenkomen. Centraal staan 1. de aard van de overtreding,2. de
aard van de overtreder, 3. het behaalde profijt, herstel van gevolgen en samenhang met andere
sanctiemogelijkheden en tenslotte 4. recidive (par. 5.4). Wat de aard van de overtreding betreft
wordt geconcludeerd dat er geen aanwijzingen zijn dat deze factor op zich zelf tot divergentie tussen
beide rechtsgebieden leidt. Wel zijn de bestuurlijke boetes opvallend hoog waar het gaat om de bescherming van de werking van de vrije markt. De aard van de overtreder is in beide rechtsgebieden
relevant maar op het punt van de boetehoogte wordt verschillend omgegaan met rechtspersonen en
bedrijven: het bestuursrecht kent voor deze categorie overtreders de mogelijkheid van aanzienlijk
hogere boetes dan het strafrecht. Met het behaalde profijt, herstel van de gevolgen en de samenhang met andere sancties wordt verschillend omgegaan. De verschillen binnen het bestuursrecht zijn
daarbij minstens zo groot als die ten opzichte van het strafrecht. Ook met recidive wordt in beide
rechtsgebieden verschillend omgegaan.
Wat de vormgeving van boetestelsels betreft, wordt vooropgesteld dat het strafrecht als een
stelsel kan worden beschouwd. Daarbij wordt gewezen op art. 23 Sr, dat een indeling in boetecategorieën kent en een indexeringsregeling. Verder is de betekenis en systematiek van OMbeleidsregels, met inbegrip van de sterke gebondenheid van het OM aan deze regels, over de hele
linie van het strafrecht dezelfde. Opvallend wordt verder genoemd dat het strafrecht, naast een uitwerking van voor de boetehoogte relevante factoren in de wet, een verfijnde uitwerking van dergelijke factoren op beleidsniveau kent. Voor het bestuursrechtelijke boeterecht is dit duidelijk anders,
zo geven de onderzoekers aan. Weliswaar zijn er enkele algemene bepalingen in de Awb neergelegd,
maar voor het overige is de vormgeving van de bestuursrechtelijke boetestelsels in de diverse bijzondere wetten zeer uiteenlopend (p. 254).
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Bröring e.a. 2012, p. 100.
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4.1.2 Aanbevelingen
Het rapport formuleert een aantal aanbevelingen. Op strafrechtelijk terrein wordt de wenselijkheid
van meer flexibiliteit op het punt van de boetehoogte bepleit. De strafwetgever zou, wil het strafrechtelijk sanctiestelsel aan alle met boetes te bestraffen feiten recht kunnen doen, bereid moeten
zijn in ruimere mate uitzonderingen op de geldende gefixeerde strafmaxima te creëren. Daarnaast
valt, zo wordt gesteld, te overwegen een wettelijke basis te creëren voor normering van straftoemeting in lagere algemeen verbindende voorschriften. Daarbij wordt opgemerkt dat de (democratische)
legitimatie van normering van straftoemeting door organen als het LOVS tekort schiet, en dat ook
rechtszekerheid en rechtseenheid gebaat zijn bij normering van straftoemeting aan de hand van lagere algemeen verbindende voorschriften. Gewezen wordt ook nog op de omstandigheid dat opsporingsambtenaren en bestuursorganen ingevolge de Wet OM-afdoening straffen kunnen opleggen.
Ruime kaders voor straftoemeting zijn bij rechters en officieren van justitie, gelet op de waarborgen
voor een adequate taakuitoefening die door opleidingseisen en benoemingsprocedure geboden
worden, eerder aanvaardbaar dan bij opsporingsambtenaren en (ambtenaren van) bestuursorganen
(p. 259).
Op bestuursrechtelijk terrein wordt bepleit dat bij iedere boeteregeling afzonderlijk expliciete,
beredeneerde keuzes worden gemaakt met betrekking tot de vier genoemde factoren. In de Awb zou
een recidiveregeling opgenomen dienen te worden. Die recidiveregeling zou vergezeld dienen te
gaan van een verplichting tot registratie van begane overtredingen. En de wetgever wordt aanbevolen in de Awb ook een algemene indexatieregeling op te nemen. Wat betreft de mate van fixatie zou
het uitgangspunt moeten zijn: fixatie waar het kan. Daarbij wordt gesteld dat het Bos-Polaris-stelsel
als oplossingsrichting zou kunnen dienen. Enerzijds kenmerkt dit stelsel zich door een hoge mate van
standaardisatie; anderzijds zijn in dit stelsel allerlei factoren zodanig verdisconteerd, dat een evenredige sanctie in beginsel geborgd is (p. 264). De figuur van de AMvB zou voor een nadere normering
een passend kader bieden. Ook voor bijzondere wetten worden aanbevelingen geformuleerd (p.
266).
Besloten wordt met enkele aanbevelingen voor de boetesystematiek als geheel. Daarbij wordt
vooropgesteld dat de hoogte van de op te leggen boete in het algemeen geen expliciet motief voor
de wetgever blijkt te zijn voor de keuze tussen het ene of andere stelsel. Al zijn er uitzonderingen,
bijvoorbeeld op het terrein van het financiële toezicht en het mededingingsrecht (p. 267). Aangegeven wordt vervolgens dat de oorspronkelijke uitgangspunten van het strafrecht en het bestuursrecht
sterk van elkaar verschillen, maar dat deze verschillen inmiddels sterk moeten worden gerelativeerd
(p. 267-268). Dat neemt volgens het rapport evenwel niet weg dat op het punt van de boetehoogte
een opvallend verschil tussen bestuurs- en strafrecht aanwezig is. Argumenten van rechtseenheid
pleiten daar tegen, zo wordt gesteld. Te meer omdat strafrecht en bestuursrecht sterk naar elkaar
toegroeien. Een aantal onderwerpen lenen zich volgens het rapport voor nadere afstemming tussen
het ordeningsstrafrecht en het bestuursrecht. De boetehoogte zou kunnen worden afgestemd doordat het bestuursrecht aansluiting zoekt bij de strafrechtelijke boetecategorieën, met dien verstande
dat deze categorisering flexibeler wordt gemaakt doordat in het strafrecht met name in het geval van
grote bedrijven hogere boetes mogelijk worden gemaakt. Voorts zou in strafrecht en bestuursrecht
een uniforme recidiveregeling dienen te gelden. En de recidiveregeling zou zich in het bestuursrecht
dienen uit te strekken tot soortgelijke overtredingen. Ook zou een regeling kunnen worden getroffen
ter zake van de betekenis van recidive voor de overgang van bestuursrecht naar strafrecht. In straf-
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recht en bestuursrecht zouden ten slotte overeenkomstige regelingen inzake indexering van maximale boetebedragen dienen te gelden.
4.2

De kabinetsreactie

4.2.1 De reactie op het rapport
Het kabinet heeft eind 2012 een beleidsreactie op het rapport geformuleerd.91 Daarin werden een
aantal aanbevelingen overgenomen. Voor de bepaling van de maximumhoogte van bestuurlijke boetes in wetgeving zal voortaan waar mogelijk worden aangesloten bij de boetecategorieën van art. 23
Sr. Randvoorwaarde hierbij is dat het hoogste boetemaximum in art. 23 Sr wordt geflexibiliseerd.
Hiervoor is, zo gaf het kabinet aan, een wetsvoorstel in voorbereiding (p. 2).92
Tegelijk meende het kabinet ook dat het beeld ‘van een grote verscheidenheid die niet gemotiveerd is en dus mogelijk niet gerechtvaardigd is, nuancering behoeft’ (p. 4). Daarbij noemde het
kabinet als ‘belangrijk kenmerk van een strafrechtelijke context’ dat naast de geldboete tal van andere sancties daarin een rol spelen. En ook binnen het bestuursrecht zouden niet alle boetestelsels op
één lijn zijn te stellen. Een type boetestelsel dat volgens de kabinetsreactie ‘in het onderzoek onderbelicht is gebleven, wordt gevormd door die stelsels waarin de boete procentueel is gekoppeld aan
de terugvordering door het bestuursorgaan van een ten onrechte aan de burger uitgekeerd of ten
onrechte door deze genoten bedrag’. Aansluiting bij de vaste boetebedragen van art. 23 Sr zou voor
deze boetestelsels niet in de rede liggen. Ook de Europeesrechtelijke herkomst van sommige stelsels
zou tot ‘niet te vermijden verschillen tussen boetehoogtes leiden’ (p. 4). Daarom zou ‘één uniform
stelsel van boetes, dat voor het hele strafrecht en bestuursrecht geldt, onhaalbaar en onwenselijk’
zijn (p. 5). Ook van fixatie van strafrechtelijke geldboetes door middel van lagere regelgeving is het
kabinet geen voorstander. De praktische noodzaak van dit voorstel zou niet uit het onderzoek blijken
en bovendien raken aan een discussie over straftoemetingsvrijheid in het strafrecht, die buiten het
bestek van de beleidsreactie valt (p. 6-7).
4.2.2 De keuze tussen sanctiestelsels
Specifiek van belang voor het onderhavige onderzoek is dat het kabinet kort aandacht besteed aan
‘het met de bepaling van de boetehoogte samenhangende vraagstuk van de keuze tussen sanctiestelsels’ (p. 2). Daarin wordt gememoreerd dat de stormachtige ontwikkeling die de bestuurlijke boete heeft doorgemaakt tot kritische geluiden heeft geleid. Verwezen wordt daarbij naar een publicatie
van Corstens en Limborgh.93 Deze kritiek wordt niet gedeeld, zo geeft het kabinet aan: ‘De kabinetslijn is steeds geweest dat de bestuurlijke boete in bepaalde gevallen een effectief complement van
andere bestuurlijke handhavingsbevoegdheden is. Het is bovendien in bepaalde gevallen efficiënter
als de bestuurlijke kolom, inclusief de bestuursrechter, de punitieve sanctionering uitvoert dan het
strafrechtelijk apparaat. Zowel uit een oogpunt van capaciteitsbeslag als van vereiste deskundigheid
is het niet realistisch dat het almaar uitdijende ordeningsrecht geheel of grotendeels via het strafrecht zou worden gehandhaafd en dat de bestuurlijke boete in betekenende mate zou kunnen wor-
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den afgeschaft. Het strafrecht heeft grote opgaven op het terrein van de bestrijding van commune
(kleine en grote) criminaliteit en heeft daarvoor veel van zijn capaciteit nodig´ (p. 7).
Dat betekent niet dat er volgens de kabinetsreactie geen verschuivingen tussen strafrecht en
bestuursrecht meer kunnen plaatsvinden. De uitgangspunten en criteria voor de keuze tussen sanctiestelsels zijn ‘niet in steen gebeiteld en dienen een zekere flexibiliteit te hebben. In dit verband
verdient het criterium van de open of besloten context de aandacht, dat bij de nota Keuze sanctiestelsels uit 2008 werd geïntroduceerd. Over dit criterium is de afgelopen jaren een aantal keren discussie geweest met de Eerste Kamer (..) en de afdeling advisering van de Raad van State (..). Het criterium van de open of besloten context is echter geen strak keurslijf maar een vertrekpunt. In de
afweging die de wetgever moet maken bevat de nota vervolgens verschillende factoren (‘wissels’) die
ertoe kunnen leiden dat toch wordt overgegaan op het andere (strafrechtelijke dan wel bestuursrechtelijke) spoor. Zulke factoren zijn onder andere de aard en ernst van het feit, bijzondere eisen
aan de rechtseenheid en de organisatie van de handhaving op een bepaald terrein’ (p. 8).
In de laatste paragraaf van de kabinetsreactie wordt ingegaan op enkele toezeggingen aan de
Eerste Kamer. Eén daarvan heeft specifiek betrekking op de keuze tussen sanctiestelsels. Het kabinet
zet daar nogmaals uiteen dat het bij deze keuze ‘niet alleen (gaat) om het criterium open of besloten
context maar ook om factoren als de aard en ernst van het feit, de rechtseenheid en de organisatie
van de handhaving’ (p. 9). Deze factoren zullen daarbij moeten worden ‘beoordeeld in het licht van
de omstandigheden van het geval, waarbij ook goed moet worden gekeken naar punten zoals die in
de Eerste Kamer bij de behandeling van de nota Keuze sanctiestelsel in 2009 naar voren zijn gebracht, zoals het waarborgen van adequate rechtsbescherming en het voorkomen van coördinatieproblemen tussen strafrecht en bestuursrecht’ (p. 9). Wat de bestuurlijke boete en de bestuurlijke
strafbeschikking betreft wordt aangegeven dat deze ‘qua mogelijkheden en bevoegdheden voor het
bestuur onderling weinig verschillen, zodat uit dat oogpunt voorschriften die nu via een bestuurlijke
boete worden gehandhaafd evengoed via een bestuurlijke strafbeschikking zouden kunnen worden
gehandhaafd. Bedacht moet echter worden dat in geval van bezwaar of verzet van de overtreder
tegen de opgelegde sanctie de route geheel anders is: in geval van bezwaar tegen een bestuurlijke
boete blijft de zaak bij het bestuur en belandt die vervolgens bij de bestuursrechter; in geval van
verzet tegen een strafbeschikking belandt de zaak bij het openbaar ministerie en de strafrechter. Dit
zijn gevolgen die qua vereiste expertise en capaciteit niet ‘om het even’ zijn. Een ander relevant verschil is dat verzet tegen een strafbeschikking wèl en bezwaar en beroep tegen een bestuurlijke boete
géén schorsende werking heeft. Het is verstandig om de ontwikkeling van de bestuurlijke strafbeschikking in de praktijk nauwgezet te volgen. Wellicht is het op termijn mogelijk om nadere criteria
voor de keuze tussen bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking vast te stellen en die in een
nota, handreiking of de Aanwijzingen voor de regelgeving neer te leggen’ (p. 10).
4.3

De kabinetsreactie en keuzes rond strafrecht en bestuurlijke boete

4.3.1 Inleiding
De argumenten waarmee het kabinet betoogt dat een uniform stelsel van boetes dat voor het strafrecht en het bestuursrecht geldt onhaalbaar en onwenselijk zou zijn (par. 4.2.1), overtuigen niet onmiddellijk. Dat in het strafrecht naast de geldboete ook andere sancties een rol spelen is zonder twijfel waar. Dat betekent echter niet dat de normering van boetes in beide stelsels niet op dezelfde
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wijze zou kunnen plaatsvinden.94 Wat boetestelsels betreft waarin de boete procentueel gekoppeld
is aan de hoogte van het ten onrechte genoten bedrag, geldt dat in het rapport een aanpassing van
de WED is voorgesteld die het bij economische delicten mogelijk maakt de boete te relateren aan het
ten onrechte genoten bedrag. Ook wordt in het rapport gewezen op de mogelijkheid in het strafrecht
vaker uitzonderingen te maken op het algemeen geldende stelsel van geldboetemaxima; daarbij
wordt verwezen naar het flexibele boetemaximum in de Awr (p. 256-257). Het rapport laat daarmee
zien dat in beide boetestelsels een identieke benadering van wettelijke maxima mogelijk is. De Europeesrechtelijke herkomst van regels maakt dat niet anders.
Tegelijk is het voor het onderhavige onderzoek een gegeven dat er verschillende boetestelsels
bestaan. Voor het onderhavige onderzoek is vooral van belang of het onderzoek en de beleidsreactie
daarop argumenten aan het licht brengen die bij de keuze tussen strafrecht en bestuurlijke boete
kunnen worden betrokken. In de passages die in de kabinetsreactie aan de keuze tussen sanctiestelsels zijn gewijd, vallen een aantal aspecten op. Het eerste is dat het argument van de efficiëntie terugkeert. Het tweede is het beroep op capaciteitsbeslag en deskundigheid, in verband met keuzes
rond strafrecht en bestuurlijke boete. Zijn deze beide argumenten inderdaad van belang voor de te
maken afwegingen?
4.3.2 Het efficiency-argument
Het argument van de efficiëntie was in de notitie uit 2005 en de nota uit 2008 als niet langer relevant
terzijde geschoven. Het is niet geheel duidelijk, waarom dit argument in de beleidsreactie weer
wordt gebruikt; een onderbouwing van de stelling dat het bestuursrecht in bepaalde gevallen efficienter zou zijn ontbreekt. Mogelijk houdt deze stellingname in de beleidsreactie verband met systeemkenmerken van het bestuurs(proces)recht. Te denken valt in de eerste plaats aan de bezwaarschriftprocedure, en aan griffierechten die de burger verschuldigd is indien hij een beschikking bij de
bestuursrechter wil aanvechten. Te denken valt in de tweede plaats aan de wijze waarop de procesvoering in beide rechtsgebieden is ingericht. In het strafproces vormt de rechter zelfstandig zijn oordeel op grondslag van de tenlastelegging. In het bestuursrecht beoordeelt de rechter of de uitgevaardigde beschikking in stand kan blijven. Te denken valt in de derde plaats aan de omstandigheid
dat het instellen van gewone rechtsmiddelen er in het strafprocesrecht in beginsel toe leidt dat de
bestreden beslissing niet ten uitvoer mag worden gelegd (art. 557 Sv). In het bestuursrecht komt aan
het instellen van bezwaar of beroep geen schorsende werking toe (art. 6:16 Awb). En hetzelfde geldt
voor het instellen van hoger beroep en beroep in cassatie (art. 6:24 Awb).
Voorstelbaar is dat de bezwaarschriftprocedure en het griffierecht dat de burger in het bestuursrecht verschuldigd is, in bepaalde gevallen inderdaad kunnen meebrengen dat afdoening via
het bestuursrecht efficiënter is. Het inschakelen van de bestuursrechter wordt daardoor ontmoedigd,
en dat bespaart rechterlijke capaciteit. Deze veronderstelling behoeft echter wel nader onderzoek.
Ook het straf(proces)recht kent elementen die het inschakelen van de rechter ontmoedigen. Zo bestaat de mogelijkheid dat de rechter een hogere straf oplegt. Indien de verdachte geen reden voor
het inschakelen van de rechter opgeeft en ter terechtzitting verstek laat gaan, is het reëel dat die
mogelijkheid zich realiseert.95 Op voorhand is niet duidelijk of deze vorm van ontmoediging minder
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Vgl. in dit opzicht ook Van Emmerik en Saris 2014, p. 188, die de bevindingen van het Groningse onderzoek op dit
punt onderschrijven.
Vgl. de Aanwijzing OM-strafbeschikking (2013AO17, www.om.nl): `Ter terechtzitting zal de officier van justitie in
beginsel geen zwaardere sanctie eisen dan de sanctie van de strafbeschikking, tenzij de bestrafte geen inhoudelijke
gronden aanvoert waarop zijn verzet is gebaseerd. Een dergelijke situatie kan voorkomen wanneer de bestrafte in het
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effectief is. Met het afwikkelen van een bezwaarschriftprocedure zijn bovendien kosten (en tijdverlies) gemoeid. Daar komt bij dat tegenover het eventuele voordeel van grotere efficiëntie door heffing van griffierechten het nadeel staat dat de toegang tot de rechter daardoor wordt bemoeilijkt.
Dat klemt in het bijzonder bij weinig kapitaalkrachtige burgers.
Tegen deze achtergrond ligt het niet in de rede om op voorhand, los van een verkenning van
de handhavingspraktijk in een specifiek rechtsgebied, aan eventuele grotere efficiëntie van het bestuurs(proces)recht waarde te hechten bij de keuze tussen strafrecht en bestuurlijke boete.96 Wel
komt het wenselijk voor, nader te verkennen hoe de verschillende mechanismen die het inschakelen
van de rechter tegen moeten gaan zich tot elkaar verhouden.97 Daarbij kan ook de zekerheidstelling
worden betrokken die in de context van de WAHV wordt gehanteerd (art. 11 WAHV). Resultaat van
een dergelijke verkenning zou een aanpassing van het strafprocesrecht maar ook van het bestuursprocesrecht kunnen zijn. Het al dan niet heffen van griffierechten is geen kernelement van dat procesrecht; voorstelbaar is dat bij sommige bestuurlijke boetes van het heffen van griffierechten kan
worden afgezien; voorstelbaar is eveneens dat in het strafrecht, bijvoorbeeld in de WED, geregeld
wordt dat het verzet in nader af te grenzen strafzaken slechts ontvankelijk is indien griffierecht is
betaald. Een dergelijke verkenning gaat dit onderzoek naar de Omgevingswet evenwel te buiten.
Ook de wijze waarop de procesvoering in beide rechtsgebieden is ingericht, zou in beginsel tot
een efficiëntieverschil kunnen leiden. Denkbaar is, wederom in beginsel, dat toetsing van een bestraffende beschikking gemiddeld genomen minder capaciteit kost dan een integrale beoordeling van
de strafzaak. Ook de juistheid van deze veronderstelling zou echter, zo zij aan de stellingname in de
kabinetsreactie ten grondslag ligt, nader onderzoek behoeven. In rechtspraak van bestuursrechters is
een tendens zichtbaar die maakt dat het verschil tussen de beoordeling door de bestuursrechter en
de strafrechter minder groot is dan op het eerste gezicht wellicht lijkt. Zo heeft de belastingkamer
van de Hoge Raad geoordeeld dat bij de beantwoording van de vraag of zich in een concreet geval
een overtreding heeft voorgedaan, als uitgangspunt geldt dat op het bestuursorgaan de bewijslast
rust, en dat ingeval van twijfel aan de betrokkene het voordeel van de twijfel dient te worden gegund.98 De Raad van State heeft zich daar bij aangesloten.99 Wat de strafoplegging betreft is in de
memorie van toelichting bij de vierde tranche van de Awb al uitgesproken dat de rechter de bestraffende sanctie niet marginaal toetst, maar zijn eigen oordeel over de hoogte van de boete in de plaats
mag stellen van het oordeel van het bestuursorgaan.100 Dat laat in beginsel ruimte. Die ruimte wordt
beperkt als de hoogte van de bestuurlijke boete door de toepasselijke regelgeving sterk wordt voorgestructureerd, al is ook dan afwijking mogelijk (art. 5:46, derde lid, Awb). De eventuele efficiëntiewinst die daar uit zou voortvloeien, is evenwel niet verbonden aan het bestuursprocesrecht maar
aan de strakkere normering van de strafoplegging.
Tegen deze achtergrond ligt het evenmin in de rede aan eventuele efficiëntiewinst die zou
voortvloeien uit de andere inrichting van het bestuurlijke geding waarde te hechten bij de keuze tussen strafrecht en bestuurlijke boete. Wel komt het wenselijk voor, in ander verband nader te verken-

96
97

98
99

100

verzetschrift geen gronden heeft aangegeven en eveneens verstek laat gaan ter terechtzitting, dan wel verschijnt
maar geen inhoudelijk verweer voert.’
Zie over het argument van efficiëntie in relatie tot het omgevingsrecht nader de slotbeschouwing.
Vgl. in deze zin meer in het algemeen ook Crijns 2014, p. 273, die voor ‘een poging tot verdere uniformering’ van de
regelingen inzake bestuurlijke boete en strafbeschikking pleit.
HR 15 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BN6324, rov. 4.8.3.
Vgl. ABRvS 10 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:234, AB 2013/274 m.nt. Stijnen. Zie over de regeling van bewijs in bestuursen strafprocesrecht nader Albers 2014, p. 78 e.v.
Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 128, 141. Zie over de toetsing van bestuurlijke boetes (met name aan het
evenredigheidsbeginsel) uitgebreid Van Emmerik en Saris 2014.
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nen hoe beide vormen van procesvoering zich tot elkaar verhouden. Een dergelijke verkenning kan
eveneens zowel tot aanpassing van bestuursprocesrecht en strafprocesrecht aanleiding geven. Er kan
aanleiding zijn om zeer belastende bestuurlijke beslissingen uitsluitend aan de bestuursrechter toe te
vertrouwen.101 En het is voorstelbaar dat de kwaliteit van de procesvoering in het strafproces er onder omstandigheden bij gebaat is dat daarin de juistheid van een (gemotiveerde) strafbeschikking
centraal staat.102
Wat de schorsende werking van het instellen van rechtsmiddelen betreft, ten slotte, is evenmin duidelijk of deze omstandigheid wezenlijk van invloed is op de efficiëntie van strafrecht en bestuurlijke boete. Denkbaar is dat uitstel van executie onder omstandigheden een argument kan vormen om rechtsmiddelen aan te wenden, onduidelijk is evenwel of dit bij (lage) boetes in het strafrecht een belangrijke overweging is. Daarbij is hoger beroep in het strafrecht uitgesloten als de boete
één of meer overtredingen betreft en maximaal vijftig euro bedraagt (art. 404 Sv); beroep in cassatie
is uitgesloten als de boete één of meer overtredingen betreft en maximaal tweehonderdvijftig euro
bedraagt (art. 427 Sv).Tegelijk bestaat in het bestuursrecht de mogelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen die de tenuitvoerlegging van de bestuurlijke boete opschort. Dat kan tot uitstel
leiden en het leidt tot extra beslag op rechterlijke capaciteit.
Tegen deze achtergrond ligt het evenmin in de rede aan dit verschil thans grote betekenis te
hechten bij de keuze tussen strafrecht en bestuurlijke boete. Het lijkt daarbij ook niet langer een
principieel verschilpunt te zijn. In het volgende hoofdstuk zal blijken dat straffen en maatregelen
inmiddels in sommige gevallen dadelijk uitvoerbaar zijn verklaard. Dadelijke uitvoerbaarheid is daarmee (ook) in het strafrecht van een belangenafweging afhankelijk geworden. Het ligt wel in de rede
te verkennen of die belangenafweging in strafrecht en bestuursrecht meer een gemeenschappelijke
zou kunnen worden. Een dergelijke verkenning ligt op de weg van het ministerie van Veiligheid en
Justitie, dat de primaire verantwoordelijkheid draagt voor afwegingen op het terrein van efficiency
en rechtsbescherming in het kader van de punitieve rechtshandhaving.
Er bestaan nog meer processuele verschillen tussen strafprocesrecht en bestuursprocesrecht.
Zo verschillen ook de verplichtingen tot horen (vgl. art. 257c Sv en art. 5:53 Awb). Bij deze verschillen
is nog minder aannemelijk dat zij tot verschillen in efficiëntie leiden die de keus kunnen beïnvloeden.
Bespreking blijft tegen die achtergrond in deze context achterwege.
4.3.3 De argumenten van capaciteit en deskundigheid
De kabinetsreactie bevat als gezegd ook nog twee andere argumenten in verband met de keuze tussen strafrecht en bestuurlijke boete. Zowel uit oogpunt van capaciteitsbeslag als uit oogpunt van
vereiste deskundigheid zou het niet realistisch zijn het ‘almaar uitdijende ordeningsrecht’ geheel of
grotendeels via het strafrecht te handhaven. Het strafrecht zou grote opgaven hebben op het terrein
van de bestrijding van commune criminaliteit en daarvoor veel van zijn capaciteit nodig hebben. Die
argumenten van capaciteitsbeslag en van deskundigheid zijn geen juridische argumenten. Zij refereren niet aan verschillen tussen straf(proces)recht en bestuurs(proces)recht. Daarmee is echter niet
gezegd dat deze argumenten niet van waarde zouden zijn. Als niet de bereidheid bestaat om een
adequate handhaving van ordeningsrecht via het straf(proces)recht mogelijk te maken, resteert fei101
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Knigge 2000.
Zie nader Keulen 2012, p. 13-15, waar in overweging wordt gegeven een wijze van strafvervolging te regelen waarin
boetebeschikkingen door de strafrechter worden getoetst. Daardoor zou kunnen worden ontkomen aan een keuze
tussen het strafrecht (vanwege de beschikbaarheid van strafvorderlijke bevoegdheden) en bestuursrecht (vanwege de
voordelen van een toetsingsmodel bij een combinatie van ingewikkelde regelgeving en kapitaalkrachtige verdachten).
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telijk geen andere optie dan het (daarnaast) introduceren van punitieve handhaving via de bestuurlijke boete. In het verleden heeft dit argument ook een aantal malen een rol gespeeld bij de introductie van een bestuurlijke boete.103
Ondertussen rijst wel de vraag wat de achtergrond van deze argumenten is. Niet onwaarschijnlijk is dat de centrale positie van het Openbaar Ministerie in het strafprocesrecht daarbij een belangrijke rol speelt. De officier van justitie is belast met de leiding over de opsporing (vgl. art. 148 Sv).
Alleen de officier van justitie kan de zaak bij de strafrechter aanhangig maken, door dagvaarding ter
zitting (art. 258 Sv) dan wel door het verzet en de processtukken ter kennis van de rechtbank te
brengen (art. 257f, eerste lid, Sv). Het opportuniteitsbeginsel geeft het openbaar ministerie daarbij
een zekere vrijheid: van vervolging kan worden afgezien op gronden aan het algemeen belang ontleend (art. 167 lid 2 Sv). De opgaven van het strafrecht op het terrein van de bestrijding van commune criminaliteit zijn in belangrijke mate de opgaven van het openbaar ministerie. Een keuze om de
handhaving van het ordeningsrecht grotendeels via het bestuursrecht plaats te laten vinden zou
kunnen samenhangen met een keuze om de rol van het openbaar ministerie meer tot het commune
strafrecht te beperken.104
Daarmee zou het Openbaar Ministerie bij de handhaving van het ordeningsrecht evenwel tot
een oorzaak worden van een ontwikkeling die haaks staat op zijn bestaansgrond. De bestaansgrond
van een landelijke organisatie die een centrale positie heeft bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten is in belangrijke mate gelegen in de bevordering van rechtseenheid en rechtsgelijkheid.
Het Openbaar Ministerie geeft aan die opdracht ook invulling, met aanwijzingen en richtlijnen die
bevorderen dat strafzaken naar dezelfde maatstaven worden beoordeeld. Een keuze om de inspanningen van het openbaar ministerie vooral tot het commune strafrecht te beperken zou op zichzelf al
meebrengen dat de in die inspanningen besloten liggende waarborg van rechtseenheid en rechtsgelijkheid bij de handhaving van ordeningswetgeving (sterk) aan betekenis inboet. Een keuze om uitschakeling van het Openbaar Ministerie te koppelen aan inschakeling van het bestuursrecht brengt
mee dat ook de waarborg van rechtseenheid en rechtsgelijkheid die besloten ligt in afdoening door
de strafrechter verloren gaat. Die waarborg omvat eenheid van procesvoering maar ook een zekere
coherentie binnen de straftoemeting.
Het voorgaande pleit ervoor om de argumenten van capaciteitsbeslag en deskundigheid bij de
keuze tussen strafrecht en bestuurlijke boete met omzichtigheid te hanteren. Indien het ontbreken
van capaciteit of deskundigheid bij het openbaar ministerie er werkelijk aan in de weg zou staan de
punitieve handhaving van ordeningswetgeving uitsluitend via het strafrecht te laten verlopen, pleit
dat ervoor handhaving via de bestuurlijke boete (eveneens) mogelijk te maken. Daarbij verdient
evenwel de aandacht dat er verschillende mogelijkheden zijn om de inspanningen van het openbaar
ministerie in de context van ordeningswetgeving beperkt te houden. Te denken valt in de eerste
plaats aan de bestuurlijke strafbeschikking. Denkbaar is ook om gekwalificeerde juristen die bij andere bestuursorganen werkzaam zijn tot plaatsvervangend officier van justitie te benoemen.105 Te denken valt voorts aan een mogelijkheid om de procesvertegenwoordiging bij de behandeling van het
verzet onder omstandigheden toe te vertrouwen aan bestuursorganen. Daarbij komen verschillende
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Dat geldt bijvoorbeeld voor de Mededingingswet (Kamerstukken II 1996/97, 24 707, nr. 6, p. 74), maar ook bij de Wet
op het financieel toezicht wordt de specialistische kennis van met handhaving belaste toezichthouders genoemd
(Kamerstukken II 2007/08, 31 458, nr. 3, p. 3).
Onduidelijk blijft dan overigens hoe een dergelijke keuze zich zou verhouden tot het bestaan van het Functioneel
parket.
Al geldt daarbij wel de kanttekening van De Rijck: ‘geen topsport zonder breedtesport’. De Rijck vindt dat het OM een
segment aan kleine zaken moet doen om de grote zaken adequaat te kunnen behandelen(R 4a).
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juridische constructies in beginsel in aanmerking. De eerste is die van een beperkt eigen vervolgingsrecht voor het bestuursorgaan.106 Materieel impliceert de bevoegdheid tot het opleggen van een
bestuurlijke boete al een vervolgingsrecht. De procesvertegenwoordiging bij de behandeling van dat
verzet kan als een uitbreiding daarvan worden vormgegeven. Te denken valt ook aan een constructie
waarbij het bestuursorgaan een eigen recht krijgt om ter terechtzitting het woord te voeren, en aan
het Openbaar Ministerie toegestaan wordt om ter terechtzitting verstek te laten gaan als het bestuursorgaan dat recht uitoefent.107
4.3.4 Argumenten voor de bestuurlijke boete
De analyse van boetestelsels in het onderzoek Referentiekader geldboetes was gericht op de vraag
hoe meer eenheid kan worden gebracht in de systematiek waarmee de boetehoogte kan worden
vastgesteld. De onderzoekers doen met het oog daarop een aantal aanbevelingen die er op gericht
zijn de verschillen tussen beide stelsels terug te brengen. Zo wordt in overweging gegeven om op
strafrechtelijk terrein een wettelijke basis te creëren voor normering van straftoemeting in lagere
algemeen verbindende voorschriften. En voor het bestuursrecht wordt voorgesteld om voor de mate
van fixatie van boetes het Bos-Polaris-stelsel tot uitgangspunt te nemen en dit in een algemene
maatregel van bestuur neer te leggen.
Het kabinet heeft, zo bleek, dit voorstel niet overgenomen. Een nadere afstemming van boetestelsels ligt niet in het verschiet. Dat brengt mee dat de bijzonderheden die bestuurlijke boetestelsels
kenmerken en die in het straf(proces) recht niet (eenvoudig) gerealiseerd kunnen worden, onverminderd een argument kunnen vormen om (mede) voor de bestuurlijke boete te kiezen. Daarbij valt
in de eerste plaats te denken aan mogelijkheden tot fixatie van boetes. In het bestuursrecht bestaan
stelsels met wettelijk gefixeerde boetes, zoals dat van de WAHV, maar ook stelsels met door beleidsregels gefixeerde boetes, zoals dat van de WAV. Een keuze voor strafrechtelijke handhaving brengt
thans mee dat de wetgever naast het algemeen geldende minimum slechts een maximum vastlegt;
nadere normering is in beginsel slechts aan het Openbaar Ministerie. In de tweede plaats valt te denken aan mogelijkheden tot normering van de bevoegdheid tot het opleggen van boetes. In het bestuursrecht bestaan regelingen die nauwelijks uitzonderingen toestaan op de regel dat een boete
wordt opgelegd (zoals in de WAV); in andere regelingen zijn de uitzonderingen min of meer vastgelegd (zoals in de AOW); bij nog weer andere regelingen is het hanteren van de boetebevoegdheid
ingebed in een handhavingsfilosofie die juist wezenlijke beperkingen stelt aan punitieve handhaving
(vgl. de OPTA). In de strafwetgeving is slechts een algemene normering te vinden van de beslissing
tot vervolging die aan het openbaar ministerie is opgedragen; van vervolging kan worden afgezien op
gronden aan het algemeen belang ontleend.
Uit de parlementaire behandeling van wetten die bestuurlijke boetes hebben ingevoerd, blijkt
dat de wens tot een strakkere normering van de handhaving in een aantal gevallen de aanleiding tot
invoering van een bestuurlijke boete is geweest.108 Dat doet er ondertussen niet aan af dat een wettelijke fixatie van boetes en een sterke binding van de bevoegdheid tot het opleggen van boetes wel
een deugdelijke onderbouwing behoeft. Volledige fixatie van boetes bijvoorbeeld kan tot rechtson106
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Vgl. Harteveld, die er de aandacht op vestigt dat het geen strikte voorwaarde is ‘dat het Openbaar Ministerie op een
wijze zoals wij die kennen betrokken is bij de strafrechtspleging’ (H 2.1). Ook ‘andere organen of instellingen of lichamen’ zouden het vervolgingsrecht kunnen hebben.
Zie in dit verband hoofdstuk 6, par. 4.5.2.
Dat geldt bijvoorbeeld voor de Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid (Kamerstukken II
1994/95, 23 909, nr. 3, p. 3) en voor de Wet arbeid vreemdelingen (Kamerstukken II 2003/04, 29 523, nr. 3, p. 6).
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gelijkheid leiden als de overtredingen te zeer in ernst kunnen verschillen, of de mogelijke betrokkenen daardoor te ongelijk worden getroffen. En het volledig uitsluiten van een opportuniteitsoordeel
is eigenlijk alleen gepast als geen omstandigheden te bedenken zijn die meebrengen dat een sepot
alles afwegend in de rede ligt.

5

Recente wetgeving inzake bestuurlijke boetes

5.1

Vergelijkbare argumenten

Ook na het verschijnen van de beleidsreactie op het rapport Referentiekader geldboetes zijn een
aantal wetsvoorstellen houdende bestuurlijke boetes ingediend.109 Uit de toelichting die op voorstellen tot introductie van bestuurlijke boetes worden gegeven, komen overwegend argumenten naar
voren die in het voorgaande aan de orde zijn geweest.
Bij de Wet tot Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere
wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Cosument en Markt te houden
markttoezicht is (onder meer) ingegaan op de bestuursrechtelijke handhaving van de Mededingingswet.110 Aangegeven wordt om welke redenen niet tot de introductie van strafrechtelijke handhaving
naast bestuurlijke handhaving is overgegaan. Centraal staat de bijzondere deskundigheid, waar alleen in zou kunnen worden voorzien door de handhaving aan een gespecialiseerd bestuursorgaan op
te dragen, en de wenselijkheid van een integrale verantwoordelijkheid van de ACM voor de voortgang van een handhavingszaak. Een afschrikwekkende handhaving zou ook via de ACM verzekerd
zijn; strafrechtelijke handhaving zou daarnaast niet sporen met de wens de handhaving van de Mededingingswet te stroomlijnen. Strafvorderlijke bevoegdheden zouden in het kader van de handhaving niet nodig zijn, en ook de rechtswaarborgen zouden geen reden vormen om (ook) voor strafrechtelijke handhaving te kiezen. Doorslaggevend lijkt dat op dit terrein, waar vrijheidsstraffen en
strafvorderlijke bevoegdheden niet noodzakelijk worden geoordeeld, rechtseenheid en coherentie in
de rechtshandhaving beter via een bestuurlijke boete bereikt kunnen worden.
Bij de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving stelt de Memorie van
Toelichting bijvoorbeeld dat ‘(v)oorkomen moet worden dat de aanscherping van de bestuurlijke
boeten leidt tot een onbalans tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke afdoening. De regering
heeft gekozen voor meer lik-op-stuk en bestuurlijke handhaving. In overleg met het Openbaar Ministerie is besproken in welke gevallen bestuursrechtelijke, dan wel strafrechtelijke interventie effectief
is.’111
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De wetsvoorstellen die hierna worden besproken zijn daar voorbeelden van. Zie naast de besproken wetsvoorstellen
bijvoorbeeld ook nog Kamerstukken 2009/10, 32 271; Kamerstukken II 2012/13, 33 684; Kamerstukken II 2013/14, 33
980; Kamerstukken II 2013/14, 33 966; Kamerstukken II 2013/14, 33 996. In hoofdstuk 4, par. 7.2 wordt nog ingegaan
op de bestuurlijke boete in de Woningwet.
Zie Kamerstukken II 2012/13, 33 622, nr. 3, p. 16-19.
Kamerstukken II 2011/12, 33 207, nr. 3, p. 13. Zie ook p. 19: ‘Uit de ervaringen bij de WAV blijkt (..) dat de strafoplegging door de rechter niet heeft geleid tot een strengere sanctietoepassing dan de bestuursrechtelijke sanctietoepassing bij recidive. Soms zijn zelfs lagere straffen opgelegd. (..) De regering stelt voor de bestuursrechtelijke handhaving
binnen de Arbeidsomstandighedenwetgeving in meer situaties toe te passen. Zo vervalt de verwijzing naar het strafrecht in geval een werkgever onvoldoende maatregelen neemt om gevaar voor de veiligheid of gezondheid van andere personen dan zijn eigen werknemers te voorkomen (bijvoorbeeld voorbijgangers). (..) Wel blijft de strafrechtelijke
handhaving bestaan voor situaties waarbij dodelijke arbeidsongevallen zijn betrokken.’ Vgl. ook Kamerstukken II
2013/14, 33 207, nr. 4, p. 6-8; nr. 6, p. 29-30, alwaar ook nog wordt gerefereerd aan de omstandigheid dat verzet tegen de strafbeschikking de betalingsverplichting opschort.
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De uitbreiding van de werkingssfeer van de bestuurlijke boete wordt gebruikt om tot een
strenge normering te komen.112
De Memorie van Toelichting bij de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit meent dat ‘de
keuze tussen het bestuurlijke sanctierecht en het strafrecht’ dient ‘te worden gebaseerd op overwegingen omtrent de ernst van het feit en een effectieve straftoemeting’.113 Daarbij wordt voor wat de
rol van het strafrecht betreft vooral gedacht aan de taakstraf.114 Hier is geen scherpe keus tussen
beide sanctiestelsels gemaakt, en zijn andere onderdelen van het strafrechtelijk sanctiestelsel dan de
boete (mede) aanleiding geweest om de mogelijkheid van strafvervolging te behouden.
Bij een voorstel tot wijziging van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen wordt inzake
de ‘samenloop van de bevoegdheid van de IGZ tot het opleggen van een bestuurlijke boete en die
van het Openbaar Ministerie (OM) om strafrechtelijk op te treden’ aangegeven dat ‘tussen IGZ en
OM algemene afspraken (zijn) neergelegd in het Samenwerkingsprotocol Volksgezondheid IGZ-OM.
Bij samenloop zal het strafrecht met name ingezet worden in geval van (de kans op) letsel of de dood
van de patiënt als gevolg van binnen de gezondheidszorg gemaakte (mogelijke) fouten. Overtreding
van de artikelen 3 en 6a van de Wbmv is in elk geval dermate ernstig, dat daarbij handhaving uitsluitend via de Wed een passende sanctionering vormt’.115 De ernst van het feit afgemeten aan gecreeerd gevaar geeft aldus de doorslag bij een keuze voor toepassing van strafrecht binnen een duaal
stelsel.
5.2

De kosten van de opleiding tot BOA

Wel betrekkelijk afwijkend is een argumentatie die aan te treffen is in de Memorie van Toelichting bij
de wet tot wijziging van de Leerplichtwet (..) in verband met het treffen van diverse maatregelen ten
behoeve van het bestrijden van verzuim en voortijdig schoolverlaten.116 Aangegeven wordt dat de
Leerplichtwet 1969 een strafrechtelijke sanctie stelt op het niet naleven ‘door het hoofd van de
school van verplichtingen ter zake van het melden van relatief verzuim, het verlenen van maximaal
tien dagen extra vakantieverlof, het verlenen van verlof wegens gewichtige omstandigheden, het
kennis geven van de in- en afschrijving van leerlingen, en het verstrekken van juiste en volledige inlichtingen. Leerplichtambtenaren die tevens buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) zijn, kunnen
proces-verbaal opmaken wanneer de desbetreffende bepalingen van de Lpw 1969 door een school
niet worden nageleefd. Het is uiteraard aan het OM om vervolgens al dan niet tot vervolging over te
gaan. In de afgelopen tien jaar is maar één proces-verbaal opgemaakt. Deze zaak is geseponeerd. De
effectiviteit van de strafrechtelijke sanctie ten aanzien van de verplichtingen van scholen op grond
van de Lpw 1969 is dan ook moeilijk aanwijsbaar. Bovendien zouden de inspecteurs van de Inspectie
boa moeten worden om proces-verbaal op te kunnen maken van niet-naleving van de Lpw 1969. Dit
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De strenge normering van bestuurlijke boetes in de sfeer van de sociale zekerheid roept bij de respondenten kritiek
op. Berghuis meent dat ‘met name onder minister Kamp als minister van Sociale Zaken, de bestuurlijke sancties, even
breder gezegd, vanuit een ideologische optiek draconisch zijn ingezet’ (B 1.7). Jansen spreekt bij dit ministerie van een
‘vanuit rechtsstatelijk oogpunt wat mij betreft perverse politiek-bestuurlijke neiging van dit moment. Als je een vergissing begaat in de sfeer van de sociale zekerheid dan kun je bijna niet ontkomen aan een volstrekt disproportionele
boete’ (J 1.7). De Moor – Van Vugt zegt in relatie tot de WAV dat het ‘zo ontzettend ‘strikt en streng’ is geworden;
‘dat gaat veel te ver’ (Mo 1).
Kamerstukken II 2013/14, 33 754, nr. 3, p. 9.
Kamerstukken II 2013/14, 33 754, nr. 4, p. 4; nr. 7, p. 21-22.
Kamerstukken II 2012/13, 33 438, nr. 3, p. 4.
Wet van 6 juli 2011, Stb. 442.
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zou kosten en administratieve lasten met zich meebrengen, die niet te verantwoorden zijn met enige
noodzaak van, of overtuigende argumentatie voor een strafrechtelijke sanctie.’117
Deze wetswijziging en argumentatie illustreren dat bij een keuze voor een bestuurlijke boete
niet voldaan behoeft te worden aan eisen die het Wetboek van Strafvordering in het kader van opsporing en vervolging stelt. Het opmaken van een boeterapport kan worden toevertrouwd aan personen die niet een opleiding tot BOA hebben gevolgd. Dat kan echter wel een vertaling krijgen in de
kwaliteit van de rapportage, zo kan ook worden afgeleid uit het interview met Maas-Cooymans en
Verloop. Laatstgenoemde stelt: ‘Het optreden in strafrechtelijke zin is in ieder geval transparant en ik
vind dat transparanter dan bestuursrechtelijk optreden. Ook als er een boeterapport wordt opgemaakt, dan geeft een proces-verbaal zoals dat in het strafrecht gebruikt wordt vaak meer houvast
over hoe een overtreding geconstateerd is en wat er dan exact geconstateerd is dan het boeterapport, en dat heeft te maken met het schrijven van dat soort rapporten’. Maas vervolgt: ‘Dat zie je bij
de Inspectie SZW, die hebben weer veel meer ervaring en daar komen omvangrijke boeterapporten
vandaan. Zelfs rapporten die lijken op een boeterapport, maar dan als bewijs dienen voor een herstelsanctie. De andere bestuursorganen hebben er nog minder ervaring mee’ (M/V 2.3).
In zeker opzicht vormt dit argument daarmee een in de bespreking tot dusver wat onderbelicht gebleven facet van afwegingen rond efficiëntie en rechtsbescherming; een thema dat eerder
aan de orde kwam (par. 4.3.2).

6

Financiële aspecten

6.1

Inleiding

Een argument dat in de notitie uit 2005, de nota uit 2008 en de kabinetsreactie uit 2012 wellicht
onvoldoende uit de verf komt, zijn de financiële aspecten van de keuze tussen strafrecht en bestuurlijke boete. Wat die financiële aspecten betreft valt in de eerste plaats te denken aan de kosten. De
politie en het openbaar ministerie ressorteren onder en worden bekostigd uit de begroting van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie. Bijzondere opsporingsdiensten ressorteren onder en worden
bekostigd door andere ministeries; ook andere al dan niet bijzondere opsporingsambtenaren staan
veelal op de loonlijst van andere bestuursorganen dan het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Wat
betreft de opbrengsten is er een duidelijk verschil tussen het strafrecht en de bestuurlijke boete. Art.
35, tweede lid, Sr bepaalt dat al hetgeen wordt verkregen uit geldboeten en verbeurdverklaringen
ten bate komt van de Staat. Art. 5:10, eerste lid, Awb bepaalt dat voor zover een bestuurlijke sanctie
verplicht tot betaling van een geldsom, deze geldsom toekomt aan het bestuursorgaan dat de sanctie
heeft opgelegd, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.
De nota uit 2008 stipt het verschil wel aan. Gesteld wordt dat de opbrengst van bestuurlijke
boetes geen eenduidige bestemming zou kennen: de wet bepaalt of die ten goede komt aan de algemene middelen of aan het bestuursorgaan dat de boete heeft opgelegd. Dat is in zoverre juist, dat
bij wet voor een andere bestemming van de bestuurlijke boete kan worden gekozen, zoals bij wet
ook van art. 35 Sr kan worden afgeweken. Maar duidelijk is dat een andere regel leidend is. En gebleken is ook dat dit verschil een argument kan zijn dat bij de keuze tussen strafrecht en bestuurlijke
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boete een rol kan spelen. Illustratief zijn vooral de ervaringen met de Wet bestuurlijke boete overlast
in de publieke ruimte.118
6.2

De Wet bestuurlijke boete overlast in de publieke ruimte

Ingevolge deze wet kan de gemeenteraad bij verordening bepalen dat een bestuurlijke boete kan
worden opgelegd voor overtreding van voorschriften uit zijn verordeningen betreffende gedragingen
die kunnen leiden tot overlast in de openbare ruimte (art. 154b Gemeentewet). Daarbij was vanaf de
aanvang evenwel voorzien in een stelsel van duale handhaving.119 In het kader van de strafrechtelijke
handhaving is vervolgens de mogelijkheid gecreëerd van afdoening via een bestuurlijke strafbeschikking overlast. Dat is, zo meldt de Aanwijzing OM-strafbeschikking, een ‘door een buitengewoon opsporingsambtenaar (in dienst van of werkzaam voor een gemeente die heeft gekozen voor de bestuurlijke strafbeschikking en dit heeft gemeld bij het parket van het arrondissement waarin de gemeente is gelegen) op grond van artikel 257b Sv uitgevaardigde strafbeschikking met betrekking tot
een overlastfeit’.120 En een overlastfeit is ‘een strafbaar feit dat overlast in de openbare ruimte betreft en dat staat vermeld in de bijlage bij de Vergoedingsregeling gemeenten voor handhaving parkeren en overlast 2010’. Die regeling is in 2008 vastgesteld.121 Op grond van deze regeling verstrekt
de minister van Veiligheid en Justitie jaarlijks een vergoeding aan gemeenten voor (onder meer) door
buitengewone opsporingsambtenaren opgemaakte processen-verbaal voor in de feitenlijst vermelde
feiten waarvoor een strafbeschikking kan worden uitgevaardigd (art. 2). De vergoeding wordt alleen
verstrekt als de gemeente zich heeft aangemeld en wordt niet verstrekt als de gemeente gekozen
heeft voor de bestuurlijke boete (art. 3).
Flight, Hartmann en Nauta hebben de bestuurlijke strafbeschikking overlast en de bestuurlijke
boete overlast in 2012 in opdracht van het WODC geëvalueerd.122 Uit die evaluatie is gebleken dat
geen enkele gemeente heeft gekozen voor de bestuurlijke boete. Ongeveer één op de vijf gemeenten (21%) geeft aan op de bestuurlijke boete te willen overstappen als de vergoeding wordt afgeschaft. Dat zijn voornamelijk grotere gemeenten, die het zich kunnen veroorloven de afwikkeling van
de bestuurlijke boete zelf te gaan verzorgen (p. 55). Elders uit het rapport blijkt dat het kwart van de
gemeenten dat de meeste processen-verbaal aanleverde 92%van de vergoeding uitgekeerd kreeg (p.
46).
De Minister van Veiligheid en Justitie heeft, gekoppeld aan het verschijnen van het genoemde
evaluatierapport, al aangekondigd dat een financieel plafond zou worden ingebouwd in de vergoedingsregeling en dat maximumbedragen zouden worden gesteld aan de vergoedingen; voor overlastfeiten bedroeg dit maximum veertig euro.123 Inmiddels heeft de Minister aangekondigd dat de vergoedingsregeling zal worden afgeschaft.124 Daarmee is gegeven dat het financiële aspect bij deze
keuze tussen bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete onverminderd een argument blijft.
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6.3

De relevantie van het financiële aspect

Ondertussen komt het niet wenselijk voor dat het financiële aspect bepalend kan zijn voor de keuze
tussen strafrecht en bestuurlijke boete. Dat staat nog los van de vraag of het niet sowieso onwenselijk is dat het bestuursorgaan dat de boete oplegt daar financieel belang bij heeft, nu dat ertoe kan
leiden dat andere motieven dan rechtshandhaving gaan meespelen bij het opleggen van boetes.125
De financiële bestemming van de boete heeft niets van doen met de meest wenselijke vormgeving
van het punitieve recht dat de oplegging van die boete beheerst.
De meeste respondenten vinden ook dat bij keuzes rond strafrecht en bestuurlijke boete geen
argument mag zijn dat het bestuursorgaan het geld bij de bestuurlijke boete mag houden. Harteveld
meent dat het in zijn algemeenheid geen argument zou moeten zijn ‘dat bestuursorganen bij een
bestuurlijke boete de opbrengst van de boetes zelf kunnen behouden. Dat kan een oneigenlijk argument opleveren bij het opleggen van een boete. Die problematiek speelt eveneens wanneer de politie boetes oplegt voor verkeersovertredingen’ (H 4.5). Maas-Cooymans zit op een vergelijkbare lijn:
‘Ik zou vinden dat je vanuit Rijksniveau voldoende middelen moet geven, omdat er anders een eigen
belang gaat ontstaan bij het opleggen van boetes, omdat je dat dan zelf zo goed kunt gebruiken’
(M/V 4.5). En ook De Moor – Van Vugt vindt dat het geen argument mag zijn dat bestuursorganen de
opbrengst van de bestuurlijke boete zelf kunnen behouden: ‘Zo vind ik het onbegrijpelijk dat bijvoorbeeld in de Wet financieel toezicht de boetes enorm zijn verhoogd en tegelijkertijd heeft de minister
aan De Nederlandsche Bank een taakstelling opgelegd om ieder jaar twee miljoen euro te storten in
de begroting van financiën, uit boetegeld’ (Mo 4.5). Ook De Rijck wijst op de mogelijk perverse werking, en vindt het financiële argument niet sterk (R 4.5). Van Schie neemt eveneens het woord ‘pervers’ in de mond en vindt het ‘geen argument’ (S 4.5). En ook Willekens vindt het ‘geen argument’;
dat het bestuursorgaan de boete mag houden is juist ‘een zwakte’ (W 4.5).
Tegelijk blijkt uit de interviews ook dat de bestemming van de boete voor de te maken keuze
geen irrelevant gegeven is. Algera geeft aan dat het zelf behouden van de boete tegenwoordig heel
zwaar weegt. Hij zou het heel aardig vinden ‘als dat bedrag in onze kas zou rollen, zodat wij in ieder
geval een deel van onze inspanningen kunnen financieren. Het wordt als zeer onrechtvaardig beschouwd wanneer die opbrengsten in de rijkskas verdwijnen’ (A 4.5). Een vergelijkbare gedachte is te
vinden bij Berghuis, die vindt dat de bestemming van de boete geen belangrijk argument kan zijn
‘omdat het die perverterende uitwerking heeft. Maar dat men kosten maakt door de inzet van toezichthouders en dat men daarvoor de opbrengsten in de zak mag steken, dat vind ik op zich geen
slecht argument. Die PV-vergoeding is er gekomen omdat men vanuit justitie tegemoet komt aan die
kosten’ (B 4.5). Ook Jansen geeft aan dat de financiering ‘op een bepaalde manier wel een belangrijke rol’ speelt (J 4.5).
Het Wetboek van Strafvordering biedt een mogelijkheid om voor het financiële aspect een oplossing
te creëren. Art. 576a Sv biedt een wettelijke grondslag voor een algemene maatregel van bestuur
waarin wordt bepaald ‘dat de staat geldbedragen, verkregen uit de tenuitvoerlegging van geldboetes, op een daarbij vast te stellen grondslag en naar daarbij vast te stellen regelen ten goede laat
komen aan een rechtspersoon die krachtens het publiekrecht is ingesteld’. Deze ‘vast te stellen
grondslag’ zou uit kunnen gaan van een realiteit waarin zowel het bestuursorgaan als strafvorderlijke
organen kosten maken en inspanningen leveren om de punitieve handhaving op een bepaald rechts-
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terrein gestalte te geven. Die verdeling van kosten en inspanningen kan per rechtsterrein verschillen:
naarmate de boetes hoger zijn, de inning probleemlozer is en er minder verzet wordt aangewend,
zijn de kosten voor de strafvorderlijke organen naar verhouding geringer. Daar zou de vast te stellen
grondslag rekening mee kunnen houden.
Een dergelijke algemene maatregel van bestuur kan het financiële aspect als argument in keuzes rond strafrecht en bestuurlijke boete neutraliseren. En zij kan een stimulans zijn tot een adequate
hantering van verleende bevoegdheden tot het uitvaardigen van strafbeschikkingen. Naarmate opsporingsambtenaren en bestuursorganen er in slagen om bij het toepassen van bevoegdheden op
grond van de artikelen 257b en 257ba Sv een straftoemeting te realiseren die minder tot het instellen van verzet aanleiding geeft, is de afweging tussen kosten en baten voor het bestuursorgaan gunstiger.
Maar ook andere oplossingen zijn denkbaar. Met het oog op keuzes rond strafrecht en bestuurlijke boete in de sfeer van het omgevingsrecht is elke oplossing die er toe leidt dat het financiële
argument als argument voor deze keuzes komt te vervallen adequaat. Voor de lange termijn is een
oplossing te prefereren die de financiële afwikkeling van boetes vorm geeft op een wijze die identiek
is voor strafrecht en bestuurlijke boete.
7

Afsluiting

7.1

Argumenten voor strafbaarstelling

In dit hoofdstuk zijn enkele documenten besproken waarin op de keuze tussen strafrecht en bestuurlijke boete is ingegaan. Uit die bespreking zijn een aantal argumenten naar voren gekomen die bij de
keuze tussen strafrecht en bestuurlijke boete een rol kunnen spelen.
Een keuze voor strafbaarstelling kan in de eerste plaats zijn ingegeven door het strafrechtelijk
sanctiearsenaal. Als behoefte kan bestaan aan het opleggen van dan wel dreigen met oplegging van
andere straffen en maatregelen dan de geldboete ligt strafbaarstelling voor de hand. Daarbij kan
worden gedacht aan de gevangenisstraf en de taakstraf, als de ernst van een overtreding van het
voorschrift oplegging van één van deze hoofdstraffen onder omstandigheden kan rechtvaardigen.
Het opleggen van vervangende hechtenis bij een strafrechtelijke geldboete kan voorkomen dat het
overtreden van een voorschrift bij betalingsonmacht van een natuurlijk persoon feitelijk onbestraft
blijft. Verbeurdverklaring en onttrekking aan het verkeer van voorwerpen, de maatregel van voordeelsontneming en de schadevergoedingsmaatregel kunnen eveneens van belang zijn. Een reden
voor strafbaarstelling kan voorts zijn dat het strafrechtelijk sanctiearsenaal mogelijkheden biedt om
gedrag te sturen. Daarbij valt te denken aan de voorwaardelijke veroordeling tot een geldboete of
gevangenisstraf maar ook aan economische sancties als de stillegging van de onderneming, de verplichting tot herstel en de ontzegging van rechten. Door het opnemen van strafbaarstellingen in de
WED wordt ook de toepassing van voorlopige maatregelen mogelijk.
Ook andere algemene kenmerken van het straf(proces)recht kunnen meebrengen dat strafbaarstelling in de rede ligt. Van belang kan zijn of toepassing van dwangmiddelen of opsporingsbevoegdheden nodig kan zijn om tot waarheidsvinding en de oplegging van een sanctie te komen.
Soms kan de mogelijkheid van een openbare berechting van de verdachte wenselijk zijn. En er kan
behoefte zijn aan mogelijkheden tot tenuitvoerlegging van de boete in een andere lidstaat op grond
van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties, of aan andere vormen van internationale samenwerking en rechtshulp die in de context van het strafrecht beschikbaar
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zijn.126 Strafbaarstelling kan ook in de rede liggen met het oog op registratie in de justitiële documentatie en, meer in het algemeen, als het wenselijk is dat bij andere beslissingen in het kader van de
strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde met de overtreding van het voorschrift rekening wordt
gehouden. Daarbij kan meewegen dat (al dan niet soortgelijke) recidive in steeds sterkere mate van
belang wordt bij de afdoening van strafbare feiten.127 Ook de omstandigheid dat een overtreding van
een voorschrift in samenhang met (andere) strafbare feiten kan zijn begaan en dat gezamenlijke afdoening in dat geval wenselijk is, kan voor strafbaarstelling pleiten.
De keuze voor strafbaarstelling is in sommige gevallen ten slotte niet een vrije keuze; Europese
rechtsinstrumenten kunnen (met het oog op de besproken algemene kenmerken van het
straf(proces)recht) tot strafbaarstelling verplichten. Een basis voor dergelijke verplichtingen is te
vinden in art. 83 lid 2 VWEU. Dat bepaalt dat indien onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten op het gebied van het strafrecht nodig blijkt voor een
doeltreffende uitvoering van beleid van de Unie op een gebied waarop harmonisatiemaatregelen zijn
vastgesteld, bij richtlijnen minimumvoorschriften kunnen worden vastgesteld met betrekking tot de
bepaling van strafbare feiten en de sancties op het betrokken gebied. Uit de overwegingen bij de
milieurichtlijn blijkt dat van deze bevoegdheid gebruik kan worden gemaakt om te bewerkstelligen
dat door strafbaarstelling de daaraan gekoppelde sociale afkeuring wordt uitgedrukt. Dat element
kan ook los van een verplichting daartoe in een richtlijn een argument voor strafbaarstelling zijn.
7.2

Argumenten voor een bestuurlijke boete

Een keuze voor het mogelijk maken van het opleggen van een bestuurlijke boete kan in de eerste
plaats zijn ingegeven door de wens het opleggen van de boete dan wel de hoogte van de boete nader
te normeren. In het bestuursrecht bestaan stelsels met wettelijk gefixeerde boetes en stelsels waarin
de hoogte van de boete bepaald wordt door op de wet gebaseerde beleidsregels. Een keuze voor
strafrechtelijke handhaving brengt thans mee dat de wetgever naast het algemeen geldende minimum slechts een maximum vastlegt. In het bestuursrecht bestaan regelingen die nauwelijks uitzonderingen toestaan op de regel dat een boete wordt opgelegd en regelingen waarin de uitzonderingen
op de regel min of meer zijn vastgelegd. Maar er bestaan ook regelingen waarin het hanteren van de
boetebevoegdheid is ingebed in een handhavingsfilosofie die juist wezenlijke beperkingen stelt aan
punitieve handhaving. In het strafrecht is de beslissing tot vervolging heel in het algemeen door de
wet genormeerd: van vervolging kan worden afgezien op gronden aan het algemeen belang ontleend.
Een argument voor het mogelijk maken van het opleggen van bestuurlijke boetes kan ook zijn
dat een adequate handhaving binnen het strafrecht niet te realiseren valt vanwege een gebrek aan
capaciteit of deskundigheid binnen het Openbaar Ministerie. Als een adequate handhaving van ordeningsrecht via het straf(proces)recht niet mogelijk is, resteert feitelijk geen andere optie dan het
(daarnaast) introduceren van punitieve handhaving via de bestuurlijke boete. Tegelijk is er reden om
dit argument met enige omzichtigheid te hanteren. Een keuze om de inspanningen van het Openbaar
Ministerie vooral tot het commune strafrecht te beperken brengt al mee dat de daarin besloten lig126
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Metselaar en Adriaanse 2014 concluderen ‘dat buiten het kader van het strafrechtelijk rechtshulpinstrumentarium
slechts zeer beperkt mogelijkheden bestaan voor de grensoverschrijdende inning van bestuurlijke boetes’ (p. 11). Er
zijn drie regelingen die ‘in theorie zouden kunnen worden gebruikt bij het grensoverschrijdend innen van bestuurlijke
boetes’ maar alle drie worden geplaagd door ‘praktische beperkingen’ (p. 38). En zij betwijfelen ‘of er draagvlak bestaat voor een op de inning van de bestuurlijke boete toegesneden Europese regeling’ (p. 12).
Soortgelijke recidive kan onder omstandigheden overigens ook toereikend door een met punitieve handhaving belast
bestuursorgaan worden geregistreerd.
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gende waarborg van rechtseenheid en rechtsgelijkheid aan betekenis inboet. De keuze om uitschakeling van het Openbaar Ministerie te koppelen aan inschakeling van het bestuursrecht brengt mee dat
ook de waarborg van rechtseenheid en rechtsgelijkheid die besloten ligt in afdoening door de strafrechter verloren gaat. Tegen die achtergrond kan ook overwogen worden de inspanningen van het
openbaar ministerie bij de handhaving van ordeningswetgeving binnen het strafrecht te beperken.
Te denken valt aan een verruimde toepassing van de bestuurlijke strafbeschikking. Overwogen zou
ook kunnen worden om gekwalificeerde juristen die bij andere bestuursorganen werkzaam zijn tot
plaatsvervangend officier van justitie te benoemen, dan wel om vervolgingsrechten te geven aan
bestuursorganen (zie par. 4.3.3).
Een keuze voor de bestuurlijke boete kan ten slotte ook zijn ingegeven door een financieel
argument. Art. 35, tweede lid, Sr bepaalt dat al hetgeen wordt verkregen uit geldboeten en verbeurdverklaringen ten bate komt van de Staat. Art. 5:10, eerste lid, Awb bepaalt dat voor zover een
bestuurlijke sanctie verplicht tot betaling van een geldsom, deze geldsom toekomt aan het bestuursorgaan dat de sanctie heeft opgelegd, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. Het is evenwel
niet wenselijk dat dit argument de keuzes rond strafrecht en bestuurlijke boete kan bepalen. Wellicht
is het mogelijk om dit argument te ontkrachten door, bij een keuze voor strafrechtelijke handhaving,
een algemene maatregel van bestuur tot stand te brengen die in een verdeling van opbrengsten uit
boetes voorziet (art. 576a Sv). Overwogen zou ook kunnen worden de financiële afwikkeling van boetes meer in het algemeen op een andere wijze vorm te geven, die identiek is voor strafrecht en bestuurlijke boete.
Naar het ons voorkomt, kan een keuze voor de bestuurlijke boete bij de huidige stand van
zaken, los van een verkenning van de handhavingspraktijk in een specifiek rechtsgebied, niet op het
argument van efficiëntie worden gebaseerd. Er zijn een aantal verschillen tussen het bestuurlijke en
strafvorderlijke afdoeningsmodel die in beginsel van invloed kunnen zijn op de efficiëntie van beide
modellen. Maar deze verschillen rechtvaardigen niet in abstracto de conclusie dat het ene procesmodel meer of minder efficiënt is dan het andere.

7.3

Rechtseenheid en coherentie in de rechtshandhaving; eigen verantwoordelijkheid
van bestuursorganen

Een laatste categorie argumenten die voor de keuze tussen strafrecht en bestuurlijke boete relevant
is, betreft ten slotte de rechtseenheid en coherentie in de rechtshandhaving enerzijds en de eigen
verantwoordelijkheid van bestuursorganen anderzijds. Het argument van rechtseenheid en coherentie in de rechtshandhaving kan pleiten voor strafrechtelijke handhaving. Het Openbaar Ministerie
levert daar een belangrijke bijdrage aan rechtseenheid en rechtsgelijkheid, met beleidsregels die de
eis ter terechtzitting en de strafoplegging in strafbeschikkingen bij tal van strafbare feiten normeren.
In de context van een bestuurlijke boete kan rechtseenheid eveneens worden nagestreefd; het bestuursorgaan is evenwel niet verantwoordelijk voor de afstemming van de hoogte van de boete met
straffen die in het strafrecht en in de context van andere bestuurlijke boetes gebruikelijk zijn. Daar
staat tegenover dat de gedachte van de eigen verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan binnen
de context van de bestuurlijke boete optimaal tot zijn recht komt.
De afweging van beide argumenten kan voor twee situaties nader worden gespecificeerd. De
eerste betreft de situatie waarin verschillende bestuursorganen bij de handhaving betrokken zijn. Als
plaatselijke verschillen ongewenst zijn, is dat een contra-indicatie tegen bestuurlijke handhaving door
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decentrale overheden, zo stelde de notitie uit 2005. Als tegelijk de wens bestaat, zo veel mogelijk
ruimte te creëren voor de eigen verantwoordelijkheid van deze bestuursorganen voor de rechtshandhaving, zal handhaving via de bestuurlijke strafbeschikking volgens deze notitie veelal het meest
voor de hand liggen. De kabinetsnota uit 2008 kiest voorzichtiger bewoordingen, maar signaleert
hetzelfde probleem. Beleidsregels en afspraken waarin staat wanneer de bestuurlijke boete van toepassing is en wanneer het strafrecht zijn minder goed te realiseren wanneer vele instanties in beeld
zijn. Daarbij wordt expliciet verwezen naar milieuhandhaving. Punitieve handhaving via de bestuurlijke strafbeschikking biedt mogelijkheden om waarborgen inzake de rechtseenheid en coherentie in
de rechtshandhaving te koppelen aan een eigen verantwoordelijkheid van betrokken bestuursorganen.
De tweede situatie betreft duale handhaving. Die situatie bevat risico’s voor de rechtseenheid
en coherentie in de rechtshandhaving: de regie is niet in één hand. Duale handhaving impliceert tevens dat de eigen verantwoordelijkheid van bestuursorganen maar in beperkte mate gerealiseerd
kan worden. En duale handhaving kan onduidelijkheid scheppen omtrent de reikwijdte van de eigen
verantwoordelijkheid bij de betrokken instanties . De kabinetsnota uit 2008 wil duale handhaving
daarom beperken tot situaties waarin daarvoor ‘goede en dwingende redenen’ bestaan. Misschien
kunnen die redenen in het licht van het voorgaande wat nader worden ingekleurd. Er zullen niet
gauw goede en dwingende redenen zijn om te aanvaarden dat de hoogte van de boetes in bestuursen strafrecht verschilt. En die hoogte van de boetes is, in een stelsel van duale handhaving, een aspect dat primair het Openbaar Ministerie raakt. De coherentie van de rechtshandhaving loopt gevaar
als bestuursorganen boetes opleggen die het Openbaar Ministerie, gelet op de boetes die in andere
gevallen worden opgelegd, disproportioneel vindt. Het opleggen van boetes en (daarmee) de intensiteit van de handhaving daarentegen is het aspect dat primair de eigen verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan raakt. Het is onwenselijk als het bestuur in een onvoldoende niveau van handhaving
zou moeten berusten bij gebrek aan strafrechtelijke capaciteit. Tegen deze achtergrond ligt het in de
rede om de ‘goede en dwingende redenen’ voor een situatie van duale handhaving vooral aanwezig
te achten als een toereikend niveau van handhaving in het strafrecht niet te realiseren is, ook niet via
de (bestuurlijke) strafbeschikking.128 Dat model bevordert ook rechtseenheid en rechtsgelijkheid in
de handhaving vanuit het perspectief van de burger, en komt daarmee aan zorgen van de Eerste
Kamer tegemoet.
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De Raad van State komt langs een andere weg tot de conclusie dat steeds gekozen dient te worden voor één sanctiestelsel: ‘Omdat de aard en ernst van het feit de basis vormen voor de keuze van een sanctiestelsel, dient voor dezelfde overtreding steeds te worden gekozen voor één sanctiestelsel’ (Kamerstukken II 2013/14, 33 798, nr. 4, p. 8). Zie
ook Kamerstukken II 2009/10, 32 264, nr. 4, p. 5.
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Hoofdstuk 3:

Sanctiestelsels en de Omgevingswet

Prof. mr. B.F. Keulen

1

Inleiding

In het vorige hoofdstuk is ingegaan op keuzes rond strafrecht en bestuurlijke boete. Daarbij zijn een
aantal documenten besproken die bij het structureren van deze keuzes van belang zijn. In dit hoofdstuk wordt de blik weer gericht op de Omgevingswet, waarvan de contouren in het eerste hoofdstuk
werden geschetst. Welke keuzes rond strafrecht en bestuurlijke boete liggen in de context van de
Omgevingswet voor de hand?
Een vooronderstelling die aan deze vraag ten grondslag ligt, is dat er in de context van het
omgevingsrecht inderdaad behoefte is aan bestraffende sancties. De juistheid van die vooronderstelling behoeft, zo lijkt het, evenwel niet uitgebreid in twijfel te worden getrokken. Voor een ultimum
remedium gedachte, in de zin dat voor bestraffende sancties slechts plaats is als andere sancties niet
in aanmerking komen, bestaat in Nederland weinig draagvlak.129 In de loop van dit hoofdstuk zullen
een aantal uit de gepubliceerde rechtspraak naar voren komende casus de revue passeren waarin
punitief is opgetreden en dat optreden ook gerechtvaardigd voorkomt. Ook uit de interviews blijkt
van een breed draagvlak voor de toepassing van punitieve sancties. Voor Van der Gaag staat herstel
centraal. Maar hij denkt ‘dat een punitieve sanctie, af en toe eens een boete of een andere tik op de
vingers, nuttig is, en nodig om je handhavingsarsenaal compleet te maken. Soms kom je er niet alleen met het op herstel gerichte bestuursrecht. Sommige overtreders hebben gewoon even een tik
op de vingers nodig’ (G 1.5). Algera wil zelfs naar een benadering, waarin het punitieve meer op de
voorgrond staat: ‘Nu steken we dingen heel reparatoir in en komt het strafrecht niet of nauwelijks
aan de orde. Maar je zou ook andersom kunnen denken dat je zegt dat dingen strafrechtelijk worden
aangepakt, of met een bestuurlijke boete, en moet er daarnaast reparatoir nog iets gebeuren. Voor
het denken hier is die switch wel belangrijk, omdat we heel veel te maken hebben met overtreders,
zoals ik al eerder aangaf, die te traag reageren op reparatoire sancties en ook allerlei vertragingsmechanismes inschakelen. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de jurisprudentie op het gebied
van uitzicht op legalisatie en dergelijke. Wil je dat effectiever gaan doen dan moet de hele strafrechtelijke kant en ook de bestuurlijke boete veel meer op de voorgrond komen dan nu het geval is’ (A
5a). En Jansen denkt in dezelfde lijn, de ultimum remedium-gedachte vindt hij ‘niet de juiste benadering bij boetes’; ‘Bij een overtreding hoor je in beginsel altijd een bestuurlijke boete op te leggen,
tenzij je kunt volstaan met bijvoorbeeld een waarschuwing’; ‘En vervolgens ga je na op welke wijze
de overtreding kan worden beëindigd of de gevolgen daarvan ongedaan gemaakt kunnen worden, en
of daarvoor een herstelsanctie noodzakelijk is en zo ja, welke’ (J 1.6).
Aan het voorgaande doet niet af dat, zoals de Raad van State in zijn advies bij de Omgevingswet terecht aangeeft, de effectiviteit van de dwangsom als instrument om overtredingen te beëindigen groot is.130 Een bestraffende sanctie heeft toegevoegde waarde in situaties waarin een herstel-
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Vgl. laatstelijk Faure en Visser 2013, p. 188-189.
Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 4, p. 129.
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sanctie niet aangewezen is131 en in situaties waarin het onrechtsgehalte van een gedraging los van
een herstelsanctie om een punitieve reactie vraagt.
De eerste keuze die gemaakt moet worden, is of er in de context van de punitieve handhaving van de
Omgevingswet een rol is weggelegd voor het strafrecht. Bij die keuze zijn, zo bleek in het vorige
hoofdstuk, verschillende argumenten en afwegingen van belang. De eerste afweging die daarbij werd
aangestipt, is of in het strafrecht sancties voorhanden zijn die het bestuursrecht niet kent en waaraan in de context van het omgevingsrecht behoefte kan bestaan. Daarom wordt in dit hoofdstuk
eerst het strafrechtelijk sanctiearsenaal besproken. Die bespreking begint met het stelsel van straffen
en maatregelen in het Wetboek van Strafrecht. Bezien wordt welke straffen en maatregelen aan
volwassenen kunnen worden opgelegd. Ook wordt kort aandacht besteed aan de vordering van de
benadeelde partij, die in het strafproces kan worden meegenomen. Daarna wordt ingegaan op het
afwijkende stelsel van straffen en maatregelen dat in de Wet op de economische delicten is neergelegd. Telkens worden voorbeelden gegeven van uitspraken waarin de betreffende sanctie is opgelegd; dat kan verhelderen of de betreffende sanctie in het omgevingsrecht kan worden gemist. Richtsnoer is daarbij geweest of de uitspraak een wet betreft die (uiteindelijk) in de Omgevingswet geïntegreerd zal worden. Aan dat richtsnoer is evenwel niet strak vastgehouden. Enerzijds is nog niet
volstrekt duidelijk welke normen precies onder de Omgevingswet zullen vallen, ook al omdat de algemene maatregelen van bestuur die deze normen zullen bevatten nog niet bekend zijn. Anderzijds
zal de Omgevingswet na aanvaarding en inwerkingtreding geen eiland in het ordeningsrecht zijn. Om
die reden kan ook rechtspraak inzake de punitieve handhaving van ander ordeningsrecht relevantie
hebben voor de Omgevingswet. Om de toegevoegde waarde van het strafrechtelijk sanctiearsenaal
te kunnen beoordelen worden vervolgens de bestuurlijke sancties in kaart gebracht, waarvan de last
onder bestuursdwang, de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete de belangrijkste zijn. De
normering van de bestuurlijke sancties in de Algemene wet bestuursrecht staat daarbij centraal.
Beide sanctiestelsels worden in dit hoofdstuk op hoofdlijnen besproken. Wie vertrouwd is met
het strafrechtelijk sanctiestelsel en de bestuurlijke sancties kan zich beperken tot de bespreking van
relevante casus (zie vooral par. 2.3) en de afsluitende paragraaf.

2

Straffen in het commune strafrecht

2.1

Hoofdstraffen

In het eerste boek van het Wetboek van Strafrecht is geregeld welke straffen en maatregelen in het
commune volwassenenstrafrecht kunnen worden opgelegd. De tweede titel is gewijd aan de straffen. De wet maakt onderscheid tussen hoofdstraffen en bijkomende straffen. Hoofdstraffen zijn de
gevangenisstraf, de hechtenis, de taakstraf en de geldboete. Bijkomende straffen zijn de ontzetting
van bepaalde rechten, de verbeurdverklaring en de openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak
(art. 9 Sr).
Uit de afzonderlijke strafbaarstellingen die in het Wetboek van Strafrecht geformuleerd zijn
volgt in de eerste plaats welke maximale vrijheidsstraf op het strafbare feit is gesteld. Daarbij geldt
voor tijdelijke vrijheidsstraffen nog een algemene strafverhogingsgrond bij recidive (artt. 43a, 43b
131
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Sr). Uit de afzonderlijke strafbaarstellingen volgt ook welke geldboetecategorie bij het strafbare feit
van toepassing is. De maximale hoogte van de geldboete kan vervolgens worden afgeleid uit art. 23
Sr. De bedragen die in het zesde lid bij elk van de categorieën worden genoemd, worden regelmatig
aangepast bij algemene maatregel van bestuur (lid 9). Een algemene mogelijkheid tot verhoging van
het maximum bestaat bij rechtspersonen. Bij veroordeling van een rechtspersoon kan, indien de voor
het feit bepaalde boetecategorie geen passende bestraffing toelaat, een geldboete worden opgelegd
tot ten hoogste het bedrag van de naast hogere categorie (lid 7). Bij inwerkingtreding van de Wet
verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit wordt aan dit lid nog een
zin toegevoegd.132 Die maakt mogelijk dat in het geval voor het feit een geldboete van de hoogste
categorie kan worden opgelegd en die boetecategorie geen passende bestraffing toelaat, een geldboete kan worden opgelegd tot ten hoogste tien procent van de jaaromzet van de rechtspersoon in
het boekjaar voorafgaande aan de uitspraak of strafbeschikking. Bij elke geldboete wordt vervangende hechtenis bepaald, behoudens in het geval de veroordeelde een rechtspersoon is (art. 24c Sr).
De mogelijkheid om een taakstraf op te leggen volgt uit art. 9 Sr. Bij misdrijven die worden
bedreigd met een vrijheidsstraf of een geldboete en bij overtredingen die worden bedreigd met een
vrijheidsstraf kan, behoudens in bij de wet bepaalde gevallen, in plaats daarvan een taakstraf worden
opgelegd.133 De taakstraf bedraagt ten hoogste tweehonderdveertig uren (art. 22c Sr).
De verschillende hoofdstraffen kunnen binnen zekere beperkingen naast elkaar worden opgelegd. In het geval gevangenisstraf, hechtenis, vervangende hechtenis daaronder niet begrepen, of
een taakstraf wordt opgelegd, kan tevens een geldboete worden opgelegd (art. 9 lid 3 Sr). In geval
van veroordeling tot gevangenisstraf of tot hechtenis, vervangende hechtenis daaronder niet begrepen, waarvan het onvoorwaardelijk ten uitvoer te leggen deel ten hoogste zes maanden bedraagt,
kan de rechter tevens een taakstraf opleggen (art. 9 lid 4 Sr). Het is derhalve mogelijk de gevangenisstraf, de taakstraf en de geldboete in één sanctiepakket te combineren.
2.2

Voorwaardelijke straffen

De wet biedt ruime mogelijkheden om de besproken hoofdstraffen voorwaardelijk op te leggen. In
geval van veroordeling tot gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren, tot hechtenis, vervangende
hechtenis daaronder niet begrepen, tot taakstraf of tot geldboete, kan de rechter bepalen dat de
straf of een gedeelte daarvan niet ten uitvoer zal worden gelegd (art. 14a lid 1 Sr). En bij een veroordeling tot gevangenisstraf van meer dan twee jaren en ten hoogste vier jaren kan de rechter bepalen
dat een gedeelte van de straf, tot ten hoogste twee jaren, niet ten uitvoer zal worden gelegd (lid 2).
De rechter stelt daarbij een (wettelijk begrensde) proeftijd vast (art. 14b Sr).
Bij een voorwaardelijke veroordeling geldt als algemene voorwaarde dat de veroordeelde zich
voor het eind van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit. Verder kunnen een aantal
in de wet omschreven bijzondere voorwaarden worden gesteld, zoals vergoeding van schade, herstel
van schade, een contactverbod, een locatieverbod, een meldplicht en opneming van de veroordeelde
in een zorginstelling. Ook andere voorwaarden, het gedrag van de veroordeelde betreffende, kunnen
worden gesteld (art. 14c Sr). Met het toezicht op de naleving is het openbaar ministerie belast; de
rechter kan de reclassering inschakelen (art. 14d Sr).
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Wet van 19 november 2014, Stb. 445.
Een wettelijke uitzondering bestaat op grond van art. 22b Sr; deze is voor de Omgevingswet weinig relevant.
67

Hoofdstuk 3 – Sanctiestelsels en de Omgevingswet

De rechter kan in sommige gevallen bevelen dat de gestelde voorwaarden en het toezicht dadelijk uitvoerbaar zijn.134 Die mogelijkheid bestaat indien er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de veroordeelde wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen (art. 14e Sr). En de veroordeelde kan bij veroordeling tot een voorwaardelijke vrijheidsstraf worden aangehouden als er
ernstige redenen bestaan voor het vermoeden dat een gestelde voorwaarde niet wordt nageleefd. In
dat geval kan het openbaar ministerie een vordering tot voorlopige tenuitvoerlegging bij de rechtercommissaris indienen (art. 14fa Sr).
De opsomming van voorwaarden maakt duidelijk dat met de voorwaardelijke veroordeling een
groot scala aan doelstellingen wordt nagestreefd. Speciale preventie speelt een rol, naast reparatie
via herstel of vergoeding van schade, en beveiliging via opneming in een zorginstelling. De mogelijkheid om te bevelen dat de gestelde voorwaarden dadelijk uitvoerbaar zijn heeft de potentiële bijdrage van het strafrecht aan deze doelstellingen verder vergroot. De laatstgenoemde wijziging maakt
daarbij duidelijk dat het al dan niet dadelijk uitvoerbaar maken van sancties in het strafrecht van een
afweging van voordelen en nadelen afhankelijk is geworden.
2.3

Casuïstiek in en om het omgevingsrecht

Bij overtredingen van voorschriften in wetten die in de toekomstige Omgevingswet worden geïntegreerd, vinden strafrechters de geldboete in zeer veel gevallen een toepasselijke sanctie.135 In
ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2075 en ECLI:NL:GHARN:2012:BV7652, bijvoorbeeld, was een overtreding
van de Ontgrondingenwet en een overtreding van de Boswet ten laste gelegd. De medeverdachte
had de verdachte een sleuf doen graven op het landgoed waar hij zijn woning had. Rechtbank en
Gerechtshof legden een boete op van respectievelijk 3.500 en 7.500 euro. In sommige gevallen is de
opgelegde boete uitzonderlijk laag. In ECLI:NL:GHLEE:2010:BN6887 had een boer snoeihout verbrandt; tjiftjaf en zanglijster waren daardoor verontrust. Dat was in dit geval bewezen verklaard en
gekwalificeerd als een overtreding van de Wet milieubeheer (art. 10.2) en de Flora- en faunawet. Het
Gerechtshof legde voor drie ten laste gelegde feiten een boete van vijf euro per feit op, en woog
daarbij mee dat verdachte al vierentwintig jaar boer was, en dat het hem altijd gelukt was het snoeihout voor het broedseizoen te verbranden. In een enkele strafzaak komt de strafrechter tot een veel
hogere boete. In ECLI:NL:RBROT:2013:9492 waren diverse gedragingen in strijd met de omgevingsvergunning bewezen verklaard. Zo waren brandbestrijdingsmiddelen niet bedrijfszeker, was er geen
gedocumenteerde onderhoudsmethodiek met betrekking tot seals van tankdaken, en was geen opvolging gegeven aan eerdere aanwijzingen. Bewezen verklaard waren ook handelingen in strijd met
de Arbeidsomstandighedenwet. En er was sprake van recidive. De rechtbank kwam tot een boete van
drie miljoen euro.
Het blijft echter niet altijd bij een boete. In ECLI:NL:RBAMS:2014:264 veroordeelde de strafrechter de verdachte tot een maand gevangenisstraf voorwaardelijk en een taakstraf van 180 uur
wegens valsheid in geschrift en overtreding van de Wet milieubeheer.136 Verdachte was betrokken bij
een asbestsanering, en had tegen beter weten in een rapport ondertekend waarin vermeld stond dat
134
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Wet van 17 november 2011, Stb. 2011, 545.
Uit gegevens van het CBS kan worden afgeleid dat het aandeel van de geldboete in de sancties die op grond van de
WED worden opgelegd de laatste jaren zo rond de 85 tot 90% schommelt. Zie bijlage II. Aangetekend zij daarbij dat de
in deze en volgende noten genoemde cijfers op de WED in de volle breedte betrekking hebben; specifieke cijfers en
percentages voor de in de WED opgenomen wetten die onder de Omgevingswet gaan vallen zijn niet beschikbaar.
Uit gegevens van het CBS kan worden afgeleid dat het aandeel van de taakstraf in de sancties die op grond van de
Wed worden opgelegd zo rond de 7 tot 8% schommelt (in absolute aantallen: rond de 275). Zie bijlage II.
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het betreffende gebouw vrij was van ‘visueel waarneembare asbestverdachte materialen’. En de
algemeen directeur van Chemie-Pack werd in ECLI:NL:RBBRE:2012:BY7000 veroordeeld tot (onder
meer) een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en een taakstraf van 240 uren, wegens
feitelijk leiding geven aan door de rechtspersoon gepleegde culpose brandstichting en opzettelijke
overtreding van de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit
risico’s zware ongevallen 1999.137
In een klein deel van de gevallen wordt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd, al
dan niet in combinatie met een voorwaardelijk deel en een taakstraf.138 Soms is een dergelijke veroordeling enkel op schendingen van omgevingsrecht gebaseerd. In ECLI:NL:RBALM:2008:BE9211 (zie
ook 9213) was acculood in de bodem van een woonwijk gestort. Dat leverde misdrijven uit hoofde
van de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming (art. 13) op. De verdachte werd tot een
gevangenisstraf van zes maanden veroordeeld waarvan twee voorwaardelijk; daarbij werd bovendien een aanhangwagen verbeurd verklaard. In andere gevallen is zowel van commune misdrijven als
van schendingen van omgevingsrecht sprake. In ECLI:NL:RBSGR:2012:BW5675 leverde het slopen van
een schuur met asbest schendingen van de Wet milieubeheer en de Woningwet alsmede het misdrijf
van art. 173a Sr op. Er was sprake van recidive. Verdachte werd veroordeeld tot een gevangenisstraf
van zes maanden met onttrekking aan het verkeer van de asbest. Daarbij werd ook nog de tenuitvoerlegging van een eerder voorwaardelijk opgelegde taakstraf van veertig uur gelast. In
ECLI:NL:RBROT:2014:5424 werd een gevangenisstraf van dertig maanden opgelegd wegens witwassen, valsheid in geschrift en schendingen van milieuregelgeving (Wet milieubeheer en Wabo). In
ECLI:NL:RBSHE:2008:BC3140 werd wegens schendingen van de Opiumwet, de Wet bodembescherming (het illegaal lozen van XTC-afval in Belgie, vijftien bomen waren afgestorven in de tuin van de
buurman), de Wet milieubeheer, witwassen en deelneming aan een criminele organisatie een gevangenisstraf van negen jaar opgelegd. 139 In ECLI:NL:GHSHE:2010:BO8144 was van een uitgebreid complex van feiten sprake. Centraal stond een inrichting waarin (onder meer) autowrakken werden opgeslagen, kadavers niet zo spoedig mogelijk volgens de regels van de Destructiewet waren verwijderd
en mest op onbeschermde bodem was opgeslagen. Daarnaast was valsheid in geschrift gepleegd in
een hondenpaspoort, waren hondenkopers opgelicht, was aan dieren de noodzakelijke verzorging
onthouden en werden runderen zonder oormerk gehouden. De rechter kwam tot een gevangenisstraf van 360 dagen waarvan 197 voorwaardelijk, een taakstraf van 120 uur, 4.500 euro boete en
onttrekking aan het verkeer en verbeurdverklaring van inbeslaggenomen voorwerpen.140 Aan beide
eigenaren van de vuurwerkfabriek in Enschede, ten slotte, werd wegens culpose brandstichting en
(opzettelijke) overtredingen van voorschriften gesteld bij de Wet milieubeheer en de Wet milieugevaarlijke stoffen een gevangenisstraf van een jaar opgelegd.141

137

138

139

140

141

Uit gegevens van het CBS kan worden afgeleid dat de laatste jaren ter zake van economische delicten rond de 80
voorwaardelijke vrijheidsstraffen per jaar worden opgelegd. Zie bijlage II.
Uit gegevens van het CBS kan worden afgeleid dat de laatste jaren ter zake van economische delicten rond de 20 (al
dan niet deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen per jaar worden opgelegd.
Vgl. ook ECLI:NL:RBSHE:2007:BC0961 (schendingen van de Opiumwet en de Wet bodembescherming: een gevangenisstraf van zesendertig maanden waarvan zes voorwaardelijk).
Zie ook ECLI:NL:GHSHE:2010:BO8148: gevangenisstraf van 240 dagen waarvan 202 voorwaardelijk; taakstraf van 210
uur, 4.500 euro boete.
Zie ECLI:NL:HR:2005:AP4584 en AP8469.
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2.4

Bijkomende straffen

De (bijkomende straf) verbeurdverklaring kan worden uitgesproken bij veroordeling wegens enig
strafbaar feit (art. 33 Sr). Vatbaar voor verbeurdverklaring zijn een aantal categorieën voorwerpen.
Daaronder ressorteren de voorwerpen die aan de veroordeelde toebehoren of die hij geheel of gedeeltelijk ten eigen bate kan aanwenden en die geheel of grotendeels door middel van of uit de baten van het strafbare feit zijn verkregen. En de wet vermeldt ook (onder meer) de voorwerpen met
betrekking tot welke het feit is begaan en voorwerpen met behulp van welke het feit is begaan of
voorbereid (art. 33a lid 1 Sr). De in het eerste lid omschreven voorwerpen die niet aan de veroordeelde toebehoren kunnen verbeurd worden verklaard indien degene aan wie zij toebehoren bekend
was met hun verkrijging door middel van het strafbare feit of met het gebruik of de bestemming in
verband daarmee, dan wel die verkrijging, dat gebruik of die bestemming redelijkerwijs had kunnen
vermoeden. En verbeurdverklaring is ook mogelijk als niet is kunnen worden vastgesteld aan wie
deze voorwerpen toebehoren (lid 2).
De rechten waarvan de schuldige, in bij de wet bepaalde gevallen, bij rechterlijke uitspraak kan
worden ontzet, zijn het bekleden van ambten of van bepaalde ambten, het dienen bij de gewapende
macht, het recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen en tot lid van
deze organen te worden verkozen, het zijn van raadsman of gerechtelijk bewindvoerder en tot slot
de uitoefening van bepaalde beroepen (art. 28 Sr). Het Wetboek van Strafrecht bepaalt slechts bij
een deel van de misdrijven dat de ontzetting uit één of meer van deze rechten als straf kan worden
opgelegd. Een voorbeeld is art. 176, eerste lid, Sr, waar bij in de betreffende titel omschreven misdrijven (enkel) de ontzetting van de uitoefening van het beroep waarin de veroordeelde het misdrijf
begaan heeft mogelijk wordt gemaakt. Wel maakt de wet heel in het algemeen de ontzetting van het
recht om ambten of bepaalde ambten te bekleden en bij de gewapende macht te dienen mogelijk bij
veroordeling wegens enig ambtsmisdrijf of wegens enig misdrijf waardoor de schuldige een bijzondere ambtsplicht schond of waarbij hij gebruik maakte van macht, gelegenheid of middel hem door zijn
ambt geschonken (art. 29 Sr).
De openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak kan eveneens slechts worden uitgesproken
in bij de wet bepaalde gevallen. Ook deze straf kan slechts bij een deel van de misdrijven worden
opgelegd. Artikel 176, tweede lid, Sr, maakt bijvoorbeeld enkel bij veroordeling wegens een der in de
artikelen 174 en 175 omschreven misdrijven mogelijk dat de rechter openbaarmaking van zijn uitspraak gelast. Bij deze bijkomende straf speelt het waarschuwen van het publiek en het langs die weg
voorkomen van nieuwe strafbare feiten een belangrijke rol.142
Ook deze bijkomende straffen worden bij veroordelingen in de sfeer van het omgevingsrecht wel
opgelegd. In ECLI:NL:RBALM:2008:BE9211, waarin de verdachte acculood in de bodem van een
woonwijk had gestort, werd (naast de hoofdstraffen) een aanhangwagen verbeurd verklaard.143 En
de algemeen directeur van Chemie-Pack werd in ECLI:NL:RBBRE:2012:BY7000 (naast de hoofdstraffen) veroordeeld tot een ontzegging van het recht om leidinggevende te zijn in een inrichting Besluit
risico’s zware ongevallen, voor een tijd van twee jaar.
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Vgl. Bleichrodt en Vegter 2013, p. 333. Bij de artikelen 174 en 175 Sr (kort gezegd het verkopen van voor de gezondheid schadelijke waren) kunnen bijvoorbeeld personen en bedrijven betrokken zijn waar op deze wijze voor gewaarschuwd wordt. Bergstra 2014, p. 16 geeft aan dat haar respondenten voor de afvalbranche in deze straf een duidelijke
toegevoegde waarde zien.
Uit gegevens van het CBS kan worden afgeleid dat het aantal verbeurdverklaringen ter zake van economische delicten de laatste jaren varieert van 100 in 2006 tot 45 in 2011.
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3

Maatregelen in het commune strafrecht

3.1

Onttrekking aan het verkeer, ontnemings- en schadevergoedingsmaatregel

Titel IIA van het eerste boek van het Wetboek van Strafrecht is gewijd aan de maatregelen. De eerste
afdeling betreft de onttrekking aan het verkeer, de ontneming van het wederrechtelijk verkregen
voordeel en de schadevergoedingsmaatregel. De tweede afdeling van titel IIA betreft de plaatsing in
een psychiatrisch ziekenhuis en de terbeschikkingstelling. Op de beide laatstgenoemde maatregelen
wordt wegens de geringe relevantie voor het omgevingsrecht niet nader ingegaan.
Vatbaar voor onttrekking aan het verkeer zijn onder meer alle voorwerpen die geheel of grotendeels door middel van of uit de baten van het feit zijn verkregen, met betrekking tot welke het
feit is begaan, en met behulp van welke het feit is begaan of voorbereid, voor zover zij van zodanige
aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen belang
(art. 36c Sr). Uit de opsomming van voorwerpen blijkt dat er een belangrijke overlap is met de voorwerpen die verbeurd kunnen worden verklaard. Bij de onttrekking aan het verkeer geldt evenwel de
aanvullende eis dat de voorwerpen van zodanige aard moeten zijn dat het ongecontroleerde bezit
daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen belang (vgl. ook art. 36d Sr). Daarin is het maatregelkarakter zichtbaar: de onttrekking aan het verkeer wil de samenleving beschermen tegen deze
voorwerpen.144 Bij dat maatregelkarakter past ook dat onttrekking aan het verkeer (anders dan de
straf verbeurdverklaring) eveneens mogelijk is bij de rechterlijke uitspraak waarbij niettegenstaande
vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging wordt vastgesteld dat een strafbaar feit is begaan, en
ook bij een afzonderlijke rechterlijke beschikking (art. 36b Sr).
Een verplichting tot betaling van een geldbedrag aan de staat ter ontneming van wederrechtelijk voordeel kan op vordering van het openbaar ministerie bij afzonderlijke rechterlijke beslissing
worden opgelegd aan degene die is veroordeeld wegens een strafbaar feit (art. 36e Sr). Deze beslissing kan op verschillende grondslagen worden gebaseerd (vgl. lid 2 en 3). De rechter kan het te betalen bedrag onder omstandigheden lager vaststellen dan het geschatte voordeel (lid 5) maar heeft
geen discretionaire matigingsbevoegdheid.145 Dat past bij het reparatoire karakter van deze maatregel, die ertoe strekt in beginsel al het wederrechtelijk genoten voordeel aan de veroordeelde te ontnemen.
Aan degene die bij rechterlijke uitspraak wegens een strafbaar feit wordt veroordeeld kan ook
de verplichting worden opgelegd tot betaling aan de staat van een som gelds ten behoeve van het
slachtoffer. Deze verplichting kan ook betrekking hebben op een strafbaar feit waarvan in de dagvaarding is meegedeeld dat het door de verdachte is erkend en ter kennis van de rechtbank wordt
gebracht. Ook in een strafbeschikking kan een schadevergoedingsmaatregel worden opgelegd (art.
36f Sr; art. 257a Sv). De maatregel kan worden opgelegd indien en voor zover de verdachte jegens
het slachtoffer naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht (art. 36f, tweede lid, Sr). Voor het geval noch volledige betaling noch volledig verhaal van
het verschuldigde bedrag volgt, beveelt de rechter dat vervangende hechtenis zal worden toegepast
(art. 36f, zevende lid, Sr jo. art. 24c Sr).
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Bleichrodt en Vegter 2013, p. 300.
Al kan zij ook op andere gronden dan een gebrek aan draagkracht worden toegepast (vgl. HR 8 april 2014,
ECLI:NL:HR:2014:860).
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Boeiend aan de schadevergoedingsmaatregel is dat de juridische constructie een optelsom is
van regels uit twee rechtsgebieden. De maatregel kan slechts worden opgelegd bij aansprakelijkheid
naar burgerlijk recht. De verdere inkadering is strafrechtelijk van aard.
Ook deze maatregelen worden wel opgelegd bij veroordelingen in de sfeer van het omgevingsrecht.
In ECLI:NL:RBSGR:2012:BW5675, waarin de verdachte een schuur met asbest had gesloopt, is de
asbest onttrokken aan het verkeer.146 In ECLI:NL:HR:2011:BQ4686 was sprake van een verdachte die
kosten had bespaard door niet een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aan te vragen. Die
kostenbesparing werd als wederrechtelijk verkregen voordeel in de zin van art. 36e Sr aangemerkt.
Een vordering van de benadeelde partij en een schadevergoedingsmaatregel verband houdend met
een schending van omgevingsrecht was aan de orde in ECLI:NL:RBROE:2012:BX98060. Bewezen verklaard werden het helen van een vrachtwagen en milieudelicten (Wet bodembescherming, Wet verontreiniging oppervlaktewateren). De rechtbank legde als hoofdstraf een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden op. De gemeente had zich bij de milieudelicten benadeelde partij gesteld
voor een bedrag van 56.473,50 euro. Dat bedrag werd toegewezen; daarbij werd ook een schadevergoedingsmaatregel ter hoogte van dit bedrag opgelegd.147
3.2

De ISD-maatregel en de vrijheidsbeperkende maatregel

De derde afdeling betreft de plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders. De rechter kan op
vordering van het openbaar ministerie deze maatregel opleggen indien aan een aantal wettelijke
voorwaarden voldaan is. Het door de verdachte begane feit moet een misdrijf betreffen waarvoor
voorlopige hechtenis is toegelaten. De verdachte moet in de vijf jaren voorafgaand aan het door hem
begane feit ten minste drie maal wegens een misdrijf onherroepelijk tot een vrijheidsbenemende
straf of maatregel, een vrijheidsbeperkende straf of maatregel of een taakstraf zijn veroordeeld dan
wel bij onherroepelijke strafbeschikking een taakstraf zijn opgelegd. Het feit moet zijn begaan na de
tenuitvoerlegging van deze straffen en maatregelen. Vereist is dat er ernstig rekening mee moet
worden gehouden dat de verdachte wederom een misdrijf zal begaan. Ten slotte moet de veiligheid
van personen of goederen het opleggen van de maatregel eisen (art. 38m Sr).148
In de vierde afdeling ten slotte is de vrijheidsbeperkende maatregel geregeld.149 Deze maatregel kan inhouden dat de verdachte wordt bevolen zich niet op te houden in een bepaald gebied, zich
te onthouden van contact met een bepaalde persoon of personen en/of zich op bepaalde tijdstippen
te melden bij de daartoe aangewezen opsporingsambtenaar. De maatregel kan worden opgelegd bij
de rechterlijke uitspraak waarbij iemand ofwel wegens een strafbaar feit wordt veroordeeld, ofwel
overeenkomstig art. 9a Sr wordt bepaald dat geen straf zal worden opgelegd. De maatregel kan worden opgelegd ter beveiliging van de maatschappij of ter voorkoming van strafbare feiten, zo bepaalt
de wet expliciet (art. 38v Sr). Ook deze doelstellingen passen bij een maatregel.
De rechter beveelt bij deze maatregel dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor
het geval niet aan de maatregel wordt voldaan, en bepaalt daarbij de duur van de vervangende hechtenis die ten hoogste ten uitvoer wordt gelegd voor iedere keer dat niet aan de maatregel wordt
146
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Uit gegevens van het CBS kan worden afgeleid dat het aantal ontrekkingen aan het verkeer ter zake van economische
delicten sterk schommelt, van 125 tot 20. Zie bijlage II.
Uit gegevens van het CBS kan worden afgeleid dat het aantal schadevergoedingsmaatregelen ter zake van economische delicten rond de 45 per jaar ligt. Zie bijlage II.
Vgl. voor een nadere normering van het vorderingsbeleid van het OM bij de ISD-maatregel de Richtlijn voor strafvordering bij meerderjarige veelplegers (2013RO170); te vinden op www.om.nl.
Wet van 17 november 2011, Stb 2011, 546.
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voldaan. Deze bedraagt ten minste drie dagen (art. 38w Sr). Daarmee heeft deze maatregel iets van
een last onder dwangsom, waarbij zij aangetekend dat de last ook een nalaten kan betreffen, dat de
dwang geen som maar vrijheidsbeneming behelst, en dat de last niet herstel van de gevolgen van
een strafbaar feit ten doel heeft.
Toepassingen van deze beide maatregelen in de sfeer van het omgevingsrecht zijn (zo zij bestaan)
een zeldzaamheid. Beide maatregelen kunnen echter wel interessant zijn voor de vormgeving van de
punitieve handhaving van het omgevingsrecht. De ISD-maatregel maakt duidelijk dat in het strafrecht
ruimte is voor een zware sanctie waarvan de oplegging gekoppeld is aan een genormeerde vaststelling van recidive. En de gedragsmaatregel maakt duidelijk dat niet alleen in het bestuursrecht maar
ook in het strafrecht plaats is voor een maatregel die er op gericht is gedrag af te dwingen en waarbij
elke schending van het opgelegde verbod of gebod tot een reactie kan leiden die naleving voor het
toekomende dient te bevorderen.150

4

De benadeelde partij

In het strafproces is niet alleen de oplegging van straffen en maatregelen aan de orde. Wie rechtstreeks schade heeft geleden door een strafbaar feit, kan zich ter zake van zijn vordering tot schadevergoeding als benadeelde partij voegen in het strafproces (art. 51f Sv). Indien deze persoon is overleden, kunnen zijn of haar erfgenamen zich voegen. De officier van justitie zendt een formulier voor
voeging toe (art. 51g Sv). De voeging geschiedt door opgave van de inhoud van de vordering en de
gronden waarop zij berust bij de officier van justitie die met de vervolging van het strafbare feit is
belast. Ook ter terechtzitting kan de voeging nog plaats vinden (art. 51g lid 3 Sv) maar dat gebeurt
tegenwoordig nog zelden.
De rechtbank kan bevelen dat de benadeelde partij die niet in persoon of bij vertegenwoordiger ter terechtzitting is verschenen zal worden opgeroepen om op een nader door de rechtbank te
bepalen tijdstip ter terechtzitting te verschijnen (art. 332 Sv). De benadeelde partij mag dus ook verstek laten gaan. Zij kan ter terechtzitting tot het bewijs van de ten gevolge van het strafbare feit geleden schade stukken overleggen, doch geen getuigen of deskundigen aanbrengen. De benadeelde
partij of degene die haar bijstaat kan aan de getuigen en deskundigen vragen stellen, doch alleen
betreffende haar vordering tot schadevergoeding. En de benadeelde partij kan haar vordering toelichten of doen toelichten nadat de officier van justitie zijn requisitoir heeft gehouden (art. 334 Sv).
Indien de benadeelde partij naar het oordeel van de rechtbank kennelijk niet ontvankelijk is
kan zij zonder nader onderzoek die niet ontvankelijkheid uitspreken (art. 333 Sv). Indien over de vordering van de benadeelde partij gelijktijdig met de strafzaak uitspraak dient te worden gedaan, beraadslaagt de rechtbank mede over de ontvankelijkheid van de benadeelde partij, over de gegrondheid van haar vordering en over de verwijzing in de kosten. De benadeelde partij is alleen ontvankelijk indien aan de verdachte enige straf of maatregel wordt opgelegd dan wel art. 9a Sr wordt toegepast en aan haar rechtstreeks schade is toegebracht door het bewezen verklaarde feit of door een
strafbaar feit waarvan in de dagvaarding is meegedeeld dat het door de verdachte is erkend en ter
kennis van de rechtbank wordt gebracht, en waarmee door de rechtbank bij de strafoplegging rekening is gehouden. Indien behandeling van de vordering van de benadeelde partij naar het oordeel
150

Vgl. in dit verband ook nog, buiten de sfeer van straffen en maatregelen, de gedragsaanwijzingen ter beëindiging van
ernstige overlast die de officier van justitie op grond van art. 509hh Sv kan opleggen.
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van de rechtbank een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert, kan de rechtbank bepalen dat de vordering in het geheel of ten dele niet ontvankelijk is en dat de benadeelde partij haar
vordering, of het deel dat niet ontvankelijk is, slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen (art.
361 Sv).151
De benadeelde partij die zich in eerste aanleg niet heeft gevoegd, is daartoe onbevoegd in
hoger beroep. Heeft de voeging in eerste aanleg plaats gehad, dan duurt zij voor zover de gevorderde schadevergoeding is toegewezen, van rechtswege voort in hoger beroep. Voor zover zij niet is
toegewezen kan de benadeelde partij zich in hoger beroep binnen de grenzen van haar eerste vordering weer voegen. Een bijzondere voorziening is getroffen voor het geval geen hoger beroep wordt
ingesteld. De benadeelde partij kan in dat geval tegen het deel van het vonnis waarbij haar vordering
is afgewezen in hoger beroep komen bij het gerechtshof. In dat geval zijn de bepalingen van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering inzake het rechtsgeding in hoger beroep en cassatie van
overeenkomstige toepassing (art. 421 Sv). Nu in hoger beroep enkel een civielrechtelijk geschil over
blijft, verspringt de zaak van de strafrechtelijke naar de civielrechtelijke kolom.
Zoals wij zagen was in ECLI:NL:RBROE:2012:BX98060 een vordering van de benadeelde partij die verband hield met een schending van omgevingsrecht aan de orde. De gemeente had zich bij de milieudelicten benadeelde partij gesteld voor een bedrag van 56.473,50 euro en dat bedrag was toegewezen. Daarmee illustreert deze uitspraak dat een strafproces bestuursorganen die schade hebben geleden door gedragingen in strijd met het omgevingsrecht een mogelijkheid kan bieden om op betrekkelijk eenvoudige wijze een voor tenuitvoerlegging vatbare veroordeling tot schadevergoeding (en
daar boven op nog een schadevergoedingsmaatregel) te verkrijgen. De schadevergoedingsmaatregel
kan zelfs in een strafbeschikking worden opgenomen (art. 257a Sv).
Maar het belang van de regeling van de positie van de benadeelde partij voor de punitieve
handhaving van het omgevingsrecht gaat verder. De strafrechtelijke benadering van de in de kern
civielrechtelijke vordering tot schadevergoeding biedt enkele interessante gezichtspunten voor dit
onderzoek, dat met het bestaan van twee sanctiestelsels (het strafrechtelijke en het bestuursrechtelijke) verband houdt. De vordering tot schadevergoeding kan in het strafproces meegenomen worden tenzij de behandeling een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. De benadeelde
partij kan schriftelijk bewijs aandragen en mag haar vordering toelichten, maar mag geen getuigen
en deskundigen oproepen of laten oproepen. De strafrechter kan niet alleen de vordering toewijzen,
maar ook een strafrechtelijke maatregel opleggen die dezelfde (civielrechtelijke) grondslag heeft.
Betaling wordt in dat geval (mede) door vervangende hechtenis en de betrokkenheid van de staat bij
de tenuitvoerlegging bevorderd. En in het geval enkel de benadeelde partij zich niet met de in eerste
aanleg genomen beslissing kan verenigen, verspringt de zaak naar de civielrechtelijke kolom.
Mogelijk biedt deze benadering (op termijn) handvatten om de afstemming tussen het strafrechtelijke en bestuursrechtelijke sanctiestelsel en de organen die met het vorderen en toepassen
van deze sancties belast zijn te bevorderen.
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Voorgesteld is ook wel, mogelijk te maken dat op de vordering wordt beslist in een tweede fase van het strafproces;
vgl. Vellinga 2001, p. 102; Keulen e.a. 2013, p. 49-50; 329-330.
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5

Het sanctiepakket van de Wet op de economische delicten

5.1

Inleiding

De Wet op de economische delicten kent een pakket van straffen en maatregelen dat afwijkt van het
eerder besproken pakket aan straffen en maatregelen in het commune volwassenenstrafrecht. En de
wetgever heeft daarbij expliciet aangegeven dat tenzij bij de wet anders is bepaald, ter zake van economische delicten geen andere voorzieningen met de strekking van straf of tuchtmaatregel worden
getroffen dan de straffen en maatregelen, overeenkomstig deze wet op te leggen (art. 5 WED).
Deze wetsbepaling heeft in het verleden aanleiding gegeven tot de vraag of bij economische
delicten een taakstraf kon worden opgelegd. Gedurende een reeks van jaren heeft de Wet op de
economische delicten de taakstraf niet genoemd. De Hoge Raad oordeelde dat de taakstraf desalniettemin ook bij economische delicten kon worden toegepast.152 Inmiddels is aan deze vraag het
belang ontvallen doordat de Wet op de economische delicten expliciet bepaalt dat bij alle economische delicten gevangenisstraf of hechtenis, taakstraf of geldboete kan worden opgelegd.153 Dat is in
het strafrecht een unieke constructie; bij strafbaarstellingen in andere bijzondere wetten berust de
mogelijkheid tot oplegging van de taakstraf op art. 9 lid 2 Sr.
De bestuurlijke boete heeft de strekking van een straf. Art. 5 van de Wet op de economische
delicten brengt mee dat de oplegging van een bestuurlijke boete ter zake van economische delicten
op een toereikende wettelijke grondslag moet berusten; die wettelijke regeling zet de regel van art. 5
WED dan opzij. Maar bij het ontbreken van dit artikel zou dat ingevolge art. 5:4 Awb niet anders liggen. In dat artikel is bepaald dat de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie
slechts bestaat voor zover zij bij of krachtens de wet is verleend, en dat een bestuurlijke sanctie
slechts wordt opgelegd indien de overtreding en de sanctie bij of krachtens een aan de gedraging
voorafgaand wettelijk voorschrift zijn omschreven.154 Zo bezien heeft art. 5 WED bij de huidige stand
van zaken geen betekenis in relatie tot bestuurlijke boetes.155
5.2

Hoofdstraffen

De hoofdstraffen die bij economische delicten kunnen worden opgelegd zijn geregeld in art. 6 WED.
Aanknopend bij de artikelen 1 en 1a WED worden daarin de hoofdstraffen ter zake van economische
delicten bepaald. Bij de ernstigste misdrijven is de maximale gevangenisstraf zes jaren. Bij andere
misdrijven is de maximale gevangenisstraf ten hoogste twee jaren. Na inwerkingtreding van de Wet
verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit kan bij de laatstgenoemde
misdrijven een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren worden opgelegd als de veroordeelde van
het plegen van dat misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.156 Bij de ernstigste overtredingen is de
maximale hechtenis een jaar. Bij andere overtredingen is de maximale hechtenis zes maanden. De
ernstigste misdrijven en overtredingen zijn daarbij die welke bestaan in schending van een voor152
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HR 13 november 2001, NJ 2002/261 m.nt. PMe.
Ingevolge de Wet van 7 april 2005, Stb. 2005, 194.
Vgl. ook art. 89, tweede lid, Grondwet, waar is bepaald dat voorschriften, door straffen te handhaven, in een algemene maatregel van bestuur alleen krachtens de wet kunnen worden gegeven.
Zelfstandige betekenis heeft het artikel wel gehad in gevallen waarin boetes worden opgelegd door produktschappen.
In een aantal arresten is aangenomen dat art. 5 WED aan regelingen die dat mogelijk maakten in de weg stond; vgl.
onder meer HR 20 december 2002, NJ 2004/450 m.nt. Scheltema. Met Scheltema kan overigens de vraag worden gesteld of niet in het algemeen moet gelden dat sancties die door de overheid worden gesteld op handelen dat de overheid in het algemeen belang wil tegengaan, een wettelijke grondslag moeten hebben.
Wet van 19 november 2014, Stb. 445.
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schrift dat onder art. 1 onder 1o of art. 1a onder 1o WED is opgenomen. Het onderscheid tussen
misdrijf en overtreding is gewoonlijk gelegen in het al dan niet opzettelijk begaan zijn van het economisch delict (art. 2 lid 1 Sr), al bestaat bij de economische delicten die in art. 1 onder 3o WED zijn
opgenomen de mogelijkheid een ander criterium te kiezen. Voor enkele specifieke economische delicten zijn afwijkende strafbedreigingen opgenomen (vgl. art. 6, derde en vierde lid, WED).
De maximale geldboete is in beginsel een geldboete van de vierde categorie. Een uitzondering
geldt bij de ernstigste misdrijven: deze zijn bedreigd met een maximale geldboete van de vijfde categorie. Na inwerkingtreding van de wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische
criminaliteit kan een geldboete van de vijfde categorie ook worden opgelegd als de veroordeelde van
het plegen van een misdrijf waarbij de vierde categorie het maximum vormt een gewoonte heeft
gemaakt.157 Een andere uitzondering geldt indien de waarde der goederen waarmee of met betrekking tot welke het economisch delict is begaan, of die geheel of gedeeltelijk door middel van het
economisch delict zijn verkregen, hoger is dan het vierde gedeelte van het maximum der geldboete.
Dan kan een geldboete worden opgelegd van de naast hogere categorie. Deze verhogingsmogelijkheid geldt onverminderd de mogelijkheid om bij rechtspersonen een hogere straf op te leggen (art.
6, eerste lid, laatste volzin, WED). In veel gevallen zal deze normering bij lucratieve delicten het opleggen van een adequate boete mogelijk maken, naast een ontnemingsmaatregel. Maar bij zeer lucratieve delicten bestaat de mogelijkheid dat de maximale boete ook indien deze gekoppeld is aan
voordeelsontneming onvoldoende afschrikkend werkt. Tegen die achtergrond valt (nog steeds) veel
te zeggen voor een flexibel boetemaximum.158 Lucratieve delicten worden niet per definitie begaan
door rechtspersonen met een hoge jaaromzet.
Eerder zijn al strafzaken besproken waarin de opgelegde hoofdstraffen (mede) op vastgestelde
overtredingen van omgevingswetgeving zagen (vgl. par. 2.3), daar zij hier naar verwezen.
5.3

Bijkomende straffen

De bijkomende straffen bij economische delicten zijn vermeld in art. 7 WED. De eerste bijkomende
straf waarvan dit artikel de oplegging mogelijk maakt, is de ontzetting van de rechten die genoemd
zijn in art. 28 Sr, met uitzondering van de ontzetting uit het actieve en passieve kiesrecht. Die ontzetting kan worden opgelegd voor een tijd, de duur van de vrijheidsstraf ten minste zes maanden en ten
hoogste zes jaren te boven gaand. In geval van veroordeling tot geldboete als enige hoofdstraf kan zij
ten minste zes maanden en ten hoogste zes jaren bedragen. Deze minimale termijn is korter en de
maximale termijn is langer dan bij commune delicten (vgl. art. 28 Sr). Ontzetting van rechten is bij
alle economische delicten mogelijk gemaakt.159 Dat geldt ook voor een andere bijkomende straf: de
openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak. Dat steekt af tegen de beperkte mogelijkheden tot
oplegging van deze beide bijkomende straffen in het commune strafrecht.160 Maar het past, voor wat
de bijkomende straf van openbaarmaking betreft, wel bij de preventieve doelstelling van deze straf:
het publiek waarschuwen tegen bedrijven die de wet hebben overtreden. Ook verbeurdverklaring is
bij alle economische delicten mogelijk. Dat wijkt niet af van het commune strafrecht. Wel afwijkend
is een verruimde mogelijkheid tot verbeurdverklaring die de wet biedt (art. 7 onder e WED); deze
mogelijkheid wordt echter zelden benut.
157
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Wet van 19 november 2014, Stb. 445.
Vgl. Keulen 1995, p. 169 noot 9. Anders Gritter, Knigge en Kwakman 2005, p. 46-47.
Zie voor een voorbeeld ECLI:NL:GHSHE:2003:AO1770: voorwaardelijke ontzetting uitoefenen beroep varkenshouder..
Gritter, Knigge en Kwakman 2005, p. 49 en 55, stellen in dit licht voor de ruime toepasbaarheid van beide bijkomende
straffen te heroverwegen.
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Een specifieke bijkomende straf betreft de gehele of gedeeltelijke stillegging van de onderneming van de veroordeelde, waarin het economisch delict is begaan. Deze bijkomende straf kan worden opgelegd voor een tijd van ten hoogste een jaar.161 Een tweede specifieke bijkomende straf behelst de gehele of gedeeltelijke ontzetting van bepaalde rechten of gehele of gedeeltelijke ontzegging van bepaalde voordelen, welke rechten of voordelen de veroordeelde in verband met zijn onderneming van overheidswege zijn of zouden kunnen worden toegekend. Deze bijkomende straf kan
worden opgelegd voor een tijd van ten hoogste twee jaren.162
Vooral deze laatste beide specifieke bijkomende straffen vragen de aandacht in relatie tot het
bestuursrechtelijk sanctiearsenaal. De stillegging van de onderneming staat los van de toepassing van
bestuurlijke sancties die hetzelfde effect kunnen bewerkstelligen, zoals de intrekking van een vergunning of een last onder bestuursdwang. Denkbaar is dat de toepassing van beide sancties parallel
loopt, maar dat is niet vereist. De wet laat toe dat de onderneming die net een vergunning heeft
gekregen stil wordt gelegd, en dat de subsidie die de onderneming net heeft gekregen de veroordeelde geheel of gedeeltelijk wordt ontzegd.163
Een voorwaardelijke stillegging van de onderneming wordt met enige regelmaat opgelegd.164 In
ECLI:NL:GHARN:2010:BP0935 was sprake van het zonder vergunning in werking hebben van een inrichting met honderd melkkoeien (Wet milieubeheer). De strafrechter kwam tot een voorwaardelijke
vrijheidsstraf van drie maanden, een voorwaardelijke stillegging van de onderneming voor een jaar
en de verbeurdverklaring van 39 runderen. In ECLI:NL:GHSGR:2005:AU4467 werd wegens schendingen van de Wet bodembescherming, de Wet milieubeheer, stroperij en zaaksbeschadiging een gevangenisstraf van acht dagen, 7.500 euro boete en een voorwaardelijke stillegging van de onderneming uitgesproken. Overwegingen daarbij waren het gevaar voor het milieu, concurrentieverhoudingen en (veelvuldige) recidive. Ook in ECLI:NL:RBZUT:2012:BV1595 werd een voorwaardelijke stillegging uitgesproken, mede gelet op eerdere veroordelingen. In ECLI:NL:RBROT:2013:9492 werd daarentegen welbewust en gemotiveerd van het opleggen van een voorwaardelijke stillegging afgezien.165
Eerder zijn al strafzaken besproken waarin de opgelegde verbeurdverklaring en ontzetting van
rechten (mede) op vastgestelde overtredingen van omgevingswetgeving zagen, daar zij hier naar
verwezen.
5.4

Maatregelen

De maatregelen die bij economische delicten kunnen worden opgelegd ten slotte zijn geregeld in art.
8 WED. Dat vermeldt in de eerste plaats de maatregelen voorzien in titel IIA van het Wetboek van
Strafrecht. Daaronder ressorteren alle maatregelen die in de voorgaande paragraaf zijn besproken.
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Gritter, Knigge en Kwakman 2005, p. 50-51, maken overigens duidelijk, onder verwijzing naar HR 25 september 2001,
NJ 2001/637, dat stillegging van een onderneming in veel gevallen ook via een voorwaardelijke veroordeling te realiseren is.
Zie over deze straf Bergstra 2014, p. 16-17; effectieve handhaving van grensoverschrijdende afvaltransporten kan
volgens haar respondenten ‘alleen worden gerealiseerd wanneer meer gebruik wordt gemaakt van vergunningsgerelateerde sancties’.
Vgl. over de verhouding van de laatstgenoemde straf tot het bestuursrecht nader Keulen 1995, p. 196-197.
Uit gegevens van het CBS kan worden afgeleid dat het aantal (al dan niet voorwaardelijke) stilleggingen van ondernemingen op grond van de WED de laatste jaren zo rond de 10 per jaar schommelt. Zie bijlage II.
Zie voor verwijzingen naar andere gepubliceerde rechtspraak waarin stillegging van een onderneming werd opgelegd
Doorenbos 2015, p. 97-100.
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Voorts worden twee specifieke maatregelen vermeld. 166 De eerste is de onderbewindstelling van de
onderneming van de veroordeelde, waarin het economisch delict is begaan. De onderbewindstelling
kan in geval van misdrijf voor een tijd van ten hoogste drie jaren en in geval van overtreding voor een
tijd van ten hoogste twee jaren worden opgelegd. De tweede specifieke maatregel bij economische
delicten is de verplichting tot verrichting van hetgeen wederrechtelijk is nagelaten, tenietdoening
van hetgeen wederrechtelijk is verricht en verrichting van prestaties tot het goedmaken van een en
ander, alles op kosten van de veroordeelde, voor zover de rechter niet anders bepaalt.
De onderbewindstelling brengt mee dat een of meer bewindvoerders moeten worden benoemd (art. 10 WED). Die bewindvoerder heeft, voor zover de rechter niet anders bepaalt, dezelfde
rechten en verplichtingen als de bewindvoerder, bedoeld in art. 409 van Boek I van het Burgerlijk
Wetboek. Zonder zijn machtiging kan geen ander persoon enige daad van beheer in de onderneming
verrichten (art. 11 WED). Deze wettelijke inkadering maakt duidelijk dat de onderbewindstelling
vooral gelijkenis vertoont met civielrechtelijke figuren, al kent zij in het bestuursrecht tot op zekere
hoogte een pendant in de stille curatele in financiële toezichtwetgeving.167
Dat ligt anders met de verplichting tot verrichting van hetgeen wederrechtelijk is nagelaten,
tenietdoening van hetgeen wederrechtelijk is verricht en verrichting van prestaties tot het goedmaken van een en ander. Deze maatregel vertoont enige gelijkenis met de last onder bestuursdwang en
de last onder dwangsom. In alle gevallen wordt een last gegeven, alleen kent de strafrechtelijke last
een andere stok achter de deur. Het opzettelijk handelen of nalaten in strijd met deze maatregel
vormt een economisch delict waarvoor de veroordeelde weer kan worden vervolgd (art. 33 WED).
Anders dan bij de last onder bestuursdwang kan de (strafvorderlijke) overheid het herstel niet zelf ter
hand nemen en de rekening bij de veroordeelde deponeren.168 Verplichtingen tot verrichting van
hetgeen wederrechtelijk is nagelaten (etc.) kunnen ook als voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling worden opgelegd. De zelfstandige maatregel heeft zo bezien vooral toegevoegde waarde
waar geen voorwaardelijke straf kan worden opgelegd die een toereikend drukmiddel kan zijn.169
Aandacht verdienen ten slotte de voorlopige maatregelen die in de WED geregeld zijn, al zijn dit geen
straffen en maatregelen. De officier van justitie kan, indien tegen de verdachte ernstige bezwaren
zijn gerezen en de belangen welke door het vermoedelijk overtreden voorschrift worden beschermd
een onmiddellijk ingrijpen vereisen, de verdachte bevelen om zich te onthouden van bepaalde handelingen en/of zorg te dragen dat in het bevel aangeduide voorwerpen, welke vatbaar zijn voor inbeslagneming, opgeslagen en bewaard worden ter plaatse in het bevel aangegeven (art. 28 WED). De
rechter kan als aan de genoemde voorwaarden voldaan is ook de gehele of gedeeltelijke stillegging
dan wel de onderbewindstelling bevelen van de onderneming van de verdachte, waarin het economische delict wordt vermoed te zijn begaan, alsmede de gehele of gedeeltelijke ontzetting van bepaalde rechten of gehele of gedeeltelijke ontzegging van bepaalde voordelen, welke rechten of voordelen de verdachte in verband met zijn onderneming van overheidswege zijn of zouden kunnen worden toegekend (art. 29 WED). Voor alle voorlopige maatregelen geldt dat zij kunnen worden opgelegd in alle zaken, economische delicten betreffende (met een kleine uitzondering: een voorschrift
gesteld krachtens de Distributiewet). De officier van justitie is enkel bevoegd zolang de behandeling
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Uit bijlage II kan worden afgeleid dat deze specifieke economische maatregelen slechts in een beperkt aantal gevallen
worden opgelegd.
Vgl.Doorenbos 2015, p. 104.
Vgl. Keulen 1995, p. 208-209.
Vgl. over deze maatregel ook Doorenbos 2015, p. 104-106.
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ter terechtzitting nog niet is aangevangen. De rechter kan de voorlopige maatregel ook bevelen als
hij de zaak ter terechtzitting behandelt.
De bijkomende straf van de ontzetting van bepaalde rechten of ontzegging van voordelen kan
derhalve als voorlopige maatregel worden opgelegd. Dat alleen al maakt aannemelijk dat ook deze
straf naast een punitieve een duidelijke beschermingsdoelstelling heeft. Het voorkomen van nieuwe
wetsschendingen staat bij de voorlopige maatregel namelijk centraal.170 Bij de onderbewindstelling
lijkt die beschermingsdoelstelling ook centraal te staan. Opvallend is, in zeker opzicht, dat de verplichting tot verrichting van hetgeen wederrechtelijk is nagelaten, tenietdoening van hetgeen wederrechtelijk is verricht en verrichting van prestaties tot het goedmaken van een en ander niet als voorlopige maatregel kan worden opgelegd. De verklaring lijkt gelegen te zijn in de omstandigheid dat
voorlopige maatregelen bescherming tot doelstelling hebben, niet reparatie. Het is, tegen de achtergrond van de verruimde mogelijkheden tot dadelijke uitvoerbaarheid van straffen en maatregelen in
het commune strafrecht, en tegen de achtergrond van de –in het navolgende te bespreken- wettelijke normering van bestuurlijke herstelsancties, evenwel voorstelbaar dat in deze stand van zaken op
termijn verandering komt.

6

Het bestuurlijk sanctiepakket

6.1

Inleiding

Ook het bestuursrecht kent een gevarieerd pakket aan sancties en maatregelen. De bekendste zijn de
last onder bestuursdwang, de last onder dwangsom, de bestuurlijke boete en de intrekking van een
vergunning als sanctie (dat wil zeggen: de intrekking naar aanleiding van een overtreding). Van toenemend belang in het bestuursrecht is de openbaarmaking van sancties en maatregelen, waarvoor in
enkele wetten een bijzondere grondslag (gecombineerd met een bijzondere rechtsbeschermingsvoorziening) is aan te treffen en anders de Wet openbaarheid van bestuur als grondslag wordt aangevoerd. In samenhang met de wettelijke grondslag is omstreden of ook de openbaarmaking zelf als
sanctie moet worden aangemerkt dan wel beschouwd moet worden als een zaak van voorlichting en
bescherming van het publiek. In sommige bijzondere wetten zijn specifieke sancties aan te treffen;
bijvoorbeeld de wielklem. Voor het omgevingsrecht valt te denken aan de bouwstop (art. 5.17 Wabo)
en de intrekking van een omgevingsvergunning op grond van de Wet Bibob (art. 2.20 Wabo jo. art. 3
Wet Bibob).
Een algemene regeling van bestuurlijke sancties is opgenomen in Hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht, dat gewijd is aan handhaving. De eerste titel van dit hoofdstuk bevat algemene bepalingen, die op alle in dit hoofdstuk geregelde sancties van toepassing zijn. Daarin wordt vastgelegd dat onder een overtreding wordt verstaan een gedraging die in strijd is met het bepaalde bij
of krachtens enig wettelijk voorschrift. Onder overtreder wordt verstaan degene die de overtreding
pleegt of medepleegt. Verduidelijkt wordt ook dat overtredingen kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen. Art. 51, tweede en derde lid, Sr, wordt daarbij van overeenkomstige toepassing verklaard (art. 5:1 Awb). Daarmee sluit de daderschapsregeling van de Algemene wet bestuursrecht niet alleen voor de bestuurlijke boete maar ook voor de daarin geregelde herstelsancties ten dele aan bij de strafrechtelijke regeling van daderschap en deelneming. Uitlokking,
medeplichtigheid en doen plegen kent de Awb echter niet. Medeplichtigheid is niet overgenomen
170

Keulen 1995, p. 332.
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omdat medeplichtigheid aan overtredingen in het strafrecht niet strafbaar is; uitlokking en doen plegen niet omdat daaraan geen behoefte zou bestaan.171 Op deze regel bestaat inmiddels evenwel een
uitzondering.172 Ook art. 50 Sr, dat de aansprakelijkheid van deelnemers in het strafrecht nader
vormgeeft, is in de Awb niet van overeenkomstige toepassing verklaard.
Onder bestuurlijke sanctie wordt verstaan een door een bestuursorgaan wegens een overtreding opgelegde verplichting of onthouden aanspraak. Onder herstelsanctie wordt verstaan 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. Daarmee omvat de definitie van het begrip herstelsanctie een bredere reeks doelstellingen dan uit het spraakgebruik voortvloeit: een sanctie die strekt
tot het voorkomen van (herhaling van) een overtreding strekt niet tot het herstel van de gevolgen
daarvan. Als een bestraffende sanctie wordt aangemerkt een bestuurlijke sanctie voor zover deze
beoogt de overtreder leed toe te voegen. Geen bestuurlijke sanctie is de enkele last tot het verrichten van bepaalde handelingen (art. 5:2 Awb).
De bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie bestaat slechts voor zover zij bij
of krachtens de wet is verleend. En een bestuurlijke sanctie wordt slechts opgelegd indien de overtreding en de sanctie bij of krachtens een aan de gedraging voorafgaand wettelijk voorschrift zijn
omschreven (art. 5:4 Awb). Daarmee is voor alle bestuurlijke sancties, en dus ook de bestuurlijke
boete, omschreven wat art. 1 lid 1 Sr voor het strafrecht tot uitdrukking brengt.173 Het bestuursorgaan legt geen bestuurlijke sanctie op voor zover voor de overtreding een rechtvaardigingsgrond
bestond (art. 5:5 Awb). Daarmee is voor alle bestuurlijke sancties een regeling getroffen die een vergelijkbare strekking heeft als de uitgewerkte regeling van de rechtvaardigingsgronden in het Wetboek van Strafrecht voor strafrechtelijke sancties. De term rechtvaardigingsgronden kan tot op zekere hoogte als een verwijzing naar deze regeling worden gezien.174
Onder de algemene bepalingen zijn ook enkele bepalingen opgenomen die op alle herstelsancties zien. Het bestuursorgaan legt geen herstelsanctie op zolang een andere wegens dezelfde overtreding opgelegde herstelsanctie van kracht is (art. 5:6 Awb). In het strafrecht kunnen in het geval
van een voortdurend delict op basis van een nieuwe constatering van een strafbare situatie nieuwe
sancties worden opgelegd. Een bestuurlijke herstelsanctie kan verder al worden opgelegd ‘zodra het
gevaar voor een overtreding klaarblijkelijk dreigt’ (art. 5:7 Awb).175 Die mogelijkheid ziet, zo zal duidelijk zijn, niet zozeer op herstel als wel op preventie. Een strafrechtelijke sanctie kan eerst worden
opgelegd bij constatering van een strafbaar feit, strafbare poging of voorbereiding daaronder begrepen.
Indien twee of meer voorschriften zijn overtreden, kan voor de overtreding van elk afzonderlijk
voorschrift een bestuurlijke sanctie worden opgelegd (art. 5:8 Awb). In het strafrecht geldt bij meerdaadse samenloop van overtredingen een vergelijkbare regel (art. 62 Sr). De Awb-wetgever heeft er
van afgezien de situatie van eendaadse samenloop te regelen omdat deze ‘in de praktijk –ook in de
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Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 79.
Vgl. de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit, Stb. 2013, 567, art. 67o Awr. Zie Kamerstukken II 2013/14, 33 754,
nr. 3, p. 8-9.
Vgl. Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 85.
Vgl. Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 86-87. Het zou echter ‘aan het bestuur en uiteindelijk aan de rechter
(zijn) om het begrip rechtvaardigingsgronden voor het bestuursrecht nader in te vullen.’ Opgemerkt wordt daarbij dat
de omstandigheid dat een illegale situatie gelegaliseerd kan worden niet een rechtvaardigingsgrond kan opleveren,
maar wel mee kan spelen in de te maken belangenafweging.
Zie daarover Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 89.
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strafrechtspraktijk- maar zelden voorkomt’. In die zeldzame gevallen wordt de oplossing gezocht in
het evenredigheidsbeginsel.176
6.2

Herstelsancties

Titel 5.3 is gewijd aan herstelsancties. Zoals uit de begripsomschrijving van herstelsancties in art. 5:2
Awb bleek, kennen deze sancties een ruimere doelstelling dan enkel reparatie.
Afdeling 5.3.1 regelt de last onder bestuursdwang. Daaronder wordt verstaan de herstelsanctie inhoudende a. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en b. de bevoegdheid
van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, indien de last niet of
niet tijdig wordt uitgevoerd (art. 5:21 Awb).177 De last onder bestuursdwang omschrijft de te nemen
herstelmaatregelen en vermeldt de termijn waarbinnen zij moet worden uitgevoerd. Zij wordt bekend gemaakt aan de overtreder, de rechthebbende op het gebruik van de zaak waarop de last betrekking heeft en aan de aanvrager (art. 5:24 Awb). De toepassing van bestuursdwang geschiedt op
kosten van de overtreder, tenzij deze kosten redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoren te komen (art. 5:25 Awb).178
Specifieke regelingen zijn getroffen voor het geval het bestuursorgaan bestuursdwang toepast.
Door het bestuursorgaan aangewezen personen hebben in dat geval toegang tot elke plaats, voor
zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is (art. 5:27 Awb). Het bestuursorgaan
dat bestuursdwang toepast, is bevoegd tot het verzegelen van gebouwen, terreinen en hetgeen zich
daarin of daarop bevindt (art. 5:28 Awb). Voor zover de toepassing van bestuursdwang dit vergt, kan
het bestuursorgaan zaken meevoeren of opslaan (art. 5:29 Awb). Indien een meegevoerde en opgeslagen zaak niet binnen dertien weken nadat zij is meegevoerd kan worden teruggegeven, kan het
bestuursorgaan de zaak verkopen (art. 5:30 Awb).
In spoedeisende gevallen kan een bestuursorgaan dat bevoegd is om een last onder bestuursdwang op te leggen besluiten dat bestuursdwang zal worden toegepast zonder voorafgaande last.
Indien de situatie zo spoedeisend is dat een besluit niet kan worden afgewacht, kan terstond bestuursdwang worden toegepast. Wel wordt dan zo spoedig mogelijk nadien alsnog een besluit tot
toepassing van bestuursdwang bekend gemaakt (art. 5:31 Awb).
In het voorstel van Omgevingswet zijn in hoofdstuk 18 enkele bepalingen inzake bestuursdwang opgenomen. De minister van Infrastructuur en Milieu en een andere minister ‘die het aangaat’ is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter handhaving van het bepaalde
bij of krachtens deze wet voor zover bij hem de bestuursrechtelijke handhavingstaak daarvan berust’(art. 18.4). In ‘bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen is het bestuursorgaan
dat op grond van artikel 16.15 bevoegd is instemming te verlenen met de voorgenomen beslissing op
de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit, bevoegd tot oplegging van een last
onder bestuursdwang, voor zover het die activiteit betreft (art. 18.3).
Afdeling 5.3.2 regelt de last onder dwangsom. Daaronder wordt verstaan de herstelsanctie inhoudende a. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en b. de verplichting tot betaling van een geldsom indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd (art. 5:31d Awb). Een be176
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Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 91.
Zie over deze formulering Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 100-101.
Vgl. in verband met de last onder bestuursdwang ook de stillegging van de onderneming, die in art. 28a Arbeidsomstandighedenwet mogelijk wordt gemaakt (zie de Wet aanscherping en handhaving SZW-wetgeving, Stb. 2012, 462).
Zie over de karakterisering van deze sanctie Kamerstukken II 2011/12, 3 207, nr. 4, p. 17-18.
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stuursorgaan dat bevoegd is een last onder bestuursdwang op te leggen, kan in plaats daarvan aan
de overtreder een last onder dwangsom opleggen.179 Die regel is ook bij de aangegeven bevoegdheden uit de Omgevingswet van toepassing.180 Voor een last onder dwangsom wordt niet gekozen indien het belang dat het betrokken voorschrift beoogt te beschermen zich daartegen verzet (art. 5:32
Awb).
De last onder dwangsom omschrijft de te nemen herstelmaatregelen. Bij een last onder
dwangsom die strekt tot het ongedaan maken van een overtreding of het voorkomen van verdere
overtreding wordt een termijn gesteld gedurende welke de overtreder de last kan uitvoeren zonder
dat een dwangsom wordt verbeurd (art. 5:32a Awb). Uit deze bepaling kan worden afgeleid dat deze
sanctie inderdaad niet alleen op herstel van (de gevolgen van) een eerdere overtreding ziet, maar
ook op het voorkomen van volgende overtredingen. Het bestuursorgaan stelt de dwangsom vast
hetzij op een bedrag ineens, hetzij op een bedrag per tijdseenheid waarin de last niet is uitgevoerd,
dan wel per overtreding van de last. Het bestuursorgaan stelt tevens een bedrag vast waarboven
geen dwangsom meer wordt verbeurd. De bedragen staan, zo schrijft de wet voor, in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsom (art.
5:32b Awb).
6.3

De bestuurlijke boete

Titel 5.4 van de Algemene wet bestuursrecht is gewijd aan de bestuurlijke boete.181 Onder een bestuurlijke boete wordt verstaan: de bestraffende sanctie, inhoudende een onvoorwaardelijke verplichting tot betaling van een geldsom (art. 5:40 Awb). Daaruit volgt duidelijk dat bij de bestuurlijke
boete het punitieve aspect centraal staat. Oplegging van een voorwaardelijke bestuurlijke boete is
niet mogelijk gemaakt in het licht van de mogelijkheid van een last onder dwangsom.182
Deze titel kent een zelfstandig geheel aan regels dat de oplegging van bestuurlijke boetes (in
samenhang met de regels van titel 5.1) normeert. Het bestuursorgaan legt geen bestuurlijke boete
op voor zover de overtreding niet aan de overtreder kan worden verweten (art. 5:41 Awb). Ook deze
bepaling kan tot op zekere hoogte als een verwijzing naar strafrechtelijke schulduitsluitingsgronden
worden gezien.183 Het bestuursorgaan legt geen bestuurlijke boete op indien de overtreder is overleden. Een bestuurlijke boete vervalt indien zij op het tijdstip van overlijden van de overtreder niet
onherroepelijk is. Een onherroepelijke bestuurlijke boete vervalt voor zover zij op dat tijdstip nog niet
is betaald (art. 5:42 Awb). En het bestuursorgaan legt geen bestuurlijke boete op indien aan de overtreder wegens dezelfde overtreding reeds eerder een bestuurlijke boete is opgelegd, dan wel een
kennisgeving bekend is gemaakt dat voor de overtreding geen bestuurlijke boete zal worden opgelegd (art. 5:43 Awb). Deze regels lijken op maar komen niet overeen met de normering in het strafrecht inzake het overlijden van de verdachte en het ne bis in idem.184 De Algemene wet bestuursrecht kent ook een regeling die een vergelijkbaar doel heeft als de strafrechtelijke verjaringsregeling,
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Maar ook bestuursorganen die geen last onder bestuursdwang kunnen opleggen, kunnen tot het opleggen van een
last onder dwangsom bevoegd worden verklaard (Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 104-105).
Vgl. de artt. 18.3 en 18.4 Omgevingswet alsmede Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 243.
Albers 2014, p. 38 e.v., bespreekt andere bestraffende bestuurlijke sancties: de intrekking van een begunstigende
beschikking, de maatregel in het socialezekerheidsrecht, naming and shaming.
Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 133-134.
Vgl. Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 134.
Niet de strafrechtelijke boete maar het recht tot strafvordering vervalt bij overlijden, en daarop bestaat een uitzondering (art. 16 WED); het ne bis in idem knoopt aan bij nader omschreven inhoudelijke beslissingen over het feit (art. 68
Sr). De memorie van toelichting wil wat betreft het feitsbegrip wel aansluiting zoeken bij het strafrecht (Kamerstukken
II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 136).
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maar daar nogal van afwijkt (art. 5:45 Awb).185 Art 1, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht
wordt wel van overeenkomstige toepassing verklaard (art. 5:46, vierde lid, Awb).
De Algemene wet bestuursrecht bevat enkele regels voor de situatie waarin een bestuurlijke
boete kan worden opgelegd en een strafvervolging is of kan worden ingesteld. Het bestuursorgaan
legt geen bestuurlijke boete op indien tegen de overtreder wegens dezelfde gedraging een strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting is begonnen, dan wel een strafbeschikking is
uitgevaardigd. Indien de gedraging tevens een strafbaar feit is, wordt zij aan de officier van justitie
voorgelegd, tenzij bij wettelijk voorschrift is bepaald dan wel met het openbaar ministerie is overeengekomen dat daarvan kan worden afgezien.186 Voor een gedraging die aan de officier van justitie
moet worden voorgelegd, legt het bestuursorgaan slechts een bestuurlijke boete op indien a. de
officier van justitie aan het bestuursorgaan heeft meegedeeld ten aanzien van de overtreder van
strafvervolging af te zien, of b. het bestuursorgaan niet binnen dertien weken een reactie van de
officier van justitie heeft ontvangen (art. 5:44 Awb).
Ten slotte bevat titel 5.4 Awb enkele regels inzake de hoogte van de bestuurlijke boete. Voorgeschreven wordt dat de wet de bestuurlijke boete bepaalt die wegens een bepaalde overtreding ten
hoogste kan worden opgelegd. Tenzij de hoogte van de bestuurlijke boete bij wettelijk voorschrift is
vastgesteld, stemt het bestuursorgaan de bestuurlijke boete af op de ernst van de overtreding en de
mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten. Het bestuursorgaan houdt daarbij zo
nodig rekening met de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd. Indien de hoogte van
de bestuurlijke boete bij wettelijk voorschrift is vastgesteld, legt het bestuursorgaan niettemin een
lagere bestuurlijke boete op indien de overtreder aannemelijk maakt dat de vastgestelde bestuurlijke
boete wegens bijzondere omstandigheden te hoog is. In het strafrecht geldt geen regel die meebrengt dat de boete op de mate van schuld moet worden afgestemd; wel is in het strafrecht expliciet
voorgeschreven dat rekening moet worden gehouden met de draagkracht van de verdachte (art. 24
Sr).187

7

Afronding

7.1 De toegevoegde waarde van het strafrechtelijk sanctiearsenaal
In dit hoofdstuk zijn het strafrechtelijke en het bestuursrechtelijke sanctiearsenaal in kaart gebracht,
voor zover relevant voor het omgevingsrecht. Daarbij bleek dat het Wetboek van Strafrecht en de
Wet op de economische delicten een groot aantal straffen en maatregelen regelen. Het bestuurlijk
sanctiearsenaal bestaat hoofdzakelijk uit herstelsancties (de last onder bestuursdwang en de last
onder dwangsom) en de bestuurlijke boete. In bijzondere wetten zijn evenwel ook enkele aanvullingen op dit arsenaal te vinden.
Beide sanctiestelsels zijn in kaart gebracht met het oog op keuzes rond strafrecht en bestuurlijke boete die bij de inrichting van de nieuwe Omgevingswet voorliggen. Daarbij bleek dat er overeenkomsten zijn tussen beide stelsels. Strafrecht en bestuursrecht kennen een regeling die het opleggen van boetes mogelijk maakt. Beide stelsels kennen ook sancties die tot doel hebben normcon185
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Vgl. Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 139-140.
Zie voor een voorbeeld van zo’n aanvullende normering art. 7.6 lid 5 van het voorstel van Wet Natuurbescherming
(Kamerstukken II 2011/12, 33 348): ‘Indien de ernst van de overtreding of de omstandigheden waaronder zij is begaan
daartoe aanleiding geven, wordt zij aan het openbaar ministerie voorgelegd’.
Dat ligt in het bestuursrecht een slag anders: vgl. Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 141-142.
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form gedrag en herstelmaatregelen af te dwingen. Bij het bestuursrecht gaat het dan om de last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom, in het strafrecht vooral om de voorwaardelijke veroordeling en de verplichting tot herstel en voorlopige maatregelen die in de WED zijn opgenomen.
Maar er zijn ook grote verschillen. Daarbij springen vooral de gevangenisstraf en de taakstraf in het
oog, die slechts in het strafrecht een plaats hebben gekregen. Kenmerkend voor het strafrecht is ook
dat de rechter die een geldboete oplegt vervangende hechtenis dient te bepalen.188 Tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis voorkomt dat het overtreden van een voorschrift bij betalingsonmacht feitelijk onbestraft blijft. Eigen aan het strafrecht is ook de voorwaardelijke vrijheidsstraf. Die
brengt mee dat het sturen van gedrag onder de dreiging van vrijheidsbeneming kan plaatsvinden.
Dat kan (ten opzichte van de last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom) bijvoorbeeld
toegevoegde waarde hebben in situaties waarin de betrokkene over weinig of geen vermogen beschikt. Het economisch strafrecht ten slotte kent nog een aantal bijzondere straffen en maatregelen,
waarvan de (voorwaardelijke) stillegging in de praktijk de belangrijkste is.
Deze straffen worden ook opgelegd, bij schendingen van voorschriften die tot het omgevingsrecht behoren. Met voorbeelden uit de jurisprudentie is een indicatie gegeven van gevallen waar
men daarbij aan kan denken. Het belang van deze straffen gaat daarbij verder dan de strafzaken
waarin zij worden opgelegd; de mogelijkheid dat zij opgelegd kunnen worden heeft een afschrikkende werking. Dat aan die afschrikkende werking onverminderd betekenis toekomt, kan bijvoorbeeld
worden afgeleid uit onderzoek van Bergstra. Dat ‘directeuren of milieudeskundigen (..) ’s nachts van
hun bed zijn gelicht en voor verhoor enkele nachten en dagen op het politiebureau moesten doorbrengen’ werd door zes van de elf respondenten als ‘sterk afschrikwekkend’ ervaren.189 Van de boete
verwachtten haar respondenten veel minder. Van Wingerde concludeerde dat het voor de indirecte
afschrikkende werking van sancties nodig is ‘dat de opgelegde sanctie geen dreigende, maar een
normatieve boodschap doet uitgaan’.190 Dat normatieve aspect kleeft sterk aan zwaardere strafsancties. Eerder al stelde Blomberg: ‘De bestuursrechtelijke handhaving schiet soms echter (blijvend of
tijdelijk) tekort, bijvoorbeeld bij (..) notoire overtreders (..). Strafrechtelijke handhaving is dan onmisbaar.’191 Specifiek voor de bijkomende straffen en maatregelen van de WED blijkt de toegevoegde
waarde uit het onderzoek van Gritter, Knigge en Kwakman. Zij concludeerden dat deze sancties ‘een
belangrijke functie in de dagelijkse handhavingspraktijk vervullen’.192
Voor het toekomende is daarbij relevant dat De Rijck aangeeft meer te willen ‘doordenken
over welke sancties wij willen. Want wat je nu ziet in de praktijk, overigens niet alleen in Nederland
maar in heel West-Europa, dat is dat heel veel milieustrafzaken aflopen in een boete, niet al te hoog.
Dat voegt weinig tot niets toe. (..) Ik heb ook een keer een compliance officer van een Noorse afvalverwerker horen spreken die zei: ‘Dit soort firma’s wordt pas echt nerveus als de directeur de gevangenis in dreigt te gaan of nog meer als je aan de verdiencapaciteit komt’, dus door intrekking van
de vergunning, ontzetting van rechten, misschien publicatie en ‘naming and shaming’. Wij moeten
dus in de praktijk gaan onderzoeken wat wij in ons sanctiearsenaal hebben en daar hoeft de wet niet
voor te worden aangepast want het staat allemaal keurig in de WED. Maar wij moeten gaan onderzoeken wat er allemaal nog meer kan dan die geldboete. Dat is één van onze zeer belangrijke beleidsvoornemens van dit moment’ (R 0).
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En in het geval een geldboete in een strafbeschikking niet ten uitvoer kan worden gelegd kan alsnog gedagvaard
worden (vgl. art. 255a Sv).
Bergstra 2014, p. 15.
Van Wingerde 2012, p. 312.
Blomberg 2007, p. 188.
Gritter, Knigge en Kwakman 2005, p. 58.
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Tegen deze achtergrond ligt het in de rede om de mogelijkheden die het strafrechtelijk sanctiearsenaal biedt in het omgevingsrecht te behouden.193 Die keuze lijkt ook aan te sluiten bij de gedachtegang die aan de Omgevingswet ten grondslag ligt. Eén van de vier ‘verbeterdoelen’ die de regering
met de Omgevingswet en bijbehorende uitvoeringsregelgeving nastreeft, is ‘het vergroten van de
bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving’. 194Daarbij past dat ook in de punitieve handhaving een
adequate afwegingsruimte gecreëerd wordt voor een op de casus toegesneden aanpak. Punitieve
handhaving is erbij gebaat dat afwegingsruimte bestaat en dat maatwerk mogelijk is waar daar behoefte aan is.195
Daar gaat ook de Landelijke Handhavingstrategie (LHS) van uit.196 Het Interprovinciaal overleg
(IPO) en het Openbaar Ministerie namen eind 2012 het initiatief tot dit document, dat een gezamenlijk product is geworden van het OM, het IPO, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de
Unie van Waterschappen (UvW), het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), de Inspectie
Leefomgeving en Transport (ILT), de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW), de Nationale Politie en de vereniging van omgevingsdiensten (OmgevingsdienstNL). De
LHS werkt een interventiematrix uit waarin strafrecht en bestuursrecht een plaats hebben. Daarin
spelen de gevolgen van bevindingen en een typering van de normadressaat een rol. Bij de beoordeling van de gevolgen wordt onderscheid gemaakt tussen vrijwel nihil, beperkt, van belang en aanzienlijk, dreigend en/of onomkeerbaar. Bij de typering van de normadressaat wordt onderscheiden tussen goedwillend, onverschillig, calculerend en crimineel. Verder worden verzwarende omstandigheden onderscheiden die extra reden kunnen vormen om naast bestuursrechtelijk ook strafrechtelijk te
handhaven. Dat zijn: verkregen financieel voordeel (winst of besparing); de status van de verdachte
(heeft deze persoon een voorbeeldfunctie, is het een overheid); de omstandigheid dat een financiële
sanctie vermoedelijk geen effect heeft; een combinatie met andere relevante delicten; medewerking
van deskundige derden (zoals vergunningverlenende of certificerende instellingen); normbevestiging
en waarheidsvinding.
In dit recentelijk tot stand gekomen document is door alle bij de handhaving van omgevingsrecht betrokken organen een op de omstandigheden van het geval toegesneden aanpak vastgesteld.
De toegevoegde waarde van strafrechtelijke handhaving wordt daarin mede vanwege de in het strafrecht beschikbare sancties expliciet erkend. Het ligt in de rede daar bij keuzes inzake de punitieve
handhaving van de Omgevingswet op voort te bouwen.
7.2

Naar een vergroting van de toegevoegde waarde van het strafrecht?

Dat het strafrechtelijk sanctiestelsel een toegevoegde waarde heeft bij de punitieve handhaving van
het omgevingsrecht betekent ondertussen niet dat er aan dat stelsel en aan de toepassing daarvan
niets te verbeteren valt. Het strafrechtelijk sanctiestelsel is, zo volgt uit de beschrijving in dit hoofdstuk, in sterke mate autonoom, los van het bestuursrecht, vormgegeven. Dat geldt voor de straffen
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Vgl. ook de Memorie van Toelichting bij het voorstel van Wet natuurbescherming, waarin de inzet van bijzondere
opsporingsbevoegdheden en de afschrikking die van de bedreigde straffen uitgaat als argumenten voor strafbaarstelling worden genoemd (Kamerstukken II 2011/12, 33 348, nr. 3, p. 203).
Vgl. Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 7.
Zie bij wijze van illustratie de beoordeling van casus in Schuyt en Schoep 2009, p. 67 e.v.. Vgl. ook Van Wingerde 2012,
die het effect van afschrikking in verband brengt met de sociale responsiviteit bij ondernemers. Willen sancties bij
minder responsieve bedrijven doordringen ‘dan moet of de pakkans of de strafmaat sterk worden verhoogd’ (p. 319).
Zij bepleit expliciet ‘differentiatie in sanctieboodschappen’ (p. 326 e.v.).
Versie 1.7, 24 april 2014, www.infomil.nl.
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en maatregelen uit het Wetboek van Strafrecht; het geldt ook voor de straffen en maatregelen die
vlak na de Tweede Wereldoorlog in de WED zijn neergelegd. De realiteit van vandaag is evenwel dat
de strafrechtelijke handhaving in veel gevallen in samenhang met bestuursrechtelijke handhaving
plaatsvindt. Het komt wenselijk voor, die realiteit in het strafrechtelijk sanctiestelsel en in de toepassing daarvan te verdisconteren.
Onderdeel van een dergelijke wetswijziging zou een betere afstemming van het strafrechtelijke
sanctiearsenaal op het bestuursrechtelijke kunnen zijn. De verplichting tot verrichting van hetgeen
wederrechtelijk is nagelaten, tenietdoening van hetgeen wederrechtelijk is verricht en verrichting
van prestaties tot het goedmaken van een en ander (art. 8 WED) zou bijvoorbeeld kunnen worden
vervangen door een mogelijkheid om de last onder dwangsom en/of de last onder bestuursdwang in
het strafrecht op te leggen.197 Daarmee zou in het strafrecht en het bestuursrecht een vergelijkbare
rechtsbasis voor het opleggen van verplichtingen aan de burger tot stand komen. Dat kan de afstemming tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving vergemakkelijken. Daarbij zou
nog kunnen worden bezien of, en zo ja in welke gevallen en onder welke voorwaarden, de strafrechtelijke context, net als bij de schadevergoedingsmaatregel, kan rechtvaardigen dat aan een last ook
een dreiging van vrijheidsbeneming wordt gekoppeld. Vastgesteld kan evenwel worden dat uit de
interviews weinig steun kan worden gehaald voor een aanpassing van beide sanctiearsenalen op dit
punt.198 Daarom keert deze gedachte in de slotbeschouwing niet terug.
Overwogen kan ook worden om het bestuursorgaan een rechtspositie in het strafproces te
geven. Eerder werd besproken dat en hoe de benadeelde partij zich in het strafrecht kan voegen, en
welke rechtspositie de benadeelde partij dan toekomt. Ook aan een ‘bestuurlijke partij’ zou de mogelijkheid kunnen worden geboden zich in het strafproces te voegen.199 Een recht voor het bestuursorgaan om zich in het strafproces te voegen kan worden gezien als een logisch complement van een
verantwoordelijkheid voor de buitengerechtelijke punitieve afdoening van lichte strafzaken op het
betreffende rechtsterrein. Daar komt bij dat bij de bestuursorganen die op het terrein van het omgevingsrecht actief zijn, veel deskundigheid aanwezig is. De vertegenwoordiger van het bestuursorgaan
zou licht kunnen werpen op aspecten die het bewijs of de interpretatie van bijzondere regelgeving
betreffen. Maar hij of zij kan ook helderheid verschaffen over de relatie tussen eventueel op te leggen straffen en maatregelen en bestuursrechtelijke handhaving. Een voordeel van een recht voor
bestuursorganen om zich te voegen is voorts dat bij realisatie daarvan aan bestuursorganen op een
eenvoudige wijze de behandeling van het verstek kan worden toevertrouwd (zie hoofdstuk 2, par.
4.3.3). Vastgelegd zou kunnen worden dat het Openbaar Ministerie verstek mag laten gaan als het
bestuursorgaan dat zich als bestuurlijke partij heeft gevoegd, ter terechtzitting aanwezig is. 200
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Zie eerder in vergelijkbare zin Jansen 2002, p. 250; Gritter, Knigge en Kwakman 2005, p. 152-153. Vgl. ook Schuyt en
Schoep 2009, p. 64-66.
De vraag (6.2) of het Openbaar Ministerie en wellicht de strafrechter de bevoegdheid zou moeten krijgen een last
onder dwangsom op te leggen, wordt door bijna elke respondent negatief beantwoord. Een uitzondering is Jansen,
voor wat betreft de officier van justitie..
Zie eerder in dezelfde richting De Lange 2005 en De Lange 2010, die verschillende varianten van deze mogelijkheid
bespreekt..
De respondenten denken hier verschillend over. Algera denkt dat het bestuur er geen behoefte aan heeft (A 6.3).
Berghuis hecht aan scheiding van verantwoordelijkheden (B 6.3). Maar de vraag is of de huidige scheiding wel bij de
nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden past. De Rijck vindt het een wezensvreemd element (R 6.3) en ook Van
Schie ziet er niets in (S 6.3). Anderen zien wel iets in een procespositie die de mogelijkheid biedt tot informeren (G
6.3, W 6.3, H 6.3, Mo 6.3). Harteveld geeft elders aan dat het Openbaar Ministerie niet per se betrokken behoeft te
zijn bij het hele traject van strafvervolging, ook andere organen of instellingen of lichamen kunnen een vervolgingsrecht hebben (H 2.1). Verloop komt met de gedachte dat het Openbaar Ministerie gezamenlijk met een handhaver
het strafrechtelijk onderzoek uitvoert en de zitting doet. Hij vindt het bij de strafbeschikking een beetje gek dat het bij
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Het bestuursorgaan zou ten slotte ook een rol kunnen krijgen bij de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen. Te denken valt vooral aan de stillegging en de onderbewindstelling van de onderneming. Voor het bestuursorgaan zou het voordeel van een dergelijke constructie kunnen zijn dat
het procesrisico wordt weggenomen: de strafrechter legt de straf of maatregel op. Onderbewindstelling is in een bestuursrechtelijke context thans niet mogelijk. Tegelijk lijkt er, zo blijkt ook uit de interviews, wel emplooi te zijn voor deze sanctie. Algera noemt de mogelijkheid van onderbewindstelling ‘voor ons heel interessant’ (A 6.5). Maar hij zou het liever bestuursrechtelijk geregeld zien. Maas
geeft aan dat ‘onder politieke druk nog wel eens (wordt) ingestemd met een ‘informele’ onderbewindstelling (M/V 6.5). Voor strafrechtelijke organen zou het voordeel zijn dat in gevallen waarin de
executie van een onvoorwaardelijke stillegging of een onderbewindstelling naar verwachting problematisch zal zijn, een bestuursorgaan kan worden ingeschakeld indien dat daar beter raad mee
weet. Uit eerder onderzoek kon al worden afgeleid dat het ‘moeilijk toepasbaar’ zijn van de stillegging een belangrijke reden vormt voor het beperkte aantal gevallen waarin deze straf wordt opgelegd.201 Dat wordt tot op zekere hoogte bevestigd in de interviews die in het kader van dit onderzoek
gehouden zijn. Algera geeft aan dat voor de toepassing van instrumenten die al in de WED staan
soms specifieke deskundigheid nodig is ‘die de officier van justitie niet heeft, en wij hebben die wel’
(A 6.5). Jansen denkt ook ‘dat het bestuursorgaan zoiets beter kan uitvoeren’ (J 6.5). De Rijck geeft
aan dat het OM nu wat vaker met onderbewindstelling geëxperimenteerd heeft, en welke problemen daarbij spelen. En besluit met: ‘Praktische overwegingen mogen niet verhinderen dat de strafwet wordt toegepast als dat nodig is. Dat is fundamenteel’ (R 6.5).
Tussen beide laatstgenoemde onderdelen van een procespositie van het bestuursorgaan in het
strafrecht bestaat een zekere samenhang. Als het bestuursorgaan een rol kan krijgen bij de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen, ligt het in de rede dat het ter terechtzitting over de vormgeving van die straffen en maatregelen mee mag praten.

201

verzet helemaal weg is bij het bestuursorgaan (M/V 5.11). Verderop in het interview lijkt Verloop er echter wat voor
terug te deinzen dit te formaliseren (M/V 6.3).
Schoep en Schuyt 2009, p. 64.
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Hoofdstuk 4

Punitieve handhaving en de Omgevingswet

Prof. mr. B.F. Keulen

1

Inleiding

In het tweede hoofdstuk zijn argumenten in kaart gebracht die bij de keuze tussen strafrecht en bestuurlijke boete een rol kunnen spelen. In het derde hoofdstuk is één van die argumenten onder de
loep genomen: de omstandigheid dat in het strafrecht sancties voorhanden zijn die het bestuursrecht
niet kent. Dat kan een argument voor strafbaarstelling zijn. In dit hoofdstuk worden, daarop voortbouwend, andere overwegingen die bij keuzes tussen strafrecht en bestuurlijke boete een rol spelen
naast de Omgevingswet gelegd. Leveren deze overwegingen nadere indicaties op inzake keuzes rond
strafrecht en bestuurlijke boete in de context van de Omgevingswet?
Daarbij wordt begonnen met een verkenning van de rol die het commune strafrecht bij de
punitieve handhaving van het omgevingsrecht kan spelen. Uit de in het vorige hoofdstuk besproken
rechtspraak kan worden afgeleid dat overtredingen van ordeningsvoorschriften in veel gevallen tezamen met commune strafbare feiten ten laste worden gelegd. Dat zou de gedachte kunnen doen
opkomen dat bij de punitieve handhaving van het omgevingsrecht op deze strafbaarstellingen van
commune misdrijven kan worden vertrouwd. Is die gedachte juist? In het geval voor aanvullende
strafbaarstellingen op het terrein van het omgevingsrecht wordt gekozen, rijst de vraag waar deze
strafbaarstellingen gesitueerd zouden kunnen worden. Te denken valt, in beginsel, aan uitbreiding
van de strafbaarstellingen in het Wetboek van Strafrecht, aan strafbaarstelling in de Omgevingswet
of aan strafbaarstelling in de Wet op de economische delicten. Welke van deze opties geniet met het
oog op een effectieve punitieve handhaving de voorkeur?
Vervolgens worden andere overwegingen besproken die bij keuzes inzake de rol van het strafrecht een rol kunnen spelen. Daartoe behoren verplichtingen tot strafbaarstelling in Europese rechtsinstrumenten. Ligt het in de rede de reikwijdte van strafbaarstellingen (mede) door die verplichtingen te laten dicteren? Tot deze overwegingen behoort (onder meer) ook de rol van de politie bij de
punitieve handhaving van het omgevingsrecht. Punitieve handhaving door de politie op het terrein
van het omgevingsrecht is thans strafvorderlijk ingekaderd. Zou punitieve handhaving door de politie
via een bestuurlijke boete op dit terrein een aantrekkelijke optie zijn?
Daarna wordt ingegaan op overwegingen die voor invoering van een bestuurlijke boete kunnen pleiten. Eerst wordt bezien of de argumenten die in het tweede hoofdstuk geïdentificeerd zijn bij
de punitieve handhaving van de Omgevingswet een rol (kunnen) spelen. Daarna wordt bezien hoe
afwegingen inzake de coherentie in de rechtshandhaving en de eigen verantwoordelijkheid van bestuursorganen bij een aantal concrete normenstelsels uitvallen. Aansluitend wordt ingegaan op de
bestuurlijke strafbeschikking, die bij de handhaving van lichtere feiten het alternatief vormt voor de
bestuurlijke boete.
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2

Omgevingsrecht en commuun strafrecht

Uit de in het vorige hoofdstuk besproken rechtspraak kan worden afgeleid dat overtredingen van
ordeningsvoorschriften in veel gevallen tezamen met commune strafbare feiten ten laste worden
gelegd. Daarbij bestaat er regelmatig een zeker verband tussen beide typen strafbare feiten. De lozing van XTC-afval in ECLI:NL:RBSHE:2008:BC3140, bijvoorbeeld, stond in rechtstreeks verband tot de
ten laste gelegde schendingen van de Opiumwet. Een nog nauwer verband bestaat dikwijls in gevallen waarin het commune misdrijf een culpoos misdrijf is. De mede ten laste gelegde schending van
omgevingsrecht kan een belangrijke bouwsteen zijn van de onvoorzichtigheid die de kern van het
culpose misdrijf vormt. 202
Dat overtredingen van ordeningsvoorschriften en commune strafbare feiten in ernstiger strafzaken dikwijls tezamen ten laste worden gelegd zou, zo werd al aangegeven, de gedachte kunnen
doen opkomen dat een zelfstandige strafbaarstelling van gedragingen in strijd met voorschriften
gesteld bij of krachtens de Omgevingswet achterwege kan blijven. Het commune misdrijf domineert
toch de strafwaardigheid van het geheel; het omgevingsrechtelijk aspect kan in die gevallen, voor
zover nodig, in de strafmaat meewegen. Deze gedachte komt echter om verschillende redenen minder juist voor.
De eerste reden is dat er wel degelijk ernstig laakbaar gedrag is dat enkel als een schending
van het omgevingsrecht kan worden aangemerkt. In ECLI:NL:RBALM:2008:BE9211 (zie ook 9213) was
acculood in de bodem van een woonwijk gestort. Dat leverde misdrijven uit hoofde van de Wet Milieubeheer en de Wet bodembescherming (art. 13) op. De verdachte werd tot een gevangenisstraf van
zes maanden veroordeeld waarvan twee voorwaardelijk; daarbij werd bovendien een aanhanger
verbeurd verklaard. In dergelijke gevallen zou een strafbaarstelling van gedragingen in strijd met het
omgevingsrecht zeer worden gemist.
De tweede reden is dat ook in gevallen waarin zowel commune misdrijven als schendingen van
omgevingsrecht bewezen worden verklaard, het commune misdrijf niet altijd domineert. Heel duidelijk daarover is de rechtbank in ECLI:NL:RBROE:2012:BX8060. De verdachte had twee tankwagens
geheeld, en zich ontdaan van de in één van beide tanks zittende Diisobuthylketon door deze eenvoudigweg te laten leeglopen. De rechtbank geeft aan als uitgangspunt voor heling van een vrachtwagen
een gevangenisstraf van 3 maanden te hanteren. De milieudelicten wegen voor de rechtbank bijzonder zwaar; voor het totaal aan feiten had zij een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden in
gedachten. Gelet op het tijdsverloop komt de rechtbank tot een gevangenisstraf voor de duur van 12
maanden.
De derde reden is dat de strafbaarheid van het commune misdrijf in een deel van de gevallen
van de strafbaarheid van de schending van het omgevingsrecht afhankelijk kan zijn. Bij wijze van
voorbeeld kan worden gewezen op ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ9235. Daarin waren schendingen van de
Wet milieubeheer en deelneming aan een criminele organisatie ten laste gelegd. Het criminele van
de organisatie bestond in (kort gezegd) de handel in vuurwerk dat niet aan de regels voldeed. De
criminele activiteiten waar een organisatie zich op richt kunnen ook met omgevingsrecht verband
202
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Vellinga 2012, p. 149-150. Dat was bijvoorbeeld het geval in de strafzaken tegen de eigenaren van de vuurwerkfabriek
in Enschede en de algemeen directeur van Chemie-Pack, waarin telkens culpose delicten en overtredingen van omgevingsvoorschriften ten laste waren gelegd. Ook in andere strafzaken is van een (nauw) verband sprake. In
ECLI:NL:RBSHE:2007:AX8008 speelt het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen een rol in de strafvervolging ter
zake van dood door schuld. Vgl. (onder meer) ook ECLI:NL:PHR:2006:AX5738. In ECLI:NL:RBARN:2010:BN0299 wordt
bij een vervolging wegens dood door schuld van twee kamerbewoners in aanmerking genomen dat geen melding is
gedaan op grond van de Woningwet.
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houden (asbest, bijvoorbeeld). Bij decriminalisering van het omgevingsrecht kan georganiseerde criminaliteit op dat terrein niet langer via de strafbaarstelling van artikel 140 Sr bestreden worden. 203
Een vergelijkbaar argument geldt bij heling en witwassen. Daarvan kan enkel sprake zijn als een
voorwerp uit misdrijf respectievelijk enig misdrijf afkomstig is (artt.416-417bis; 420bis-420quater Sr).
De vierde reden is dat ook in gevallen waarin de strafbaarheid van het commune misdrijf niet
rechtstreeks van strafbaarstellingen in het omgevingsrecht afhankelijk is, deze dikwijls toch een belangrijke rol spelen bij de oordeelsvorming rond het commune misdrijf. Bij wijze van voorbeeld kan
worden gewezen op culpose misdrijven. Zoals gezegd kan de ten laste gelegde overtreding van voorschriften uit het omgevingsrecht een belangrijke bouwsteen zijn van de onvoorzichtigheid die de
kern van het culpose misdrijf vormt. Als de wetgever in het kader van de punitieve handhaving van
het omgevingsrecht enkel de bestuurlijke boete beschikbaar stelt, geeft hij daarmee aan hoe zwaar
hij aan de ernstigste onvoorzichtigheden op dit terrein tilt.204

3

Strafbaarstelling in de WED, de Omgevingswet of het Wetboek van Strafrecht

In het geval strafbaarstelling van gedragingen die schade toebrengen aan de fysieke leefomgeving
ook voor de toekomstige Omgevingswet overwogen zou worden, rijst de vraag waar deze strafbaarstelling gerealiseerd zou dienen te worden. In het eerste hoofdstuk bleek dat de WED thans een centrale rol speelt bij de strafrechtelijke handhaving van wetten die in de Omgevingswet geïntegreerd
worden. Maar die keus kan in de context van de Omgevingswet heroverwogen worden. Denkbaar is
(in beginsel) ook om voor strafbaarstelling in het Wetboek van Strafrecht of de Omgevingswet zelf te
kiezen.
In het geval van strafbaarstelling via het Wetboek van Strafrecht zou in beginsel aangesloten
kunnen worden bij de gemeengevaarlijke delicten, strafbaar gesteld in Titel VII van het Wetboek van
Strafrecht. Voorbeelden daarvan zijn de artikelen 173a en 173b Sr. In het eerstgenoemde artikel
staat het ‘opzettelijk en wederrechtelijk een stof op of in de bodem, in de lucht of in het oppervlaktewater’ brengen centraal. In het tweede artikel gaat het om ‘hij aan wiens schuld te wijten is, dat
wederrechtelijk een stof op of in de bodem, in de lucht of in het oppervlaktewater wordt gebracht’.
Daaruit blijkt het verband tussen deze strafbaarstellingen en het omgevingsrecht. Strafbaarheid
treedt uit hoofde van deze beide artikelen evenwel alleen in als ‘daarvan gevaar voor de openbare
gezondheid of levensgevaar voor een ander te duchten is’. Dat is een eis die past bij de gemeengevaarlijke delicten maar die niet gesteld wordt bij strafbaarstellingen in wetten die in de Omgevingswet geïntegreerd worden. Het is een belangrijke eis, die de reikwijdte van de artikelen 173a en 173b
Sr wezenlijk beperkt.205
Indien de eis van gevaar voor de openbare gezondheid of te duchten levensgevaar in strafbaarstellingen van gedragingen die de fysieke leefomgeving schaden doorslaggevend zou worden,
zou dat daarom feitelijk neerkomen op decriminalisering van ernstige schendingen van omgevingsrecht die thans strafbaar zijn. Indien er voor gekozen zou worden schendingen van omgevingsrecht
als zodanig strafbaar te stellen in een andere, eventueel nieuwe titel in het Wetboek van Strafrecht,
203
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Terwijl daar wel degelijk verbanden liggen. Vgl. de Resolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2011 over
georganiseerde criminaliteit in de Europese Unie (2010/2309 (INI)).
Vgl. Keulen 2014, par. 3, waar het verband tussen culpose delicten, ook de roekeloosheid, en ordeningsdelicten verder wordt uitgediept met een vergelijking tussen verkeersdelicten en milieudelicten.
Vgl. bijvoorbeeld Hendriks 2010, p. 42 e.v.. Al lijkt toepassing bij asbest tot de mogelijkheden te behoren; Vgl.
ECLI:NL:HR:2013:951.
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is dat niet het geval. Dergelijke strafbaarstellingen zijn evenwel niet gemakkelijk in het huidige Wetboek van Strafrecht inpasbaar. En introductie van een nieuwe titel in het Wetboek van Strafrecht met
dergelijke strafbaarstellingen zou een afwijking betekenen van de wijze waarop schendingen van
ordeningsrecht gewoonlijk strafbaar worden gesteld, namelijk in de betreffende ordeningswet zelf of
in de WED. 206 Ook vanuit de systematiek van de Omgevingswet ligt een dergelijke wijze van strafbaarstelling niet in de rede. De Omgevingswet integreert tal van regelingen die het omgevingsrecht
betreffen in één wet; daarbij past niet goed dat de strafrechtelijke normstelling elders (en buiten de
directe verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Milieu) plaatsvindt.
Strafbaarstelling in de Omgevingswet zelf zou tegen deze achtergrond meer voor de hand liggen. De derde optie, strafbaarstelling in de WED, komt evenwel het meest aantrekkelijk voor. Ook bij
strafbaarstelling in de WED vindt de materiële normstelling in de Omgevingswet zelf plaats, en in de
lagere regelgeving die op de Omgevingswet gebaseerd is. De WED beperkt zich tot het vermelden
van een selectie voorschriften die bij of krachtens de betreffende wet gesteld zijn. Strafbaarstelling
via de WED bewerkstelligt echter wel dat alle bijkomende straffen en maatregelen die in de WED
geregeld zijn ook bij veroordelingen in de context van het omgevingsrecht kunnen worden opgelegd.
En dat toepassing van voorlopige maatregelen mogelijk wordt. Deze wijze van strafbaar stellen sluit
ook aan bij de wijze van strafbaar stellen die in het ordeningsrecht elders gebruikelijk is.
Wel zou overwogen kunnen worden om, in geval de punitieve handhaving van het omgevingsrecht (deels) in de WED wordt ondergebracht, de naam van die wet te veranderen. De naam Wet op
de economische delicten dekt de lading al lang niet meer; de WED is een kader geworden voor de
strafrechtelijke handhaving van heel veel sterk verschillende ordeningswetten. Dat pleit er voor om
de naam te veranderen in Wet op het ordeningsstrafrecht, of Wet op de ordeningsdelicten.207
4

De reikwijdte van de strafbaarstellingen

4.1

Juridische analyse

Een volgende vraag die bij een keuze voor strafbaarstelling overwogen dient te worden, betreft de
reikwijdte van de te formuleren strafbaarstellingen. Voor een deel kan deze vraag al op internationaal niveau zijn beantwoord. Richtlijn 2008/99/EG inzake de bescherming van het milieu door middel
van het strafrecht verplicht tot het strafbaar stellen van een aantal gedragingen indien deze ‘wederrechtelijk en opzettelijk of ten minste uit grove nalatigheid worden begaan’ (artikel 3).208 Daartoe
behoren ook een aantal gedragingen die in verband met de Omgevingswet relevant kunnen zijn:
a) het lozen, uitstoten of anderszins brengen van een hoeveelheid materie of ioniserende straling
in de lucht, de grond of het water, waardoor de dood van of ernstig letsel aan personen dan wel
aanzienlijke schade aan de kwaliteit van lucht, grond of water of aan dieren of planten wordt
veroorzaakt dan wel dreigt te worden veroorzaakt ;
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Dat bezwaar geldt ook al voor introductie van een milieutitel met beperktere reikwijdte, zoals in het verleden wel is
voorgesteld (vgl. Van Ham 2007, p. 499; Faure, De Roos en Visser 2001, p. 163). In deze voorstellen had een dergelijke
milieutitel overigens een beperkte functie, naast strafbaarstellingen elders. Overweging van een dergelijke titel met
aanvullende strafbaarstellingen in verband met de invoering van de Omgevingswet komt op dit moment niet opportuun voor nu de normstelling die zij zou moeten aanvullen nog niet is uitgekristalliseerd en van lacunes nog niet is gebleken.
Vgl. Gritter, Knigge en Kwakman 2005, p. 194.
Zie in dit verband ook de Memorie van Toelichting bij het voorstel van Wet natuurbescherming (Kamerstukken II
2011/12, 33 348, nr. 3, p. 197-198).
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b)

het inzamelen, vervoeren, hergebruiken of verwijderen van afvalstoffen, waaronder het bedrijfstoezicht op deze procedures en de nazorg voor verwijderingslocaties, met inbegrip van de handelingen die door handelaren of makelaars worden verricht (afvalbeheer), waardoor de dood
van of ernstig letsel aan personen dan wel aanzienlijke schade aan de kwaliteit van lucht, grond
of water of aan dieren of planten wordt veroorzaakt dan wel dreigt te worden veroorzaakt; (..)
c) het exploiteren van een bedrijf waar een gevaarlijke activiteit wordt verricht of waar gevaarlijke
stoffen of preparaten worden opgeslagen of gebruikt, waardoor buiten die inrichting de dood
van of ernstig letsel aan personen dan wel aanzienlijke schade aan de kwaliteit van lucht, grond
of water of aan dieren of planten wordt veroorzaakt dan wel dreigt te worden veroorzaakt;
d) het produceren, bewerken, hanteren, gebruiken, voorhanden hebben, opslaan, vervoeren, inen uitvoeren en verwijderen van kernmateriaal of andere gevaarlijke radioactieve stoffen, waardoor de dood van of ernstig letsel aan personen dan wel aanzienlijke schade aan de kwaliteit
van lucht, grond of water of aan dieren of planten wordt veroorzaakt dan wel dreigt te worden
veroorzaakt; (..).
Van deze verplichtingen is vooral (zo niet uitsluitend) de verplichtingen onder d in de context van de
Omgevingswet relevant.209 Indien en in zover deze verplichting tot strafbaarstelling via de Omgevingswet zal worden ingelost, relativeert dat de vraag of het strafrecht in het omgevingsrecht kan
worden gemist. Die vraag heeft Europa in zoverre dan al voor ons beslist.210
Er is daarbij geen reden om de strafbaarstellingen op het terrein van het omgevingsrecht te laten
dicteren door internationale verplichtingen. In het vorige hoofdstuk is geschetst dat andere sancties
dan de boete in het omgevingsrecht ook een rol spelen. Daarbij gaat het om al dan niet voorwaardelijke taakstraffen en vrijheidsstraffen, maar ook om (al dan niet specifiek economische) bijkomende
straffen en maatregelen. Er is geen aanleiding om te verwachten dat de strafbare feiten waarbij de
behoefte aan deze andere sancties zal rijzen, zonder uitzondering zullen vallen onder strafbaarstellingen die internationale verplichtingen uitvoeren. Daar komt bij dat bij de strafmaat naast de aangerichte of dreigende schade, die in de richtlijn centraal staat, ook recidive en de moedwilligheid van de
wetsschending een belangrijke rol spelen. 211
Bij deze overweging voegt zich nog een andere. In de Memorie van Toelichting bij de Omgevingswet wordt aangegeven dat ‘een herbezinning plaatsvindt op de inzet van straf- en bestuursrechtelijke sancties met als doel tot een meer overzichtelijke en consistente regeling te komen’. 212 Het is
lastig om tot een overzichtelijke en consistente regeling te komen als de grens van strafbaarheid
gelijk zou worden gesteld aan de grenzen van internationale verplichtingen, die in de loop van de tijd
ook kunnen veranderen. Aansluiten bij internationale verplichtingen zou er toe leiden dat los van de
normstelling van de Omgevingswet een afzonderlijk strafrechtelijk kader zou moeten worden gecreeerd. Dat komt de overzichtelijkheid niet ten goede. En overtredingen die (net) buiten dat kader val209

210

211

212

Vgl. de mededeling in Stcrt. 2010, 19612, waar bij onderdeel d wordt verwezen naar artikelen uit de Wabo, de Wet
milieubeheer en het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 jo. art. 1a WED. Bij onderdeel a wordt (onder meer bepalingen) nog verwezen naar de Wet bodembescherming, de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Waterwet en de
Meststoffenwet.
Ook los van de concreet geformuleerde verplichtingen tot strafbaarstelling is de richtlijn overigens van belang voor de
te maken afwegingen. Zij attendeert erop dat ook in de toekomst internationale verplichtingen tot strafbaarstelling
tot stand kunnen komen die via de Omgevingswet kunnen worden ingelost.
Vgl. Schoep en Schuyt 2009. In hun onderzoek naar straftoemeting in milieu- en gezondheidszaken komen recidive (p.
31, 49), doelbewust meermalen een voorschrift overtreden (p. 44), winstbejag (p. 31), bedrijfsbelang stellen boven
veiligheid (p. 44), het moeten hebben geweten dat een vergunning noodzakelijk was (p. 37), voor als strafverhogende
factoren die in de motivering benoemd worden.
Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 48.
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len zouden enkel bestuursrechtelijk kunnen worden afgedaan. Dat schaadt de consistentie in de afdoening en compliceert een adequate procesvoering in grensgevallen. Het is moeilijk denkbaar dat
een overtreding na een vrijspraak alsnog bestuursrechtelijk kan worden afgedaan, gelet op het ne bis
in idem-beginsel. Die complicaties zijn te meer bezwaarlijk nu de grens van de uit Richtlijn
2008/99/EG voortvloeiende verplichtingen tot strafbaarstelling niet heel eenvoudig kan worden bepaald. Wanneer is bijvoorbeeld van ‘aanzienlijke schade’ sprake, en wanneer ‘dreigt’ deze te worden
veroorzaakt?
Een overzichtelijke en consistente regeling komt wel tot stand als alle overtredingen van voorschriften waarbij punitieve handhaving in de rede kan liggen, in de WED (of WOD) strafbaar worden
gesteld, op overeenkomstige wijze als thans overtredingen van de Wet bodembescherming en de
Wet milieubeheer strafbaar zijn gesteld. Daarmee is niet gezegd dat in het kader van de punitieve
handhaving geen grenzen getrokken kunnen worden, en ook niet dat de schade die door een overtreding is aangericht daar geen rol bij kan spelen. Zo zou de aangerichte of dreigende schade een rol
kunnen spelen bij het afgrenzen van situaties waarin binnen het kader van de strafrechtelijke handhaving het Openbaar Ministerie wordt ingeschakeld.213 En (dreigende) schade zou ook een rol kunnen spelen bij het afgrenzen van een stelsel van bestuurlijke boetes dat naast het strafrecht bestaat.
Bij wijze van voorbeeld kan gewezen worden op de WAHV. Als gedragingen waarvoor administratieve sancties kunnen worden opgelegd ‘worden niet beschouwd die gedragingen waarbij letsel aan
personen is ontstaan of schade aan goederen is toegebracht’ (art. 2). Maar het komt niet wenselijk
voor deze grens als ondergrens van strafbaarheid te hanteren. Zoals al aangegeven is het criterium
daarvoor te vaag (het zou ook leiden tot een additionele bewijslast); daarbij zijn er andere factoren
dan (dreigende) schade die strafrechtelijk optreden kunnen rechtvaardigen (zie hiervoor).
De omschreven overwegingen verzetten zich in meerdere of mindere mate ook tegen het
trekken van andere scheidslijnen tussen overtredingen van voorschriften gesteld bij of krachtens de
Omgevingswet. Als overzichtelijkheid en consistentie van punitieve handhaving inderdaad de maatstaven zijn voor de wettelijke vormgeving daarvan, en daar valt veel voor te zeggen, ligt strafbaarstelling van (in beginsel) alle voorschriften waarbij punitieve handhaving aangewezen is in de rede. In dat
opzicht kan ook worden gewezen op de ervaringen in Duitsland, waar de grens tussen Ordnungswidrigkeiten en Straftaten aanvankelijk gezocht is in de aard van de gedraging, maar het onderscheid
thans uitsluitend gemaakt wordt op basis van de aard van de sanctie, en waar dit onderscheid tot
een gecompliceerd procesrecht heeft geleid met tal van verwijs- en beslisregels (hoofdstuk 6).
4.2

Interviews

Uit de interviews komt naar voren dat er door de respondenten verschillend wordt gedacht over de
vraag of er in de wet een grens moet worden aangebracht tussen strafrecht en bestuurlijke boete, en
zo ja hoe deze moet worden vormgegeven.
Enkele respondenten menen dat de grens tussen punitieve handhaving via het strafrecht en
punitieve handhaving via de bestuurlijke boete in de wet vormgegeven zou dienen te worden. Berghuis hecht, zo bleek reeds, betekenis aan het criterium van de open of besloten context: ‘In het milieurecht bestaat bijvoorbeeld de kant waarbij er sprake is van vergunningplichten, maar de kant van
het vrije veld bestaat ook. In mijn benadering zou het eerste zich lenen voor bestuurlijke handhaving
213
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De Strategienota 2012-2015 maakt duidelijk dat het Functioneel Parket zich wil richten op ‘criminaliteit met potentieel ernstige gevolgen voor de volksgezondheid’. Daarbij wil het op milieuterrein tot afspraken met het bestuur komen
‘over een rolverdeling, afstemming en samenwerking’ (p. 18).
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en voor bestuurlijke beboeting, en in het vrije veld neig ik toch meer in de richting van het strafrecht’(B 3). Harteveld wil alleen ‘bagatelfeiten’ niet in het strafrecht houden (H 5b). De Moor-Van
Vugt ‘zou willen voorstellen om meteen vanaf het begin een bepaalde weg te kiezen. Dat kan in de
wetgeving worden gedaan, en voor zover bepaalde feiten opgeschaald zouden moeten kunnen worden naar het strafrecht, dan moet daar ook een regeling voor worden getroffen. Maar ik zou het niet
steeds van individuele gevallen willen laten afhangen’ (Mo 3). Van Schie meent dat je het strafrecht
moet ‘toepassen als het moedwillig is of als het om fraude gaat; die afbakening moet je gebruiken’ ( S
3); onduidelijk is evenwel of Van Schie deze criteria geschikt acht voor het maken van onderscheid op
wetsniveau.
Andere respondenten menen dat de keuze tussen strafrecht en bestuurlijke boete op beleidsen toepassingsniveau gemaakt moet worden. Algera meent dat ‘de wet zoveel mogelijk mogelijkheden (moet) bieden om zowel strafrechtelijk als bestuurlijk op te treden. In het concrete geval moet
dan aan de hand van bepaalde criteria een keuze worden gemaakt’ (A 5.5). De Rijck waarschuwt er
expliciet voor de grens tussen bestuursrecht en strafrecht niet in de wet neer te leggen: ‘Je kunt niet
of nauwelijks, denk ik en als het wel kan dan hebben we een geniale wetgever, een delictsomschrijving maken waarin je de ernstige gevallen op wetsniveau onderscheidt van de minder ernstige gevallen. Termen als ‘met ernstige gevolgen’ zijn nogal arbitrair. Dat is voor ons zeer moeilijk werkbaar’ (R
3). Willekens zit op dezelfde lijn; hij wijst in dit verband op de handhavingstrategie (W 3).
Een derde categorie respondenten, ten slotte, vindt dat strafrechtelijke handhaving in alle
gevallen aangewezen is. Van der Gaag meent dat de punitieve handhaving van de Omgevingswet het
best vormgegeven kan worden ‘(v)ia het strafrecht met een bestuurlijke strafbeschikking’ (G 5).
Maas-Cooymans en Verloop kiezen ook voor een stelsel waarin ‘alles wat punitief is via de strafrechtelijke weg’ wordt afgedaan (M/V 6; zie ook 5e).
Een keuze voor ruime strafbaarstellingen sluit aan bij de standpunten die door de tweede en
de derde groep respondenten zijn betrokken. Van belang is voorts dat uit de interviews met de respondenten uit de eerste groep geen criterium naar voren komt dat daadwerkelijk een bevredigend
onderscheid op wetsniveau mogelijk maakt. Wij zien zelf ook niet een criterium dat een bevredigend
onderscheid op wetsniveau mogelijk maakt.

5

Andere overwegingen in verband met strafbaarstelling

5.1

De opsporingstaak van de politie

Bij de overwegingen in het vorige hoofdstuk en de voorgaande paragrafen die voor strafbaarstelling
van gedragingen in strijd met het omgevingsrecht pleiten, voegen zich nog enkele andere. De eerste
betreft de opsporingstaak die de politie ingevolge artikel 17 WED en artikel 141 Sv heeft bij veel van
de wetten die in de nieuwe Omgevingswet geïntegreerd worden en bij daaraan gerelateerd ordeningsrecht. Het is lastig, die taak in te passen in een stelsel waarin van strafrechtelijke handhaving
wordt overgestapt op de bestuurlijke boete. Zouden ambtenaren van politie tot toezichthouder moeten worden aangewezen? Dat zou het gezag over de politie aanmerkelijk compliceren. Toezichthouders worden op grond van de Omgevingswet aangewezen bij besluit van burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur van een waterschap, gedeputeerde staten, de minister van Infrastructuur
en Milieu, de minister ‘die het aangaat’ of andere met de uitvoering van deze wet belaste bestuursorganen (art. 18.6). De minister van Veiligheid en Justitie is niet de minister ‘die het aangaat’, als van
strafrechtelijke handhaving zou worden afgezien.
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Bij een integrale overstap naar de bestuurlijke boete laat de handhavingstaak van de politie op het
terrein van de Omgevingswet zich derhalve lastig inpassen.214 Maar ook beperktere aanpassingen
van de punitieve handhaving houden al risico’s in voor de bijdrage die de politie daaraan kan leveren.
Een aanmerkelijke inperking van de reikwijdte van de strafwet bijvoorbeeld zou ook rechtstreeks
gevolgen hebben voor de mogelijkheden die de politie ter beschikking staan. De ambtenaar met een
toezichthoudende taak naast een opsporingstaak kan beide paden bewandelen. De ambtenaar van
politie die geen toezichthoudende taak heeft, niet. Als een gedraging niet strafbaar is gesteld, kan hij
niet strafvorderlijk ingrijpen.
5.2

Opsporing naast toezicht

Niet alleen de politie, ook de bijzondere opsporingsdienst Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
heeft een belangrijke opsporingstaak op het terrein van de Omgevingswet en daaraan gerelateerd
ordeningsrecht. Bij het uitoefenen van die taak staan aan de opsporingsambtenaren tal van strafvorderlijke bevoegdheden ter beschikking, al dan niet na tussenkomst van de officier van justitie en met
machtiging van de rechter-commissaris. Daaronder ressorteren ook bijzondere opsporingsbevoegdheden als het stelselmatig observeren en de telefoontap. Deze en andere ingrijpende bevoegdheden
staan in het kader van toezicht niet ter beschikking. 215
Inzicht in de prioriteiten die politie en ILT bij het uitoefenen van de opsporingstaak willen stellen biedt het rapport ‘Milieucriminaliteit in Nederland. Een inventarisatie voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012’.216 Dat uit twee delen bestaande rapport is samengesteld door de politie in samenwerking met de BOD’s van ILT en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (deel 1, p. 6-7). Deel 2
bevat 23 hoofdstukken waarin verzamelingen strafbare feiten de revue passeren. Hoofdstuk 9 ziet
bijvoorbeeld op criminaliteit bij internationale afvalstromen, hoofdstuk 10 op illegale sloop,
transport en stort van asbest, hoofdstuk 11 op illegale praktijken bij verontreinigde grond en ontgrondingen, hoofdstuk 17 op thermische verontreiniging van oppervlaktewater, hoofdstuk 18 op
illegale lozingen oppervlaktewater. Naar aanleiding van deze rapporten is tijdens een expertmeeting
een prioritering vastgesteld waarin bodemsanering en ontgrondingen hoog eindigden (deel 1, p. 5).
Dat raakt rechtstreeks aan de Omgevingswet.
In het rapport worden risicofactoren (voor de opsporing) gerelateerd aan maatschappelijkbestuurlijke ontwikkelingen benoemd. Vier aspecten worden daarbij besproken: 1. Toezicht wordt in
toenemende mate overgelaten aan de markt; 2. Handhaving sluit niet aan bij het grensoverschrijdend karakter van milieucriminaliteit; 3. Onafhankelijkheid van toezicht is niet gegarandeerd; 4. Organisatorische problemen (p. 15). Die analyse sluit aan bij de analyse die in de Strategienota 20122015 van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie te vinden is: ‘Toezichtstaken zijn de
laatste jaren overgeheveld van de overheid naar de markt. (..) Via het zogenoemde systeemtoezicht
is de overheid de toezichthouder op de toezichthouder. De praktijk leert echter dat bedrijven niet
214
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Vgl. ook Willekens, die als keerzijde van de bestuurlijke boete ziet ‘dat wij als politie onbevoegd verklaard zouden
worden. Er lag een advies vanuit het korpsbeheer van de politie. Toen hebben wij gezegd dat het niet handig is, want
als je als politieman buiten op straat komt, dan wil je wel kunnen optreden. Het moet of zo zijn dat wij voor de bestuurlijke boete bevoegd verklaard worden, of wij moeten zorgen dat in het bonnenboekje van de diender dezelfde
feiten voor dezelfde prijs staan’ (W 4.5).
In het voorstel van Omgevingswet is wel een bevoegdheid tot het binnentreden van woningen opgenomen die in het
besluit tot aanwijzing van de toezichthoudend ambtenaar kan worden toegekend (Kamerstukken II 2013/14, 33 962,
nr. 4, p. 130-131, 134). Dat veel respondenten bij de Omgevingswet aan de beschikbaarheid van strafvorderlijke bevoegdheden hechten, kan worden afgeleid uit de antwoorden op vraag 5.5.
Publicatie van IPOL, onderdeel van het KLPD, Zoetermeer 2012.
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altijd op feitelijke gedragingen worden gecontroleerd, maar op formele interne kwaliteitssystemen.
Overtredingen worden niet altijd gedetecteerd. Soms blijkt zelfs dat certificerende instellingen waarborgen afgeven aan bedrijven die de wet overtreden of dat het plegen van overtredingen niet leidt
tot het intrekken of schorsen van certificaten. Het toezicht door de overheid vindt grotendeels op
papier plaats. Achter de papieren werkelijkheid wordt in sommige gevallen juist een gebrekkige veiligheidscultuur vastgesteld’ (p. 9). ‘Deregulering en liberalisering van de handel dragen ertoe bij dat
bedrijven internationaal samenwerken en dat productie-, handels- en afvalketens over territoriale
grenzen zijn georganiseerd. Door gebrekkige internationale samenwerking, sturing en informatiedeling en langs nationale grenzen georganiseerde handhaving is de pakkans klein’ (p. 10).217
In deze probleemanalyses wordt de aandacht gevraagd voor het grensoverschrijdend karakter
van milieucriminaliteit. Dat wijst op het belang van een ander onderdeel van het strafrechtelijk kader: de rechtshulpinstrumenten. Al kan daar onmiddellijk bij worden aangetekend dat deze rechtshulpinstrumenten in de dagelijkse praktijk van veel bestuursorganen die op het terrein van het omgevingsrecht werkzaam zijn weinig relevant zijn. Algera zegt daarover: ‘Normen binnen het omgevingsrecht hebben vaak betrekking op de fysieke werkelijkheid, maar het is natuurlijk wel zo dat als
er een samenwerking met het buitenland nodig is, dan hebben wij vaak niet de positie om dat te
regelen. Om welke buitenlandse autoriteit gaat het, welke informatie kunnen we krijgen. Het is een
vraag voor de toekomst of wij bijvoorbeeld via de Regionale Informatie en Expertise Centra, waar
zowel het bestuur, het Openbaar Ministerie als de fiscus in zit, wel die informatie kunnen krijgen. Tot
nu toe is het zo dat als je in die sfeer zit, dan zeg je al heel gauw ‘justitie help, want hiervoor moet je
niet bij ons zijn’’ (A 5.6). Voor Willekens daarentegen vormt het internationale aspect een belangrijk
onderdeel van zijn werkzaamheden; hij zit in het Europese milieu-opsporingsnetwerk (W 5.6 en W 0).
Van belang is daarnaast de analyse van ontwikkelingen in het toezicht die in beide rapporten te vinden is. Die ontwikkelingen komen ook in de interviews aan de orde. Van Schie stelt de ‘vraag hoe we
zorgen dat we een normenstelsel opbouwen. Dat is een vraag die heel belangrijk is. Je kunt die normen namelijk ook in een proces opbouwen. Daar zou je ook bestuurlijke handhaving op kunnen plegen. Daarmee bedoel ik dat je zegt: ‘binnen deze vergunning moet je in ieder geval in het systeem
een aantal dingen geregeld hebben’. Je moet bijvoorbeeld altijd zorgen dat er ‘checks and balances’
zijn in hoe er geacteerd wordt. Dus je kunt het hebben over de norm van de dijk of over hoe het beheer op de dijk moet zijn’. Bij een keuze voor het laatste gaat het vooral om het ‘veiligheidsmanagementsysteem. Want je kunt ook kijken naar of de rij- en rusttijden worden bewaakt, of je kunt kijken
of het bedrijf een systeem heeft waarop het kan zien of de chauffeurs die rij- en rusttijden overtreden’ (S 5d).
Maas-Cooymans stelt de keerzijde van ontwikkelingen in het toezicht aan de orde: ‘Op het
punt van consequent optreden spreek ik echt vooral uit ervaring en dan moet ik constateren dat er
geen sprake is van rechtsgelijkheid. Wat wij merken, is dat er steeds meer gewerkt wordt met zwarte
lijsten. Wanneer een bedrijf op een zwarte lijst staat, dan krijgt het verscherpte aandacht. Enkel het
feit dat je verscherpte aandacht krijgt op basis van je bewezen gedrag in het verleden, dat begrijp ik
nog wel. Alleen de focus is meer en meer op de lijst van notoire overtreders, of mensen die er een
potje van maken, maar heb je die bedrijven wel echt allemaal in het vizier en is het systeem er op
berekend zo te werken nu wij merken dat vergelijkbare bedrijven, min of meer toevallig of door
‘handige’ communicatie de dans ontspringen. De aandacht voor onderzoek naar hoe het staat met
217

Zie nog uitgebreider de Strategische blik op Milieucriminaliteit, Functioneel Parket 2012.
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bedrijven die niet op dat lijstje staan is minder. Wat ik ook lastig vind in het kader van rechtsgelijkheid is dat er ook een grote wens is, merken wij, om overtreders een naam te geven. Dus wat je hier
ziet is dat er dan lasten komen en helemaal onderaan de pagina wordt in een klein regeltje, in een
ondertekst, een typering opgenomen en dan krijgt het bedrijf het keurmerk ‘calculerend’ of ‘reactief’. Het is gemakkelijk om op de lijst te komen maar aanzienlijk moeilijker voor bedrijven om dat
etiket weer kwijt te raken, en daarbij speelt dan de vraag waarom bepaalde bedrijven nooit in die
lijstjes voorkomen’ (M/V 1.2).
Bij dat in beeld komen van bedrijven die bij bestuursrechtelijke handhaving onder de radar
blijven kan strafvorderlijke opsporing mogelijk een rol vervullen. Willekens ziet als zwak punt van
bestuurlijke handhaving ‘dat het vaak inrichtinggebonden gebeurt. Het grote verschil met hoe wij er
naar kijken, is dat wij niet alleen de verticale verbanden maar ook de horizontale verbanden willen
zien. Een voorbeeld is dat een bedrijf gaat starten en daarvoor een vergunning krijgt met een voorwaarde erin. Vervolgens komt de toezichthouder en die kijkt naar de voorwaarden in de vergunning,
en of daaraan wordt voldaan. (..) Dat noem ik het verticale toezicht. (..) Maar waar nog nooit echt
goed naar gekeken is, dat is naar de horizontale verbanden. Er zijn heel veel bedrijven die verbinding
met elkaar hebben. Het kan gaan om bedrijven met vestigingen op meerdere locaties en om financiele verbindingen via allerlei rechtsconstructies. Maar het gaat ook om transportverbindingen, om afen aanvoer van spullen, in binnen en buitenland. Die horizontale verbanden van acteurs in bedrijven,
die komen nauwelijks aan de orde in het verticale toezicht’ (W 1b). Dat soort verbanden kan in de
opsporing boven tafel komen.
5.3

Strafbaar handelen van overheidsorganen

Specifiek in relatie tot het omgevingsrecht pleit ook de mogelijkheid van handelen in strijd met op
hen toepasselijke voorschriften door overheidsorganen voor strafbaarstelling.218 De jurisprudentie
die betrekking heeft op strafbaar handelen van overheidsorganen ziet voor een zeer groot deel op
feiten in de sfeer van het omgevingsrecht. Te denken valt alleen al aan de casus van het Pikmeerarrest en de casus van het Volkelarrest. Op zichzelf kan ook een bestuurlijke boete worden opgelegd
aan overheidsorganen. Maar het ligt niet in de rede dat bestuursorganen zichzelf effectief straffen.
En het staat ook niet buiten twijfel dat zij andere bestuursorganen altijd op dezelfde voet zullen straffen als burgers die hetzelfde strafbare feit begaan. Algera signaleert dat bij bestuurlijke handhaving
jegens gemeenten in het verleden bij de inning van dwangsommen ‘nogal eens water bij de wijn
werd gedaan’ (A 1.2). Een terugtredende strafrechtelijke handhaving is geen waarborg dat bestuursorganen die de wet overtreden in sterkere mate zullen worden aangepakt. De toegevoegde waarde
van strafrechtelijke handhaving kan ook in dit opzicht moeilijk worden gemist.219
5.4

Justitiële documentatie

Een overweging die voor strafbaarstelling kan pleiten, is ten slotte de omstandigheid dat veroordelingen door de strafrechter alsmede strafbeschikkingen (behoudens enkele uitzonderingen) in de
justitiële documentatie worden opgenomen. Registratie van opgelegde boetes in dit register is om
218
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Vgl. ook de Landelijke handhavingstrategie (hoofdstuk 3, par. 7.1).
Vgl. in dit verband ook het wetsvoorstel dat de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen
en hun leidinggevers wil opheffen (Kamerstukken 2005/06 e.v, 30 538). De corrigerende werking van het strafrecht
kan ook een rol spelen in gevallen waarin ‘de bestuurlijke handhaving wordt gekenmerkt door onwilligheid’ (zie Hendriks 2010, p. 7, onder verwijzing naar Van de Bunt 1989, p. 28). Zie ook Blomberg 2000, p. 502, die meent dat ‘het
tweesporenkarakter van de milieurechtshandhaving tevens een waarborg tegen te soepele handhaving vormt.’
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verschillende redenen van belang. In de eerste plaats is recidive op zichzelf al een factor die tot het
opleggen van een hogere of andere straf kan leiden. Daarnaast kan de registratie betrokken worden
bij inschattingen van de normadressaat die de handhaver op grond van de Landelijke handhavingstrategie dient te maken. Uit de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens vloeit voort dat aan
lichamen of personen aan wie krachtens art. 257ba Sv de bevoegdheid is toegekend een bestuurlijke
strafbeschikking uit te vaardigen, ten behoeve van de uitoefening van die bevoegdheid de justitiële
gegevens worden verstrekt ‘met betrekking tot de delicten waarop hun bevoegdheid betrekking
heeft’ (art. 8 lid 3, vgl. ook art. 39e lid 1). Die justitiële documentatie kan maken dat de betrokkene
als opportunistisch en calculerend handelend wordt ingeschat of zelfs als bewust en structureel de
regels overtredend. Het ontbreken van justitiële documentatie kan bijdragen aan de conclusie dat de
normadressaat goedwillend is en geneigd is de regels te volgen.
Nu is het zeker niet zo dat enkel strafrechtelijke boetes geregistreerd worden of kunnen worden. Ook bestuursorganen leggen in veel gevallen documentaties aan.220 En tussen die documentaties kunnen koppelingen worden gemaakt. Het kan echter een meerwaarde hebben, op een terrein
waar zoveel bestuursorganen met handhavende taken belast zijn, om de documentatie zo in te richten dat bestuursorganen in dat systeem participeren. Een ruime strafbaarstelling van gedragingen in
strijd met voorschriften van omgevingsrecht gekoppeld aan een registratieplicht van straffen van een
zekere ernst die in (bestuurlijke) strafbeschikkingen zijn opgenomen kan dat bewerkstelligen.221

6

Argumenten voor de bestuurlijke boete

6.1

Inleiding

Uit het voorgaande volgt dat veel te zeggen valt voor een ruime strafbaarstelling van gedragingen die
in strijd zijn met voorschriften gesteld bij of krachtens de Omgevingswet. De volgende vraag is of en
zo ja welke plaats er bij die keuze is voor de bestuurlijke boete.222
De Memorie van Toelichting bij de Omgevingswet zegt omtrent de eventuele invoering van de
bestuurlijke boete het volgende: ‘Van oudsher worden punitieve sancties in het kader van het strafrecht opgelegd, vooral via de Wet op de economische delicten. In delen van het omgevingsrecht
heeft daarnaast de bestuurlijke boete als bestuursrechtelijke punitieve sanctie (lik op stukinstrument) zijn intrede gedaan. Het voornemen van de regering is om in de Omgevingswet een regeling op te nemen die het gebruik van de bestuurlijke boete in het bredere omgevingsrecht mogelijk
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Vgl. in dit verband nog wel De Rijck: ‘We hebben in ons veld ook te maken met wetgeving, zoals de Gewasbeschermingsmiddelenwet, waarin staat dat na drie bestuurlijke boetes het strafrecht aan zet is. Dan wordt dus uitdrukkelijk
rekening gehouden met de bestuurlijke boetes. Het gebeurt echter niet altijd. Dan lijkt het dossier over een first offender te gaan, maar dat is dan niet zo. De meeste bestuursorganen hebben daar ook geen traditie mee. Wij wel,
want wij kijken gewoon in wat in de wandeling het strafblad heet en die is onderdeel van elk strafdossier. Daarmee is
trouwens het hele justitiële verleden van een verdachte te zien, terwijl een bestuursorgaan de recidive alleen maar
kan zien voor het eigen terrein’ (R 4.6).
Als de nadelen van registratie in nader bepaalde gevallen zwaarder wegen dan de voordelen, kan vanzelfsprekend
een uitzondering worden gemaakt. Van een andere afweging van het belang van registratie blijkt bijvoorbeeld bij fiscale strafbeschikkingen, uitgevaardigd krachtens art. 76 Awr dan wel art. 10:15 Douanewet. Dat zijn slechts justitiële
gegevens als zij ter zake van misdrijven zijn uitgevaardigd. En strafbeschikkingen uitgevaardigd op grond van de artikelen 257b en 257ba worden ook niet als justitiële gegevens aangemerkt indien zij met betrekking tot overtredingen
zijn uitgevaardigd en de geldboete minder dan 100 euro bedraagt (vgl. art. 5 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens).
Dit lijkt ook de benadering te zijn geweest bij het voorstel van Wet natuurbescherming: naast een ruime strafbaarstelling in de WED (art. 10.13) is op een beperkt terrein een bestuurlijke boete geïntroduceerd (art. 7.6; vgl. Kamerstukken II 2011/12, 33 348, p. 204-205).
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maakt. (…) Er zou voor gekozen kunnen worden om voor de volle breedte van de Omgevingswet de
bestuurlijke boete te gaan toepassen. Daarmee dient zich wel de vraag aan hoe de toepassing van de
bestuurlijke boete zich verhoudt tot de strafrechtelijke handhaving. Deze vraag speelt op twee niveaus. Op het niveau van de wetgeving: welke overtredingen worden (via de Wet op de economische
delicten of op een andere manier) strafbaar gesteld en welke niet (en zijn dus alleen bestuursrechtelijk handhaafbaar, bij voorbeeld door oplegging van de bestuurlijke boete)? En op het niveau van
toepassing van de wet in die gevallen waarin op dezelfde overtreding zowel een strafrechtelijke sanctie als een bestuurlijke boete kan volgen. Een belangrijk complicerend gegeven in dit verband is dat
binnen het omgevingsrecht zeer veel overtredingen, waaronder ook overtredingen van geringe ernst,
strafbaar zijn gesteld (aangemerkt als economisch delict). Uit de verkenning Implementatie Omgevingswet komt naar voren dat de uitvoeringspraktijk worstelt met de punitieve handhaving en de
verschillende manieren waarop daarmee in de diverse domeinen wordt omgegaan. Tegen deze achtergrond wordt het wenselijk gevonden om in het kader van de stelselherziening omgevingsrecht te
komen tot een eenduidige, overzichtelijke en efficiënte opzet en inrichting van de punitieve handhaving. De eerste stap is om te bezien of het mogelijk is om op wetsniveau tot een heldere en werkbare
afbakening te komen van de inzet van strafrechtelijke handhaving en van bestuursrechtelijke punitieve handhaving. Voor zover er op basis van noodzaak voor de handhaving en of wetgevingstechniek
overlap onvermijdelijk is, zal er tussen bestuur en openbaar ministerie in de praktijk een goede afstemming moeten plaatsvinden, bij voorbeeld door gebruikmaking van een gezamenlijke handhavingsstrategie’.223
Deze passage benoemt daarmee twee mogelijke toepassingen van de bestuurlijke boete: naast
het strafrecht (met afstemming in de praktijk) en in plaats van het strafrecht. Beide mogelijkheden
zullen in de volgende paragraaf worden verkend. Het is daarbij evenwel van belang in deze paragraaf
eerst helder te krijgen welke doelstellingen de wetgever met invoering van de bestuurlijke boete na
zou willen streven.
6.2

Normering van de hoogte en het opleggen van de boete

In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat een keus voor de bestuurlijke boete in de eerste plaats kan
zijn ingegeven door de wens het opleggen van de boete dan wel de hoogte van de boete nader te
normeren. Het spreekt niet vanzelf dat die wens ook in deze context een rol speelt. Op het terrein
van de SZW-wetgeving bestond onvrede met de hoogte van de boetes die bij een strafrechtelijke
vervolging werden opgelegd. Dat heeft geleid tot een nadere normering van de hoogte van deze
boetes in de context van de bestuurlijke boete, die betrekkelijk recent nog is aangescherpt.224 Maar
deze strakke normering, waarin het benadelingsbedrag centraal staat, hangt samen met de eenvormigheid van de onderliggende regelgeving. De normering die bij en krachtens de Omgevingswet
wordt vastgesteld is veel complexer en de situaties waarop deze normering van toepassing zal zijn,
kunnen sterk verschillen. Ook een strakke normering van de gevallen waarin beboeting in de rede
ligt, is tegen deze achtergrond minder eenvoudig.
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Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 244. Deze passage is in de plaats gekomen van een voorstel tot invoering
van de bestuurlijke boete in de Omgevingswet. Dat voorstel is naar aanleiding van het advies van de Raad van State
uit het voorstel gehaald (Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 4, p. 128-129, 133).
Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving, Stb. 2012, 462. Zie in verband met deze normering
ook het Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving, Stb. 2012, 484 en het Besluit van de minister van SZW tot vaststelling van de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving (Stcrt. nr. 24962,
11 december 2012).
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Daar komt bij dat op het terrein van het omgevingsrecht en aanpalend ordeningsrecht via het strafrecht al wel een normering van de boetehoogte tot stand is gekomen voor een aantal overtredingen
waarbij dat mogelijk is, in het Besluit OM-afdoening en de Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten en de bijbehorende feitenlijst.225 Dat model, dat het bestuur ook de
mogelijkheid biedt tot het opleggen van boetes, zou ook kunnen worden uitgebreid.
6.3

Andere argumenten

In het tweede hoofdstuk werd aangegeven dat ook een gebrek aan capaciteit of deskundigheid binnen het Openbaar Ministerie een argument kan zijn voor het mogelijk maken van het opleggen van
bestuurlijke boetes. Dat argument heeft in het verleden bij de NMa en de handhaving van de mededingingswetgeving een belangrijke rol gespeeld, maar recentelijk bijvoorbeeld ook bij het voorstel
van Wet Natuurbescherming.226 Maar ook op dit punt is de situatie in het omgevingsrecht een andere. Met het Functioneel Parket heeft het Openbaar Ministerie geïnvesteerd in deskundigheid en capaciteit op het terrein van de milieucriminaliteit. Die capaciteit is beperkt, maar het Openbaar Ministerie claimt ook niet een alleenrecht op handhaving. In de Strategienota 2012-2015 wordt opgemerkt: ‘Als gevolg van de sterke fragmentatie aan de bestuurlijke kant konden op het milieuterrein
vooralsnog geen afspraken over een rolverdeling worden gemaakt. In het Programma Uitvoeren met
Ambitie, gericht op een versterking van de milieuhandhavingsstructuur, is voorzien dat in de komende periode afspraken tussen het bestuur en het Openbaar Ministerie worden gemaakt over een rolverdeling, afstemming en samenwerking’ (p. 18). Tegen deze achtergrond spreekt het niet vanzelf
dat de wens tot invoering van een bestuurlijke boete in het Omgevingsrecht berust op het argument
van deskundigheid en capaciteit.227 Daarbij kan wel worden aangetekend dat het Openbaar Ministerie tot op heden vooral deskundigheid en ervaring heeft opgebouwd op het terrein van de milieucriminaliteit, en niet of in veel mindere mate op andere onderdelen van het omgevingsrecht.
Ook het derde argument dat in het vorige hoofdstuk genoemd werd, het financiële argument,
wordt in de Memorie van Toelichting niet genoemd. Maar het is een aspect waarvan de relevantie,
bij de huidige inrichting van de punitieve handhaving, moeilijk kan worden genegeerd.228 Het is voor
lagere bestuursorganen een relevant gegeven of de ambtenaren die bij de uitoefening van toezicht
op onregelmatigheden stuiten een bestuurlijke boete mogen opleggen die aan het bestuursorgaan
ten goede komt, of een bestuurlijke strafbeschikking waarvan de opbrengsten aan de Staat ten goede komen. En de Omgevingswet deelt veel taken toe aan lagere overheden, in het bijzonder de gemeente (vgl. art. 2.3).
De geciteerde passage uit de Memorie van Toelichting refereert ten slotte nog kort aan de
bestuurlijke boete als lik op stuk-instrument, al is niet helemaal duidelijk of die kwalificatie als argument bedoeld is. Een verschil tussen de bestuurlijke boete en de bestuurlijke strafbeschikking is, dat
de tenuitvoerlegging van de strafbeschikking in het geval verzet wordt ingesteld, niet plaatsvindt dan
nadat de strafrechter dat verzet heeft behandeld.
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In werking getreden per 1 januari 2014 (zie www.om.nl). Zie over de voorganger daarvan, de bestuurlijke transactie,
Blomberg 2007, p. 194, die spreekt van ‘een mooi voorbeeld van handhaving waarbij bestuur en justitie het (structureel) gezamenlijk moeten doen.’
Bröring e.a. 2012, p. 156-157; zie ook Kamerstukken II 2012/13, 33 622, nr. 3, p. 17. Zie voor het voorstel van Wet
Natuurbescherming Kamerstukken II 2011/12, 33 348, nr. 3, p. 204-205.
Al geldt op het punt van capaciteit wel dat in Faure en Visser 2013 nog gesteld werd ‘dat het Nederlandse handhavingsmodel alleen een beperkt antwoord via de strafrechtelijke handhaving biedt’ (p. 196).
Vgl. ook het advies van de Raad van State bij het oorspronkelijke voorstel om de bestuurlijke boete over de volle
breedte van de Omgevingswet in te voeren (Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 4, p. 128).
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6.4

Interviews

Eerder werd al aangegeven dat er door de respondenten verschillend wordt gedacht over de vraag of
er in de wet een grens moet worden aangebracht tussen strafrecht en bestuurlijke boete, en zo ja
hoe deze moet worden vormgegeven (par. 4.2). Ook over de argumenten die in zijn algemeenheid of
specifiek op het terrein van de Omgevingswet voor de bestuurlijke boete pleiten, leven bij de respondenten die voordelen van de bestuurlijke boete noemen verschillende gedachten. Jansen ziet als
aantrekkelijke punten van de bestuurlijke boete ‘de beleidsgevoeligheid van het sanctieinstrument
en het systeem dat je de boete meteen oplegt en daarna een procedure voert, het systeem dat iemand vrijelijk kan procederen over sancties waar iemand het niet mee eens is. Dat laatste kan op dit
moment niet in het strafrecht met een strafbeschikking (..). En voorts, het vakinhoudelijke, het specialisme, want het Openbaar Ministerie of het strafrecht kan dat niet op alle terreinen goed organiseren’ (J 4.1.2).
Algera ziet als argument voor de bestuurlijke boete ‘dat het voor het bestuur heel aardig is, dat
wanneer ze verantwoordelijk is voor het nalevingsgedrag van een aantal burgers of bedrijven, dat ze
zelf alle vrijheid heeft om een eigen vervolgingsbeleid te formuleren wanneer iets binnen het domein
van het bestuur valt. Maar het is vervelend, en dat zien we ook bij de bestuurlijke strafbeschikking,
om aan de leiband van Justitie te lopen. Dat er wordt gezegd: ‘je mag dat wel doen, maar wij bepalen
het vervolgingsbeleid’, dat werkt minder goed’ (A 4.5). Algera meent dat de bestuurlijke boete vooral
moet worden ‘ingezet in domeinen waar specifieke deskundigheid nodig is en daarnaast de strafrechtelijke deskundigheid’ (A 4.1). Voor Berghuis lijkt het capaciteitsargument van belang; hij geeft
aan dat het ‘niet allemaal ook in het strafrecht zou moeten komen’ (B 3). Berghuis noemt ook nog de
‘opschortende werking’, maar ziet op dat punt niet veel verschil met de strafbeschikking (B 4.1.2).
Harteveld noemt de ‘snelheid en efficiency’ van de bestuurlijke boete (H 4.1.2) en ook De Rijck ziet
de snelheid als belangrijk voordeel (R 4.1.2). De Moor – Van Vugt denkt dat het aantrekkelijke van de
bestuurlijke boete ‘zit in het karakter van lik-op-stuk, alhoewel dat misschien nu met de strafbeschikking ook wel mogelijk is. Daarnaast zit het in het ingewikkelde karakter van de strafrechtelijke procedure, waarbij aan veel formaliteiten moet worden voldaan en er veel stappen moeten worden genomen’ (Mo 4.1.2).
Een aantal van deze argumenten komt, mede in het licht van hetgeen in het voorgaande
hoofdstuk overwogen is, minder zwaarwegend voor in de afweging met de (bestuurlijke) strafbeschikking. Het lik-op –stuk karakter en de snelheid van de bestuurlijke boete, verschillen niet wezenlijk van de (bestuurlijke) strafbeschikking. Dat wordt ook door de respondenten die dit argument
noemen onderkend. Dat ligt anders met het argument van de deskundigheid. Tegelijk is er aanleiding
om dat argument op het terrein van het omgevingsrecht met enige omzichtigheid te benaderen, zo
werd in het tweede hoofdstuk al aangegeven. De betreffende respondenten stellen voorts niet dat
het Functioneel parket niet voldoende deskundig is om strafzaken op het terrein van het omgevingsrecht te behandelen; zij bepleiten ook niet om het strafrecht geen rol meer te laten spelen op het
terrein van het omgevingsrecht. Daarmee is gegeven dat het Openbaar Ministerie zijn deskundigheid
op dit terrein op peil zal moeten houden.
Op de keper beschouwd lijkt vooral het argument dat Algera het eerst noemt van belang in
verband met de worsteling met de punitieve handhaving in de uitvoeringspraktijk waar de memorie
van toelichting over spreekt. De bestuurlijke boete kan de bestuursorganen die er over beschikken
een grotere zelfstandigheid in het kader van de punitieve handhaving bieden; groter dan thans in het
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kader van de bestuurlijke strafbeschikking bestaat. Op dat argument wordt in de volgende paragraaf
nog nader ingegaan.

7

Coherentie in de rechtshandhaving en de eigen verantwoordelijkheid van bestuursorganen

7.1

Inleiding

De laatste argumenten die in het tweede hoofdstuk genoemd zijn, betreffen de rechtseenheid en
coherentie in de rechtshandhaving enerzijds en de eigen verantwoordelijkheid van bestuursorganen
anderzijds. De afweging van beide argumenten is in dat hoofdstuk voor twee situaties gespecificeerd.
De eerste betreft de situatie waarin verschillende bestuursorganen bij de handhaving betrokken zijn.
Als plaatselijke verschillen ongewenst zijn, is dat een contra-indicatie tegen bestuurlijke handhaving
door decentrale overheden, zo werd uit de notitie uit 2005 afgeleid. De tweede situatie betreft duale
handhaving. Van die situatie werd gesteld dat zij risico’s bevat voor de rechtseenheid en coherentie
in de rechtshandhaving; tegelijk kan ook de eigen verantwoordelijkheid van bestuursorganen voor
de handhaving in deze situatie maar in beperkte mate worden gerealiseerd. Voorgesteld werd om in
situaties van duale handhaving onderscheid te maken tussen de hoogte van de boete, als het aspect
dat primair het Openbaar Ministerie raakt, en het opleggen van de boete, als het aspect dat primair
de eigen verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan raakt. En aangegeven werd dat het in lijn
daarmee in de rede ligt om de ‘goede en dwingende redenen’ voor een situatie van duale handhaving vooral aanwezig te achten als een toereikend niveau van handhaving in het strafrecht niet te
realiseren is, ook niet via de (bestuurlijke) strafbeschikking (Hoofdstuk 2, par. 7.3).
Bij de Omgevingswet doet zich bij uitstek de situatie voor dat veel verschillende bestuursorganen bij de handhaving zijn betrokken. Het Functioneel Parket gaf op het (bredere) terrein van de
milieucriminaliteit eerder aan dat de handhaving wordt gecompliceerd doordat ‘in Nederland buitengewoon veel handhavende diensten betrokken zijn zoals de ruim vierhonderd gemeenten en provincies en meerdere ministeries, toezichthouders, opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie’.229 Er zijn op dat punt nieuwe ontwikkelingen (waarover nader in het volgende hoofdstuk). Maar
die doen er niet aan af dat voor de afzienbare termijn een situatie blijft bestaan waarin vele bestuursorganen en diensten bij de handhaving van de Omgevingswet betrokken zijn. Hoofdstuk 2 van
de Omgevingswet illustreert dat, met een toedeling van taken aan gemeente, provincie, waterschappen en Rijk, en met een afdeling inzake instructieregels waarmee een hogere overheid een lagere
bindt bij het uitoefenen van zijn taken (2.5). Zo bezien blijft de inrichting van het handhavingsveld
een contra-indicatie tegen de bestuurlijke boete.
Voorts zijn er, zo is in het voorgaande aangegeven, argumenten om ruime strafbaarstellingen
in de WED te realiseren. Indien die argumenten gedeeld worden, zal bij een introductie van de bestuurlijke boete op hetzelfde terrein een situatie van duale handhaving ontstaan. Dat zou er toe kunnen leiden dat één en hetzelfde feit bij constatering door de politie via de strafrechtelijke weg wordt
afgedaan, en bij constatering door een ambtenaar van het bestuursorgaan dat tot het opleggen van
een bestuurlijke boete bevoegd is, via de bestuursrechtelijke weg. En in situaties waarin dubbele
opsporing niet aan de orde is, kunnen complicaties rijzen door dubbele vervolgingsbevoegdheden
(strafrechtelijk en bestuursrechtelijk) die niet adequaat op elkaar zijn afgestemd. Beide doublures
229

Strategische blik op Milieucriminaliteit, p. 4.
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komen met het oog op rechtseenheid en coherentie van rechtshandhaving onwenselijk voor.230 Duale
handhaving zou ook slecht passen bij de gedachte achter de Omgevingswet. Dat is de gedachte van
integratie; aan de verbrokkeling van het omgevingsrecht wordt een eind gemaakt.231 Daarbij past een
keuze voor een geïntegreerde punitieve handhaving.
De bestuurlijke boete behoeft echter niet per definitie over de hele breedte van de Omgevingswet te
worden ingevoerd. Zij kan ook een optie zijn op een specifiek terrein, waar ook de ernstigste normschendingen met een boete adequaat bestraft kunnen worden en strafbaarstelling ook om andere
redenen niet aangewezen is. En waar het opleggen van een bestuurlijke boete ofwel aan slechts één
bestuursorgaan kan worden toevertrouwd, ofwel de handhaving zo strak genormeerd kan worden
dat ook bij een veelheid aan betrokken bestuursorganen de rechtsgelijkheid geen gevaar loopt.
Het voert te ver, en is met het oog op de te maken keuzes naar ons oordeel ook niet noodzakelijk, om in het kader van dit onderzoek alle normenstelsels die thans en in de toekomst onder de
Omgevingswet kunnen worden gebracht, met dat oog door te lopen. Wel worden bij wijze van illustratie van de te maken afwegingen drie normenstelsels nader onder de loep genomen. Het eerste
betreft de bestuurlijke boete zoals deze bij inwerkingtreding van de Wijziging van de Woningwet in
verband met het versterken van het handhavingsinstrumentarium per 1 januari zal worden ingevoerd.232 Uit het Nader rapport kan worden afgeleid dat de gedachte om in de Omgevingswet een
brede bestuurlijke boete in te voeren rechtstreeks met de ingevolge deze wet in te voeren bestuurlijke boete samenhangt.233 Het tweede betreft de bestuurlijke boete die de Nederlandse emissieautoriteit kan opleggen; een in de Wet milieubeheer gesitueerde bestuurlijke boete .234 Het derde betreft
de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.
7.2

De bestuurlijke boete in de Woningwet

Het nieuwe art. 92a van de Woningwet maakt het mogelijk dat het bevoegd gezag een bestuurlijke
boete oplegt ter zake van een overtreding van het verbod van artikel 1b Woningwet. Dat artikel bevat een verbod op (1) het bouwen van een bouwwerk dat niet voldoet aan daarop ingevolge deze
wet van toepassing zijnde voorschriften; (2) het een bestaand bouwwerk in een staat brengen, laten
komen of houden die niet voldoet aan daarop ingevolge deze wet van toepassing zijnde voorschriften; (3) het een bouwwerk, open erf of terrein gebruiken of laten gebruiken anders dan in overeen230
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Vgl. in dit verband art. 7.6 van het voorstel van Wet Natuurbescherming (Kamerstukken II 2011/12, 33 348). Wat de
punitieve handhaving betreft is strafbaarstelling in deze wet de hoofdregel; dit artikel introduceert in aanvulling daarop een bestuurlijke boete voor enkele specifieke verplichtingen. Dat noodzaakt tot het op wetsniveau normeren van
een overlegplicht met het OM en tot het vormgeven van een voorrangsregeling in relatie tot de bestuurlijke strafbeschikking. Deze voorrangsregeling is in het wetsvoorstel gekomen naar aanleiding van opmerkingen in het advies van
de Raad van State, maar komt aan de strekking daarvan (waarom zijn beide bevoegdheden nodig?) slechts ten dele
tegemoet (Kamerstukken II 2011/12, 33 348, nr. 4, p. 49-50, 54; zie ook de MvT, p. 204-205).
Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 6.
Wet van 4 juni 2014 tot wijziging van de Woningwet in verband met het versterken van het handhavingsinstrumentarium, Stb. 249; inwerkingtredingsbesluit Stb. 341.
Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 4, p. 128.
De Raad van State situeert deze in het omgevingsrecht (vgl. Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 4, p. 128). Het lijkt
er evenwel niet op dat deze regeling in de Omgevingswet terecht zal komen: hoofdstuk 16 van de Wet milieubeheer,
dat de handel in emissierecht betreft, blijft in de Wet milieubeheer; hoofdstuk 18 volgens de Memorie van Toelichting
bij het voorstel van Omgevingswet overigens niet (Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 316; zie ook par. 7.4).
Dat doet evenwel niet af aan de relevantie van het voorbeeld als illustratie van te maken afwegingen. Wetten die
deels in de Omgevingswet geïntegreerd worden kennen op andere terreinen wel bestuurlijke boetes; vgl. de Gaswet
(art. 60ad); de Electriciteitswet (art. 77i); de Spoorwegwet (art. 77); Wet lokaal spoor (art. 44); Wet Luchtvaart (art.
11.16; 11.22-23). Vgl. Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 311-320.
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stemming met daarop ingevolge deze wet van toepassing zijnde voorschriften; (4) het in stand laten
van een bouwwerk voor zover bij het bouwen daarvan niet voldaan is aan daarop ingevolge deze wet
van toepassing zijnde voorschriften. En ten slotte (5) is ook het slopen verboden voor zover niet voldaan is aan daaraan gestelde voorschriften. Deze bestuurlijke boete kan echter alleen worden opgelegd ‘indien de overtreder minder dan twee jaar voorafgaande aan die overtreding een overtreding
van artikel 1b heeft begaan’. De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste het bedrag dat is vastgesteld voor de derde categorie, in art. 23 Sr. En als de overtreding gepaard gaat met een bedreiging
van de leefbaarheid of een gevaar voor de gezondheid of veiligheid kan het bevoegd gezag de bestuurlijke boete verhogen tot ten hoogste het bedrag dat is vastgesteld voor de vierde categorie.
Bepaald is ten slotte dat bij algemene maatregel van bestuur nadere voorschriften kunnen worden
gegeven over de hoogte van de bestuurlijke boete. Deze bestuurlijke boete creëert een situatie van
duale handhaving. Artikel 1b van de Woningwet is ook in art. 1a, categorie 2 van de WED opgenomen.
De memorie van toelichting is niet heel helder over de redenen waarom deze bestuurlijke boete wordt ingevoerd. In paragraaf 6.4 wordt gesteld dat de keuze voor de bestuurlijke boete mede
gemaakt is aan de hand van de kabinetsnota over sanctiestelsels. Maar die nota is juist zeer aarzelend over situaties van duale handhaving; daarvoor moeten ‘goede en dwingende redenen’ bestaan.
Dat vermeldt de Memorie van Toelichting niet. Vervolgens wordt het een en ander gezegd over het
criterium van de open en besloten context en over aard en ernst van de overtreding, maar dat verheldert niet veel; vooral niet omdat het wetsvoorstel juist meebrengt dat er feitelijk niet langer een
keus wordt gemaakt tussen strafrecht en bestuursrecht. Het komt, zo zal duidelijk zijn, vooral aan op
de argumenten die moeten rechtvaardigen dat de bestuurlijke boete naast het strafrecht ingevoerd
wordt. En dan valt op dat niet een volledig beeld wordt geschetst van het strafrecht: ‘Het Openbaar
Ministerie zal over het algemeen niet overgaan tot vervolging van zaken die niet zwaarwichtig zijn.
Indien geen sprake is van gevaar voor veiligheid of gezondheid zullen de overtredingen meestal geen
prioriteit hebben bij het Openbaar Ministerie’ (MvT, p. 15). Daarmee wordt voorbijgegaan aan de
mogelijkheden die de (bestuurlijke) strafbeschikking biedt. Bij de bestuurlijke strafbeschikking neemt
het bestuursorgaan de vervolgingsbeslissing. Iets eerder wordt gesteld: ‘Deze overtredingen lenen
zich goed voor een lik-op-stuk-sanctionering door het bestuursorgaan omdat een herstelsanctie in
die gevallen minder effect zal hebben en strafrechtelijke vervolging in die gevallen een te zwaar middel zou zijn en een langere tijd in beslag zou nemen, waardoor het effect van de sanctie af zou kunnen nemen’ (MvT, p. 15). Een bestuurlijke strafbeschikking is even snel uitgevaardigd als een bestuurlijke boete. En als de strafvervolging wel langer duurt, omdat de zaak gelet op haar ernst voor
de strafrechter wordt gebracht, behoeft men niet bevreesd te zijn dat berechting en sanctie het qua
effect tegen een lik-op-stuk-boete moeten afleggen. Opvallend is dat de Memorie van Toelichting
wel aankondigt dat ‘zal worden toegelicht waarom is gekozen voor een bestuurlijke boete in plaats
van een bestuurlijke strafbeschikking’ maar dat eigenlijk niet doet.
Uit andere passages in de Memorie van Toelichting komt een aspect naar voren dat ook een
rol kan hebben gespeeld bij de introductie van de bestuurlijke boete: ‘Reeds in 2005 was de wens
van de gemeenten, zoals blijkt uit het standpunt van de VNG, verwerkt in de brochure ‘Bogor maakt
gemeente veiliger’ (VNG Uitgeverij, Den Haag 2005), een brede invoering van de bestuurlijke boete,
toegepast op diverse terreinen, waarbij tevens werd gedacht aan handhaving van bouwregelgeving
(destijds voornamelijk voor overtredingen van de bouwverordening). (..) De afgelopen jaren is door
gemeenten naar voren gebracht dat het huidige instrumentarium van herstelsancties van last onder
dwangsom en last onder bestuursdwang niet altijd voldoende is om effectief op te kunnen treden
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tegen overtredingen van de Woningwet. Op dit moment kan het bevoegd gezag niet zelf bestraffend
optreden waar dit wel noodzakelijk en wenselijk kan zijn, bijvoorbeeld in geval van herhaaldelijke
overtredingen en bij gebouweigenaren die steeds opnieuw bewust hun panden dusdanig laten verkrotten dat strijd ontstaat met de voorschriften die gelden voor de staat van bestaande bouwwerken’ (MvT, p. 6). Deze passage maakt duidelijk dat gemeenten, het gezag dat in veel gevallen tot het
opleggen van bestuurlijke boetes op grond van de Woningwet bevoegd is, op invoering van deze
bestuurlijke boete hebben aangedrongen.
Wat de verhouding tussen bestuurlijke boete en strafrecht betreft, bevat de wet een onheldere boodschap. De eerste overtreding van art. 1b Woningwet kent ingevolge de WED een wettelijk
strafmaximum van twee jaar gevangenisstraf, doch dient bestuurlijk onbestraft te blijven. De Memorie van Toelichting bevat passages die proberen te verduidelijken hoe beide stelsels zich tot elkaar
verhouden: ‘Strafrechtelijke vervolging kan aangewezen zijn bij overtredingen van de bouwregelgeving die tot ernstige rampen, bijna-rampen en ernstige gevolgen voor de gezondheid en veiligheid
leiden, waardoor de plaatselijke samenleving ernstig geschokt kan worden. In die gevallen kunnen
eventueel een gevangenisstraf en bijkomende straffen (stilleggen onderneming) of maatregelen
worden opgelegd. Als een eerste overtreding zeer ernstige gevolgen heeft, kan meteen het strafrecht
worden ingezet. Indien bijvoorbeeld een bouwer een gebouw uit economisch motief wapent met te
weinig wapening, waardoor sprake is van een gevaarlijke situatie of een gevaarlijke situatie ontstaat
voor personen die in dat gebouw aanwezig zullen zijn, voor omstanders of omliggende bouwwerken
waarin personen aanwezig kunnen zijn, kan na toepassing van een (last onder) bestuursdwang door
de gemeente, de overtreding ook meteen door het Openbaar Ministerie worden vervolgd. Daarnaast
is ook wanneer sprake is van een misdrijf of samenloop met andere misdrijven dan enkel die op basis
van de Wet op de economische delicten een indicatie om niet bestuursrechtelijk te beboeten, maar
via het strafrecht te straffen. Kortom, bij zware overtredingen of bijna rampen wordt in beginsel het
strafrecht toegepast, bij technische bouwregelgeving is de herstelsanctie veelal effectief.’235 Maar
heel helder wordt het daar nog niet van. Kan veelvuldige recidive niet tot strafvervolging leiden?
Later in het wetgevingsproces wordt aangegeven dat wanneer zwaardere overtredingen blijven
plaatsvinden ‘en wederom overtredingen plaats blijven vinden’ het strafrecht aan de orde kan zijn.236
Maar dat het aan de orde ‘kan’ zijn, zegt weinig: uit de Memorie van Toelichting kan, zo bleek al,
worden afgeleid dat bij herhaaldelijke overtredingen en bij gebouweigenaren die steeds opnieuw
hun panden ernstig laten verkrotten (ook) ruimte is voor een bestuurlijke boete.
Als het afwegingskader wordt aangehouden dat in het voorgaande is ontwikkeld, ligt het niet
in de rede deze bestuurlijke boete in de Omgevingswet over te nemen indien het financiële aspect
ook in het strafrecht bevredigend kan worden geregeld.237 Het strafrecht kan op dit terrein niet worden gemist, zo zet de wetgever uiteen, en dat komt juist voor. De bestuurlijke betrokkenheid bij de
punitieve handhaving kan bij die keuze ook vorm krijgen via de bestuurlijke strafbeschikking. In een
op deze strafbeschikking betrekking hebbende richtlijn kan plaats worden ingeruimd voor een bestuurlijk sepot bij first offenders. Het Openbaar Ministerie kan aangeven in welke gevallen het de
zaak bijvoorbeeld gelet op de ernst van de gevolgen, de kwade wil die uit het feit spreekt of recidive
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aan zich wil trekken.238 De justitiële documentatie, waarin alle strafzaken jegens de betrokkene geregistreerd zijn, kan daarbij nuttige informatie bieden.239
7.3

Bestuurlijke boetes van de emissieautoriteit

Als gezegd kent de Wet milieubeheer op een beperkt terrein al de mogelijkheid van een bestuurlijke
boete. De emissieautoriteit kan in geval van overtreding van het bepaalde bij of krachtens een aantal
artikelen die in de hoofdstukken 16 en 18 zijn opgenomen aan de overtreder een bestuurlijke boete
opleggen (art. 18.16a lid 1). Daartoe behoren onder meer een verbod om zonder vergunning van het
bestuur van de emissieautoriteit een inrichting in werking te hebben (art. 16.5) en een verbod om in
strijd met een aan deze vergunning verbonden voorschrift te handelen (art. 18.18); verboden om
nadere ministeriële regels te overtreden (artt. 16.12, 16.13a, 16.14, 16.29); een verbod om bij algemene maatregel van bestuur gestelde regels die van belang zijn voor een goede werking van het
systeem van handel in emissierechten te overtreden (art. 16.21); verboden om te handelen in strijd
met regels opgenomen in enkele Europese rechtsinstrumenten (artt. 16.34, 18.5, 18.6). Ook overtreding van bij algemene maatregel van bestuur gestelde regels die betrekking hebben op het aan een
ander ter beschikking stellen van brandstoffen ten behoeve van vervoer en een register dat gegevens
bevat over in Nederland te gebruiken brandstoffen en elektriciteit uit hernieuwbare bronnen ten
behoeve van vervoer kan bestuurlijk worden beboet (art. 18.16s lid 1). De bestuurlijke boete bedraagt in deze gevallen ten hoogste 450.000 euro dan wel 10% van de omzet van de onderneming in
het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin de beschikking tot oplegging van de bestuurlijke boete
is gegeven (artt. 18.16e lid 1; 18.16s lid 2).
In twee gevallen ‘legt’ de emissieautoriteit een bestuurlijke boete op (art. 18.16a lid 2). Dat
betreft de geboden tot inlevering van broeikasgasemissierechten die rusten op ‘degene die een inrichting drijft’ (art. 16.37 lid 1) en elke ‘vliegtuigexploitant’ (art. 16.39t lid 1). In dat geval wordt ook
het aantal broeikasgasemissierechten dat de betrokkene dient in te leveren verhoogd (art. 18.16a lid
3). En de overtreder wordt tevens opgenomen in een overzicht van personen die deze beide bepalingen hebben overtreden dat wordt gepubliceerd in de Staatscourant (art. 18.16p). De boete zelf
wordt in deze gevallen in belangrijke mate genormeerd door de EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten (art. 18.16e lid 2, 3).
Een derde bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete ziet ten slotte op het geval waarin de verplichting tot medewerking jegens de personen die belast zijn met het toezicht op de
naleving van het bij of krachtens hoofdstuk 16 en enkele nader aangewezen bepalingen van Verordeningen bepaalde niet in acht wordt genomen (art. 18.16q jo art. 5:20 lid 1 Awb). De Wet milieubeheer sluit toepassing van art. 184 Sr in dat geval zelfs expliciet uit.
Met de introductie van deze bestuurlijke boete is evenwel niet afscheid genomen van het
strafrecht. Indien de gedraging tevens een strafbaar feit is en de ernst van de overtreding of de om238
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Een handhavingsarrangement waarin het Openbaar Ministerie veel ruimte laat aan bestuursorganen kan ook op
andere domeinen binnen het omgevingsrecht in de rede liggen; te denken valt aan de punitieve handhaving op het
terrein van de ruimtelijke ordening. Vgl. ook Stoové en Biezeveld 2014, die verschillen tussen enerzijds milieurecht en
waterrecht en anderzijds ruimtelijkeordeningsrecht benoemen, maar die ‘ervan overtuigd (zijn dat de invoering van
een bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid voor het gehele terrein van het omgevingsrecht voor zowel het bestuur en zijn handhavers als de normadressaten een belangrijke verbetering zou kunnen betekenen’.
Bij gemeentes is niet verzekerd dat zij van opgelegde boetes in andere gemeentes of andere relevante informatie
kennis kunnen nemen. Niet goed begrijpelijk is dat een aantekening in de justitiële documentatie volgens de Memorie
van Toelichting zou maken dat het strafrecht een ‘te zwaar instrument’ zou zijn (Kamerstukken II 2013/14, 33 798, nr.
3, p. 7). In het algemeen gesproken geldt dat registratie van overtredingen juist van groot belang is om de rotte appels uit de mand te kunnen halen.
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standigheden waaronder zij is begaan daartoe aanleiding geven, legt het bestuur van de emissieautoriteit haar aan het openbaar ministerie voor (art. 18.16d). In art. 1a WED worden onder ten 1o en ten
2o onder meer als strafbare feiten aangemerkt overtredingen van voorschriften gesteld bij of krachtens de artikelen 9.2.2.1, 9.2.2.6a, 16.5, 16.13, 16.13 in verbinding met artikel 16.39h, 16.13a, 16.14,
16.19, 16.20c, tweede lid, 16.21, 16.21 in verbinding met artikel 16.39h, artikel 16.34, 18.5, eerste
lid, 18.6, eerste lid, en 18.18 Wet milieubeheer. Dat is een verzameling strafbare feiten die in belangrijke mate overeenkomt met de feiten die tot bestuurlijke boetes aanleiding kunnen geven.
Als deze inrichting van de punitieve handhaving wordt gelegd naast het afwegingskader dat in
het voorgaande is ontwikkeld, kan worden vastgesteld dat de bestuursrechtelijke handhaving op dit
terrein enkel aan de emissieautoriteit is toevertrouwd. Het wettelijk stelsel creëert een situatie van
duale handhaving, maar de risico’s voor de rechtseenheid en coherentie in de rechtshandhaving lijken beperkt. De emissieautoriteit meldt op 15 mei 2014 dat twee Nederlandse bedrijven een boete
boven het hoofd hangt wegens het niet of onvoldoende inleveren van rechten.240 De boete is in dat
geval bovendien sterk genormeerd. De strafbaarstelling in de WED lijkt vooral bedoeld als een veiligheidsklep waarvan de wetgever (mede gelet op de aard van de normering en de beschikbare bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen) niet kan voorzien of zij ooit nodig zal zijn. Daarop wijst ook
de uitsluiting van de toepassing van art. 184 Sr. Obstructie bij de handhaving die tot het opleggen van
taakstraffen of (voorwaardelijke) vrijheidsstraffen aanleiding zou kunnen geven wordt kennelijk niet
verwacht.
Op zichzelf zou inkadering van deze vorm van punitieve handhaving enkel in het strafrecht
denkbaar zijn. Dat aan de extra’s die het strafrechtelijke kader uit oogpunt van punitieve sanctionering en waarheidsvinding biedt niet (voorzienbaar) behoefte bestaat, betekent nog niet dat het ter
beschikking stellen van deze mogelijkheden kwaad kan. Via een bestuurlijke strafbeschikking, al dan
niet gekoppeld aan een wettelijke regeling als welke getroffen is in de sfeer van het belastingrecht,
zou aan de emissieautoriteit binnen het strafrecht in beginsel een vergelijkbare ruimte geboden kunnen worden tot het uitvaardigen van boetes. Anderzijds is er, gegeven het voorgaande, weinig aanleiding om wijziging te brengen in de huidige stand van zaken.241
7.4

De Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

De Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden wordt thans strafrechtelijk
gehandhaafd. De straffen die in art. 23 zijn gesteld op handelingen in strijd met voorschriften bij of
krachtens deze wet gesteld, zijn echter betrekkelijk laag: zes maanden hechtenis ten hoogste. Het
zijn (dus) ook zonder uitzondering overtredingen. De verboden richten zich tot ‘de houder van een
badinrichting’. Dat zal gewoonlijk een (rechts)persoon zijn die de last van een boete wel kan dragen.
De houder van een badinrichting heeft er zelf belang bij, normconform te handelen. Gedeputeerde
Staten nemen in het kader van de bestuurlijke handhaving een centrale plaats in; concentratie van
de oplegging van een eventuele bestuurlijke boete bij de provincies lijkt denkbaar. In de Memorie
van Toelichting bij de Omgevingswet wordt in het vooruitzicht gesteld dat overtreding van de belangrijkste bepalingen van deze wet ‘strafrechtelijk handhaafbaar wordt’.242 Dat is vermoedelijk een vergissing, in een later stadium is besloten de punitieve handhaving van de Omgevingswet te herover-
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wegen. De genoemde kenmerken van de handhaving van deze regelgeving zouden aanleiding kunnen geven de strafbaarstellingen op dit terrein in te ruilen voor een bestuurlijke boete.
In die afweging zal echter meegenomen moeten worden dat de onderhavige regelgeving in
strafzaken aan de orde komt in situaties waarin een kind in het zwembad verdronken is.243 De vaststelling dat voorschriften die bij of krachtens deze wet zijn gesteld zijn overtreden kan dan bijdragen
aan de vaststelling van de onvoorzichtigheid die de kern van het culpose delict vormt. Strafbaarstelling van schending van deze voorschriften maakt tevens duidelijk hoe ernstig de wetgever deze voorschriften neemt; in dat kader zou bij behoud van strafrechtelijke handhaving heroverwogen kunnen
worden of in deze context enkel overtredingen aan de orde dienen te zijn. En in gevallen waarin de
overtreding geen aanmerkelijke onvoorzichtigheid oplevert, kan bij strafbaarstelling voor de subsidiair ten laste gelegde overtreding van het voorschrift veroordeeld worden.
Als niet voor de bestuurlijke boete gekozen wordt, bestaat het alternatief van de bevoegdheid
tot het uitvaardigen van een bestuurlijke strafbeschikking. Die bevoegdheid kan, tezamen met bestuursrechtelijke bevoegdheden, het bestuursorgaan ook armslag bieden. En in het enkele geval
waarin het wenselijk zou voorkomen een zaak voor de strafrechter te brengen zonder dat er al fatale
gevolgen zijn ingetreden, zou die weg niet afgesneden zijn.
Ook in deze context is het ondertussen net als bij de Woningwet van belang dat het financiële
argument als argument voor de keuze tussen bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking
komt te vervallen.

8

De bestuurlijke strafbeschikking

8.1

Inleiding

De overwegingen die op het terrein van het omgevingsrecht voor terughoudendheid met de bestuurlijke boete pleiten, staan – zo werd al aangegeven - niet in de weg aan het verruimen van mogelijkheden tot afdoening via de bestuurlijke strafbeschikking. Dat een groot aantal bestuursorganen bij de
punitieve handhaving betrokken zijn, is daarvoor bijvoorbeeld geen beletsel. Wel is het een argument om (in een richtlijn van het OM) voor te structureren welke boete bij welk feit hoort. De nadelen van duale handhaving doen zich bij een bestuurlijke strafbeschikking niet of in ieder geval veel
minder voor.244 Alle strafbeschikkingen vallen onder hetzelfde strafvorderlijke regime en bij verzet
komt de zaak (tenzij de strafbeschikking wordt ingetrokken) per definitie bij de strafrechter terecht.
Er bestaat echter wel aanleiding om, in geval van een keuze voor de bestuurlijke strafbeschikking, de
regelgeving ter zake mede in het licht van de interviews te heroverwegen.
8.2

De feitcodes en de boetebedragen

In bijlage II bij het Besluit OM-afdoening zijn, zo werd al aangegeven, de strafbare feiten opgenomen
waarvoor een bestuurlijke strafbeschikking kan worden uitgevaardigd. Deze bijlage betreft een groot
aantal zeer diverse feiten.
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Zie ECLI:NL:RBSHE:2007:AZ8008; ECLI:NL:RBSHE:2007:AZ8010; ECLI:NL:GHSHE:2005:AS7650;
ECLI:NL:GHAMS:2009:BL0021.
Zie over de mogelijkheden van de bestuurlijke strafbeschikking in relatie tot het omgevingsrecht ook Stoové en Biezeveld 2014.
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Tegelijk komt uit het interview met Algera naar voren dat deze verzameling feiten slechts een
selectie betreft uit de strafbare feiten die zich op het terrein van het omgevingsrecht kunnen voordoen: ‘Bepaalde overtredingen daar mag een bestuurlijke strafbeschikking voor worden uitgeschreven, en dat gebeurt dan ook. Andere overtredingen zijn niet opgenomen in de feitenlijst, en dan beschikken we niet over dat instrument. Vaak gebeurt er dan niets met zo’n feit. De politie heeft in zo’n
geval geen tijd of het heeft geen prioriteit of er is geen sprake van de vereiste deskundigheid. Dan
komt er bijvoorbeeld ergens een BOA die vijf overtredingen constateert, waarvan voor één een bestuurlijke strafbeschikking kan worden uitgeschreven maar voor de anderen is hij dan niet bevoegd.
Die feiten lopen dan gewoon door. Wanneer je dus een overtreding pleegt die een gedraging oplevert die kan worden gekwalificeerd als een overtreding die op het lijstje staat, dan ben je de haas.
Maar doe je materieel hetzelfde, maar heeft het net niet die kwalificatie, dan ga je vrijuit. In die zin
ontstaat er een soort rechtsongelijkheid. Wij zijn er daarom voor dat de lijst zo lang mogelijk is, maar
voor de bestuurlijke strafbeschikking zijn het er maar enkele tientallen’ (A 2.3). Algera vertelt ook iets
over de achtergrond van de keuze voor een beperkte lijst: ‘In de werkgroep met betrekking tot de
bestuurlijke strafbeschikking hebben we gesproken over de juridische complicatie omdat iets heel
scherp moet worden omschreven. Er moet een scherpe delictsomschrijving zijn, waar meteen alles al
in zit. Dat heeft te maken met het automatiseringsproces. Maar daardoor vallen er dan al feiten af.
Voor het overige hebben we gezegd dat er dan misschien nog een paar honderd overtredingen overblijven die we regelmatig tegenkomen. Nu zien we dat er van die wensen maar een klein deel is gehonoreerd. Wanneer we naar die feitenlijst kijken, kunnen we ons van een aantal dingen niet voorstellen dat dat regelmatig voorkomt. Dat is een van de redenen waarom het instrument heel weinig
wordt toegepast’ (A 2.3).
Ook Van der Gaag maakt een opmerking in relatie tot de feitcodes: ‘Wat mogelijk verbeterd
kan worden is de punitieve handhaving van de lokale verordeningen. Ieder bestuursorgaan heeft
meerdere verordeningen (onder de Omgevingswet wordt dit één verordening voor de fysieke leefomgeving). Deze verordeningen van de verschillende bestuursorganen zijn op veel punten verschillend. Dit vormt volgens mij een lastig punt bij toepassing van de bestuurlijke strafbeschikking. Voor
de overtredingen waarbij de bestuurlijke strafbeschikking kan worden toegepast zijn feitcodes vastgesteld. De vraag die naar voren komt is: hoe kan worden geborgd dat de bestuurlijke strafbeschikking toe kan worden gepast voor alle verordeningen die bij al die waterschappen, provincies en gemeenten net even wat anders zijn’. Hij werkt dat bezwaar vervolgens uit voor het eigen waterschap:
‘Nu wordt er met feitcodes gewerkt, die zijn gebaseerd op een modelverordening, maar de modelverordening lijkt niet meer op de verordening die in 2015 door het Hoogheemraadschap van Rijnland
wordt vastgesteld. Daar is het dus zoeken of iets nog vergelijkbaar is. Misschien dat daar wel de uitdaging ligt, om te zorgen dat het goed genoeg gewaarborgd is in al die feitcodes en dat er genoeg
flexibiliteit in zit’ (G 4.1.1). Van der Gaag doet de suggestie om de feitcodes minder gedetailleerd te
maken: ‘Ga je er van uit dat een overtreding van een verordening een feitcode is, of zeg je heel specifiek dat het gaat om een bepaald artikel uit zo’n verordening. Dat is tot nu toe de insteek geweest,
dus als je het wat abstracter maakt dan kun je misschien gelijk wel weer meer mee pakken.’
Het komt wenselijk voor dit aspect van de normering van de bestuurlijke strafbeschikking in
verband met de invoering van de Omgevingswet te heroverwegen. Voorstelbaar is in de eerste plaats
dat de lijst met feiten wordt aangepast. Het komt niet wenselijk voor dat het automatiseringsproces
bepaalt welke van de bij of krachtens de wet strafbaar gestelde feiten daadwerkelijk bestraft kunnen
worden. Mogelijk kan de lijst, waarmee inmiddels een zekere ervaring is opgedaan, bij gelegenheid
van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (aanmerkelijk) worden uitgebreid. Maar ook een wat
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ingrijpender aanpassing van de normering van de bestuurlijke strafbeschikking is voorstelbaar. De
huidige normering is, zo lijkt het, sterk geënt op de normering van de strafbeschikking van art. 257b
Sv. Voor deze keuze pleit, dat de ambtenaar die de strafbeschikking feitelijk voorbereidt ook bij de
bestuurlijke strafbeschikking een buitengewoon opsporingsambtenaar is. Maar er is ook een relevant
verschil. De bestuurlijke strafbeschikking is ingebed in de organisatie waarin deze ambtenaar werkzaam is, en de verantwoordelijkheid voor het uitvaardigen van de strafbeschikking ligt op een hoger
niveau. Dat maakt ook een andere keuze mogelijk; een keuze voor een normering die meer verantwoordelijkheid bij het (deskundige) bestuursorgaan legt. Dat kan door in plaats van met een vast
tarief met een bandbreedte te werken; het kan ook door het bestuursorgaan beneden een bepaald
maximum, al dan niet onder bijkomende voorwaarden, de vrijheid te geven bij het bepalen van de
boetehoogte, met een tarifering als richtsnoer. Mogelijk zijn nog andere constructies denkbaar. In
zekere zin sluiten dergelijke keuzes ook beter bij de wet aan: die biedt bij de bestuurlijke strafbeschikking meer ruimte dan bij de strafbeschikking van art. 257b Sv.
Een meer open bevoegdheid tot het uitvaardigen van een bestuurlijke strafbeschikking kan wellicht
ook een oplossing bieden voor een ander probleem dat in de interviews wordt gesignaleerd: de boetebedragen die op de feitenlijst staan vermeld maken niet altijd een passende bestraffing mogelijk.
Van der Gaag signaleert in de eerste plaats dat de voordelen die met een overtreding gemoeid zijn
dikwijls niet in verhouding staat tot de hoogte van de boete: ‘Die boete is dan eigenlijk te klein ten
opzichte van het voordeel. Dat kun je opvangen door de boetes wat flexibeler te maken en het bestuursorgaan de bevoegdheid te geven met het wederrechtelijk verkregen voordeel rekening te houden’ (G 2.2). In andere gevallen is de getarifeerde boete juist zo zwaar dat de hoogte aanleiding geeft
om ‘toch nog maar even niet te kiezen voor het strafrecht’ (G 2.3). Er is zelfs ‘beleid van Rijnland dat
bij bepaalde lichte overtredingen het strafrecht niet gebruikt wordt. Daar probeer je al een correctie
in te bouwen’ (G 2.6).
Het creëren van meer flexibiliteit op dit punt betekent niet dat er aanleiding is de bestaande
structuren in het kader van de bestuurlijke strafbeschikking los te laten. De bestaande feitenlijst en
de bijbehorende tarieven maken voor veel feiten een passende en efficiënte afdoening mogelijk. Het
is eigenlijk zelfs andersom: naarmate de feitenlijst meer structuur geeft aan de bestraffing van feiten
in de context van het omgevingsrecht, is het meer verantwoord om aanvullend een open bevoegdheid te creëren voor strafbare feiten die niet (goed) langs deze weg kunnen worden afgedaan. Bij
feiten die niet op de feitenlijst staan, kan gezocht worden naar een feit op de lijst met een vergelijkbare ernst. Bij samenloop van feiten kan bezien worden welke boete bij elk van de feiten afzonderlijk, voor zover zij op de lijst staan, zou zijn opgelegd. En bij feiten waar de getarifeerde boete te hoog
of te laag wordt geacht, biedt het tarief een oriëntatiepunt voor een argumentatie waarom een lagere of hogere boete passend is.
Een meer open normering van de bevoegdheid om een bestuurlijke strafbeschikking op te
leggen, zou meer lijken op de normering van de strafbeschikking die de officier van justitie op grond
van art. 257a Sv uit kan vaardigen. Te bedenken valt daarbij dat de uitoefening van die bevoegdheid
in beginsel aan een parketsecretaris of een algemeen juridisch medewerker gemandateerd kan worden (art. 126 Wet RO). Om de gedachten te bepalen: het besluit OM-afdoening zou kunnen bepalen
dat de lichamen en personen aldaar genoemd, bij feiten strafbaar gesteld bij of krachtens de Omgevingswet bevoegd zijn aan rechtspersonen een boete van het maximum van de vierde categorie op
te leggen, en aan natuurlijke personen een boete van het maximum van de derde categorie. Bij een
dergelijke aanpassing van het besluit zou wenselijk zijn tevens te voorzien in de mogelijkheid dat het
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horen op grond van art. 257c Sv door de lichamen en personen kan plaatsvinden die de bestuurlijke
strafbeschikking uitvaardigen.
Denkbaar is – binnen zekere begrenzingen - ook nog te voorzien in de mogelijkheid dat de
bestuurlijke strafbeschikking de aanwijzing bevat dat het wederrechtelijk verkregen voordeel aan de
Staat moet worden voldaan. Van der Gaag constateert terecht dat slechts een passende reactie op
een strafbaar feit kan worden gegeven als adequaat met het wederrechtelijk verkregen voordeel
rekening kan worden gehouden. Voorstelbaar is een stelsel waarin (in aanvulling op een boete) via
een aanwijzing enkele nader omschreven categorieën voordeel kunnen worden ontnomen (het uitsparen van een vergunning, besparingen van kosten door het niet aanbrengen van door de wet vereiste voorzieningen, saneringskosten), al dan niet tot een bepaald maximum. Het wederrechtelijk voordeel kan in deze gevallen eenvoudig worden berekend; daarmee zou deze uitbreiding aansluiten bij
een stelsel waarin tariefmatige afdoening regel is.245
8.3

Bevoegdheden tot normering van de bestuurlijke strafbeschikking

Ook de bevoegdheden tot normering van de bestuurlijke strafbeschikking zouden bij en voorafgaand
aan een keuze voor dit rechtsinstrument in de context van de Omgevingswet onder de loep kunnen
worden genomen.
De wet bepaalt thans dat de richtlijnen inzake de bestuurlijke strafbeschikking worden vastgesteld door het College van procureurs-generaal (art. 257ba lid 2 Sv). Het College van procureursgeneraal stelt deze richtlijnen vast ‘na overleg met de lichamen en personen, met een publieke taak
belast, op wier gebruik van de bevoegdheid een strafbeschikking uit te vaardigen de richtlijn van
invloed is, dan wel met organen die deze lichamen vertegenwoordigen’.246 Deze bevoegdheidsverdeling geeft bestuursorganen slechts in zeer beperkte mate controle over de inrichting van de punitieve
handhaving. Dat komt duidelijk naar voren uit het interview met Algera: ‘Anderzijds is het in de wereld van het strafrecht zo dat ze daar zeggen: ‘wij zitten met delictsomschrijvingen en met allerlei
restricties, die jullie niet kennen’. Omdat het hun specialisme is, en voor een deel zullen ze daar natuurlijk ook gelijk in hebben. Maar dan is het wel zo dat we met elkaar om tafel kunnen gaan zitten,
met de strafrechtjuristen en mensen van ons, om te kijken hoe ver je kan komen. Dat is alleen voor
ons ondoordringbaar. Er is een club vanuit de strafrechtwereld en die maakt de feitenlijst, en we
kunnen schriftelijk wel suggesties aanleveren maar er is niet de mogelijkheid om te zeggen: ‘zo kan
het niet, maar misschien zou het zo wel kunnen’. Door veel meer interactie met deskundigen van het
bestuur zou veel meer bereikt kunnen worden’ (A 5.10).
Te overwegen valt om een bijzondere wettelijke voorziening te treffen voor het geval het overleg waar art. 257ba Sv over spreekt niet tot overeenstemming heeft geleid. Die voorziening zou kunnen aansluiten bij keuzes die in het voorstel van Wet verbetering vergunningverlening, toezicht en
handhaving besloten liggen.247 Dat wil in de Wet op de economische delicten een basis bieden voor
bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels over ‘de samenwerking van de personen en
instanties die belast zijn met de opsporing van economische delicten onderling en met de bestuursorganen die belast zijn met de bestuursrechtelijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens de in
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In Duitsland is in het Ordnungswidrigkeitenrecht naast (de geldboete en) de voordeelsontneming ook nog de onttrekking aan het verkeer mogelijk (hoofdstuk 6, par. 2.1).
Het ligt in de rede dat dit voorschrift ook geldt bij richtlijnen die op basis van art. 4.6 Besluit OM-afdoening worden
uitgevaardigd; ook hier gaat het om richtlijnen volgens welke de omschreven lichamen en personen van hun bevoegdheid gebruik maken.
Kamerstukken II 2013/14, 33 872. De Memorie van Toelichting bij de Omgevingswet kondigt aan dat deze regels in
hoofdstuk 18 terecht zullen komen (Kamerstukken II 2013/14, 33 692, nr. 3, p. 238).
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de artikelen 1 en 1a genoemde wetten’ (concept-art. 58a, lid 1). Die regels ‘kunnen onder meer betrekking hebben op het volgens een strategie en programma uitoefenen van bevoegdheden tot opsporing van overtredingen van nader aangeduide wettelijke voorschriften en de afstemming daarvan
met de uitoefening van bevoegdheden ten behoeve van de bestuursrechtelijke handhaving’ (lid 2).
Voorgeschreven is ten slotte dat de Minister van Veiligheid en Justitie, andere Ministers die het mede aangaat, het openbaar ministerie en de bestuursorganen, bedoeld in het eerste lid, regelmatig
gezamenlijk overleggen over de uitoefening van de taken en bevoegdheden in het kader van de samenwerking, bedoeld in het eerste lid (lid 3). Dit wetsvoorstel staat in verband met het advies ‘De
tijd is rijp’ van de commissie Mans en strekt onder meer tot ‘ verbetering van de samenwerking en
informatie-uitwisseling bij de handhaving in de bestuurlijke kolom enerzijds en tussen de bestuurlijke
en strafrechtelijke kolom anderzijds’ (MvT, p. 1).
Voorstelbaar is, de overlegplicht van het voorgestelde art. 58a WED uit te breiden tot richtlijnen inzake de bestuurlijke strafbeschikking, in het geval daarover geen overeenstemming is bereikt.
Dat biedt bestuursorganen die zich niet bij de (voorgenomen) afwegingen van het OM willen neerleggen, de gelegenheid de discussie nog eens naar een ander niveau te tillen. Tegelijk blijft behouden
dat, bij blijvend verschil van mening, de afweging in handen is van het orgaan dat een bijzondere
verantwoordelijkheid voor de coherentie van de rechtshandhaving heeft.
8.4

De bestuurlijke strafbeschikking en recidive

Herstel en preventie van aantastingen van omgevingsrecht is bij de handhaving een belangrijke doelstelling. Dat geldt voor de bestuurlijke handhaving, het geldt ook voor de strafrechtelijke handhaving.
Juist dat preventieve element brengt mee dat vaststellingen van recidive voor de handhaving van
groot belang zijn. Een vaststelling van recidive impliceert dat een eerdere reactie, hetzij bestuursrechtelijk hetzij strafrechtelijk, een nieuwe overtreding niet heeft kunnen voorkomen. Het is van
belang dat bij de reactie op het later gepleegde feit te betrekken. Veelvuldige recidive vraagt in nog
sterkere mate om een op de situatie toegesneden benadering.
Tegen die achtergrond is van belang dat bestuurlijke strafbeschikkingen waarin boetes van een
zekere hoogte worden opgelegd worden opgenomen in de justitiële documentatie. Daarmee kan bij
latere beslissingen in het kader van de handhaving rekening worden gehouden. Een normering die
aan recidive gevolgen verbindt voor op te leggen straffen kan een plaats krijgen in een richtlijn van
het Openbaar Ministerie. Ook in de Bos/Polaris richtlijnen heeft recidive invloed op de in een strafbeschikking op te leggen straf. Te denken valt aan een genormeerde strafverhoging met 50% bij elke
volgende constatering. In een stelsel dat bestuursorganen de ruimte biedt om lichtere strafbare feiten af te doen waarin een niet al te hoge financiële sanctie een passende straf is, ligt het in de rede
dat het bestuursorgaan de recidive in de boete kan verdisconteren zolang het boetebedrag, na verhoging, onder het boetemaximum van het bestuursorgaan blijft.
Nadere aandacht verdient de situatie van veelvuldige recidive. De Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu-en keurfeiten voorziet er in dat de strafzaak in dat geval aan het
Openbaar Ministerie wordt voorgelegd.248 Een contra-indicatie tegen afdoening via een bestuurlijke
strafbeschikking bestaat, volgens deze richtlijn, als in een periode van vijf jaar ten minste driemaal
door een toezichthouder of een opsporingsambtenaar een relevante overtreding van omgevingsrechtelijke of economische regelgeving is geconstateerd, waartegen sanctionerend is opgetreden.
Die beslisregel komt, als uitgangspunt, zeker in een situatie waarin bij eerdere recidive door het be248

Stcrt. 2013, 35773.
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stuursorgaan steeds hogere boetes zijn opgelegd, onverminderd juist voor. Dagvaarding en oplegging
van andere straffen dan de geldboete behoort in een dergelijke situatie in beeld te komen.
Voorstelbaar is daarnaast een normering die bij andere dan punitieve sancties met recidive
rekening houdt. De Omgevingswet bepaalt dat het bevoegd gezag een beschikking geheel of gedeeltelijk kan intrekken als in strijd met die beschikking of met de voor de activiteit waarvoor de beschikking is gegeven geldende regels is of wordt gehandeld (art. 18.10 lid 1). Die bevoegdheid wordt door
de wet niet nader genormeerd. In ander verband worden aan vaststellingen van recidive wel rechtstreeks gevolgen verbonden voor vergunningen. Zo kan de Nederlandse emissieautoriteit een door
haar verstrekte vergunning intrekken indien binnen een periode van vier jaar aan een persoon twee
maal voor eenzelfde feit een bestuurlijke boete als bedoeld in art. 18.16a Wm is opgelegd en de betrokken boeten binnen die periode onherroepelijk zijn geworden (art. 18.17 Wm). Deze gedachte zou
ook in de context van de Omgevingswet kunnen worden toegepast. 249 Dat zou mogelijk kunnen door
een (bij aanvaarding daarvan) in het kader van de Wet verbetering vergunningverlening, toezicht en
handhaving tot stand te brengen algemene maatregel van bestuur.250
Een centrale registratie van recidive biedt ten slotte ook mogelijkheden tot normering van een
handhavingspraktijk waarin risico-analyses een steeds belangrijkere plaats innemen. In de Landelijke
handhavingsstrategie bijvoorbeeld spelen, zo bleek eerder, typeringen van rechtssubjecten als
goedwillend, onverschillig, calculerend of crimineel een centrale rol. Objectieve vaststellingen van
recidive binnen een bepaalde periode kunnen voor dergelijke typeringen een aanknopingspunt bieden. Uit oogpunt van rechtsgelijkheid valt een op dergelijke aanknopingspunten gebaseerde typering
te prefereren boven een typering gebaseerd op meer subjectieve inschattingen. Daarbij valt te bedenken dat deze typeringen voor (de handhavingslast van) betrokkenen grote gevolgen kunnen hebben. Met een dergelijke normering zou aan bezwaren die Maas-Cooymans naar voren brengt (M/V
1.2) enigszins tegemoet kunnen worden gekomen.
In het verlengde van dergelijke regelingen, die strafrechtelijke handhaving en bestuursrechtelijke
handhaving in lijn met het wetsvoorstel VTH meer met elkaar in verbinding zouden brengen, zou aan
het openbaar ministerie ook de bevoegdheid kunnen worden gegeven om, op dezelfde voet als andere betrokken bestuursorganen, tot toepassing van een bestuurlijke maatregel te adviseren.251 De
Omgevingswet bepaalt dat bij algemene maatregel van bestuur, maar ook in andere rechtsinstrumenten, ‘bestuursorganen of andere instanties’ worden aangewezen die, in daarbij aangewezen
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Vgl. Keulen 2014, p. 228. Zie ook Bergstra 2014, p. 17: ‘De effectiviteit van handhaving zou volgens respondenten
sterk verbeterd kunnen worden wanneer de link tussen strafrechtelijke veroordeling en het definitief ontnemen of
toedelen van vergunningen wordt versterkt’.
Zie concept-art. 5.4. Een dergelijke normering zou los staan van eventuele beslissingen inzake vergunningen ingevolge
de Wet bibob (vgl. artt. 5.30, 5.38 Omgevingswet). Art. 3 Wet bibob stelt centraal of de beschikking mede gebruikt zal
worden om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen voordelen te benutten of strafbare feiten te plegen; daarbij zijn de grootte van de voordelen en het aantal gepleegde strafbare feiten van belang. Hier zou het gaan
om een beperkt aantal overtredingen van de Omgevingswet die geen voordelen behoeven te hebben opgeleverd.
Onder de respondenten wordt blijkens de antwoorden op vraag 3.3.3 betrekkelijk positief gedacht over een dergelijke
normering. Algera vindt een automatisme gevaarlijk, maar lijkt welwillend te staan tegenover verruiming van de mogelijkheden tot intrekking. Berghuis kan zich er ‘wel wat bij voorstellen’. Van der Gaag vindt het ‘interessant’, al vraagt
hij zich af ‘of je daarmee echt het probleem oplost’. Harteveld denkt ‘dat een dergelijke maatregel wel effectief kan
zijn’. Jansen vindt zelfs ‘dat je dat in zijn algemeenheid zou moeten regelen’. Maas ‘kan zo’n constructie wel volgen’,
maar zou er in het milieurecht op tegen zijn omdat het niet gaat om ‘hele simpele en afgebakende overtredingen’. De
Moor – Van Vugt ziet er wel iets in ‘wanneer het strafbare feit verband houdt met de activiteit waar je een vergunning voor hebt’. Willekens vindt dergelijke constructies zelfs ‘geweldig. Dan kom je tot effectief ingrijpen’. De Rijck ziet
meer in toepassing van art. 7 onder f WED.
Zie Keulen 2014, p. 228. Jansen 2002, p. 251, wilde eerder zelfs mogelijk maken dat de officier van justitie zelfstandig
een sanctiebesluit bij B en W kan aanvragen.
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gevallen, advies kunnen uitbrengen in het kader van het verlenen van een omgevingsvergunning
(16.14). De Memorie van Toelichting maakt duidelijk dat deze bestuursorganen ‘als belanghebbende
in de zin van de Awb’ het bestuursorgaan dat de vergunning verleent kunnen verzoeken handhavend
op te treden.252 Nu dit voorstel niet de punitieve handhaving betreft, gevolgen van straffen en maatregelen daarbij inbegrepen, keert deze gedachte in de slotbeschouwing evenwel niet terug.
9

Afsluitende opmerkingen

Er zijn eerder wetten tot stand gekomen waarin voor een breed palet aan strafbaarstellingen een
passende punitieve handhaving is gezocht. Een betrekkelijk recent voorbeeld is de Dierenwet.253
Daarin is gekozen voor een brede strafbaarstelling in de Wet op de economische delicten (art. 11.8).
In aanvulling daarop zijn enkele gedragingen in de Dierenwet zelf strafbaar gesteld (artt. 8.11-12). En
ten slotte is aan (toen nog) de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de bevoegdheid
gegeven een bestuurlijke boete op te leggen voor aangewezen overtredingen.254
Daarbij is nadrukkelijk overwogen dat in plaats van de bestuurlijke boete de bestuurlijke strafbeschikking ook ‘een goede aanvullende sanctiemodaliteit (zou) zijn. (..). Immers ook de bestuurlijke
strafbeschikking biedt de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een mogelijkheid snel
op te treden tegen overtredingen en het handhavingsniveau te versterken op die terreinen waar dat
gewenst is. Toepassing van de bestuurlijke strafbeschikking in plaats van de bestuurlijke boete zou
eraan bijdragen dat de gehele handhaving van dit wetsvoorstel kan plaatsvinden binnen het strafrecht. Dit zou de afstemming van de handhaving van de hiervoor besproken economische en commune delicten bevorderen. De bestuurlijke strafbeschikking zal als afdoeningsmodaliteit minder snel
beschikbaar zijn dan de bestuurlijke boete. Daarbij komt dat landbouwbedrijven en de aan de landbouw gelieerde secundaire bedrijven al te maken hebben met bestuurlijke boeten. Genoemd kunnen
in dit verband worden de Meststoffenwet, de Warenwet en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en
biociden. Daarom is in dit wetsvoorstel gekozen voor de invoering van een systeem van bestuurlijke
boeten.’255
Deze passage illustreert dat de uiteindelijke keuze voor bestuurlijke strafbeschikking of bestuurlijke boete van meer afhankelijk is dan een juridische analyse. Toen het voorstel van de Wet
dieren bij de Tweede Kamer werd ingediend, was de implementatie van de Wet OM-afdoening nog
volop bezig.
Ook bij de keuzes die in de context van de Omgevingswet voorliggen, gaat het om meer dan enkel
een juridisch-technische analyse. De implementatie van de Wet OM-afdoening is inmiddels veel verder gevorderd. De bestuurlijke strafbeschikking zou op veel ruimere schaal kunnen worden ingezet,
en de regelgeving zou aan bestuursorganen meer vrijheid kunnen bieden. Maar is er bij de betrokken
instanties, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Openbaar Ministerie voorop, de wil om een
dergelijke ruimere en royalere inzet te realiseren? Is er de wil om het financiële argument te neutraliseren? Als één van deze beide voorwaarden niet vervuld wordt, heeft dat onmiddellijk gevolgen
voor de afweging van de argumenten die in het voorgaande zijn weergegeven.
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Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 239. De gedachte het OM de bevoegdheid te geven een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang in overweging te geven krijgt bijval van Algera, Harteveld en Jansen (antwoorden bij
vraag 6.2). De Rijck geeft aan dat het OM in het kader van de samenwerking ‘al heel vaak’ (informeel) het geven van
een last in overweging geeft.
Wet van 19 mei 2011, Stb. 345.
Een vergelijkbare oplossing is gekozen in het voorstel van Wet natuurbescherming (Kamerstukken II 2011/12, 33 348).
Kamerstukken II 2007/08, 31 389, nr. 3, p. 71.
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Hoofdstuk 5

Omgevingsrecht en handhaving: ontwikkeling, vergelijking en organisatie

Prof. mr. H.E. Bröring

1

Inleiding

In de ontwikkeling van het omgevingsrecht over de afgelopen vijftig jaar zijn twee opeenvolgende,
tegengestelde tendensen te ontwaren. De eerste is de aanpak in wetgeving en beleid van milieuvraagstukken per milieucomponent (m.n. water, bodem, lucht, geluid; natuur). Ernstige incidenten
en urgentie, alsook gebrek aan kennis over de interdependentie tussen milieucomponenten, leidden
tot deze ad hoc-aanpak, die resulteerde in een hele reeks sectorale milieuwetten. De tweede tendens is een reactie op deze fragmentatie en komt neer op een streven naar integratie (Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne, Wet milieubeheer; Waterwet). In beide bewegingen vormt de verhouding
tot het ruimtelijkeordeningsrecht een vast onderwerp. Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de komende Omgevingswet wordt geprobeerd het milieurecht én het ruimtelijkeordeningsrecht te vatten in een geïntegreerde benadering.
Deze ontwikkeling van het omgevingsrecht is eveneens herkenbaar in de handhaving van dit
rechtsgebied. Ook deze handhaving wordt gekenmerkt door een hoge mate van versnippering, vergezeld van pogingen om deze versnippering te reduceren. Dit geldt zowel de verantwoordelijke bestuursorganen en hun handhavingsbevoegdheden, de te handhaven normen als de handhavingsprocedures. Voor al deze facetten tracht men vereenvoudiging, coördinatie en zelfs integratie te bereiken. Bijzondere afstemmingsvragen rijzen waar naast bestuurlijke tevens justitiële handhaving in
beeld is. Naast de betrokkenheid van meerdere organen en verschillen op het vlak van onderzoeksen sanctiebevoegdheden, normering en besluitvormings- en rechterlijke procedures zijn hier verschillen in traditie, taakopvatting en focus van invloed. Daarmee wordt onderkend dat afstemming tussen
bestuurlijke en justitiële handhaving, wellicht meer nog dan tussen verschillende vormen van bestuurlijke handhaving, mede afhankelijk is van andere dan juridische factoren.
Hieronder, in par. 2, wordt dit toegelicht. Daar wordt aan de hand van een aantal onderzoeksrapporten een overzicht gegeven van knelpunten in de handhaving op het terrein van het omgevingsrecht, in het bijzonder waar het gaat om de verhouding tussen bestuurlijke en justitiële handhaving. Daarna, in par. 3, volgt een vergelijking tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke punitieve
handhaving in het algemeen. In par. 4 wordt stilgestaan bij de uitgangspunten voor de inrichting van
de handhaving onder de Omgevingswet. In dat kader wordt tevens aandacht besteed aan het wetsvoorstel Wet verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (Wet VTH, een wijziging van
de Wabo), aangezien dit een opmaat naar de handhaving onder deze Omgevingswet vormt.256 In
dezelfde paragraaf wordt een beeld gegeven van de bevoegdhedenrelaties tussen bestuur, OM en
regionale omgevingsdiensten. In par. 5 worden deze relaties uitgewerkt met het oog op een nadere
vergelijking tussen strafbeschikking en bestuurlijke boete. Afgesloten wordt met een paar afrondende opmerkingen in par. 6.
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Het wetsvoorstel VTH is op 13 februari 2014 bij de Tweede Kamer ingediend; zie Kamerstukken II 2013/14, 33 872, nr.
2. De bepalingen zullen worden opgenomen in de daarvoor gereserveerde Afdeling 18.3 Omgevingswet.
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Mede gezien de memorie van toelichting en het advies van de Raad van State is in dit onderzoek in het bijzonder de vraag van belang of als aanvulling op bestaande strafrechtelijke handhavingsmogelijkheden op het terrein van het omgevingsrecht gekozen dient te worden voor de strafbeschikking dan wel voor de bestuurlijke boete. In de memorie van toelichting wordt gewag gemaakt
van het voornemen van de regering ‘om in de Omgevingswet een regeling op te nemen die het gebruik van de bestuurlijke boete in het bredere omgevingsrecht mogelijk maakt. Daartoe is in het
wetsvoorstel paragraaf 18.1.4 gereserveerd. Een concreet voorstel zal worden gedaan in het kader
van de Invoeringswet Omgevingswet.’257 In het advies van de Raad van State wordt geoordeeld dat
de noodzaak van een brede invoering van de bestuurlijke boete in het omgevingsrecht onvoldoende
is onderbouwd; hij veronderstelt dat het bestaande instrumentarium van de last onder dwangsom en
de strafbeschikking al voldoende soelaas kunnen bieden.258

2

Knelpunten (bestraffende) handhaving omgevingsrecht; tot en met de Cie. Mans

2.1

Aandacht voor handhaving

Hoewel dat niet uniek is voor het omgevingsrecht, kan zeker van dit rechtsgebied worden gezegd dat
in de keten wetgeving-uitvoering-handhaving lange tijd de handhaving de minste aandacht heeft
gehad. Zolang een rechtsgebied nog in de opbouwfase verkeert, voor het milieurecht ruwweg de
jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw, is dat begrijpelijk.259 Weliswaar kreeg de handhaving op het
niveau van de beleidsvorming al in de jaren ’80 de nodige aandacht,260 en werd bij de Hoofdinspectie
voor de Milieuhygiëne een Afdeling Handhaving Milieuwetgeving opgericht (1984) en werd binnen
het OM een milieubijstandsteam gevormd (1985); van de daadwerkelijke handhaving bleek in die
jaren nog weinig terecht te komen.261
Aan het begin van de jaren ’90 moest algemeen worden geconstateerd dat de handhaving te
wensen overlaat.262 In de latere jaren van dit decennium werd de gebrekkige handhaving scherper in
beeld gebracht. Daarbij werd ook de verhouding tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving nadrukkelijk betrokken. Illustratief is het boekje Het milieustrafrecht nader beschouwd uit
1993.263 In deze publicatie ziet men een grotere rol voor strafrechtelijke handhaving weggelegd dan
voorheen, zij het dat over de verdere invulling uiteenlopend wordt gedacht. Zo wordt door enkele
schrijvers in het belang van ‘een eenduidig, effectief en overzichtelijk stelsel van strafbaarstelling van
alle milieudelicten’ gepleit voor onderbrenging van alle milieudelicten in de Wet op de economische
delicten (WED); dit in plaats van versnippering over het Wetboek van Strafrecht, de WED en diverse
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Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 243.
Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 4, pt. 6.2.1, onder verwijzing naar Michiels en Sauvé 2010.
Vgl. het eerste milieurechtboek, Lambers 1977, dat een scherpe tekening geeft van het indertijd sterk gefragmenteerde, welhaast casuïstische milieurecht in het midden van de jaren ’70. Opmerkelijk is dat in het slothoofdstuk van
dit boek al voorzichtig wordt vooruit gekeken naar de mogelijkheid van een Algemene Milieuwet waarin, omdat geconstateerd moet worden dat een uniform boete- en strafstelsel ontbreekt (p. 508), tevens een hoofdstuk is gereserveerd voor boetes en straffen (p. 514).
In m.n. het IMP Milieubeheer 1985-1989 en in een drietal voortgangsberichten Ontwikkeling Handhaving Milieuwetgeving (1984, 1986, 1988).
Zie o.a. de MvT bij de wet Vergunningen en algemene regels (VAR), Kamerstukken II 1988/89, 21 087, nr. 3, p. 52-55.
Zie bijv. Tonnaer 1990, p. 379-381; Brussaard, Drupsteen, Gilhuis en Koeman 1991, p. 426; Michiels 1992, p. 156-158,
en de in deze boeken aangehaalde literatuur speciaal over (de praktijk van) de handhaving van het omgevingsrecht,
waaronder Aalders, Uylenburg en Korrel 1987.
Punt, Samsom-Geerlings en Waling 1993.

Omgevingswet

milieuwetten.264 Meer eenstemmigheid bestaat waar het gaat om de opvatting dat het strafrecht in
het raamwerk van het milieurecht niet langer als ultimum remedium moet worden beschouwd: voor
bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving is een gezamenlijke, elkaar ondersteunende rol
weggelegd.265 Meer omstreden is het standpunt dat het primaat van de handhaving van het milieurecht bij het OM moet komen te liggen. Dit primaat van het OM wordt verdedigd op de grond dat het
bestuur beslissingen binnen ruime afwegingskaders neemt (en bij handhavingsbeslissingen bijvoorbeeld werkgelegenheidsbelangen meeweegt) en veelal onvoldoende afstand tot de normadressaten
heeft.266 Daarbij wordt voor wat betreft de kleinere overtredingen verwezen naar een afdoeningsmodel naar analogie van de Wet Mulder.267
Mijlpalen in studies uit de jaren ’90 naar de stand van de rechtshandhaving zijn, naast het rapport Het recht ten uitvoer gelegd, Oude en nieuwe instrumenten van rechtshandhaving, van de
Commissie Heroverweging instrumentarium handhaving (Cie. Korthals Altes, 1995), 268 waarin een
nogal deplorabele toestand van de rechtshandhaving wordt geschetst, het rapport Handhaven met
effect, van de hand van A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels (1997),269 en het rapport Handhaven op
niveau van de Commissie bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving (Cie. Michiels,
1998).270
2.2

Handhaven met effect

In dit rapport worden de succes- en faalfactoren voor handhaving van het milieurecht besproken,
waarbij geprobeerd wordt criteria te formuleren voor de keuze van handhavingsinstrumenten in
verschillende situaties. Het rapport onderstreept dat bestuurlijke herstelsancties op het terrein van
het milieurecht de belangrijkste hoofdcategorie van sancties vormen, dat binnen deze hoofdcategorie door het bestuur de voorkeur wordt gegeven aan de last onder dwangsom boven de last onder
bestuursdwang en ‘dat intrekking bij wijze van sanctie in de praktijk nagenoeg geen rol speelt.’271
Wat betreft het strafrechtelijke instrumentarium biedt het rapport een overzicht van het ruime sanctieareaal dat OM en strafrechter ter beschikking staat. In het overgrote deel van de gevallen
van strafrechtelijk optreden was sprake van het aanbieden (en accepteren) van een transactie, aldus
het rapport, waarbij de transactievoorwaarde doorgaans bestond in het betalen van een geldsom.
Voor zover wordt geseponeerd, gaat het in het gros van de gevallen om een technisch sepot (bewijskwestie). In een klein deel van de gevallen – uitgaande van schattingen van respondenten een vijfde
tot een tiende van de gevallen – komt de strafrechter eraan te pas. Het ruime strafrechtelijke sanctieareaal wordt lang niet volledig benut, aldus het rapport. Dit geldt in het bijzonder sancties en
maatregelen met een reparatoir karakter: ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en
264
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Dit is het standpunt van G.A. Biezeveld en C.A. Zijlstra, wier NJB-publicatie (NJB 3 september 1992) eveneens in de
publicatie Milieustrafrecht nader beschouwd is opgenomen (zie vooral p. 14-15).
Zie reeds Verfaille, in: Van de Bunt, Van der Veen en Verfaille 1989, p. 17.
Zie Punt 1999, p. 12: ´Voor het OM als handhavingsinstantie pur sang is de gelding van een gestelde norm in beginsel
absoluut. Het is de ervaring van het OM dat het bestuurlijk bevoegd gezag eerder geneigd is de gelding van een gestelde norm als in beginsel relatief te beschouwen, zeker als het een voorschrift betreft dat het zelf heeft vastgesteld.´
Ook aangehaald door Biezeveld en Stoové 2011, p. 16.
Punt 1999, p. 30.
Den Haag: Ministerie van Justitie, 1995.
Blomberg en Michiels 1997.
Dit rapport gaat niet uitsluitend, maar wel voor een aanzienlijk deel over de handhaving van het omgevingsrecht.
Hoewel dat niet in de titel tot uitdrukking komt, wordt er tevens ingegaan op de verhouding tot strafrechtelijke handhaving. Het rapport is mede een uitvloeisel van de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Korthals Altes,
neergelegd in zijn nota In juiste verhouding (1996), Kamerstukken II 1995/96, 24 802, nr. 2.
Blomberg en Michiels 1997, p. 252-259.
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stillegging van een bedrijf vinden maar zelden plaats. Als oorzaken daarvan worden onder andere
genoemd: afhankelijkheid van informatie van anderen (bijvoorbeeld over de omvang van de schade),
het ontbreken van eigen expertise en het risico dat men met de kosten blijft zitten.272
Blijkens het rapport werd, mede wegens bewijsproblemen (en een gebrek aan deskundigheid),
weinig gebruik gemaakt van strafbepalingen die speciaal zien op milieudelicten, zoals de artt. 173a
en 173b Sr (opzettelijk resp. culpoos ‘wederrechtelijk een stof op of in de bodem, in de lucht of in het
oppervlaktewater’ brengen).273 Commune strafbepalingen, waaronder de artt. 225 (valsheid in geschrifte), 326 (oplichting) en, in mindere mate, 140 Sr (deelneming aan een criminele organisatie),
werden volgens het rapport aanvankelijk ingezet met het oog op de inzet van dwangmiddelen en de
mogelijkheid van zware straffen; later vooral met het oog op genoemde feiten zelf. De in het kader
van het rapport Handhaven met effect geïnterviewde respondenten vonden milieuvergrijpen die met
dergelijke delicten gepaard gaan ‘zeer ernstig en leggen om die reden ook commune delicten ten
laste.’274
In het rapport wordt een aantal uitgangspunten voor de taakverdeling tussen bestuur en OM
geformuleerd. Uitgaande van het primaat van het bestuur, worden een ondersteunende, een aanvullende en een plaatsvervangende rol onderscheiden. In het hoofdstuk genaamd Strategische visie
wordt de wenselijkheid uitgesproken dat het OM ‘vaker en op een vroeger tijdstip’ ingeschakeld
wordt. ‘De steun van het OM (en de politie) blijkt veelal indruk te maken op overtreders en daardoor
effectief te zijn. Anderzijds zou het OM naar onze mening een bestuurlijk verzoek tot ondersteuning
altijd moeten vervullen’. Ten minste, ‘wanneer het bestuur goed gemotiveerd aangeeft niet in staat
te zijn (alleen) een illegale situatie te beëindigen, dan zou het OM ons inziens in beginsel ook daartoe
bereid moeten zijn. Het primaat van het bestuur ten aanzien van het beëindigen van handelingen of
situaties die in strijd met het milieurecht zijn en zich binnen inrichtingen voordoen, blijft dan zijn
betekenis houden, maar hoeft niet mee te brengen dat het bestuur zelf respectievelijk alleen handhaaft.’275
Tegen deze achtergrond worden de volgende vuistregels aangereikt. In geval van lichte overtredingen is het aan het bestuur om handhavend op te treden. Een uitzondering doet zich voor wanneer het bestuur daartoe geen mogelijkheid heeft. Alsdan is het OM aan zet. In geval van zware overtredingen is overleg tussen bestuur en OM aangewezen over wie een reparatoire maatregel of sanctie dient op te leggen. Daarnaast dient het OM in beginsel altijd voor een bestraffende sanctie te
zorgen.276
2.3

Handhaven op niveau

In dit rapport wordt in het algemeen – zie meer specifiek voor het omgevingsrecht hieronder – geconcludeerd dat de praktijk van naleving en handhaving een grote verscheidenheid kent, dat op veel
gebieden nog geen sprake is van vaststelling van een handhavingsniveau, dat het verschijnsel gedogen erkend dient te worden, maar niet handhavend optreden wel bestuurlijke en juridische onderbouwing en publieke verantwoording behoeft, en ‘dat het niet zozeer ontbreekt aan handhavingsbevoegdheden, maar dat ze om diverse redenen te weinig en onvoldoende op elkaar afgestemd worden gebruikt. De oorzaken daarvoor liggen in veel geringere mate dan in bestuurlijke kringen wel
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Blomberg en Michiels 1997, p. 264-270.
Blomberg en Michiels 1997, p. 111-112 en 323.
Blomberg en Michiels 1997, p. 271.
Blomberg en Michiels 1997, p. 180-184 en 327-337.
Blomberg en Michiels 1997, p. 328.
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wordt aangenomen in procedurele aspecten.’277 Speciaal over de verhouding tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving wordt het volgende opgemerkt.278
‘De voor de overheid belangrijkste handhavingssystemen worden gevormd door het strafrecht en het
bestuursrecht. Justitiële en bestuurlijke organen hebben veelal een verschillende optiek, hetgeen
samenhangt met hun verschillende opdracht. Politie en OM zijn primair handhavingsinstanties, bestuursorganen hebben een veel bredere opdracht. Hun instrumentarium kent ook verschillende accenten (punitief versus reparatoir). Die diversiteit wordt in de praktijk nogal eens als hindernis ervaren. Maar dat hoeft ze niet te zijn, in tegendeel. Mede doordat men te stereotype denkbeelden over
en weer heeft en elkaar niet goed genoeg kent, wordt weinig gebruik gemaakt van de in potentie
vruchtbare combinatie van de verschillende handhavingssystemen.’
Geconstateerd wordt dat de samenwerking tussen bestuurlijke en justitiële organen nog volstrekt
onvoldoende is. Er zullen heldere procedurele en inhoudelijke afspraken moeten worden gemaakt,
aldus het rapport, ‘primair op lokaal en regionaal niveau, ondersteund door een akkoord op landelijk
niveau.279
Met het oog op toekenning van de bevoegdheid tot het opleggen van bestuurlijke boetes
wordt in het rapport Michiels opgemerkt dat ervoor gewaakt moet worden, ‘dat het strafrecht hetzij
formeel wordt uitgesloten, hetzij materieel, doordat er een te geringe taak voor het OM op het desbetreffende terrein overblijft. De samenwerking zou daardoor aan betekenis verliezen. Dit zou haaks
staan op wat nu juist nodig is: het als het ware aan elkaar klinken van bestuur en OM.’ In deze context wordt in het rapport verder aandacht gevraagd voor behoud van de rechtswaarborgen.280
Een andere belangrijke conclusie van het rapport is dat uitvoering en toezicht enerzijds en
handhaving anderzijds niet noodzakelijkerwijs in formeel gescheiden organisaties dienen te worden
ondergebracht. Dit neemt niet weg, aldus het rapport, dat uitbesteding van handhavingstaken aan
externe instanties en samenwerking tussen bestuursorganen, beide zonder dat sprake is van overdracht van bevoegdheden, voordelen hebben (‘handhaven op afstand’).281
2.4

Handhaven op niveau; omgevingsrecht

Het rapport Handhaven op niveau stoelt mede op enkele achtergrondstudies die specifiek betrekking
hebben op enkele onderdelen van het omgevingsrecht, te weten geluidhinder door vliegtuigen, afvalstoffen, bouwen, en de waterschapskeur; voorts is een studie verricht naar de samenwerking tussen gemeenten bij de handhaving van milieurecht en ruimtelijkbestuursrecht.282
Over de toenmalige handhaving van de normen inzake geluidhinder door vliegtuigen werd
geconstateerd dat de normering voorbij gaat aan de groei van het luchtvaartverkeer, dat deze normering ondoorzichtig is en ‘tamelijk “bot”’ waar het gaat om de grenswaarden van de geluidszones
(jaargemiddelden en -quota, gericht op het gehele volume aan vliegverkeer). Voorts werd geconstateerd dat er teveel instanties bij het toezicht betrokken zijn.283
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Commissie Michiels 1998, p. 175-177.
Commissie Michiels 1998, p. 176.
Commissie Michiels 1998, p. 176.
Commissie Michiels 1998, p. 177.
Commissie Michiels 1998, p. 177.
Andere deelstudies betreffen de horeca, EU-subsidies, kamperen, arbeidsomstandigheden en de leerplicht.
Commissie Michiels 1998 (M. Hertoghs, m.m.v. M. Brouner), p. 247-271.
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Op het terrein van de afvalstoffen worden eveneens problemen met betrekking tot de normering vastgesteld. ‘Het gebruik van vage en open geformuleerde begrippen en normen in het afvalstoffenrecht ’ – waaronder het begrip afvalstoffen – ‘levert bij de handhaving aanzienlijke problemen
op.’ Andere gesignaleerde knelpunten zijn de betrokkenheid van grote aantallen te handhaven voorschriften en de verspreiding van de handhaving over diverse actoren. Gepleit wordt voor een organisatorische scheiding van de verantwoordelijkheden voor vergunningverlening en handhaving. Tegelijkertijd wordt de aanwezigheid van een handhaver bij een gesprek over verlening of wijziging van
een vergunning ‘zeer zinvol’ gevonden. Met het oog op de toekomstige punitieve handhaving van de
Omgevingswet springen nog twee andere conclusies in het oog: ‘Het bestuur mag voor de handhaving niet afhankelijk zijn van andere tot handhaving bevoegde organen, maar dient desgewenst zelf
te kunnen optreden. Vooral met het oog op de talrijke administratieve verplichtingen in het afvalstoffenrecht lijkt het bestaande bestuursrechtelijke instrumentarium in zoverre ontoereikend en zou
een bestuurlijke boete deze lacune in belangrijke mate kunnen opvullen.’284 En: ‘Het lijkt een goed
idee om de bevoegdheden tot het opleggen van voorlopige maatregelen conform art. 28 e.v. WED
ook toe te kennen aan het bestuur.’285
De kwaliteit van de handhaving van het bouwvergunningvereiste blijkt sterk te worden bepaald door het limitatief-imperatieve stelsel van bouwvergunningverlening. Dit stelsel werd als te
knellend ervaren, waardoor in de praktijk pragmatische oplossingen werden getroffen (en later verruimde afwijkingsbevoegdheden zijn doorgevoerd). Verbeteringsmogelijkheden liggen volgens de
onderzoekers vooral op het vlak van het bestuurlijk toezicht, waarbij samenwerking tussen toezichthouders een belangrijk aandachtspunt vormt. De rol van het strafrecht is in kwantitatief opzicht gering en blijft beperkt tot corruptiebestrijding (waarbij wordt aangetekend dat bouwvergunningverlening corruptiegevoelig is). Meer in het algemeen wordt het juridische instrumentarium niet als effectief beschouwd, wat verband houdt met de eenmalige, aflopende aard van het bouwen (en de
bouwvergunning).286
Waterschapskeuren kunnen strafrechtelijk en bestuursrechtelijk worden gehandhaafd. Overtredingen komen vooral na schouw boven water. Vervolgens blijkt mondeling overleg, al dan niet
gecombineerd met een brief, de ‘populairste’ handhavingsmaatregel te zijn. Daarbij pleegt een
tweede controle te worden aangekondigd. Wordt bij deze tweede controle de overtreding nog niet
beëindigd, dan volgt veelal een ‘aanmaning’ of ‘aanschrijving’ bestuursdwang. Wanneer de overtreder de overtreding niet beëindigt, blijkt bestuursdwang als verreweg belangrijkste handhavingsinstrument te worden gehanteerd. Van de strafrechtelijke schikkingsbevoegdheid wordt weinig gebruik
gemaakt: ‘dit strafrechtelijke middel zou niet passen in het beleid van het bestuur.’ ‘Inzending van
een proces-verbaal bij het OM komt zeer zelden voor.’ Bij het gebruik van het handhavingsinstrumentarium, met veel aandacht voor overleg en het vermijden van de strafrechtelijke weg, blijkt de
min of meer vaste relatie tussen waterschap en ingelanden een essentiële factor te zijn.287
‘Op het terrein van de ruimtelijke ordening is onmiskenbaar sprake van een handhavingstekort, in het bijzonder ten aanzien van bestemmingsplannen’, aldus het verslag van de achtergrond284
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Afval gaat niet mee in de Omgevingswet. Maar de conclusie blijft van betekenis. Immers, de Omgevingswet kent
allerlei administratieve verplichtingen, zoals inzake meldingen, registraties, rapportages en het bewaren van gegevens.
Commissie Michiels 1998 (G.H. Addink, Ch.W. Backes), p. 273-299.
Commissie Michiels 1998 (J.E. Hoitink, M.G.F. Hille), p. 353-378.
Commissie Michiels 1998 (Eelco Koolhaas, Mariëlle Verberk, Bauke Westphal, Henk Geveke), p. 379-399. Aannemelijk
is dat als gevolg van de schaalvergroting bij waterschappen het belang van de factor van de vaste relatie tussen waterschap en ingelanden inmiddels is afgenomen.
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studie naar de samenwerking tussen gemeenten bij de handhaving van milieurecht en ruimtelijkbestuursrecht. ‘Op milieuterrein daarentegen zijn de laatste paar jaar enorme verbeteringen geboekt.’
Een andere conclusie is dat kan worden vastgehouden aan de in het rapport Handhaven met effect
uitgesproken voorkeur voor scheiding van vergunningverlening en handhaving.288 Daarentegen blijkt
formele scheiding van toezicht en sanctieoplegging niet veel steun te genieten. In het licht van de
verplichting tot belangenafweging in het kader van een discretionaire bevoegdheid lijkt het volgens
de onderzoekers ´ook niet goed mogelijk om de bestuursrechtelijke bevoegdheid tot sanctionering
bij een ander orgaan dan het bevoegd gezag te leggen.´ Dit geldt voor herstelsancties: nadrukkelijk
wordt aangetekend dat het niet onverkort opgaat voor punitieve sancties zoals de bestuurlijke boete,
aangezien bij dit type sancties geen plaats meer voor een belangenafweging voor de effectuering
bestaat (‘na de oplegging van een punitieve sancties is effectuering niet meer af te wenden’).
De onderzoekers wijzen er met het oog op herstelsancties op dat in de praktijk (personele of
functionele) scheiding wel degelijk voorkomt en dan als voordelen heeft dat voortvarender pleegt te
worden gehandhaafd (vaker vasthouden aan beleid (stappenplan) en minder vaak vertraging door
onderhandeling). ‘Het bestuur behoudt echter zelf de regie en de verantwoordelijkheid, waardoor
een belangrijk nadeel van formele scheiding, verlies aan bevoegdheden, zich niet voordoet.’
In het verslag van de achtergrondstudie naar de samenwerking tussen gemeenten wordt over
deze samenwerking opgemerkt dat zij buiten twijfel de effectiviteit van de handhaving beïnvloedt,
maar dat er vele samenwerkingsvormen zijn, zonder dat gezegd kan worden dat deze of gene vorm
van samenwerking in het algemeen de beste is. Tevens wordt aandacht besteed aan samenwerking
tussen bestuurlijke regio’s en justitie. Ten tijde van het onderzoek was ook op dat vlak sprake van
grote verscheidenheid, op het punt van zowel de beleidsafstemming als de informatievoorziening.289
2.5

De tijd is rijp

Tien jaar na publicatie van het rapport Handhaven op niveau verschijnt het rapport De tijd is rijp van
de commissie Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving (Cie. Mans, 2008). In dit rapport
wordt geconstateerd dat nog steeds sprake is van een handhavingstekort en dat eerdere (voorstellen
voor) aanpassingen van de handhavingsorganisatie daarin niet echt verbetering hebben kunnen
brengen. Voor een deel heeft dat te maken met veranderende omstandigheden (globalisering en
technische ontwikkelingen).290 Maar een aantal oorzaken van het handhavingstekort die in het verleden al meermalen werden gesignaleerd (zie o.a. bovengenoemde rapporten), zijn volgens het rapport nog altijd van betekenis. Gewezen wordt op de grote mate van fragmentatie van de handhaving:
‘De structuur van de handhaving is zodanig versnipperd dat […] een toereikende handhaving nooit
van de grond zal komen.291
Dit betreft twee punten. Het eerste is dat veel gemeenten voor een adequate handhaving te
klein zijn. De geringe schaal impliceert bijvoorbeeld een gebrek aan deskundigheid. Het tweede punt
betreft de relatie tussen bestuurlijke en justitiële autoriteiten. Er is een gebrek aan samenwerking.
Weliswaar is er het Landelijk Overleg Milieuhandhaving, maar de daaruit voortkomende gemeenschappelijke nalevings- en handhavingsstrategie en -plannen en -nota’s werken op lokaal niveau niet
goed door. Gemeenten wijken er veelvuldig vanaf. De informatiehuishouding is gebrekkig. ‘Het blijkt
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Blomberg en Michiels 1997, p. 312.
Commissie Michiels 1998 (A.B. Blomberg, m.m.v. F.C.M.A. Michiels), p. 301-328.
Commissie Mans 2008, p. 6.
Commissie Mans 2008, p. 8.
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voorts buitengewoon lastig te zijn om op vrijwillige basis werkbare afspraken te maken, ook tussen
bestuurlijke en strafrechtelijke handhavers.’292
Het rapport Mans geeft als oplossingsrichting voor wat betreft de hierboven genoemde punten – de gemeentelijke schaal en de relatie tussen bestuurlijke en justitiële autoriteiten – als oplossingsrichting onder meer het volgende aan. Waar het gaat om de schaalproblematiek wordt voorgesteld te komen tot 25 omgevingsregio´s met elk een omgevingsdienst waaraan gemeenten en provincies verplicht moeten deelnemen (tot dusverre werd op basis van vrijwilligheid samengewerkt).
De diensten krijgen de status van openbaar lichaam (tot dusverre werden uiteenlopende organisatievormen gehanteerd). De diensten zijn gericht op handhaving van het omgevingsrecht (tot dusverre
lag de nadruk op uitvoering van milieutaken). Verder zouden de diensten qua omvang en takenpakket en wijze van uitvoering een grote mate van eenheid moeten vertonen (tot dusverre was op deze
punten sprake van grote verscheidenheid).293 Er wordt niet gekozen voor verplaatsing van bevoegdheden van gemeentelijke en provinciale organen naar de omgevingsdiensten, omdat anders een
vierde bestuurslaag zou ontstaan, met alle rechtstatelijke en democratische bezwaren van dien.294
Waar het gaat om de relatie tussen bestuurlijke en justitiële autoriteiten wordt allereerst gewezen op de noodzaak van toereikende bevoegdheden en middelen. In dat verband wordt gedacht
aan aanvulling van het handhavingsinstrumentarium met de strafbeschikking, meer in het bijzonder
de mogelijkheid om bij amvb aan bestuursorganen de bevoegdheid te verlenen tot het uitvaardigen
van een strafbeschikking.295
‘Naarmate het aantal aangewezen feiten groter is en het maximum hoger ligt, kan in de taakverdeling tussen bestuur en OM […] een groter aandeel van de handhaving aan het bestuur worden gegeven. Door bedoelde bevoegdheid wordt het sanctie-instrumentarium immers gecomplementeerd,
zodat bestuursorganen bij een aantal categorieën overtredingen in beginsel onafhankelijk van het
OM kunnen besluiten om bestraffend op te treden.’
Over de rolverdeling en afstemming tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke afstemming wordt
in het rapport Mans opgemerkt dat samenwerking alleen dient plaats te vinden waar dat duidelijk
meerwaarde heeft. Als die meerwaarde ontbreekt, moet voor een heldere takenscheiding worden
gekozen. Waar die meerwaarde er wel is, moeten de algemeen erkende zwakheden op het vlak van
rolverdeling en afstemming worden overwonnen.296
Voor de taakverdeling tussen bestuur en OM wordt in het rapport een andere benadering gehanteerd dan die waarbij wordt uitgegaan van het onderscheid tussen “besloten context” en “open
context”.297 Beoogd wordt een verdeling waarbij ‘tegen aanzienlijk meer omgevingsrechtelijke overtredingen/delicten in beginsel alleen door het bestuur wordt opgetreden.’ Dit kan worden bevorderd
door gebruikmaking van de bestuurlijke strafbeschikking. Het strafrecht (minus de strafbeschikking)
zou zoveel mogelijk gereserveerd moeten worden voor de (middel)zware criminaliteit. Meer con292
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Commissie Mans 2008, p. 7.
Commissie Mans 2008, p. 48-51.
Commissie Mans 2008, p. 52-53.
Commissie Mans 2008, p. 41-42.
Commissie Mans 2008, p. 46-47.
Voor het omgevingsrecht is dit onderscheid ook weinig bruikbaar. Immers, in veel gevallen is sprake van een “besloten context” omdat het gaat om de handhaving van een omgevingsvergunning. Maar in veel andere gevallen hebben
burgers en bedrijven alleen met algemene regels te maken, zodat het gaat om een “open context”. Door de vervanging van vergunningsstelsels door algemene regels is laatstgenoemde categorie relatief toegenomen. Overigens sluit
de toepasselijkheid van algemene regels niet uit dat daarnaast een vergunning in het geding is.
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creet wordt voorgesteld de grens te trekken bij het bedrag van de vierde categorie als bedoeld in art.
23 Sr (ten tijde van het verschijnen van het rapport € 16.750, per 1 januari 2014 € 20.250). Waar bestraffing gewenst is, is beneden dit bedrag het bestuur aan zet. Het bestuur is overigens ook aan zet
waar het te doen is om herstel (met behulp van reparatoire sancties).298
2.6

Veel eenstemmigheid

De hierboven vermelde rapporten sluiten nauw bij elkaar aan. De handhaving op het terrein van het
milieurecht is verbeterd, met name waar het gaat om reparatoire handhaving. Maar ook wordt algemeen onderkend dat er tekortkomingen zijn. De belangrijkste diagnoses zijn: fragmentatie binnen
het bestuur en een moeizame verhouding tussen bestuurlijke en judiciële handhaving. De oorzaken
van dit laatste zijn slechts voor een deel juridisch van aard. Ze hebben vooral te maken met verschillen in taakopvatting en cultuur en onvoldoende kennis van de taakopvatting en cultuur van de ander.
Dit staat samenwerking in de weg waar samenwerking om redenen van een effectieve handhaving is
aangewezen: ‘het ontbreken van samenwerking blijkt een faalfactor.’299
Opmerkelijk is dat de diagnose met betrekking tot het bestuur, samen te vatten in de term
fragmentatie, eveneens is gesteld met betrekking tot politie en OM. Zo zijn als belangrijkste knelpunten bij de uitvoering van de strafrechtelijke milieuhandhaving onder meer de volgende knelpunten
vastgesteld: onvoldoende uniformiteit in inrichting en werking van de milieuteams; gefragmenteerde
organisatie van de opsporing op landelijk niveau van zware milieucriminaliteit; gebrekkige informatiehuishouding; onvoldoende effectieve aansturing door het Functioneel Parket; onvoldoende eenduidige taakstelling vanuit de “driehoek”. In dit licht wordt geconcludeerd dat de strafrechtelijke
milieuhandhaving sinds 2005 is verbeterd, maar (in 2009) nog niet aan de maat is.300 Waar het gaat
om het ruimtelijkeordeningsrecht – een terrein dat er in de rapporten, vergeleken met het milieurecht, bekaaid af komt, lijkt van strafrechtelijke handhaving zelfs niets terecht te komen.301
De uniformiteit in diagnosestelling is groot (fragmentatie; kloof tussen bestuur en OM). Die in
voorgestelde therapie is wat minder groot. Met name over de keuze tussen bestuursrechtelijke en
strafrechtelijke handhaving is en wordt wisselend gedacht. Het begin jaren ’90 gehouden pleidooi
voor aanzienlijke versterking van de rol van het OM is anno 2014 geen gemeengoed meer.302 Dit
heeft te maken met een sterke relativering van verschillen in rechtswaarborgen tussen bestuursrecht
en strafrecht. In de volgende paragraaf wordt dit toegelicht, waarbij wordt verwezen naar de resultaten van de in het kader van het onderzoek gehouden interviews. Daarna komen de fragmentatie en
de kloof tussen bestuur en OM nader aan de orde.
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Commissie Mans 2008, p. 56-57.
Struiksma, De Ridder en Winter 2007, p. 11.
De Ridder, Struiksma en Schol 2009, p. xvi-xvii.
Zie naast de Commissie Michiels 1998 (A.B. Blomberg, m.m.v. F.C.M.A. Michiels), p. 301-328, voorts de in hoofdstuk 3
beschreven casuïstiek van strafrechtelijke handhaving van het omgevingsrecht, waar casus op het terrein van het
ruimtelijkeordeningsrecht ontbreken.
Zo heerste tijdens de jaarvergadering van 2014 van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) sterk het standpunt dat
vervanging van de bestuurlijke boete door strafrechtelijke handhaving meer nadelen dan voordelen heeft. Zie het in
het voorjaar van 2015 te verschijnen verslag van de Algemene vergadering van de VAR, gehouden op 23 mei 2014 te
Utrecht.
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3

Vergelijking

3.1

Bestraffing door bestuur

De algemene redenen voor invoering van de bestuurlijke boete zijn bekend. Beoogd worden terugdringing van het handhavingstekort en ontlasting van de strafrechtspraak. In dit kader wordt de bestuurlijke boete als efficiënt en effectief aangemerkt: het bestuur (zijn ambtenaren) kan in het algemeen goedkoper werken dan rechtspraak (duurdere rechters); niet alleen de primaire besluitvorming, maar ook de bezwaarschriftprocedure heeft een sterk filterende werking ten opzichte van (de
in het algemeen duurdere) rechtspraak; in beginsel is de opgelegde boete meteen verschuldigd (geen
schorsende werking van een rechtsmiddel); bestuurlijke boeteprocedures verlopen veel sneller dan
strafrechtelijke vervolgingsprocedures. Voorts kan het bestuur in het kader van zijn handhavingsprogramma boetebeleid afstemmen op zijn beleid met betrekking tot herstelsancties. Daarbij is van belang dat in bepaalde situaties herstelsancties geen soelaas kunnen bieden, bijvoorbeeld om dat gelegaliseerd kan worden. Voor de overtreder is er het voordeel dat een opgelegde bestuurlijke boete
geen strafblad impliceert.
Een ander algemeen argument voor invoering van de bestuurlijke boete is dat met dit instrument de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de handhaving van de door het bestuur zelf gestelde
normen (in algemene regels of vergunningen) wordt geaccentueerd. In het licht van de beleidscyclus
wordt het aantrekkelijk gevonden dat het bestuur zelf de consequenties van de zelf gestelde normen
ervaart, zodat het bij het opstellen van de normen leert rekening te houden met de handhaafbaarheid van de eigen normen. Bij dit alles van belang dat bij uitstek het bestuur op het eigen beleidsterrein deskundig is.
Een specifieke reden voor invoering van de bestuurlijke boete heeft te maken met de hoogte
van de boete: in een bijzondere bestuursrechtelijke wet kunnen gemakkelijker hoge (maximum)boetes worden neergelegd dan door middel van aanpassing van het (algemene) Wetboek van Strafrecht. Illustratief is de – door Europees recht geïnspireerde – wetgeving die speciaal is gericht op de
bevordering van de marktwerking (mededingingsrecht). Ook wanneer om andere – i.c. primair politieke – redenen hogere sancties dan de in het commune strafrecht gangbare sancties wenselijk worden gevonden, zoals een harde aanpak van sociale fraude en van onvoorzichtigheid bij bijvoorbeeld
het invullen van formulieren, wordt naar het bestuursrecht uitgeweken.
Dat de hierboven genoemde algemene redenen voor invoering van de bestuurlijke boete actualiteitswaarde hebben, blijkt uit de door de regering aangevoerde argumenten voor invoering van de
bestuurlijke boete in de Woningwet.303 Zo wordt in de memorie van toelichting opgemerkt:
‘De afgelopen jaren is door gemeenten naar voren gebracht dat het huidige instrumentarium van
herstelsancties van last onder dwangsom en last onder bestuursdwang niet altijd voldoende is om
effectief te kunnen optreden tegen overtredingen van de Woningwet. Op dit moment kan het bevoegd gezag niet zelf bestraffend optreden waar dit wel noodzakelijk en wenselijk kan zijn, bijvoorbeeld in geval van herhaaldelijke overtredingen´.304 Er is behoefte aan lik-op-stukbeleid. Herstelsancties hebben soms onvoldoende preventieve werking. Strafrechtelijk optreden is te zwaar, mede ge-
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Bij Wet van 4 juni 2014 tot wijziging van de Woningwet in verband met het versterken van het handhavingsinstrumentarium, Stbl. 2014, 249.
Kamerstukken II 2013/14, 33 798, nr. 3, p. 6.
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zien de bijbehorende aantekening in justitiële documentatie (strafblad). De bestuurlijke boete is vergeleken met strafrechtelijke vervolging een slagvaardig instrument.305
Soortgelijke en andere argumenten, die nauw aansluiten bij hetgeen – zie hierboven – meer in het
algemeen ten faveure van de bestuurlijke boete worden aangevoerd, worden genoemd met betrekking tot art. 7.6 lid 2 wetsvoorstel Wet natuurbescherming (bevoegdheid van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie tot het opleggen van een bestuurlijke boete).
‘Onderhavig wetsvoorstel introduceert de bevoegdheid voor het opleggen van een bestuurlijke boete
voor administratieve vergrijpen op het vlak van de handel in dieren en planten van beschermde soorten en producten daarvan en op het vlak van de handel in illegaal gekapt hout en producten daarvan
(voorgesteld artikel 7.6, eerste lid). Voor dergelijke vergrijpen is het wenselijk dat een lik-op-stukbeleid kan worden gevoerd en dat overtredingen snel worden bestraft. Wie zijn administratie niet of
onvoldoende bijhoudt, niet of niet-tijdig gegevens verstrekt, of onjuiste gegevens verstrekt, bemoeilijkt een goed toezicht op de naleving van de regels. Handhaving van de administratieve voorschriften
en het eenvoudig kunnen onderscheiden tussen handel die zonder meer rechtmatig is en handel die
mogelijk in strijd is met de regels is van groot belang voor een doelmatige en doeltreffende aanpak
van illegale handel. Tegelijkertijd is het wenselijk om het Openbaar Ministerie niet te belasten met
het vervolgen of afdoen van dergelijke vaker voorkomende en relatief lichtere vergrijpen. Het gaat
om duidelijk afgebakende feiten, waarbij een uniforme bestraffing naar gelang op voorhand onderscheiden categorieën van meer of minder ernstige gedragingen mogelijk is en voor de vaststelling
waarvan geen inzet van opsporingsbevoegdheden vereist is, maar die op eenvoudige wijze kunnen
worden geconstateerd. […] Een zorgvuldig gebruik van de bevoegdheid is verzekerd, gezien de deskundigheid die op [het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie] beschikbaar is
ten aanzien van de desbetreffende regelgeving en ten aanzien van het voorbereiden en nemen van
dit soort besluiten.’306
Uit de interviewronde komt duidelijk naar voren dat ook voor het ruimere terrein van het omgevingsrecht naast strafrechtelijke vervolging door dagvaarding voor de strafrechter voor zware gevallen behoefte is aan een lichte vorm van een bestraffende sanctie is (Algera, 4, 4.4.4, 5). De bestuurlijke boete wordt door respondenten als een blijvertje beschouwd, die ook op het terrein van het omgevingsrecht kan worden ingevoerd. Maar ook de strafbeschikking, die reeds voor milieu- en keurfeiten is ingevoerd, wordt als een serieuze optie aangemerkt. Uitgaande van een behoefte aan bestraffende sancties anders dan via strafrechtelijke vervolging door dagvaarding voor de strafrechter,
wordt hieronder een nadere vergelijking tussen beide soorten bestraffende sanctie gemaakt.
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Kamerstukken II 2013/14, 33 798, nr. 3, p. 7. Zie voorts het Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader Rapport, Kamerstukken II 2013/14, waar de regering, naar aanleiding van opmerkingen van de niet overtuigde Raad van
State, nader ingaat op de behoefte aan de bestuurlijke boete.
Kamerstukken II 2011/12, 33 348, nr. 3, p. 204-205. In zijn advies merkte de Raad van State op dat onduidelijk is of de
bestuurlijke boete en de bestuurlijke strafbeschikking, die eveneens is gericht op snelle afdoening van lichte, eenvoudig vast te stellen feiten, voor dezelfde overtredingen kunnen worden gebruikt Kamerstukken II 2011/12, 33 348, nr.
4, p. 49-50). De regering heeft daarna verduidelijkt dat wanneer een bestuurlijke boete kan worden opgelegd geen
bestuurlijke strafbeschikking kan worden opgelegd.
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3.2

Algemene verschillen

Tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke punitieve handhaving bestaan diverse verschillen die
van algemene betekenis zijn. De waardering van deze algemene verschillen in termen van onderlinge
voor- en nadelen leidt tot een voorkeur voor het ene of het andere stelsel, los van het betrokken
beleidsterrein. In het onderstaande volgt eerst een korte bespreking van deze algemene verschillen.
Allereerst wordt – in min of meer procedureelchronologische volgorde – aandacht besteed aan elementen van de fase van het opleggen van een bestuurlijke boete dan wel het uitvaardigen van een
strafbeschikking en het daaraan voorafgaande (boete- of opsporings)onderzoek en van de fase van
bezwaar en beroep bij de bestuursrechter dan wel van verzet en een procedure bij de strafrechter.
Een en ander is toegespitst op de bestuurlijke boete en de strafbeschikking in de vorm van een geldboete. Daarna volgen een paar opmerkingen over de positie van slachtoffers / derden en verschillen
in traditie, taakopvatting en focus.
Met deze opzet blijven een paar belangrijke verschillen tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke punitieve handhaving buiten beschouwing. Het eerste punt betreft de mogelijkheid van
het opleggen van een vrijheidsstraf. Onomstreden is dat waar vrijheidsstraffen wenselijk zijn, uitsluitend een rol voor het strafrecht is weggelegd. Het tweede punt betreft de verhouding tot het opleggen van een herstelsanctie. Op dit punt heerst de opvatting dat het opleggen van herstelsancties
primair aan het bestuur is en voor het strafrecht slechts een uitzonderlijke, bijkomende taak
vormt.307 In reactie op de beweringen van onder meer het OM (van weliswaar oudere datum) wordt
hierbij aangetekend dat reparatoire handhaving niet berust op een relativerende houding ten opzichte van (eigen) rechtsnormen.308 Immers, ingevolge de jurisprudentie geldt voor dit type handhaving
een beginselplicht tot handhaving (en geen beleidsvrijheid of opportuniteitsbeginsel). Ook de executie van besluiten waarbij een herstelsanctie is opgelegd, is gezien de tenuitvoerleggingsbeschikking
(art. 5:31a Awb) en de invorderingsbeschikking (art. 5:37 Awb) en de bijbehorende rechtsmiddelen
van derde-belanghebbenden geen vrijblijvende zaak.
3.3

De fase van de sanctiebeschikking

Over verschillen in bevoegdheden en rechtswaarborgen tussen strafrecht en bestraffend bestuursrecht is vooral rond de millenniumwisseling veel geschreven,309 al heeft het onderwerp ook later
aandacht gekregen.310 Duidelijk is dat op dit vlak tussen beide rechtsgebieden diverse juridische en
feitelijke verschillen bestaan, zowel in het kader van het primaire proces van het opleggen van een
bestuurlijke boete of het uitvaardigen van een strafbeschikking als in het kader van een procedure
tegen een bestuurlijke boete (bezwaar en beroep bij de bestuursrechter) of strafbeschikking (procedure bij de strafrechter).
Het belangrijkste verschil in de fase van het nalevings- respectievelijk het boete- of opsporingsonderzoek is dat in het strafrecht in de vorm van dwangmiddelen en (bijzondere) opsporingsbevoegdheden zoals de telefoontap ingrijpender bevoegdheden ter beschikking staan dan in het bestuursrecht. Ofschoon door een enkele respondent (Willekens, 5.5) wordt gesignaleerd dat ook in het
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Een en ander werd eveneens door de geïnterviewden onderschreven.
Vgl. Strategie Milieu, Openbaar Ministerie, 1999, p. 12, aangehaald in par. 2.
Uit de reeks publicaties: de trilogie van Hartmann en Van Russen Groen 1998, Hartmann 1998 en Van Russen 1998;
Lenos 1998; De Doelder, Meijer en Otto 1999; Jansen 1999; Albers 2002; Embregts 2003.
Van de latere publicaties moet in ieder geval het uitvoerige proefschrift van Stijnen uit 2011 worden genoemd. Zie
voorts Roording 2014, p. 75-76, en De Rooij 2014.
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bestuursrecht de bevoegdheden erg groot kunnen zijn en ook daar observatie plaatsvindt, is de opvatting gangbaar dat de behoefte aan deze dwangmiddelen en opsporingsbevoegdheden een voorkeur voor strafrechtelijke handhaving boven de bestuurlijke boete meebrengt.
In de fase van het opleggen van de bestuurlijke boete of het uitvaardigen van de strafbeschikking zijn er algemene verschillen op het punt van de normering van de hoogte van een sanctie. Vergeleken met het strafrecht kent het bestuursrecht op een aantal terreinen relatief hoge maximum
boetes zodat, als afgeleide daarvan, relatief hoge boetes worden opgelegd. Uit een oogpunt van
evenredigheid van sancties en geloofwaardigheid van het handhavingssysteem als geheel zijn zowel
te lage als te hoge boetes onwenselijk. Waar bestuursrechtelijke boetes vanuit strafrechtelijk perspectief erg hoog zijn, zoals in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet aanscherping
SZW-wetgeving, is dat bewust door de bijzondere wetgever gewild.311 Die wens om te komen tot
verhoudingsgewijs hoge boetes is vaak mede een reden voor de wetgever om te kiezen voor de bestuurlijke boete in plaats van voor aanpassingen van of aanvullingen op het Wetboek van Strafrecht.312
Het geconstateerde verschil op wetgevingsniveau werkt door op het niveau van de toepassing
van de punitieve wetgeving. Het OM, dat met een zeer breed terrein van bestraffend recht te maken
heeft, zal bij zijn straftoemeting of strafeis rekening houden met de evenredigheid van de straf zoals
deze door de volle breedte van het strafrecht wordt bepaald. Het referentiekader voor de bepaling
van de hoogte van de op te leggen boete is voor het bestuur veel smaller, namelijk beperkt tot het
eigen beleidsterrein.
De Rijck, 4.5, stelt in dit verband tegenover de grote inhoudelijke kennis van het bestuur ‘dat je altijd
binnen je eigen koker werkt en je bijvoorbeeld verschillen tussen de velden krijgt. Neem die bestuurlijke boete bij de Gewasbeschermingsmiddelenwet. Dat wordt dan uitgedacht en dat komt tot bedragen enzovoort, dat blijft binnen die koker. Maar je zult ontzettend uit elkaar gaan lopen. Als wij beide
soorten van zaken doen dan zit er meer uniformiteit. Dus je wint per veld aan deskundigheid, maar je
treedt onmiddellijk de valkuil van de verkokering binnen.’
In samenhang met een beperkt referentiekader bestaat voorts uit een oogpunt van rechtsgelijkheid
verschil. Immers, de werking van het gelijkheidsbeginsel is gerelateerd aan de bevoegdheid van het
terzake bevoegde bestuursorgaan, met inbegrip van de territoriale begrenzing ervan. Zoals door veel
respondenten is opgemerkt (o.a. Willekens, 3), kan het OM als landelijk bevoegde organisatie daarom op nationaal niveau gelijke behandeling borgen. Dit geldt ook voor landelijk bevoegde bestuursorganen zoals de minister of instanties als DNB, AFM en ACM. Voor decentrale bestuursorganen blijft
de werking van het gelijkheidsbeginsel beperkt tot de regionale of lokale schaal.
Een ander verschilpunt betreft de inning van opgelegde boetes. Uit de interviewronde komt
naar voren dat op dit punt de strafbeschikking duidelijk aantrekkelijker wordt gevonden dan de bestuurlijke boete. De verklaring is duidelijk: in geval van de strafbeschikking is voor de inning een centrale rol voor het CJIB weggelegd. Deze executieroute, waarbij de inning in handen van een derde
wordt gelegd, wordt als efficiënt, effectief en “ontzorgend” beschouwd (Algera, 5c, Van der Gaag 2.3,
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Waarna in de bestuursrechtspraak pogingen worden ondernomen om meer evenwichtigheid te bereiken. Zie onder
meer CRvB 24 november 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:3754. Ook de interviewronde aangehaalde jurisprudentie met betrekking tot het alcoholslotprogramma moet in dit verband worden genoemd.
Met behulp van een gemeenschappelijk referentiekader voor het opleggen van geldboetes kan de evenredigheid
worden bevorderd van het stelsel van punitieve handhaving als geheel. Zie Bröring e.a. 2012
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4).313 Het is mogelijk dat ook de inning van opgelegde bestuurlijke boetes bij het CJIB wordt belegd. In
geval van vele betrokken bestuursorganen zal deze optie echter van praktische bezwaren vergezeld
kunnen gaan.
Wat betreft een volgend, samenhangend punt van verschil, de bestemming van de opbrengst
van opgelegde boetes, wordt hier herhaald dat het gaat om een aspect dat in de praktijk van de
handhaving als belangrijk wordt ervaren.314 Dit belang vindt trouwens steun in de achtergrondstudie
naar samenwerking tussen gemeenten bij het rapport Handhaven op niveau, waar met het oog op
deze samenwerking – inclusief die met andere instanties dan gemeenten – blijkt te worden gehecht
aan het “voor-wat-hoort-wat”; anders wordt de samenwerking al gauw vrijblijvend.315 Ook in het
kader van de interviewronde is opgemerkt dat een aandachtspunt is dat de ene instantie kosten
maakt voor het doen van onderzoek en het opmaken van een p-v, terwijl de opbrengst naar een ander gaat (Algera, 4.5). Tegelijkertijd kan met veel respondenten worden geconstateerd dat een eigen
financieel belang van de overheid bij beboeting een oneigenlijk en perverterend karakter kan hebben. Dit geldt overigens niet exclusief voor decentrale bestuursorganen, maar kan eveneens opgaan
voor organen van de Staat (ophoging aantallen verkeersboetes uit budgettaire overwegingen).
Weer een ander punt betreft de registratie van overtredingen. In het strafrecht bestaat een
register met justitiële documentatie (op grond van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens).
Daarin worden ook strafbeschikkingen hoger dan € 100 geregistreerd. In het bestuursrecht bestaat
eveneens documentatie met betrekking tot overtredingen. In geval van decentrale organen is deze
echter niet landelijk aanwezig.316 Een ander verschil is dat de bestuurlijke documentatie over meer
dan alleen bestraffende sancties gaat, namelijk ook – en vooral – over herstelsancties en vergunningverlening. Belangrijk is voorts dat de justitiële documentatie een strafblad impliceert, met eventuele
consequenties voor de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag; dit criminaliserend element
ontbreekt bij de bestuurlijke documentatie van de bestuurlijke boete.
Een verwant (criminaliserend) aspect betreft de openbaarmaking van bestraffende sancties. In
dit verband wordt in het bestuursrecht meer dan in het strafrecht uitdrukkelijk het instrument van
naming en shaming gebruikt, hetzij op grondslag van de Wet openbaarheid van bestuur, hetzij op
grondslag van bijzondere regeling (met extra rechtswaarborgen voor de overtreder). Anderzijds, zo
werd in het kader van de interviewronde aangevoerd (Harteveld, 5.2; Maas-Cooymans, Verloon, 2, 4;
De Moor-van Vugt, 2a; De Rijck, inleiding), werkt in een strafrechtelijke veroordeling veel sterker dan
in een bestuurlijke boete het maatschappelijke verwijt door.
3.4

Bezwaar / verzet, procedure rechter; griffierecht; schorsingsmogelijkheid

Een eerste verschil tussen strafrecht en bestraffend bestuursrecht in de fase na het opleggen van een
bestuurlijke boete dan wel het uitvaardigen van een strafbeschikking betreft de termijn voor het
aanwenden van een rechtsmiddel: de bestuursrechtelijke termijn voor het maken van bezwaar of het
instellen van beroep en de strafrechtelijke termijn voor het in verzet gaan. Op dit punt wordt volstaan met de opmerking dat een vergelijkende waardering moeilijk is te geven, in aanmerking genomen verschillen in bekendmakingseisen.
Een volgend verschil betreft de mogelijkheid van heroverweging van een opgelegde bestuurlijke boete of uitgevaardigde strafbeschikking. Tegenover de bestuursrechtelijke bezwaarprocedure
313
314
315
316

130

Algera, 4, 5, 5c, heeft desalniettemin meer in het algemeen een voorkeur voor de bestuurlijke boete.
Zie reeds hoofdstuk 2.
Commissie Michiels 1998(A.B. Blomberg, m.m.v. F.C.M.A. Michiels), p. 319.
Algera, 5.5.
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staat de strafrechtelijke verzetsprocedure. Ook op dit punt is een vergelijkende waardering moeilijk
te geven. Van invloed zijn onder meer de gekozen inrichting en werkwijze, waarbij voor het strafrecht niet is uitgesloten dat op dit gebied na verzet – weliswaar informeel – eveneens een heroverweging van de beschikking plaatsvindt.
Ook het al dan niet verschuldigd zijn van griffierecht vormt een punt van verschil. Allereerst is
hier van betekenis dat in de bestuursrechtelijke bezwaarfase geen griffierecht wordt geheven (art.
7:15 lid 1 Awb). Wie daarna bij de bestuursrechter tegen een boetebesluit wil opkomen, dient wel
griffierecht te betalen (tenzij daarmee, zoals in zeer uitzonderlijke gevallen wordt aangenomen, inbreuk zou worden gemaakt op het recht op toegang tot de rechter zoals neergelegd in art. 6 EVRM).
De eis van griffierecht strekt er vooral toe lichtvaardig procederen te voorkomen. Om dezelfde reden
is het strafrecht vertrouwd met het systeem dat de eis van het OM na verzet tegen een strafbeschikking gewoonlijk hoger is dan de bij de strafbeschikking opgelegde boete. Deze vaste verhoging is niet
met het heffen van griffierecht op één lijn te stellen, met name niet omdat de strafrechter de verhoging niet zal volgen wanneer de strafbeschikking terecht is opgelegd, maar desondanks niet zonder
reden in verzet is gegaan. Dit neemt niet weg dat het strafrechtelijke systeem van standaard verhoging van de eis ten opzichte van de strafbeschikking trekken heeft van een systeem van verkapt griffierecht. Zie hierover ook Jansen, 2.3: ‘het [strafrechtelijke] systeem is er op gericht om de overtreder bij de rechter weg te houden.’
Een volgend punt betreft de eventuele schorsende werking van het aanwenden van een
rechtsmiddel. Het maken van bezwaar of het instellen van beroep heeft in het bestuursrecht in beginsel geen schorsende werking (art. 6:16 Awb); daar staat tegenover dat hangende bezwaar of beroep een voorlopige voorziening kan worden gevraagd (art. 8:18 Awb).317 In het strafrecht is de opgelegde sanctie pas vatbaar voor tenuitvoerlegging nadat de strafbeschikking of rechterlijke uitspraak
in rechte vaststaat. Dit verschil wordt door respondenten uiteenlopend beoordeeld: schorsende
werking is enerzijds een waarborg voor de overtreder, maar doet anderzijds afbreuk aan het lik-opstukgehalte van de sanctie. De Moor-van Vugt, 7.4, vindt dat ook in het bestuursrecht van schorsende werking zou moeten worden uitgegaan. Tegelijkertijd ziet zij het lik-op-stukgehalte als een sterk
punt van de bestuurlijke boete, onder de toevoeging dat ‘nu met de strafbeschikking’ ook een hoog
lik-op-stukgehalte zou kunnen worden bereikt (4.1.2).
3.5

De positie van slachtoffers / derden

Additioneel aan hetgeen hierboven al werd vermeld,318 kunnen over de positie van slachtoffers /
derden in het proces tegen een opgelegde boete nog twee opmerkingen worden gemaakt. De eerste
betreft de vraag of een derde (als belanghebbende) beboeting van een overtreder kan initiëren dan
wel bestuursrechtelijk of strafrechtelijk kan procederen tegen beslissingen over het niet opleggen
van een straf of over de hoogte van de opgelegde straf. Zowel in het bestuursrecht als in het strafrecht staat het uiteraard iedereen vrij de bevoegde instantie, bestuursorgaan of OM, te vragen om
bestraffend op te treden. In het bestuursrecht kan echter alleen een belanghebbende een aanvraag
indienen (art. 1:3 lid 3 Awb), en is alleen een afwijzing van een aanvraag een beslissing, namelijk een
beschikking (art. 1:3 lid 2 Awb), die vatbaar is voor bezwaar en beroep. Omdat men in het algemeen
geen persoonlijk – dat wil zeggen geen ten opzichte van een ieder onderscheidend – belang bij leed317

318

Welk verzoek in geval van een bestuurlijke boete in het algemeen niet snel wordt toegewezen, omdat redressering in
zoverre het om geld gaat gemakkelijk mogelijk is.
Zie reeds hoofdstuk 3.
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toevoeging heeft, is men in het bestuursrecht slechts bij hoge uitzondering als belanghebbende bij
een jegens een ander genomen boetebesluit aan te merken. Schaarse voorbeelden betreffen bepaalde concurrenten en, nog uitzonderlijker, consumenten. In het strafrecht is het, gelet op de beklagprocedure van art. 12 e.v. Sv, niet wezenlijk anders (ook al valt het begrip ‘rechtstreeks belanghebbende’ van art. 12 lid 1 Sv niet geheel samen met het begrip belanghebbende van art. 1:2
Awb).319
Er is wel een wezenlijk verschil in mogelijkheid voor de derde om in het kader van de rechterlijke procedure een veroordeling van de overtreder te krijgen tot schadevergoeding aan de derde.320
In het bestuursrecht is een dergelijke incorporatie van een civiele schadevergoedingsprocedure in de
bestuursrechtelijke procedure uit constitutioneel oogpunt problematisch. Immers, gezien art. 112
GW mogen gerechten die niet tot de rechterlijke macht behoren, zoals de Centrale Raad van Beroep,
het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Afdeling bestuursrechtspraak, niet oordelen
over geschillen die niet uit bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen zijn ontstaan. Deze bestuursrechtelijke appèlinstanties zijn in hun (uitspraak)bevoegdheden beperkt tot besluiten in de zin van de
Awb (en daarmee gelijkgestelde handelingen) en mogen daarom niet meer dan wat een bestuursorgaan mag. Waar een bestuursorgaan de bevoegdheid heeft om bijvoorbeeld een bouwstop op te
leggen of een bedrijf stil te leggen, komt de rechter die bevoegdheid – als afgeleide, in het kader van
het zelf in de zaak voorzien – eveneens toe. Bestuursorganen missen echter de bevoegdheid tot veroordeling van de overtreder tot schadevergoeding aan een derde; bestuursrechters missen die bevoegdheid daarom ook.
In tegenstelling tot het strafrecht kent het bestuursrecht wel de rechterlijke bevoegdheid tot
veroordeling van het bestuur tot schadevergoeding aan een belanghebbende jegens wie een onrechtmatig besluit is genomen: een verzoekschriftprocedure als geregeld in art. 8:88 e.v. Awb ontbreekt in het strafrecht, zodat op dit terrein moet worden uitgeweken naar het civiele recht.
3.6

Verschillen in traditie, taakopvatting en focus

In de literatuur en de interviewronde is meermalen gewezen op verschillen in traditie, taakopvatting
en focus tussen bestuurlijke en judiciële handhaving. Sommige verschillen lijken vooral op spraakverwarring te berusten. Zo zou bestuursrecht anders strafrecht een instrumenteel karakter hebben.
Maar strafrecht is uiteraard eveneens een middel waarmee een of meer doelen worden nagestreefd. En ook bestuursrecht strekt tot bescherming van rechtsgoederen en impliceert normarticulatie (voor wie dan niet van een instrument zou willen spreken). Verder moet in de gaten worden gehouden dat de verschillen maar ten dele verband houden met juridische verschillen. Zij kunnen worden gerelateerd aan achtereenvolgens de wetgever, het bestuur respectievelijk het OM en de rechter.
Waar het gaat om bestraffende handhaving lijkt te kunnen worden geconstateerd dat bestuursrechtelijke wetten meer dan het Wetboek van Strafrecht aan politieke bemoeienis plegen bloot
te staan, dat wil zeggen gevoeliger voor politieke conjunctuurbewegingen plegen te zijn. Illustratief is
de Wet aanscherping en handhaving SZW-wetgeving. Invoering of aanpassing van een bijzondere wet
is een eenvoudiger aangelegenheid dan wijziging van een algemene wet als het Wetboek van Straf-
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In het bestuursrecht en meer in het bijzonder het omgevingsrecht nemen (milieu)belangenorganisaties weliswaar een
bijzondere positie in (art. 1:2 lid 3 Awb), maar dit geldt vooral hun rol bij (bezwaar of beroep tegen) vergunningverlening en (het vragen om het opleggen van) herstelsancties.
Zie reeds hoofdstuk 3.
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recht.321 Overigens kan hier voor het strafrechtelijke ordeningsrecht (de WED) anders over worden
geoordeeld.
Meer in het oog springen de verschillen tussen bestuur en OM. Het bestuur heeft te maken
met een ruimer afwegingskader en is primair gericht op herstel van illegale situaties. Normbevestiging en leedtoevoeging door middel van het opleggen van een bestuurlijke bestraffende sanctie is op
veel beleidsterreinen eerder uitzondering dan regel.322 Een ander essentieel verschil is dat het bestuur tegelijkertijd normsteller, vergunningverlener en handhaver is, terwijl het OM uitsluitend de rol
van handhaver vervult. Een en ander betekent dat het bestuur meer dan het OM met andere belangen dan dat van de rechtshandhaving te maken heeft.323 Er zijn meer verschillen. Te denken valt aan
de politieke verantwoordingscultuur zoals deze bij gemeenten en provincies bestaat, waarbij gemeenteraad en provinciale staten het “hoogste forum” vormen (en de prioriteitstelling kunnen beïnvloeden). De verantwoordingslijnen binnen het OM zijn meer ambtelijk van aard: de politiek – minister van Veiligheid en Justitie en Tweede Kamer – staat op grotere afstand dan op het niveau van de
decentrale overheden het geval is. Te denken valt voorts aan het type professionals werkzaam bij het
bestuur onderscheidenlijk het OM. Bij het OM zijn het vooral juristen die het voor het zeggen hebben. Bij het bestuur is sprake van multi-disciplinaire werkverbanden waarbij juristen sterk in de minderheid verkeren. In samenhang hiermee beschikt het bestuur in het algemeen over extra expertise
(van andere dan juridische aard).
Het verschil in plaats en rol tussen de twee rechters komt erop neer dat de bestuursrechter
(door het bestuur genomen) besluiten toetst, terwijl de strafrechter (weliswaar op vordering van het
OM) eigenstandig beslist. Hoe groot dit verschil in werkelijkheid is, is onduidelijk. Een veronderstelling is dat toetsing van besluiten een terughoudender rechter impliceert dan een rechter die eigenstandig beslist. Immers, een te toetsen besluit vormt een ankerpunt waarnaar de rechter zich in belangrijke mate zal richten. Het verschil neemt echter af naar gelang de strafrechter zich meer door de
vordering van het OM laat leiden (wat volgens De Rijck, 2.6, in sterke mate gebeurt). Bovendien bestaat weinig inzicht in hoe vaak en in welke mate de bestuursrechter door het bestuur opgelegde
boetes vervangt door een eigen beslissing ex art. 8:72a Awb (verplicht zelf in de zaak voorzien). 324
Uiteindelijk zou het verschil kleiner kunnen blijken te zijn dan vaak wordt verondersteld (Algera, 4.9:
‘Het is dus niet het geval dat de bestuursrechter slechts marginaal toetst’.) Dit neemt niet weg dat de
invalshoek van de bestuursrechter verschilt van die van de strafrechter. De bestuursrechter lijkt zich
van oudsher meer dan zijn strafrechtelijke collega te concentreren op gelijke behandeling en consistentie (Jansen 1.2: stelselmatigheid zit in de bestuursrechtelijke genen); de strafrechter lijkt, als eigenstandige beslisser, meer oog te houden voor de omstandigheden van het geval.325 Intussen moet
ook dit verschil worden gerelativeerd, in die zin dat de bestuursrechter zich blijkens zijn jurisprudentie, met voorbijgaan aan beleidsregels over de hoogte van de bestuurlijke boete, toespitst op de omstandigheden van het geval.326 Het is niet gewaagd te concluderen dat de bestuursrechter in dit verband is opgeschoven naar de strafrechter.
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Hier ligt een van de redenen voor invoering van de bestuurlijke boete: die invoering kan ad hoc, bij bijzondere wet,
worden gedaan (bijvoorbeeld om gevolg te geven aan Europeesrechtelijke eisen), zonder zich om gevolgen op andere
terreinen te hoeven bekommeren.
Niet op het gebied van de sociale zekerheid, waar immers verplichte boetes voorkomen (geen discretionaire bevoegdheid).
Algera, 1.2; Berghuis 1b.
Doorgaans is de bestuursrechter wettelijk bevoegd om te komen tot een reformatio in peius, maar van deze bevoegdheid wordt geen gebruik gemaakt.
Zie nader Bröring 2005. H.E. Bröring, Rationele “willekeur”.
Zie H.E. Bröring en H.K. Naves 2010, p. 460-464.
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Dit wil niet zeggen dat verschillen tussen bestuurlijke en judiciële handhaving inmiddels kunnen worden uitgevlakt. Van oorsprong is het bestuursrecht meer dan het strafrecht geënt op formele
normen van gelijke behandeling en explicatie, en heeft het daarom meer dan het strafrecht oog voor
mogelijkheden van standaardisatie. Natuurlijk: ook het OM en strafrechter hebben aandacht voor
consistentie.327 Maar verondersteld kan worden dat dit – binnen het bestek van een en dezelfde
sanctiebevoegdheid – in het bestuursrecht, met het verbod van willekeur als moederbeginsel, in
sterkere mate het geval is.328 Hierbij zij aangetekend dat standaardisatie ook in te rigide bestraffing
kan resulteren. Zo werd in de interviewronde de rigide standaardisatie van straffen in de richtlijn
milieu- en keurfeiten bekritiseerd (Algera, 5.10).
3.7

Tussenbeschouwing

Het algemene beeld is dat in termen van rechtswaarborgen op sommige onderdelen het strafrecht
gunstiger scoort en op andere onderdelen het bestuursrecht het er beter vanaf brengt.329 Hierbij sluit
aan dat op de jaarvergadering van de VAR van 2014 bleek van het algemene gevoelen dat de bestuurlijke boete in termen van rechtswaarborgen niet onderdoet voor de strafbeschikking,330 terwijl
voordien daarover in bestuursrechtelijke kring meer verdeeldheid bestond.331 Ook uit de interviewronde komt naar voren dat geen sprake is van een zodanig verschil in rechtswaarborgen dat reeds
daarom voor de bestuursrechtelijke of juist de strafrechtelijke weg gekozen moet worden (o.a. Jansen 1.2; De Moor-van Vugt, 1.2).332
Dit neemt niet weg dat een aantal aspecten duidelijk in de richting van de strafrechtelijke weg
wijzen, te weten de behoefte aan specifieke onderzoeksbevoegdheden (dwangmiddelen) en aan de
sanctie van vrijheidsbeneming. Ook wanneer men het maatschappelijke verwijt met klem tot uitdrukking wil brengen, zal de voorkeur naar het strafrecht uitgaan. Verder zal die voorkeur bij grensoverschrijdende problematiek kunnen bestaan, waar behoefte is aan rechtshulpinstrumenten.333 Voor
andere aspecten is het minder eenduidig. Wie bijvoorbeeld hecht aan de mogelijkheid dat bepaalde
gedragingen in een strafblad resulteren, zal een strafrechtelijke strafsanctie verkiezen boven de bestuurlijke boete, waar een ander om redenen van decriminalisering juist laatstgenoemde punitieve
sanctie prefereert.
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Zie onder anderen Duker 2003 en Schoep en Schuyt 2005, alsmede de serie straftoemetingsbulletins van het rechterlijk tijdschrift Trema.
Volgens de opinie van Steenhuis 2014 lijkt het OM afstand te willen nemen van regelgeleide vervolging en strafvordering, omdat het OM de professionaliteit van de beoordelaars meer tot haar recht wil laten komen en daarmee meer
maatwerk wil leveren bij de beoordeling van delicten.
Zie naast het proefschrift van Stijnen voorts Kwakman 2006 en Bröring en Jurgens 2006. Benadrukt wordt dat met
name over de feitelijke betekenis van (vermeende) verschilpunten nog veel onbekend is. Men kan bijvoorbeeld de indruk hebben dat de behandeltijd ter zitting in bestuurlijkeboetezaken beduidend langer is dan de tijd die op strafzittingen per zaak is ingeruimd. Maar dit zegt weinig wanneer onvoldoende kennis bestaat over de tijdsinvestering in
het voorafgaande traject en de aard (standaard, complexiteit, zwaarte) van de betrokken zaken.
Zie het preadvies van Van Emmerik en Saris 2014. Preadviseur Albers 2014 geeft om redenen van rechtsbescherming
wel duidelijk de voorkeur aan het strafrecht, althans aan de strafrechtelijke waarborgen.
Zie bijvoorbeeld het hierboven besproken rapport van de Cie. Michiels, waar in de door de commissie gevraagde
aandacht voor behoud van de rechtswaarborgen twijfel over het waarborgengehalte van de bestuurlijke boete doorschemert.
Algera, 1, 1.2, ziet de vele bestuursrechtelijke rechtsbeschermingsmogelijkheden als een zwak punt van bestuurlijke
handhaving, idem Willekens, 1.2; Harteveld, 1b, ziet in het bestuursrecht eerder een tekort aan rechtsbescherming.
Algera lijkt vooral de procedurele, Harteveld vooral de inhoudelijke kant voor ogen te hebben. Harteveld, 4.1.2,
neemt een verband met de snelheid en doelmatigheid van de afdoeningsmodaliteit waar: ‘Het strafrecht kan de snelheid en de efficiency van de bestuurlijke boete niet incorporeren. Omdat het gebrek aan rechtsbescherming leidt tot
die snelheid en efficiency, kan het niet op diezelfde manier in het strafrecht worden vormgegeven.’
Jansen, 3.
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De inzet van strafrecht is aangewezen waar de behoefte bestaat aan dwangmiddelen, vrijheidsbeneming of het uiten van een zwaar maatschappelijk verwijt. Conform de tegenwoordig heersende
opvatting valt er afgemeten aan belangen van rechtswaarborgen en efficiëntie niet los van het concrete beleidsterrein een duidelijke voorkeur voor hetzij bestuursrechtelijke, hetzij strafrechtelijke
handhaving uit te spreken. Voor zover het ene of het andere handhavingsstelsel uit een oogpunt van
rechtswaarborgen en efficiëntie voor verbetering in aanmerking komt, dient een dergelijke verbetering in overweging te worden genomen. Dit staat los van een keuze voor het ene of het andere stelsel als zodanig.
Veel belangrijker zijn blijkens de interviewronde organisatorische aspecten zoals de afstemming van de handhaving binnen de totale handhavingsketen. De fragmentatie en het gebrek aan
afstemming tussen bestuurlijke en judiciële handhaving zoals deze in het rapport van de Commissie
Mans werden gesignaleerd, vormen nog altijd een bijzonder aandachtspunt. Dit komt ook uit de interviewronde naar voren: respondenten onderstrepen dat de kwaliteit van de handhavingsketen als
geheel bepalend is voor de kwaliteit van de handhaving op het terrein van het omgevingsrecht.
In de volgende paragraaf komt de fragmentatie en het gebrek aan afstemming nader aan de
orde. Dit gebeurt aan de hand van de uitgangspunten van de Omgevingswet en de bevoegdheidsrelaties tussen bestuur, OM en de regionale omgevingsdienst. Uit deze bevoegdheidsrelaties vloeien een
aantal mogelijke knelpunten voort die van wezenlijk belang zijn voor de keuze tussen strafbeschikking en bestuurlijke boete. In dat kader wordt tevens nader ingegaan op hierboven genoemde aspecten die rechtstreeks aan deze organisatorische kant van de punitieve handhaving onder de Omgevingswet raken, zoals bijvoorbeeld de rechtsgelijkheid in bestraffing. Het onderstaande sluit aan bij
wat reeds in gang is gezet. Dit betekent onder meer dat voorbij wordt gegaan aan een Nederlandse
Omgevingsautoriteit als oplossing voor fragmentatie- en afstemmingsproblemen.334

4

Handhaving onder de Omgevingswet: uitgangspunten

4.1

Twee centrale keuzes; kenmerken omgevingsrecht

De nieuwe Omgevingswet vormt een sluitstuk van een ontwikkeling van aanvankelijk ad hoc regelgeving op basis van incidenten en urgentie die onvermijdelijk met fragmentatie gepaard ging naar vereenvoudiging, eenheid en integratie.335 Bijzonder treffend is hoezeer de in deze wet getroffen organisatorische en handhavingsregelingen tegemoet komen aan de algemeen gevoelde behoefte aan
afstemming en integratie.
Met de Omgevingswet wordt nauw aangesloten bij de belangrijkste kenmerken van het omgevingsrecht: de enorme reikwijdte van dit rechtsgebied, de juridische complexiteit en variëteit, de
feitelijke complexiteit en variëteit en de betrokkenheid bij de rechtshandhaving van veel actoren. De
reikwijdte van het omgevingsrecht en de bijbehorende feitelijke complexiteit en variëteit zullen met
de invoering van de Omgevingswet niet veranderen. Maar met deze wet wordt wel een forse stap
gezet naar vereenvoudiging van het huidige stelsel (met het oog op de huidige juridische complexiteit en variëteit). Voorts wordt met keuzes voor integratie en voor schaalvergroting en verplichte
334
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Over deze oplossing vooral Biezeveld en Stoové 2011. Uit de titel van zijn artikel uit 2009, Regionale omgevingsdiensten: meerwaarde vanuit strafrechtelijk perspectief, blijkt overigens dat Biezeveld ook veel voordelen in deze omgevingsdiensten ziet. Zie ook Stoové en Biezeveld 2014.
Zie in dit verband de in hoofdstuk 1 gegeven samenvattende beschrijving van wetten die (geheel of – voorlopig –
gedeeltelijk) in de Omgevingswet zullen opgaan.
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samenwerking getracht expertise te bundelen (met het oog op de feitelijke complexiteit en variëteit)
en een oplossing te bieden voor de nadelen die het gevolg zijn van de betrokkenheid van vele actoren.
Hieronder wordt aan de hand van een tweetal voor de handhaving relevante uitgangspunten
van deze wet beschreven hoe nauw de Omgevingswet bij de hierboven beschreven diagnoses en
voorgestelde therapieën aansluit. Het gaat om de centrale keuzes voor integratie en voor schaalvergroting en verplichte samenwerking. Tegen die achtergrond wordt nader ingegaan op de positie van
de regionale omgevingsdiensten; eerst die ten opzichte van het OM (omdat aan deze diensten reeds
de bevoegdheid tot het uitvaardigen van strafbeschikkingen is toegekend), daarna die ten opzichte
van het bestuur (met het oog op het alternatief van de bestuurlijke boete).
4.2

Uitgangspunt Omgevingswet: integratie

Het meest kenmerkend voor de Omgevingswet is de verregaande mate van integratie die zij bewerkstelligt van vele van de huidige regelingen op het terrein van het omgevingsrecht. Het huidige stelsel
van 26 wetten en 4700 artikelen, 120 amvb’s en 120 ministeriële regelingen wordt met de Omgevingswet gereduceerd tot 1 wet en 349 artikelen, 4 amvb’s en ongeveer 10 ministeriële regelingen.336
In zoverre kan met recht worden gesproken van een stelselherziening.
De wet kent een zestal reguleringsinstrumenten, te weten de omgevingsvisie, het programma,
decentrale regelgeving, algemene rijksregels voor activiteiten, de omgevingsvergunning en het projectbesluit, waarvan met name de laatste vier instrumenten te handhaven normen bevatten. Voor de
omgevingsvergunning en het projectbesluit spreekt dat voor zich. Wat betreft de algemene rijksregels moet behalve aan ministeriële regelingen worden gedacht aan het viertal amvb’s, namelijk het
Omgevingsbesluit en het Besluit kwaliteit leefomgeving en een tweetal amvb’s waarin de algemene
regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Bouwbesluit 2012 opgaan. Eerstgenoemde
amvb bevat algemene en procedurele voorschriften, waaronder bepalingen over toezicht en handhaving. Het Besluit kwaliteit leefomgeving bevat omgevingswaarden en instructieregels, die randvoorwaarden en uitgangspunten voor nadere normstelling inhouden. De twee amvb’s waarin de
algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Bouwbesluit 2012 opgaan, bevatten
normen die zich behalve tot de overheid ook en vooral richten tot burgers en bedrijven en die, net
als omgevingsvergunningen en projectbesluiten, rechtstreeks voor handhaving in aanmerking komen. Vergeleken met de huidige regelgeving zal de normstelling in inhoudelijk opzicht weinig veranderen.337
De integratie impliceert wel een aanzienlijke reductie van het aantal (soorten) procedures.
Daarentegen zal het aantal bevoegde bestuursorganen in beginsel hetzelfde blijven. Weliswaar worden de bevoegdheden straks geconcentreerd in één wet en een beperkt aantal uitvoeringsregelingen, maar net als in het huidige omgevingsrecht zullen de meeste bevoegdheden aan de (vele) colleges van B&W worden geattribueerd, naast de toekenning van een aantal bevoegdheden aan provinciale en rijksorganen. Daarbij wordt ook voor de handhaving van het omgevingsrecht vastgehouden
aan het primaat van het bestuur. Zo blijft gelet op art. 18.2 Omgevingswet uitgangspunt dat het ver336
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Uitgave Ministerie van I&M, juni 2014, Omgevingswet. Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit.
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/documenten-en-publicaties/publicaties/2014/06/17/ienmfactsheet-omgevingswet.html.
De belangrijkste wijziging is de gebiedsgerichte normstelling die binnen een bepaald gebied onderlinge uitruil en
compensatie voor deelmilieucomponenten mogelijk maakt. Zie over deze flexibilisering onder anderen Bregman
2014.
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gunningverlenende bestuursorgaan belast is met de handhaving van de door hem verleende vergunning.
Minder wetten, amvb’s en ministeriële regelingen en soorten instrumenten en procedures;
maar de inhoudelijke normering en het aantal bestuursorganen en de spreiding van bevoegdheden
over deze organen zullen niet wezenlijk veranderen. Ook de scheiding tussen milieurecht en ruimtelijkeordeningsrecht blijft goeddeels overeind. In zoverre is vooral sprake van een cosmetische operatie.
4.3

Uitgangspunt Omgevingswet: schaalvergroting en verplichte samenwerking

Dat het vergunningverlenende bestuursorgaan met de handhaving van de door hem verleende vergunning belast is, betekent dat de Omgevingswet de fragmentatie in formeel voor de handhaving
verantwoordelijke organen niet wezenlijk beperkt. Toch onderschrijft de wetgever de conclusie van
de Commissie Mans dat veel gemeenten door hun kleine schaal niet voor hun handhavingstaak zijn
berekend: waar het gaat om de schaalproblematiek worden door de Commissie Mans gedane suggesties daadwerkelijk geheel overgenomen. Zo voorziet de Omgevingswet, (bij gelegenheid van de
Invoeringswet Omgevingswet) in het verlengde van het wetsvoorstel VTH, in een beperkt aantal regionale omgevingsdiensten, waarin gemeentelijke en provinciale organen in het kader van hun
handhavingstaak met name op het terrein van het milieurecht verplicht moeten samenwerken. Ter
toelichting het volgende.
Het wetsvoorstel VTH is een wijziging van de Wabo en is speciaal van belang voor de handhaving van het omgevingsrecht.338 Voorgesteld wordt, in ‘Hoofdstuk 5. Uitvoering en handhaving’, meer
in het bijzonder in ‘§ 5.2 Kwaliteitsbevordering en samenwerking’, een verplichting voor provinciale
staten respectievelijk de gemeenteraad om bij verordening regels te stellen teneinde ‘een goede
kwaliteit van de uitvoering en handhaving van het bepaalde bij of krachtens de betrokken wetten te
waarborgen’ (art. 5.4 lid 1).339 Verder zijn er zorgplichten ten behoeve van uniformiteit binnen en
tussen omgevingsdiensten. Hiermee wordt gepoogd de vrijblijvendheid van de samenwerking op
handhavingsgebied aan banden te leggen.
De artt. 5.5, 5.6 en 5.7 gaan over achtereenvolgens kwaliteitszorg voor andere dan de in art.
5.3 lid 4 bedoelde taken (art. 5.5), evaluatie en het naar aanleiding daarvan bij ambv kunnen geven
van regels (art. 5.6), regels over strategische en programmatische uitvoering en handhaving en bevoegdheidsafstemming ‘tussen de bij de handhaving betrokken bestuursorganen en de onder hun
gezag werkzame toezichthouders’ alsmede tussen bestuurlijke en justitiële handhaving (art. 5.7),
onderlinge informatieverstrekking (art. 5.8) en coördinatie door gs (art. 5.9).
Conform de voorstellen van de Commissie Mans worden omgevingsdiensten ingevoerd met de
status van openbaar lichaam waarin, met name op het terrein van het milieurecht, samengewerkt
moet worden en die in beginsel samenvallen met de veiligheidsregio’s. In overeenstemming met de
Commissie Mans wordt in het wetsvoorstel VTH afgezien van formele verplaatsing van bevoegdheden van decentrale organen naar de omgevingsdienst waarin deze organen participeren. Ook de
inrichting van de samenwerking en de kwaliteitszorg blijven primair een zaak voor de decentrale
overheid. In zoverre zijn schaalvergroting en verplichte samenwerking niet gegarandeerd in de mate
waarin de Commissie Mans die voor ogen zal hebben gehad.
338
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Kamerstukken II 2013/14, 33 872, nr. 2.
Oorspronkelijk was het de bedoeling om regels in het belang van een goede kwaliteit van de uitvoering en handhaving
op het niveau van amvb vast te stellen.
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Het wetsvoorstel VTH brengt ook een voorstel tot wijziging van de WED. Voorgesteld wordt de nieuwe Titel XIa Van de samenwerking, met het bijbehorende art. 58a WED, waar in lid 1 de mogelijkheid
wordt geopend om bij of krachtens amvb ‘in het belang van een doelmatige handhaving [regels te
stellen] over de samenwerking van de personen en instanties die belast zijn met de opsporing van
economische delicten onderling en met de bestuursorganen die belast zijn met de bestuursrechtelijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens de in de artikelen 1 en 1a genoemde wetten.’
Deze regels ‘kunnen onder meer betrekking hebben op het volgens een strategie en programma uitoefenen van bevoegdheden tot opsporing van overtredingen van nader aangeduide wettelijke
voorschriften en de afstemming daarvan met de uitoefening van bevoegdheden ten behoeve van de
bestuursrechtelijke handhaving’ (lid 2). In dit kader is tevens voorzien in een overlegplicht voor de
minister van Veiligheid en Justitie en de minister of ministers die het mede aangaan, alsmede het OM
en de betrokken bestuursorganen (lid 3).
4.4

Regionale omgevingsdiensten ten opzichte van het OM

Vergeleken met de hieronder te behandelen relatie tussen bestuursorganen en omgevingsdiensten
lijkt die tussen OM en omgevingsdiensten uit te blinken in transparantie. In art. 257ba lid 1 Sv wordt
de mogelijkheid geopend om bij amvb met een publieke taak belaste lichamen of personen de bevoegdheid te verlenen tot het opleggen van een strafbeschikking. In art. 4.1 onder c Besluit OMafdoening wordt onder c. de regionale uitvoeringsdienst (omgevingsdienst) gedefinieerd, die in art.
4.2, onder a de strafbeschikkingsbevoegdheid wordt toegekend met betrekking tot de in art. 4.3 aangewezen strafbare feiten (vermeld in Hoofdstuk 1 van Bijlage II van het Besluit OM-afdoening). Anders dan in het raamwerk van de Wet VTH en de Omgevingswet, waar sprake is van een bijzondere
vorm van mandaat, gaat het bij de OM-afdoening om attributie van beslissingsbevoegdheid.
De regionale omgevingsdiensten maken van hun bevoegdheid tot het nemen van een strafbeschikking gebruik ‘onder toezicht van en volgens richtlijnen vast te stellen door het College van procureurs-generaal’, zo volgt uit het tweede lid van art. 257ba Sv. Ingevolge dit artikellid worden bij
amvb voorschriften gegeven over het toezicht op de regionale uitvoeringsdiensten en over de eventuele intrekking van de hen verleende beschikkingsbevoegdheid. Blijkens het derde lid dient het College van procureurs-generaal alvorens richtlijnen voor de regionale uitvoeringsdiensten vast te stellen met deze diensten of hun organen (de directeuren) overleg te voeren. De bevoegdheid van het
College van procureurs-generaal om de regionale omgevingsdiensten richtlijnen te geven over het
gebruik van hun bevoegdheid tot het uitvaardigen van strafbeschikkingen verschilt van de in art. 130
lid 4 Wet op de rechterlijke organisatie neergelegde bevoegdheid van dit college tot het geven van
algemene en bijzondere aanwijzingen binnen het OM. Laatstgenoemde bevoegdheid omvat de mogelijkheid om in individuele gevallen instructies te geven, terwijl richtlijnen uitsluitend algemeen van
aard zijn. Maar ook vanuit de Awb bezien, is sprake van een figuur sui generis. Zo kent de Awb geen
grondslag voor het geven van instructies of beleidsregels aan niet-ondergeschikte personen of colleges waaraan een bevoegdheid is geattribueerd (vergelijk art. 10:22 en 10:16 Awb). Wel is er een parallel met de delegatieverhouding, waarbinnen de delegatiegever blijkens art. 10:16 Awb uitsluitend
beleidsregels mag geven. De richtlijnen als bedoeld in art. 257ba lid 2 Sv staan er niet aan in de weg
dat ook de regionale uitvoeringsdiensten beleid kunnen vaststellen terzake van de uitoefening van de
eigen bevoegdheid tot het uitvaardigen van strafbeschikkingen. In geval van tegenstrijdigheid tussen
de richtlijnen van het College van procureurs-generaal en het door de omgevingsdiensten zelf vast-
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gestelde beleid zal laatstbedoeld beleid, mits in de praktijk toegepast, voorgaan (prevaleren op grond
van het gelijkheidsbeginsel van de vaste gedragslijn).
Aangenomen kan worden dat de richtlijnen als bedoeld in art. 257ba Sv overeenkomen met
beleidsregels in de zin van art. 1:3 lid 4 Awb. De bestuursorganen waarvoor de regionale omgevingsdiensten binnen het bestek van het bestuursrecht werkzaam zijn, missen de bevoegdheid om deze
diensten met het oog op het uitvaardigen van strafbeschikkingen aan te sturen (geen ondergeschiktheids-, mandaat- of delegatieverhouding en geen specifieke bevoegdheidsgrondslag; vgl. art. 10:22,
10:6 en 4:81 lid 1 resp. lid 2 Awb). Zij mogen de directeur van de omgevingsdienst wel instructies
geven met betrekking tot vergunningverlening en het opleggen van herstelsancties (en het daaraan
voorafgaande handhavingstoezicht), maar staan formeel buiten spel waar het gaat om het uitvaardigen van strafbeschikkingen en de uitoefening van het daaraan voorafgaande handhavingstoezicht. Bij
dit alles kunnen vragen van financiële aard rijzen (wie betaalt wat voor het werk van de opsporingsambtenaren: het OM of de in de omgevingsdienst participerende bestuursorganen (die hier formele
beslis- en aansturingsbevoegdheden missen?).
4.5

Regionale omgevingsdiensten ten opzichte van het bestuur

De regionale omgevingsdiensten, waarin handhavingscapaciteit en deskundigheid worden geconcentreerd, krijgen de rechtsvorm van een gemeenschappelijk openbaar lichaam in de zin van art. 8 lid 1
Wgr (op basis van zgn. collegeregelingen: regelingen getroffen tussen colleges van b&w of gs), waarbij in navolging van de Commissie Mans nadrukkelijk is afgezien van delegatie van bevoegdheden (tot
vergunningverlening of het opleggen van herstelsancties) aan regionale omgevingsdiensten. Om redenen van democratische legitimatie is dit begrijpelijk. In het licht van de Wet gemeenschappelijke
regelingen is het echter onbegrijpelijk, omdat deze wet, zoals hierboven werd opgemerkt, uitgaat
van delegatie. In weerwil van dit laatste is echter in plaats van voor delegatie voor mandaat gekozen.
Dit was niet van meet af aan duidelijk. Aanvankelijk leek de regering uit te gaan van de constructie dat beslissingen over vergunningverlening en handhaving worden voorbereid door de regionale omgevingsdienst, waarna het bestuursorgaan zelf het besluit neemt. In deze constructie stelde
de omgevingsdienst een advies voor het bestuursorgaan – in omgevingsrechtelijk jargon: het bevoegde gezag – op, waarvan het bestuursorgaan gemotiveerd mag afwijken: de omgevingsdienst dus
als besluiten-voorbereidende instantie.340 Later is echter gekozen voor mandaat. Het gaat om mandaat aan de directeur van de omgevingsdienst, dus om mandaat aan een niet-ondergeschikte. Ofschoon uitvoeringsmandaat bedoeld kan zijn, moet worden aangenomen dat sprake is van beslismandaat (omdat de Awb het uitvoeringsmandaat niet kent).341 Mandaat aan de niet-ondergeschikte
directeur betekent dat de directeur met het mandaat moet instemmen, tenzij ‘bij wettelijk voorschrift in de bevoegdheid tot mandaatverlening is voorzien’ (art. 10:4 Awb). Het ligt voor de hand dat
in de Wet VTH (Wabo) respectievelijk de Omgevingswet een dergelijk wettelijk voorschrift wordt
geformuleerd: zie het voorgestelde art. 5.8 lid 2 Wabo.
Consequenties van de – min of meer verplichte – mandaatverlening zijn onder meer dat de
betrokken bestuursorganen verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor de in hun naam genomen
besluiten (10:2 Awb), dat zij de directeur van de omgevingsdienst instructies mogen geven (10:6
Awb), dat zij bevoegd blijven zelf besluiten te nemen (10:7 Awb) en zelf op bezwaren tegen in man-
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MvT, Kamerstukken II 2013/14, 33 872, nr. 3, p. 20.
Elzinga, De Greef en Munneke 2014, p. 18-19.
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daat genomen besluiten mogen beslissen (terwijl de directeur dat zelf niet mag doen; zie voor dit
verbod van dubbelmandaat art. 10:3 lid 3 Awb).
Op de gekozen positie en inrichting van de regionale omgevingsdiensten zoals voorgesteld in
het wetsvoorstel VTH is veel kritiek geleverd; ook fundamentele kritiek. Op deze plaats wordt daaraan voorbij gegaan en het betoog verder toegespitst op praktische consequenties op het niveau van
de beleids- en uitvoeringspraktijk.342 Op dit niveau is wellicht het meest opmerkelijk dat (de directeur
van) de omgevingsdienst met uiteenlopend handhavingsbeleid van verschillende bestuursorganen te
maken kan krijgen. Daarbij is van betekenis dat mandaatverlening voor het vaststellen van handhavingsbeleidsregels mede gelet op art. 10:3 lid 1 Awb niet zonder meer is toegestaan. Bijgevolg zullen
medewerkers van een omgevingsdienst scherp in de gaten moeten houden voor welk orgaan zij in
een bepaalde zaak werkzaam zijn. Intussen is niet uitgesloten dat zij eigen vaste gedragslijnen ontwikkelen die van het beleid van hun mandataris afwijken. In dat geval zullen deze gedragslijnen gaan
prevaleren; gezien het gelijkheidsbeginsel ook in juridisch opzicht.
Dit punt is inderdaad met onzekerheid omgeven. Enerzijds valt niet uit te sluiten dat de omgevingsdiensten (gemandateerde directeuren) feitelijk de beslissingen zullen nemen en het beleid gaan
bepalen, en de bevoegde gezagen (mandaatgevers) minder in de melk te brokkelen hebben dan bij
hun juridische verantwoordelijkheden past.343 Anderzijds kunnen de omgevingsdiensten onder invloed van instructies van de mandaatgevers – daartoe bijvoorbeeld aangespoord door een gemeenteraad – genoodzaakt worden tot een gefragmenteerde beleidsvoering. Die fragmentatie kan te maken hebben met verschillen tussen deelnemende bestuursorganen in prioriteitsstelling (mogelijk als
consequentie van een belangenafweging ten opzichte van andere beleidsterreinen, bijvoorbeeld het
sociale domein), met verschillen in normen over bijvoorbeeld de hoogte van op te leggen boetes (bij
zgn. vrije boetes), of met een combinatie van beide. Door dit alles loopt de vraag hoe de provincies
zich gaan opstellen.344
In de verhouding tussen regionale omgevingsdiensten en de bestuursorganen / mandaatgevers bestaat op dit moment meer onzekerheid. Zo verdient aandacht dat, terwijl de zgn. basistaken
bij de omgevingsdiensten worden belegd, onduidelijk is hoe de bevoegde gezagen met de overige,
zgn. achterblijvende taken omgaan en wat dit betekent voor de onderlinge afstemming van de uitvoering van beide soorten taken. Onbekend is nog hoe bepaalde kwaliteitseisen worden geborgd en
of daarbij uniformiteit wordt aangebracht. Dit betreft bijvoorbeeld de aanstelling en opleiding (lees:
de financiering) van toezichthouders / boa’s. Weinig overzichtelijk is ook dat omgevingsdiensten
soms alleen mandaat hebben voor het uitoefenen van toezicht, niet ook voor het nemen van een
handhavingsbesluit (Van Schie, inleiding b).Het beeld wordt nog vager wanneer bestuursorganen er,
met name uit kostenoverwegingen, voor kiezen bepaalde taken bij andere samenwerkingsverbanden
dan de regionale omgevingsdienst te beleggen.
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Zie voor de fundamentele (lees ook: constitutionele) vooral de in de vorige voetnoot genoemde publicatie van Elzinga, De Greef en Munneke en de daar vermelde literatuur.
Elzinga, De Greef en Munneke, p. 21.
Zie Algera, 1.1, 5,12, die wijst op de ontwikkeling van omgevingsdiensten als zelfstandige diensten naar diensten die
‘helemaal aan de leiband van de provincie’ lopen.
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5

Nadere beschouwing van de organisatorische kant van de zaak

5.1

Alternatieven en aandachtspunten

In het bovenstaande wordt uitgegaan van de huidige (concept-)wetgeving, waarin de bevoegdheid
tot het uitvaardigen van strafbeschikkingen is geattribueerd en die tot vergunningverlening en het
opleggen van herstelsancties is gemandateerd aan (de directeur van) de omgevingsdienst.345 Er zijn
verschillende alternatieven. In plaats van aan omgevingsdiensten kan de strafbeschikkingsbevoegdheid worden geattribueerd aan B&W, GS en besturen van waterschappen. Zie art. 4.2 Besluit OMafdoening, waarin sprake is van toekenning van deze bevoegdheid aan deze waterschapsbesturen en
aan GS voor zover een regionale omgevingsdienst ontbreekt.346 In plaats van de strafbeschikkingsbevoegdheid kan worden gekozen voor de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete, te
attribueren aan B&W, GS en het bestuur van een waterschap (met de mogelijkheid van mandaat aan
de directeur van de omgevingsdienst), of aan de directeur van de omgevingsdienst.
Er zijn meer mogelijkheden, waaronder het naast elkaar bestaan van de strafbeschikkingsbevoegdheid en de bestuurlijke boetebevoegdheid. Van deze combinatie zijn nog weer verschillende
varianten denkbaar (de ene bevoegdheid voor feiten A, de andere bevoegdheid voor feiten B; de ene
bevoegdheid voor organen X, de andere bevoegdheid voor organen Y). Deze mogelijkheden blijven
verder buiten beschouwing. Allereerst omdat zij niet stroken met het doel van de Omgevingswet om
te komen tot overzichtelijk stelsel. Verder is van belang dat de strafbeschikking en de bestuurlijke
boete in beginsel gelijkwaardige alternatieven zijn.347 Maas-Cooymans, Verloon, 5e: Het naast elkaar
bestaan van dit soort verschillende systemen is uitermate onhandig, want het is volstrekt ondoorzichtig voor de burger’. Tegen deze achtergrond spitst het verdere betoog zich toe op de volgende
mogelijkheden.
Strafbeschikking directeur omgevingsdienst

Strafbeschikking B&W etc.
Evt. mandaat aan directeur omgevingsdienst

Bestuurlijke boete directeur omgevingsdienst

Bestuurlijke boete B&W etc.
Evt. mandaat aan directeur omgevingsdienst

Bij de vergelijking tussen deze varianten wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan de afstemming van bestraffing op herstelsancties c.q. de verhouding tot het primaat van het bestuur, het
aspect van de rechtsgelijkheid en de positie van het bestuur ten opzichte van het OM.
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Vgl. Michiels 2014, par. 2.3, die zich afvraagt waarom niet eerst wordt ‘afgewogen of niet kan worden volstaan met
de strafbeschikking, zeker als het om lage bedragen zou gaan. De figuur van de regionale diensten is toch niet voor
niets ingevoerd en de samenwerking van de regionale diensten met politie en OM zou er wél bij kunnen varen.’
In art. 4.2 Besluit OM-afdoening wordt de strafbeschikkingsbevoegdheid voorts toegekend aan de hoofdingenieursdirecteur van de regionale en landelijke diensten van Rijkswaterstaat van het ministerie van Infrastructuur en Milieu,
aan de inspecteur-generaal van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) van hetzelfde ministerie en aan de
inspecteur -generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie. De bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid voor milieu- en keurfeiten bestaat sinds
1 mei 2012.
In beginsel, in aanmerking genomen dat het in de praktijk van de strafbeschikkingen doorgaans eveneens om geldboetes gaat. De Rijck, inleiding: ‘wij moeten gaan onderzoeken wat er allemaal nog meer kan dan die geldboete. Dat
is één van onze zeer belangrijke beleidsvoornemens van dit moment.’ Dat kan wel veel meer werk meebrengen, aldus
De Rijck, 2, die van mening is dat het OM op het terrein van het ordeningsrecht eveneens een reparatoire taak heeft
(2.4).
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5.2

Strafbeschikkingsbevoegdheid directeur omgevingsdienst (art. 4.2 Besluit OM- afdoening)

De aansturingsbevoegdheid van het OM (richtlijnen ex art. 257ba Sv) impliceert de mogelijkheid dat
strafrechtelijke handhaving (strafbeschikkingen) en bestuursrechtelijke handhaving (herstelsancties)
niet of onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Als schakel tussen OM en bestuur kunnen de omgevingsdiensten proberen divergentie te voorkomen. Illustratief is het Besluit van de directeur van de
RUD Drenthe van 23 juni 2014, inhoudende de vaststelling van het beleid voor toepassing van de
bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm) (Besluit BSBm-beleid Drenthe 23 juni 2014):
De directeur van de RUD Drenthe
overwegende dat:
a. dat aan de directeuren van de RUD’s voor de feiten vermeld in hoofdstuk 1 van bijlage II
van het besluit OM-afdoening strafbeschikkingsbevoegdheid is toegekend;
b. het gewenst is om dit lik-op-stuk instrument ook daadwerkelijk te kunnen gebruiken;
c. het gewenst is de BSBm-bevoegdheid op uniforme wijze toe te passen;
d. het gewenst is om daarbij samen te werken met de handhavingspartners en aansluiting te
zoeken bij het bestaande handhavingsbeleid van de handhavingspartners;
gelet op:
 artikel 257 ba Wetboek van Strafvordering jo. artikel 4.1, artikel 4.2 en artikel 4.3 van het
Besluit OM-afdoening;
 de strafbeschikkingsbevoegdheid geldt voor alle milieufeiten zoals opgenomen in hoofdstuk
1 van bijlage II van het Besluit OM afdoening:
 Een deel van deze milieufeiten betreft overtredingen van wetten waarvan het toezicht en
de handhaving is gemandateerd aan de RUD (grijze spoor);
 Een ander deel betreft overtredingen van wetten waarvan het toezicht en de handhaving
niet is gemandateerd aan de RUD (Flora en faunawet, Natuurbeschermingswet, Boswet,
Ontgrondingenwet, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en
de Waterwet (het groene spoor);
 de ‘Handhavings- en gedoogstrategie fysieke leefomgeving Drenthe’ die voor het grijze
spoor is opgesteld door betrokken handhavingspartners in Drenthe (alle gemeenten, de
provincie, de waterschappen, politie en OM) en waarin is aangegeven wanneer er strafrechtelijk zal worden opgetreden;
 het ‘Toepassingskader Bestuurlijke Strafbeschikking milieu in Drenthe’ zoals vastgesteld
door gedeputeerde staten van Drenthe voor toepassing van de BSBm in het groene spoor
en waarin is aangegeven wanneer er strafrechtelijk zal worden opgetreden;
besluit vast te stellen:
het Besluit BSBm-beleid Drenthe
I
Als beleid voor toepassing van de BSBm geldt het beleid zoals vastgelegd in de ‘Handhavings- en
gedoogstrategie fysieke leefomgeving Drenthe’ (juni 2012) en het beleid zoals vastgelegd in
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‘Toepassingskader Bestuurlijke Strafbeschikking milieu in Drenthe’ zoals gepubliceerd in het
Provinciaal blad, 2013, 15.
II Dit besluit wordt aangehaald als: “Besluit BSBm-beleid Drenthe”.
Klik hier voor het Toepassingskader Bestuurlijke Strafbeschikking milieu in Drenthe
Klik hier voor de Handhavings- en gedoogstrategie Fysieke Leefomgeving Provincie Drenthe
Klik hier voor de strafbeschikkingsbevoegdheid AB-DB
Gegeven de eigen bevoegdheid tot het uitvaardigen van strafbeschikkingen mogen omgevingsdiensten dergelijk beleid voor het uitoefenen van deze bevoegdheid vaststellen. Bij deze oplossing ter
voorkoming van divergentie tussen strafrechtelijk handhavingsbeleid (strafbeschikkingen) en bestuursrechtelijk reparatoir handhavingsbeleid (herstelsancties) dient het beleid van de bestuursorganen waarvoor de directeuren van de omgevingsdiensten als gemandateerde optreden leidend te zijn,
omdat deze directeuren – tenzij in geval van een afzonderlijk mandaat tot het vaststellen van beleid
– niet bevoegd zijn beleid vast te stellen voor het opleggen van herstelsancties.
In het Drentse voorbeeld is sprake van navolging in het kader van de bestuurlijke strafbeschikking van provinciaal beleid en onderling afgestemd beleid van andere overheden, waaronder alle
Drentse gemeenten. Zolang de in de regionale omgevingsdienst participerende overheden elkaar
beleidsmatig weten te vinden, zijn er geen problemen.348 Maar dat wordt anders zo gauw een of
meer participanten eigen beleidslijnen wensen te volgen, op basis van hun eigen omgevingsrechtelijke bevoegdheden (wellicht na aandringen van de gemeenteraad): in dat geval kan de afstemming
tussen strafrechtelijk handhavingsbeleid (strafbeschikkingen) en bestuursrechtelijk reparatoir handhavingsbeleid (herstelsancties) op een Rubik’s Cube gaan lijken.349
Gevarieerd kan nog worden tussen strafbeschikkingbevoegdheid voor omgevingsdiensten alleen met betrekking tot de basistaken, en met betrekking tot zowel de basistaken als de achterblijvende taken. Het laatste lijkt uit een oogpunt van eenvoud, mede in relatie tot de positie van het OM
(zie De Rijck, zoals hieronder aangehaald), het meest aantrekkelijk.
5.3

Strafbeschikkingsbevoegdheid b&w, gs, bestuur waterschap; mandaatverlening

Het genoemde knelpunt van afstemming op reparatoir handhavingsbeleid kan in belangrijke mate
worden ondervangen door de strafbeschikkingsbevoegdheid voor alle overtredingen – dus niet alleen in het kader van de achterblijvende taken – in plaats van bij de directeur van de omgevingsdienst neer te leggen bij de bestuursorganen die in de omgevingsdienst deelnemen: B&W, GS, waterschapsbestuur. Aan deze oplossing kleeft echter het nadeel dat het OM niet met die ene directeur of,
wanneer het betrokken arrondissement met meerdere omgevingsdiensten te maken heeft, een beperkt aantal directeuren te maken heeft, maar met vertegenwoordigers van al die bestuursorganen.
Dit wordt benadrukt door De Rijck, 1.6: ‘Zou je die afstemming willen met 400 gemeenten, dan kom
je in een totaal andere dynamiek terecht. En dat is inderdaad een praktisch punt, maar wel van zeer
groot belang.’ De Rijck, 3, is daarom ‘blij met de komst van de omgevingsdiensten.’
348
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Het Drentse model vormt een juridische facilitering van de afstemming van punitief en reparatoir handhavingsbeleid.
Lang niet overal wordt een “braaf” model gehanteerd.
Met de mogelijkheid van een knelpunt in de afstemming ten opzichte van strafbeschikkingen wordt met name gedoeld op de situatie dat een omgevingsdienst in het kader van een algemeen handhavingsprogramma, waarin het reparatoire beleid is verdisconteerd, strafbeschikkingen wil uitvaardigen maar daarin, op overigens goede gronden zoals
werkdruk en ketenafspraken met de strafrechtspraak, wordt belemmerd door het OM. De omgekeerde situatie, namelijk dat het OM een omgevingsdienst verplicht tot het uitvaardigen van strafbeschikkingen, zal zich niet zo gauw
voordoen.
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Een tussenoplossing is attributie van de strafbeschikkingsbevoegdheid aan B&W, GS en waterschapsbestuur in combinatie met mandaatverlening aan de directeur van de omgevingsdienst. Deze
variant ter tegemoetkoming aan wensen van afstemming op reparatoire handhaving heeft niet alleen het nadeel dat het OM met heel veel handhavingspartners te maken heeft. Ook kan hier versnippering ontstaan wanneer de in de omgevingsdienst participerende bevoegde gezagen, net als
binnen het bestek van de reparatoire sancties, uiteenlopende mandaten geven, vergezeld van uiteenlopende instructies. Dat is noch aantrekkelijk voor de omgevingsdienst, noch voor het OM. Tegelijkertijd moet worden onderkend dat men hier wordt geconfronteerd met dwingende consequenties
van de fundamentele keuze om bevoegdheden niet van de bevoegde gezagen naar de omgevingsdiensten te verplaatsen.
Verder kan zich hier als precair punt doen gevoelen dat de bevoegde gezagen, de bestuursorganen waar op het terrein van het omgevingsrecht duidelijk het primaat ligt, adressaat van OMrichtlijnen kunnen zijn. Uit de interviewronde komt niet naar voren dat dit punt, dat als de prijs kan
worden gezien van rechtseenheid op landsniveau, in de praktijk inderdaad een bezwaar vormt.
5.4

Bestuurlijke boetebevoegdheid directeur omgevingsdienst

Hetgeen hierboven met betrekking tot attributie van strafbeschikkingsbevoegdheid aan de directeur
van de omgevingsdienst is opgemerkt, is grotendeels in overeenkomstige zin van toepassing op het
model dat de bestuurlijke boetebevoegdheid aan deze directeur wordt geattribueerd. In dit model
kan de directeur zijn eigen beleid voor het nemen van boetebesluiten vaststellen; omdat een ondergeschiktheidsrelatie ontbreekt (vgl. 10:22 Awb), zonder (wellicht uiteenlopende) instructies van de
bevoegde gezagen te krijgen over de uitoefening van de boetebevoegdheid. Wel kan hij voor de herstellende sancties door de in de omgevingsdienst participerende bevoegde gezagen worden aangestuurd. Een verschil ten opzichte van attributie aan hem van de strafbeschikkingsbevoegdheid is dat
de directeur niet tevens met OM-richtlijnen te maken kan krijgen. In zoverre is afstemming van punitief beleid en reparatoir beleid minder gecompliceerd. Wel kunnen er uiteraard afstemmingsproblemen bestaan in relatie tot strafrechtelijke handhaving (anders dan in de vorm van OM-afdoening),
maar dergelijke afstemmingsproblemen zijn überhaupt onvermijdelijk.
Ook hier kan nog worden gevarieerd tussen bestuurlijkeboetebevoegdheid voor omgevingsdiensten alleen met betrekking tot de basistaken, en met betrekking tot zowel de basistaken als de
achterblijvende taken. Ook hier lijkt het laatste uit een oogpunt van eenvoud het meest aantrekkelijk; voor zover het gaat om afstemming op eventuele strafrechtelijke vervolging door dagvaarding
voor de strafrechter mede in relatie tot de positie van het OM.
5.5

Bestuurlijke boetebevoegdheid B&W, GS, bestuur waterschap; mandaatverlening

Ook hetgeen hierboven met betrekking tot attributie van strafbeschikkingsbevoegdheid aan B&W,
GS en het bestuur van een waterschap en mandaatverlening aan de directeur van de omgevingsdienst is opgemerkt, is grotendeels in overeenkomstige zin van toepassing op het model dat de bestuurlijke boetebevoegdheid aan B&W, GS en het waterschapsbestuur en mandaatverlening wordt
geattribueerd, met de mogelijkheid van mandaatverlening aan deze directeur (met betrekking tot
alle taken). In dit model is in juridisch opzicht afstemming van punitieve en reparatoire handhaving
goed mogelijk, aangezien de herstelsanctiebevoegdheden en boetebevoegdheid formeel in één hand
liggen, namelijk bij de bevoegde gezagen zelf, terwijl gezien art. 10:6 Awb ook in geval van mandaatverlening de afstemming optimaal kan worden geborgd.
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De juridische mogelijkheid van optimale afstemming blijft echter beperkt tot een en hetzelfde
bestuursorgaan, bijvoorbeeld het college van B&W van de gemeente G. Daarmee oogt het onderhavige model niet bijzonder “Mans-minded”. Maar men kan ook het tegenovergestelde beweren. Immers, door de Commissie Mans, en in navolging daarvan de regering, is om redenen van democratische legitimatie en decentrale autonomie – zie ook het decentralisatiebeginsel vervat in art. 2.3 Omgevingswet – nadrukkelijk afgezien van delegatie van bevoegdheden aan de omgevingsdienst tot het
opleggen van herstelsancties aan regionale omgevingsdiensten. In het verlengde daarvan, en gegeven het bestuurlijke primaat bij de handhaving van het omgevingsrecht in het algemeen, zou ook
voor bestraffende sancties voor bevoegdheidsattributie aan de klassieke decentrale bestuursorganen
gekozen kunnen worden. In elk geval lijkt daarmee de afstemming tussen samenhangende punitieve
en reparatoire handhavingszaken het best te kunnen worden gewaarborgd. Dit met de aantekening
dat ook hier afstemmingsproblemen kunnen bestaan in relatie tot strafrechtelijke vervolging door
dagvaarding voor de strafrechter.
5.6

Samenhangende punitieve en reparatoire handhavingstaken

Zowel bestuurlijke strafbeschikkingen of bestuurlijke boetes als herstelsancties worden opgelegd in
een keten van beslissingen, die gaan over onder meer het uitvoeren van controles, nadere inspectie,
een of meer waarschuwingen, het daadwerkelijk opleggen van de sanctie en eventuele heroverweging daarvan. In mogelijkerwijs daarop volgende procedures bij een rechter worden eveneens diverse beslissingen genomen. Voor een doelmatig (effectief en efficiënt) handhavingsstelsel is van belang
dat de keten in het punitieve traject en die in het reparatoire traject nauwgezet op elkaar worden
afgestemd. Berghuis, 1a, trekt het nog ruimer, en ziet als het sterke punt van bestuurlijke handhaving
‘dat alle instrumenten, de regelgeving en handhaving, en de reparatie en het toezicht en de sanctionering in één hand bijeen zijn, hetgeen voortvarend en evenwichtig optreden mogelijk maakt. En
mocht het dan komen tot reparatoire of punitieve sancties, dan kan ook worden bekeken dat dat in
die verhouding toepassing verdient. Dat is het sterke punt.’
De afstemming van sancties in de handhavingsketen geldt ook het opleggen van de sanctie
zelf: waar het in het licht van het algemene handhavingsbeleid – geënt op de “handhavingspiramide”
of “handhavingsladder” – veelal verstandig wordt geacht eerst te volstaan met voorlichting en waarschuwing, daarna een herstelsanctie op te leggen (beginselplicht tot handhaving) en pas onder bijkomende omstandigheden voor een bestraffende sanctie te kiezen (beleidsvrijheid tot handhaving),
moet bijvoorbeeld voorkomen worden dat al een bestraffende sanctie wordt opgelegd terwijl het
reparatoire traject nog in volle gang is.350 De juiste volgtijdigheid van reparatoire en punitieve sancties is voorts relevant voor het kunnen vaststellen van de evenredigheid van de straf. Een ingrijpende
herstelsanctie, zoals een verbeurde dwangsom of verhaalde kosten, kan die evenredigheid immers
beïnvloeden.351
Met de belasting van een en dezelfde instantie met het opleggen van zowel herstelsancties als
bestraffende sancties, onverschillig of het gaat om bestuurlijke boetes of strafbeschikkingen, kunnen
veel afstemmingsproblemen worden vermeden.

350
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Jansen, 1.6, ziet dit anders. Volgens hem moet niet de (aan het strafrecht ontleende) lijn worden gevolgd waarin
bestraffend handhaven ultimum remedium is: ‘bij een overtreding hoor je in beginsel altijd een bestuurlijke boete op
te leggen, tenzij je kunt volstaan met bijvoorbeeld een waarschuwing.’
Het omgekeerde – een opgelegde straf beïnvloedt (de effectuering van) een last onder dwangsom of bestuursdwang
– is in het algemeen niet aan de orde.
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De combinatie van een bestuurlijke herstelsanctie en een bestuurlijke boete kan bovendien
voordelen hebben in de rechterlijke fase. Wanneer voor dezelfde gedraging zowel een herstelsanctie
als een bestraffende sanctie is opgelegd en dezelfde rechter over beide sancties moet oordelen, is de
kans op tegenstrijdige oordelen over bijvoorbeeld de vraag of sprake is van een overtreding minder
groot dan wanneer terzake van diezelfde gedraging verschillende rechters, de bestuursrechter (herstelsanctie) en de strafrechter (strafbeschikking), tot een oordeel zijn geroepen. In geval van scherpe
normen en begrippen vormt een dergelijke tegenstrijdigheid geen groot risico. Op het terrein van het
omgevingsrecht bestaan echter tal van vage normen en begrippen, zodat het risico op tegenstrijdige
jurisprudentie niet denkbeeldig is.352
Veel hangt ook af van de vraag of een herstelsanctie en een bestraffende sanctie in een en
dezelfde rechterlijke procedure beoordeeld kunnen worden. Zo ja, dan is dat efficiënt voor de rechtspraak: vergeleken met twee afzonderlijke rechterlijke procedures hoeven minder rechters zich in te
lezen; er kan met één zitting worden volstaan; et cetera. Ook voor de overtreder is het in het algemeen aantrekkelijker met één dan met twee procedures te worden geconfronteerd.353
In potentie is de bestuurlijke boete in dit verband gunstiger dan de strafbeschikking, die altijd
in een andere rechterlijke procedure dan een herstelsanctie wordt beoordeeld. In bijvoorbeeld het
belastingrecht en het socialezekerheidsrecht worden de herstelbeslissing (naheffing, herziening en
terugvordering) en de bestuurlijke boete vaak gecombineerd genomen en vervolgens in een en dezelfde rechterlijke procedure behandeld. Op deze gebieden ligt een voorkeur voor de strafbeschikking boven de bestuurlijke boete herstelsanctie in zoverre niet voor de hand. Op het terrein van het
omgevingsrecht is dit minder duidelijk.
Op dit terrein speelt de intrekking van een vergunning als sanctie, dus de intrekking vanwege
een overtreding, een ondergeschikte rol; dit komt mede door het gebruik van algemene regels in
plaats van vergunningen. Dit wil zeggen dat het op het terrein van het omgevingsrecht vaak gaat om
de combinatie van een last onder dwangsom of bestuursdwang en een bestraffende sanctie. Mede
afhankelijk van de tijd die verstrijkt tussen het opleggen van de reparatoire respectievelijk punitieve
sanctie kan het zijn dat behandeling van beide soorten sancties in een en dezelfde rechterlijke procedure niet goed mogelijk is. Hierbij is van betekenis dat bestuursorganen soms eerst een last onder
dwangsom en daarna een last onder bestuursdwang opleggen. Ook de invloed van derdebelanghebbenden die om het opleggen van een herstelsanctie vragen, is hier relevant. Het komt erop
neer dat in het omgevingsrecht herstelsancties in het algemeen leidend zijn en dat onder bijkomende
omstandigheden (naast en vooral) na of in plaats van een herstelsanctie voor een bestraffende sanctie wordt gekozen.
Te denken valt aan de situatie dat de overtreder het niet meer in zijn macht heeft om de overtreding te beëindigen, zodat hem niet meer een last onder dwangsom kan worden opgelegd. In die
situatie zou een bestraffende sanctie voor de overtreder wel op haar plaats kunnen zijn. Een ander
voorbeeld is de situatie waarin vaststaat dat sprake is van een overtreding omdat betrokkene de
vereiste vergunning niet heeft aangevraagd (om zich leges te besparen), maar geen herstelsanctie
mag worden opgelegd, omdat concreet zicht op legalisatie bestaat, aangezien tevens vaststaat dat
die vergunning indien alsnog aangevraagd binnen afzienbare tijd verleend zal worden. In die situatie
is behoefte aan een bestraffende sanctie teneinde het vergunningvereiste in te scherpen en te voor352
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Zie voor willekeurige voorbeelden de jurisprudentie over de vraag wanneer een stof als afvalstof is aan te merken en
over de betekenis van algemene zorgplichten. De kans op uiteenlopende interpretaties kan overigens nooit tot nul
worden gereduceerd, in aanmerking genomen dat er altijd een rol voor het strafrecht blijft weggelegd (strafrechtelijke vervolging door dagvaarding voor de strafrechter).
Indachtig het nemo debet bis vexari.
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komen dat burgers en bedrijven zich in een relatief voordelige positie manoeuvreren.354 In dit soort
gevallen is een bestraffende sanctie geschikter dan de redenering “pour besoin de la cause” dat concreet zicht op legalisatie onder omstandigheden geen zelfstandige gedooggrond oplevert.355
Op basis van de interviews moet in aanvulling op het voorafgaande worden opgemerkt dat
soms behoefte aan het opleggen van een bestraffende sanctie kan bestaan – en aan loskoppeling van
het herstelsanctietraject – in verband met traagheid van procedures over herstelsanctie: ‘Wij verwachten dat de bestuurlijke boete effectiever is dan onze, zeer trage, reparatoire acties’ (Algera,
4.4.4).
Het bovenstaande bevestigt de behoefte in het omgevingsrecht aan bestraffende sancties,356
maar wijst niet duidelijk in de richting van de bestuurlijke boete of de strafbeschikking. In het belang
van het voorkomen van “dubbele” procedures heeft het samenlopen – eventueel formeel voegen –
van procedures over bestraffing met procedures over een herstelsanctie (eventueel de intrekking van
een omgevingsvergunning) als uitgangspunt duidelijk de voorkeur. Dit pleit voor bestuurlijke boetes,
niet voor strafbeschikkingen. Naar gelang in de praktijk vaker sprake is van zodanig volgtijdige besluitvorming dat opeenvolgende procedures, inclusief separate rechterlijke procedures, niet te voorkomen zijn, boet dit argument echter meer aan kracht in. Het argument verliest vooral aan kracht in
die gevallen waarin vanwege concreet zicht op legalisatie een herstelsanctie niet, maar een bestraffende sanctie wel is aangewezen. In die gevallen is enkel sprake van een bestraffende sanctie, zodat
de nadelen van “dubbele” procedures zich niet voordoen, en het in zoverre onverschillig is of bestraffing in de vorm van een strafbeschikking of een bestuurlijke boete geschiedt.
5.7

Rechtsgelijkheid

Een ander met de organisatorische dimensie van de bestraffende handhaving hecht verbonden aspect is de rechtsgelijkheid. De werking van het gelijkheidsbeginsel pleegt beperkt te blijven tot een
bepaalde bevoegdheid van een bepaald bestuursorgaan. Dit betekent in geval van attributie van
bestuurlijkeboetebevoegdheid aan bijvoorbeeld colleges van b&w dat college A niet in strijd met het
gelijkheidsbeginsel handelt wanneer colleges B-K voor de uitoefening van hun overeenkomstige boetebevoegdheid, op het punt van de vraag wanneer een boete dient te worden opgelegd (gelet op
hun algemeen handhavingsprogramma), ander beleid hanteren. Aan attributie aan decentrale bestuursorganen is de mogelijkheid van beleidsverschillen nu eenmaal inherent; tot op zekere hoogte
zijn die verschillen zelfs gewild. Wie die verschillen niet wil, moet zorgen voor wettelijke normering
op rijksniveau met betrekking tot de vraag wanneer een boete moet worden opgelegd.
Wie op grotere dan gemeentelijke schaal gelijkheid wenst te bevorderen, kan overwegen de
bestuurlijkeboetebevoegdheid te attribueren aan de directeur van de omgevingsdienst. De thans
gemaakte keuze met in plaats van gedelegeerde bevoegdheden voor deze dienst gemandateerde
354
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Algera 3.3.1.
Zie ABRvS 11 december 2013, ECLI:NL:RVS:2314. Het draait in deze zaak om beleid (‘de Gedoogstrategie’) waarin het
uitgangspunt ten grondslag ligt ‘dat vergunningplichtige activiteiten vooraf getoetst moeten worden om de nadelige
gevolgen voor het milieu zo veel mogelijk te beperken, wat volgens het college te meer van belang is nu de vergunningplicht op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo alleen nog voor zware milieubelastende activiteiten geldt.’ De rechtbank had de Gedoogstrategie op dit punt in strijd met art. 3:4 Awb geoordeeld. In hoger beroep voerde het bestuursorgaan met succes aan dat de Gedoogstrategie erop is ‘gericht te voorkomen dat het
bedrijfsleven "concreet zicht op legalisatie" als excuus gebruikt om alvast met activiteiten te beginnen voordat de
vereiste vergunning is verleend. Zij is er tevens op gericht benadeling te voorkomen van bedrijven die zich wel aan de
wet houden en wachten totdat de vereiste vergunning is verleend.’
Zie ook Faure en Visser 2013, p. 179-197, die echter in de eerste plaats concluderen dat er weinig (openbare, toegankelijke) data over de staat van de rechtshandhaving op het terrein van het milieurecht zijn.
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bevoegdheden terzake van vergunningverlening en het opleggen van herstelsancties kan men beschouwen als een halfbakken oplossing, vlees noch vis, maar ook als een uiting van vertrouwen in
bestuurlijke samenwerking. Dit vertrouwen zou men kunnen doortrekken naar de bevoegdheid tot
het opleggen van een bestuurlijke boete. Dat impliceert echter geen juridische borging van rechtsgelijkheid op de schaal van een omgevingsdienst. Wie die borging wel wil, zou de voorkeur kunnen geven aan de bestuurlijke strafbeschikking. Met deze figuur is immers centrale aansturing op landelijk
niveau in de vorm van OM-richtlijnen mogelijk; te denken valt aan de uniformerende werking van de
richtlijnen inzake de bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten. Volgens Jansen, 1b, is de
centrale aansturing door het OM doorgaans echter voornamelijk theorie: ‘Uit de praktijk blijkt dat
het Openbaar Ministerie in werkelijkheid niet één en ondeelbaar is.’ Maas-Cooymans, Verloon, 4.5,
zien in een centrale rol voor de omgevingsdienst een aantrekkelijke middenweg.
Het voorgaande spitst zich toe op de vraag òf een bestraffende sanctie wordt opgelegd. Voor
de hoogte van de boete is het evenredigheidsbeginsel leidend, hetgeen betekent dat verschillen op
dit punt strikt genomen alleen kunnen worden gerechtvaardigd door verschillen in de (eventuele
lokale) omstandigheden van het geval. Dit wijst op de wenselijkheid van een referentiekader op
landsniveau.
5.8

De verhouding tot het OM

De kwaliteit van de handhaving wordt in sterke mate bepaald door de kwaliteit van de handhavingsketen. Met attributie van strafbeschikkingsbevoegdheid aan B&W, GS en besturen van waterschappen wordt, gelet op de mogelijkheid van OM-richtlijnen gericht tot deze bestuursorganen, niet bijgedragen aan evenwichtige verhoudingen tussen de betrokken handhavingsactoren. Met attributie van
strafbeschikkingsbevoegdheid aan de directeur van de omgevingsdienst en de mogelijkheid van OMrichtlijnen blijft, zoals hierboven al werd opgemerkt, adequate samenwerking tussen bestuurlijke en
justitiële autoriteiten evenmin gegarandeerd (Van Schie, 1b). Reeds bij de aanstelling, financiering en
aansturing van boa’s voor de handhaving van het omgevingsrecht kunnen problemen ontstaan. In elk
geval is het benoemen en aansturen van eigen toezichthouders in het kader van de bestuurlijke boete minder gecompliceerd.
Afstemmingsproblemen kunnen voorts rijzen in geval tegen een door de directeur van een
omgevingsdienst uitgevaardigde strafbeschikking bij het OM-parket verzet wordt gegaan. In deze
situatie wordt het aan de officier van justitie overgelaten om de zaak al dan niet bij de rechter aan te
brengen: ‘De strafbeschikking kan schriftelijk worden ingetrokken of gewijzigd door de officier van
justitie die bevoegd is om een daartegen gedaan verzet ter kennis van de rechtbank of de kantonrechter te brengen’ (art. 257e lid 8 Sv). Kiest de officier van justitie om hem moverende voor intrekking van de strafbeschikking, dan is daarmee mogelijkerwijs sprake van doorkruising van het bestuurlijke beleid. Van der Gaag, 1.6, merkt op dat ‘de ervaring leerde dat als een proces-verbaal was opgemaakt […] negen van de tien keer door het OM werd geseponeerd. Met de komst van de bestuurlijke strafbeschikking is de punitieve handhaving weer opgepakt.’ En nu gaat het beter, aldus Van der
Gaag.
Doorkruising van het bestuurlijke beleid is met name aan de orde wanneer de officier van justitie de zaak niet doorzet op een beleidsmatige grond, zoals een eigen justitiële prioriteitsstelling
waarmee van de bestuurlijke prioriteitstelling wordt afgeweken. Alsdan doen de van administratief
beroep bekende problemen zich voor, die het gevolg zijn van het door een hoger orgaan doorbreken
van beleid van het “lagere” orgaan. Een van de knelpunten is dan dat jegens justitiabelen die verzet
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doen ander beleid wordt gehanteerd dan jegens degenen die van verzet afzien. Zo’n verschil in behandeling is onwenselijk uit een oogpunt van beleidseenheid en gelijke behandeling.
Dit ligt anders wanneer de officier van justitie op feitelijke en/of juridische gronden van verdere vervolging afziet (er is onvoldoende bewijs; de feiten laten zich niet kwalificeren als een overtreding). Discretionaire bevoegdheidsuitoefening is dan niet aan de orde, reden waarom beslissingen
tot verdere vervolging net zo goed of zelfs beter op meer afstand van het bestuur kunnen worden
genomen.
Het voorgaande voert tot het volgende. Wie van mening is dat beleidsmatige verschillen in
uitoefening van de (discretionaire) bevoegdheid tot het uitvaardigen van bestuurlijke strafbeschikkingen onwenselijk zijn – “voor het krijgen van een strafbeschikking moet het niet uitmaken met
welke omgevingsdienst of met welk bestuursorgaan men te maken heeft” – zal daarin een argument
vinden ten gunste van aansturing vanuit het OM van de uitoefening van deze bevoegdheid en aan de
mogelijkheid van het doen van verzet bij het OM. Wie van mening is dat beleidsmatige verschillen in
uitoefening van de (discretionaire) bevoegdheid tot het uitvaardigen van bestuurlijke strafbeschikkingen juist wenselijk of onvermijdelijk kunnen zijn – vanwege de samenhang met verschillen tussen
omgevingsdiensten (bestuursorganen) op het vlak van het reparatoire handhavingsbeleid – zal aansturing vanuit het OM niet appreciëren, evenmin als de mogelijkheid voor de officier van justitie om
uit (beleidsmatige) opportuniteitsoverwegingen bestuurlijke strafbeschikkingen in te trekken.
Een tussenoplossing zou kunnen worden gevonden in een vorm van betrokkenheid van omgevingsdiensten (bestuursorganen) bij beslissingen omtrent het intrekken van strafbeschikkingen. In
een lichte variant zou de omgevingsdienst (het bestuursorgaan) in de gelegenheid moeten worden
gesteld een zienswijze of advies over het voornemen tot intrekking te geven, waarbij de officier gehouden is de intrekking in geval van afwijking van de bestuurlijke zienswijze of het advies van een
motivering te voorzien. Veel verder gaat de introductie van de mogelijkheid van het maken van bezwaar bij de omgevingsdienst (het bestuursorgaan) tegen een uitgevaardigde strafbeschikking, waarbij na ongegrond verklaring van het bezwaar verzet kan worden gedaan zonder dat de officier van
justitie nog bevoegd is de strafbeschikking in te trekken.
Met het voorgaande is gezegd dat de relatie tussen bestuur en OM een zwakke schakel in de
handhavingsketen is. In twee richtingen kan verbetering worden gezocht: de eerste is een scherpere
scheiding van bestuurlijke en justitiële handhaving; de tweede is door bestuur en OM juist hechter
aan elkaar klinken.
Berghuis 3.3 in dit verband: ‘Ik ben een exponent van een heldere scheiding van verantwoordelijkheden, omdat ik de vaste overtuiging heb dat naarmate je dingen diffuser laat in termen van wie erover
gaat, dat ten koste gaat van de handhaving. Ik ben dus voor een maximale onderscheiding en voor
een minimale duale strafbaarstelling. Dat betekent dus wel dat in de situaties die zich er voor lenen,
er wel een verbinding moet zijn. Zoals andere instanties dat bijvoorbeeld ook hebben met het Openbaar Ministerie, dat er op casusniveau wordt overlegd hoe het wordt aangepakt. Of dat er iets in
richtlijnen of lagere wetgeving wordt neergelegd en daar vervolgens overleg over plaatsvindt. Het
moet dus worden toegespitst op het minimaal noodzakelijke, en niet op het maximaal wenselijke. De
handhaving moet dus zeker op elkaar afgestemd zijn maar het uitgangspunt moet zijn dat ze goed
van elkaar onderscheiden worden. Al was het alleen maar om de verantwoordelijkheden scherp te
kunnen beleggen.’
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De scheiding van verantwoordelijkheden is het meest robuust wanneer in plaats van voor de strafbeschikking voor de bestuurlijke boete wordt gekozen. Bij de bestuurlijke boete is de handhavingslijn
korter (minder actoren betrokken, minder “bestuurlijk-justitiële drukte”).
Jansen, 1a, ziet dit als een sterk punt van bestuurlijke handhaving: ‘controle hebben over de hele
keten van beleidsvorming.’ En (1b): ‘Er zijn jarenlang allerlei subsidiepotten tegenaan gegooid om
bestuursorganen te laten samenwerken met het Openbaar Ministerie. Het succes daarvan is – als ik
het goed zie – zeer betrekkelijk.’ Hierbij speelt een rol, aldus Jansen, 2b, dat de diversiteit en techniciteit van veel ordeningsrecht groot is, waardoor het OM weinig zin in de handhaving van dit recht
heeft. En, in verband met de relatief onafhankelijke positie van het OM (2.1): ‘Het Openbaar Ministerie heeft nu iets teveel de neiging om te gaan voorschrijven aan de bestuursorganen hoe zij moeten
handhaven, want zij weten hoe dat moet en dat doen de bestuursorganen dan helemaal niet goed.
Die cultuur zit een beetje ingebakken in het strafrechtelijke denken en het denken van het Openbaar
Ministerie.’
De Moor-van Vugt, 4.5: ‘De achterliggende reden van de invoering van de bestuurlijke boete is dat
het bestuursorgaan zelf in de hand heeft in welke gevallen het gaat handhaven. Met betrekking tot
het vervolgingsbeleid is dat dus ook wat er achter de bestuurlijke boete zit: het bestuur wil niet afhankelijk zijn van het Openbaar Ministerie. Ik vind dit zelf geen noodzakelijk argument, al begrijp ik
het wel. Ik denk dat je die keuze moet maken vanuit het idee van welke feiten of overtredingen kunnen het meest adequaat bestreden worden en bestraf worden door het betreffende systeem. Dus:
wat werkt?’
Het alternatief – bestuur en OM hechter aan elkaar klinken – vereist dat voorzieningen worden getroffen die de positie van het bestuur in de strafrechtelijke keten versterken. In de afsluitende beschouwing is dit nader uitgewerkt.

6

Afrondende opmerkingen

6.1

Algemene relativering

Ondanks de ingrijpende wijzigingen die deze wet brengt, heeft de Omgevingswet als aangegeven in
materieel en organisatorisch opzicht een cosmetisch karakter. Zo is geen sprake van een wezenlijke
verandering in inhoudelijke normering en in het aantal bestuursorganen en de spreiding van bevoegdheden over deze organen. Evenzo komt er geen wezenlijke verandering in de verhouding tussen de verschillende deelterreinen van het omgevingsrecht. Dit wil zeggen dat de Omgevingswet zelf
geen wijzigingen bevat die de verhouding tussen bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete
in een nieuw daglicht stellen. Weliswaar biedt de invoering van de Omgevingswet de gelegenheid om
de reikwijdte van de bestraffende sanctie in het omgevingsrecht fors te verruimen, maar aan de inhoud van deze nieuwe wet zijn geen argumenten te ontlenen ten gunste van de bestuurlijke strafbeschikking dan wel de bestuurlijke boete. Voor de invoering van de omgevingsdiensten (en de aan de
directeuren van deze diensten geattribueerde bevoegdheid tot het uitvaardigen van een strafbeschikking) ligt dat anders. Maar ook in dat licht is de oplossing niet eenduidig.
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6.2

Differentiatie tussen deelterreinen

De betrekkelijkheid van de veranderingen die de Omgevingswet brengt, blijkt ook uit het in essentie
naast elkaar blijven bestaan van de verschillende deelterreinen van het omgevingsrecht. Illustratief
met het oog op de punitieve handhaving van het omgevingsrecht zijn de feitenlijsten bij het Besluit
OM-afdoening (die evenwel kunnen worden uitgebreid). Van groter belang is dat de omgevingsdiensten met name met milieuzaken zijn belast, niet ook met ruimtelijkeordeningszaken (en er zijn geen
aanwijzingen dat daarin verandering komt).
Dit betekent dat het OM, zo men op het deelterrein van de ruimtelijke ordening voor de bestuurlijke strafbeschikking zou kiezen, met ongeveer 400 bestuursorganen te maken zou krijgen.
Voor het OM is dit als geconstateerd geen aantrekkelijk vooruitzicht. Daar komt bij dat het OM tot
dusverre geen enkele belangstelling voor de handhaving van het ruimtelijkeordeningsrecht heeft
getoond; strafzaken op dit deelterrein zijn althans onbekend. Hiermee is gezegd dat het OM in geval
van een keuze voor de bestuurlijke strafbeschikking op het gebied van de ruimtelijke ordening grote
stappen moet zetten, met inbegrip van het beschikbaar stellen van capaciteit voor dit gebied.
6.3

Strafbeschikking en bestuurlijke boete naast elkaar?

Wanneer het OM die stappen niet zou (willen) zetten, rijst de vraag of op het terrein van het omgevingsrecht de bestuurlijke strafbeschikking en de bestuurlijke boete naast elkaar zouden kunnen bestaan. Te denken valt onder meer aan de strafbeschikking op het terrein van het milieurecht en de
bestuurlijke boete op dat van het omgevingsrecht, eventueel eveneens, in navolging van het wetsvoorstel Wet natuurbescherming, voor schending van administratieve verplichtingen van normadressaten.
Als uitgangspunt moet – omwille van eenvoud en duidelijkheid voor justitiabelen – gelden dat
binnen een en dezelfde wet voor één uit twee in beginsel gelijkwaardige alternatieven – bestuurlijke
strafbeschikking en bestuurlijke boete – dient te worden gekozen. Voor beide instrumenten in één
wet is alleen plaats als daarvoor een bijzondere reden valt aan te wijzen. Te denken valt aan de mogelijkheid dat het OM geen behoefte zou hebben aan een taakstelling op het gebied van de ruimtelijke ordening.
Op voorhand komt het als zeer ongewenst voor dat bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete voor precies dezelfde feiten mogelijk zijn. Maar ook waar het weliswaar om verschillende
feiten gaat maar tussen deze feiten nauwe samenhang bestaat (één casus, één dossier, zonder dat
per se sprake is van samenloop), is bestuurlijke bestraffing langs twee wegen onaantrekkelijk. Ook
binnen het bestek van de Omgevingswet geldt dat het onderscheid bestuurlijke strafbeschikking en
bestuurlijke boete robuust moet zijn. De in dit hoofdstuk besproken organisatorische aspecten vormen daarbij een belangrijk aandachtspunt. Per slot van rekening moet die keuze worden gemaakt,
welke bijdraagt aan de oplossing van hét kernprobleem: het gebrek aan punitieve handhaving van
het omgevingsrecht.
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Hoofdstuk 6

Punitieve handhaving op grond van het Gesetz über
Ordnungswidrigkeiten

Mr. A. Postma

1

Inleiding

Het Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (hierna: OWiG) systematiseert de punitieve handhaving van
ordeningsrecht in Duitsland. Die handhaving is gericht op zogenaamde ‘Ordnungswidrigkeiten’:
normschendingen die worden bedreigd met de buitenstrafrechtelijke sanctie van de ‘Geldbuße’,
terwijl die sanctie in beginsel wordt opgelegd door een bestuursorgaan.357 De Geldbuße houdt het
midden tussen een bestuurlijke boete en een bij bestuurlijke strafbeschikking opgelegde geldboete.
Een belangrijk kenmerk van het OWiG is dat deze wet bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving in hoge mate integreert. Dat kenmerk staat centraal in dit hoofdstuk. De beschrijving bevat niet
alleen een juridisch-technische uitwerking van dit handhavingsstelsel, maar ook – op basis van interviews met vijf Duitse praktijkjuristen358 – een verkenning van het functioneren van dat stelsel in de
praktijk.
De opbouw van het hoofdstuk is als volgt. Vanwege de veelheid aan bepalingen en het onderlinge verband daartussen, worden allereerst aandacht besteed aan de grondtrekken van het stelsel
en de plaats die dit inneemt ten opzichte van het strafrechtelijke handhavingsstelsel. Na die beschrijving wordt in paragraaf 3 ingegaan op enkele hoofdlijnen van de strafprocedure. Daarna wordt de
boeteprocedure – het ‘Bußgeldverfahren’ – in kaart gebracht. In paragraaf 5 wordt de aandacht gevestigd op buitengewone gevallen waarin de strafrechter oordeelt over een Ordnungswidrigkeit. Op
basis van de beschrijving van het Duitse stelsel worden in de slotparagraaf enkele aanknopingspunten uitgelicht voor de punitieve handhaving van de Omgevingswet.

2

De grondtrekken en plaatsbepaling van het Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
(OWiG)

2.1

Ordnungswidrigkeitenrecht: een zelfstandig rechtsgebied

De opkomst van de verzorgingsstaat in het begin van de 20e eeuw heeft gezorgd voor een veranderde taakstelling van de overheid. Die verandering leidde tot een toename van ordeningswetgeving en
de noodzaak tot het handhaven van die regelgeving. Om te voorkomen dat de strafrechtelijke keten
zou worden overspoeld met een veelheid aan procedures naar aanleiding van bagatellen, is gezocht
naar een buitenstrafrechtelijke procedure op basis waarvan deze categorie zaken vereenvoudigd en
versneld kon worden afgedaan. Het resultaat daarvan is dat het Ordnungswidrigkeitenrecht zich vanaf 1945 heeft ontwikkeld tot een zelfstandig rechtsgebied.359
Aanvankelijk werd het onderscheid tussen een strafbaar feit (Straftat) en een bestuurlijke
strafbaarstelling (Ordnungswidrigkeit) gezocht in de aard van de gedraging (de zogenaamde
357
358
359

KK OWiG-Mitsch 2014, aant. 1 bij Einleitung.
Informatie over de geïnterviewde juristen is te vinden in de bijlage van dit hoofdstuk.
BKK OWiG-Gürtler/Seitz 2012, aant. 1 jo. 3 bij Einleitung.
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‘Aliudtheorie’). De Straftat zou duiden op een strafwaardige rechtsgoedkrenking, en daarmee op
‘ethisch vorwerfbare Schuld’ (Kriminalunrecht). Het begaan van een Ordnungswidrigkeit zou daarentegen niet strafwaardig zijn. Die normschending duidde enkel op ‘bloße Ungehorsam’ jegens de
overheid (Ordnungsunrecht).360 Nadien is die zienswijze genuanceerd.361 Volgens de heersende opvatting in de literatuur – de ‘gemischt quantitativ-qualitative Betrachtungsweise’ – kan enkel een
kwalitatief onderscheid worden gemaakt tussen Straftaten en Ordnungswidrigkeiten voor wat betreft het kernbereik daarvan (Kernbereich). In de literatuur wordt wel aangenomen dat het kernbereik van het strafrecht is gelegen in de bescherming van individuele rechtsgoederen, zoals eigendom
of lichamelijke integriteit. Het kernbereik van Straftaten bestaat uit de krenking van dergelijke
rechtsgoederen of het scheppen van een concreet gevaar voor krenking daarvan (bijvoorbeeld: dood
door schuld of brandstichting met levensgevaar voor een ander). Het kernbereik van Ordnungswidrigkeiten bestaat daarentegen uit gedragingen die een abstract gevaar in het leven roepen terwijl
louter ‘das allgemeine Vertrauen auf die Stabilität der staatlich garantierten Ordnung erschüttert
werde’ (bijvoorbeeld: parkeren in strijd met een parkeerverbod).362 Met betrekking tot gedragingen
die vallen onder het kernbereik van het strafrecht, heeft de wetgever geen speelruime: het Bundesverfassungsgericht toetst in een voorliggend geval of de door de wetgever gekozen rubricering in
overeenstemming is met de ‘grundgesetzlichen Wertordnung’; alle belangrijke ‘Unrechtstatbestände’
moeten strafrechtelijk worden beschermd.363 De wetgever heeft echter wél beleidsvrijheid wanneer
de gedraging moet worden geplaatst op het grensvlak van Straftat en Ordnungswidrigkeit (Randbereich). In de literatuur wordt onderkend dat een lichte Straftat zich niet in kwalitatieve zin laat onderscheiden van een ernstige Ordnungswidrigkeit. Daartussen bestaat slechts een gradueel verschil.
Op dit grensvlak heeft de wetgever dus de nodige speelruimte om een gedraging al dan niet onder de
werking van het strafrecht te brengen.364 Belangrijke afwegingsfactoren daarbij zijn de strafwaardigheid van het gedrag, de aard van het beschermde rechtsgoed en de doelmatigheid van (buiten)strafrechtelijke afdoening.365
Materiële criteria zullen dus een rol (moeten) spelen in het wetgevingsproces. In het OWiG
wordt het onderscheid tussen een Straftat en een Ordnungswidrigkeit echter gemaakt op grond van
een formeel criterium: de aard van de sanctie. De begripsomschrijving van ‘Ordnungswidrigkeit’ luidt
(§ 1 Abs. 1 OWiG): ‘Eine Ordnungswidrigkeit ist eine rechtswidrige und vorwerfbare Handlung, die
den Tatbestand eines Gesetzes verwirklicht, das die Ahndung mit einer Geldbuße zuläßt.’ De boete
(Geldbuße) moet worden onderscheiden van de strafrechtelijke geldboete (Geldstrafe); de keuze
voor de boete maakt dat de zaak wordt afgedaan in het kader van de boeteprocedure (normering:
OWiG), de keuze voor de strafrechtelijke geldboete heeft tot gevolg dat de strafrechtelijke procedure
moet worden gevolgd (normering: Strafprozeßordnung (StPO)). De sanctioneringsmodaliteit die de
wetgever kiest, is daarmee beslissend voor de wijze van afdoening. Uit de formele definitie van ‘Ordnungswidrigkeit’ kan ook worden afgeleid dat het Ordnungswidrigkeitenrecht ook moet worden onderscheiden van bestuurlijke handhaving door middel van bijvoorbeeld herstelsancties. De wijze van
afdoening door middel van een boete die centraal staat in het Ordnungswidrigkeitenrecht, is, zoals
hieronder zal blijken, een mengvorm van bestuurs- en strafrechtelijke handhaving.
360
361
362
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BKK OWiG-Gürtler 2012, aant. 4-5 vóór § 1.
Vgl. KK OWiG-Rogall 2014, aant. 2 vóór § 1; Klesczewski 2010, aant. 32.
Zo KK OWiG-Mitsch 2014, aant. 116-117 bij Einleitung.
BKK OWiG-Gürtler 2012, aant. 8 vóór § 1. Met het oog daarop kan een doodslag nimmer worden gebracht onder de
categorie ‘Ordnungswidrigkeiten’.
BKK OWiG-Gürtler 2012, aant. 8 vóór § 1.
KK OWiG-Rogall 2014, aant. 2 bij Vorbemerkungen en KK OWiG-Mitsch 2014, aant. 112 bij Einleitung.
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De omvang van dit rechtsgebied is groot. Een belangrijke oorzaak daarvoor is dat het StGB
sinds 1974 geen overtredingen (Übertretungen) meer kent. In het StGB zijn enkel strafbaarstellingen
van lichte en zware misdrijven opgenomen (Vergehen en Verbrechen).366 Grofweg zijn overtredingen
naar Nederlands recht, naar Duits recht Ordnungswidrigkeiten. De Ordnungswidrigkeiten kunnen zijn
neergelegd in bijzondere wetten op federaal niveau (bijvoorbeeld verkeersovertredingen in het
‘Straßenverkehrsgesetz’) maar ook in lagere regelgeving (bijvoorbeeld overtredingen van bouwkundige regels in de ‘Bauordnung Berlin’).
2.2

Systematiek van het OWiG

Het OWiG is tot stand gekomen in 1952. Deze raamwet is toepasselijk op alle Ordnungswidrikeiten.
Het OWiG kan worden onderverdeeld in drie delen: algemene bepalingen over de grondslag van de
aansprakelijkheid en de rechtsgevolgen daarvan (§ 1-34 OWiG), procedurele bepalingen ten aanzien
van de boeteprocedure (§ 35-110e OWiG) en enkele bijzondere Ordnungswidrigkeiten (§ 111-131
OWiG).367 Wat betreft dat laatste deel: veruit de meeste bestuurlijke strafbaarstellingen zijn opgenomen in bijzondere wetten. Op deze plaats wordt volstaan met een korte toelichting van het eerste
en tweede deel.
De algemene bepalingen bevatten allereerst een regeling van het toepassingsbereik van de
wet (§ 1-7 OWiG). Daaronder valt bijvoorbeeld de hierboven genoemde begripsbepaling van een
Ordnungswidrigkeit (§ 1 OWiG), maar ook het materieelrechtelijke legaliteitsbeginsel (§ 3 OWiG).
Daarnaast bevatten de algemene bepalingen wetsartikelen over de grondslag van de aansprakelijkheid, onder meer over poging (§ 13 OWiG) en strafuitsluitingsgronden (§ 12 en 15-16 OWiG). Verder
is onder meer een samenloopregeling getroffen (§ 19-21 OWiG), zijn regels over de verjaring opgenomen (§ 31-34 OWiG) en zijn er bepalingen die betrekking hebben op de hoogte van de boete (§ 1718 OWiG). Dit algemeen deel van het OWiG is uitputtend van aard; de normering van het StGB heeft
geen aanvullende werking.368 Er bestaan echter veel overeenkomsten tussen het algemeen deel van
het OWiG en dat van het StGB.369 Zo zijn de algemene aansprakelijkheidsvoorwaarden voor een Ordnungswidrigkeit onderscheidenlijk Straftat nagenoeg gelijk: in beide gevallen is vereist een menselijke gedraging (Handlung), de vervulling van overige bestanddelen zoals opzet of schuld (Tatbestandsmäßigkeit), wederrechtelijkheid (Rechtswidrigkeit) en verwijtbaarheid (Vorwerfbarkeit).370 Een
belangrijk materieelrechtelijk verschil heeft betrekking op het daderschap. In het OWiG wordt een
‘Einheitstäterbegriff’ gehanteerd (§ 14 OWiG). Dit houdt in dat niet wordt gedifferentieerd tussen
verschillende wijzen van strafbare betrokkenheid (denk aan medeplegen, uitlokking en medeplichtigheid); elke vorm van opzettelijke betrokkenheid bij de verwezenlijking van de Ordnungswidrigkeit
volstaat.371 De ratio van het Einheitstäterbegriff is de vaststelling van daderschap te vereenvoudigen.372
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Zie § 12 StGB. Zie over de wetsgeschiedenis KK OWiG-Mitsch 2014, aant. 38-39 bij Einleitung; BKK OWiG-Gürtler/Seitz
2012, aant. 11 bij Einleitung.
Strikt genomen kent het OWiG ook een vierde deel dat bestaat uit enkele afsluitende bepalingen (§ 132-135 OWiG).
Aan die bepalingen wordt weinig betekenis toegekend (vgl. KK OWiG-Rogall 2014, aant. 5 vóór § 1). Deze zijn evenmin
relevant voor dit onderzoek.
Bohnert 2010, aant. 7 bij § 1.
Aldus Bohnert 2010, aant. 7 bij § 1; KK OWiG-Rogall 2014, aant. 5 vóór § 1.
Zie KK OWiG-Rogall 2014, aant. 10 vóór § 1; Bohnert 2010, aant. 11-25 bij § 1. De component ‘verwijtbaarheid’ wordt
in de context van het strafrecht – met een enigszins andere betekenis – ‘Schuld’ genoemd.
Zie voor problematisering daarvan: KK OWiG-Rengier 2014, aant. 4 bij § 14.
BKK OWiG-Gürtler 2012, aant. 2 bij § 14; KK OWiG-Rengier 2014, aant. 4 bij § 14.
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Het tweede, omvangrijke deel van het OWiG normeert de boeteprocedure. Dit deel bevat onder meer regels over de bevoegdheidsverdeling tussen bestuursorgaan, Openbaar Ministerie en
rechter, alsmede bepalingen die rechtsbescherming bieden aan de betrokkene in de boeteprocedure. De regeling in het OWiG is niet uitputtend. Op grond van de schakelbepaling § 46 OWiG zijn regels
uit het strafprocesrecht van overeenkomstige toepassing op de boeteprocedure wanneer het OWiG
niet voorziet in een bijzondere regeling.373 Omwille van de leesbaarheid van de tekst wordt die schakelbepaling in onderstaande beschrijving niet aangehaald wanneer zij toepasselijk is. In gevallen van
analoge toepassing wordt enkel verwezen naar het StPO.
2.3

Sanctiearsenaal: Geldbuße en Nebenfolgen

Ordnungswidrigkeiten kunnen worden gesanctioneerd met twee soorten sancties. De Geldbuße
geldt als hoofdsanctie. De sanctionering door middel van een Geldbuße kan gepaard gaan met de
oplegging van Nebenfolgen, waaronder bijvoorbeeld de onttrekking aan het verkeer van een bepaald
voorwerp (Einziehung). Deze Nebenfolgen zijn in de regel bijkomende sancties vanwege de koppeling
aan de Geldbuße, maar bepaalde Nebenfolgen kunnen ook worden opgelegd buiten de Geldbuße
om.
De Geldbuße moet minimaal 5 euro bedragen (§ 17 Abs. 1 OWiG). Het boetemaximum wordt
in beginsel bepaald door het betreffende Bußgeldtatbestand. De hoogte van de boete kan fors hoger
liggen dan voornoemd wettelijk minimum. Zo kan bijvoorbeeld het opzettelijk of culpoos lozen van
afval op grond van de Kreislaufswirschafts- und Abfallgesetz worden gesanctioneerd met een boete
van maximaal 50.000 euro (§ 61 Krw-/AbfG), en bepaalde culpoze of opzettelijke varianten van ordeningsdelicten op het terrein van bouwrecht worden in de deelstaat Hessen bedreigd met een boete
van 500.000 euro (§ 76 Hessische Bauordnung). Is in de bijzondere regelgeving hetzelfde boetemaximum opgenomen voor het opzettelijk dan wel culpoos begaan van het betreffende Bußgeldtatbestand – zoals in bovenstaande voorbeelden – dan wordt het boetemaximum voor de culpoze variant gehalveerd uit hoofde van § 17 Abs. 2 OWiG (toegepast op de voorbeelden: 25.000 respectievelijk 250.000 euro). Is geen boetemaximum opgenomen dan geldt een maximum van 1000 euro (§ 17
Abs. 4 OWiG). De boetemaxima gelden voor enkelvoudige Ordnungswidrigkeiten. Opvallend is dat
het geldende boetemaximum van rechtswege wordt opgehoogd wanneer het economisch voordeel
dat de betrokkene uit de Ordnungswidrigkeit heeft verkregen, het aanvankelijke boetemaximum
overstijgt (§ 17 Abs. 4 OWiG). Zo wordt gewaarborgd dat de boete altijd hoger is dan onrechtmatig
verkregen baten. De wetgever heeft hiermee aan de geldboete mede de functie toegekend van
winstafroming (Gewinnabschöpfung).374 In tegenstelling tot de strafrechtelijke geldboete kan de
Geldbuße niet worden gekoppeld aan vervangende hechtenis.
De functie van winstafroming komt ook tot uitdrukking bij de concrete boetetoemeting. Deze
is afhankelijk van drie factoren (§ 17 Abs. 3 OWiG): de aard van de Ordnungswidrigkeit (Bedeutung),
het precieze verwijt dat de betrokkene kan worden gemaakt (Vorwurf) en diens draagkracht (wirtschaftliche Verhältnisse). De laatste factor omvat ook de baten die de betrokkene heeft verkregen uit
de Ordnungswidrigkeit. Deze kunnen dus worden verdisconteerd in de hoogte van de boete. Dit
heeft als consequentie dat de ontneming van wederrechtelijk voordeel (Verfall) – een Nebenfolge –
vaak niet hoeft te worden opgelegd ter inning van onrechtmatige baten.375 Ter bevordering van
373
374
375
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Zie hierover Bohnert 2010, aant. 7-10 bij § 1.
Zo BKK OWiG-Gürtler 2012, aant. 37 bij § 17. Deze figuur strekt ter vereenvoudiging van de rechterlijke beslissing.
BKK OWiG-Gürtler 2012, aant. 1 vóór § 29a: ‘Der Rechtsfolgenausspruch wird so vereinfacht’.
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rechtseenheid wordt de boetetoemeting nader genormeerd door richtlijnen, zogenaamde ‘Bußgeldkataloge’. Deze bestaan op twee niveaus: bij Algemene Maatregel van Bestuur (Rechtsverordnung)
en bij interne richtlijn (Verwaltungsrichtlinien). Het belangrijkste voorbeeld van de eerste is de
Bußgeldkatalog-Verordnung die ziet op Ordnungswidrigkeiten in het verkeer. Het karakter van
Rechtsverordnung maakt dat zowel het bestuursorgaan als de rechter zijn gebonden aan de inhoud
daarvan. Een voorbeeld van een interne richtlijn is de Bußgeldkatalog ‘Umwelt’ van de deelstaat Baden-Wurttemberg. Deze richtlijn bindt enkel bestuursorganen, waardoor op dat niveau eenheid in
boete-oplegging kan worden bereikt.
Behalve de Geldbuße kan de Ordnungswidrigkeit in de boeteprocedure ook worden gesanctioneerd met Nebenfolgen. Een deel daarvan is opgenomen in het OWiG: de onttrekking aan het verkeer van de bepaalde voorwerpen (§ 22 e.v. OWiG), de ontneming van wederrechtelijk voordeel (§
29a OWiG) en de beboeting van bepaalde niet-natuurlijke personen zoals de rechtspersoon (Verbandsgeldbuße) die is neergelegd in § 30 OWiG. In het bestek van dit hoofdstuk volstaat op te merken dat deze Nebenfolgen in de regel zijn gekoppeld aan een boete, maar dat zij onder voorwaarden
ook kunnen worden opgelegd zonder boeteoplegging.376 Andere Nebenfolgen zijn opgenomen in
bijzondere wetten, zoals bijvoorbeeld het Fahrverbot (§ 25 Straßenverkehrsgesetz). Het Fahrverbot
kan alleen worden uitgevaardigd wanneer ook een boete wordt opgelegd.

3

Straf- en strafbevelsprocedure in vogelvlucht

3.1

Reguliere strafprocedure

Hieronder wordt de aandacht gevestigd op enkele hoofdlijnen van de Duitse strafprocedure. De
strafbevelsprocedure – een vereenvoudigde vorm van strafrechtelijke afdoening die trekken heeft
van de Nederlandse strafbeschikkingsprocedure – komt in de volgende subparagraaf aan bod. Eerst
wordt de reguliere strafprocedure beschreven. Die procedure kan worden opgedeeld in vier fasen:
het voorbereidend onderzoek (Ermittlungsverfahren of Vorverfahren), de rechtsingangprocedure
(Zwischenverfahren), het onderzoek ter terechtzitting (Hauptverfahren) en de tenuitvoerlegging van
de opgelegde sanctie (Vollstreckungsverfahren).377 De verschillende fasen worden hieronder kort
uiteengezet.
Het voorbereidend onderzoek vooronderstelt een redelijke verdenking (Anfangsverdacht) dat
een strafbaar feit is begaan.378 Het vooronderzoek vindt plaats onder leiding van het Staatsanwaltschaft (Openbaar Ministerie) dat de taak heeft de materiële waarheid te vinden, waarbij zowel belastend als ontlastend bewijsmateriaal dient te worden meegenomen (§ 160 jo. 163a StPO). In dit kader
kunnen getuigen en deskundigen worden gehoord. Ook de verdachte (Beschuldigte) kan vanzelfsprekend worden verhoord. Voorafgaande aan het eerste politieverhoor heeft de verdachte het recht om
een raadsman te consulteren (§ 136 Abs. 1 StPO), en hij heeft recht op diens aanwezigheid bij verhoren door het Openbaar Ministerie of door de rechter (§ 163a Abs. 3 jo. 168c StPO).379 Buiten het
voorgaande kan het Openbaar Ministerie verder de onderzoeksrechter (Ermittlungsrichter) inschakelen, bijvoorbeeld met het oog op toepassing van ingrijpende dwangmiddelen. Het voorbereidend
onderzoek wordt beëindigd door een sepot (§ 170 Abs. 2 StPO) of door het uitbrengen van een ten376
377
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Vgl. Rosenkötter & Louis 2011, aant. 338-339.
Zie voor een bondig overzicht van de eerste drie fasen: Peters 2012, p. 188-195.
Zie hierover Beulke 2010, aant. 309-332.
Daarover Beulke 2010, aant. 156. Dit is anders bij jeugdige verdachten. Zie KK StPO-Diemer 2013, aant. 26 bij § 136.
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lastelegging.380 Het sepot (Einstellung) kan zijn gegrond op het ontbreken van een voldoende graad
van verdenking – het indienen van de tenlastelegging vereist een ‘hinreichende Tatverdacht’; het
moet ‘waarschijnlijk’ zijn dat de verdachte schuld heeft aan het delict381 – dan wel in uitzonderingsgevallen zijn gebaseerd op opportuniteitsgronden (§ 153 e.v. StPO). Het uitbrengen van de tenlastelegging kan in de regel op twee wijzen geschieden, als gevolg waarvan twee verschillende procedures
in gang worden gezet.382 De eerste wijze bestaat in het indienen van een tenlastelegging bij het competente gerecht (Anklageschrift), met het verzoek om een onderzoek ter terechtzitting te openen (§
170 Abs. 1 StPO). In dit geval wordt de reguliere strafprocedure gevolgd. De tweede wijze waarop de
tenlastelegging kan worden uitgebracht is door het indienen van een verzoek bij het competente
gerecht tot uitvaardiging van een strafbevel (Strafbefehlsantrag). Een belangrijke vorm van rechtsbescherming voor de verdachte in het stadium van het voorbereidend onderzoek is dat deze in beginsel
vóór afsluiting daarvan moet worden gehoord door het Staatsanwaltschaft (§ 163a Abs. 1 StPO). Na
afsluiting daarvan heeft hij onder meer recht op onbeperkte inzage in de stukken (§ 147 Abs. 2 StPO).
Met de indiening van de tenlastelegging bij het gerecht vangt de tweede fase van de reguliere
strafprocedure aan: de rechtsingangprocedure (§ 199-211 StPO). De ratio van deze figuur is het voorkomen van nodeloze terechtzittingen.383 In deze besloten, schriftelijke procedure beslist het competente gerecht op basis van de processtukken of beletselen bestaan om de verdachte bloot te stellen
aan een openbare behandeling van de strafzaak ter terechtzitting. Een dergelijk beletsel kan bijvoorbeeld bestaan in het ontbreken van een ‘hinreichende Tatverdacht’ (§ 203 StPO ) of de onbevoegdheid van het gerecht (§ 204 StPO). Indien geen beletselen bestaan dan beslist het gerecht op basis
van § 203 StPO tot opening van het onderzoek ter terechtzitting (Eröffnungsbeschluss). Deze beslissing markeert de overgang van de rechtsingangprocedure naar het onderzoek ter terechtzitting.384
Het onderzoek ter terechtzitting (§ 226-275 StPO) vormt de kern van de reguliere strafprocedu385
re. Deze fase weerspiegelt het uitgangspunt dat strafrechtelijke sanctionering plaatsvindt op basis
van een mondelinge behandeling van de strafzaak.386 Enkele aspecten daarvan worden hieronder
uitgelicht. Anders dan in het Nederlandse stelsel geldt voor de verdachte in beginsel een aanwezigheidsplicht (§ 230 Abs. 1 StPO). De actieve rol van de Duitse rechter tijdens de zitting is soortgelijk
aan die van de Nederlandse: op de rechter rust de ambtshalve plicht tot waarheidsvinding (§ 244
Abs. 2 StPO, de zogenaamde ‘gerichtliche Aufklärungspflicht’). Met het oog daarop kunnen het
Openbaar Ministerie en de verdachte het gerecht verzoeken om nader bewijsonderzoek te verrichten, terwijl het gerecht slechts beperkt ruimte heeft om dergelijke verzoeken af te wijzen (§ 244 Abs.
3-6 StPO e.v.). Het onderzoek ter terechtzitting vindt plaats op basis van een strikt ingevuld onmiddelijkheidsbeginsel (§ 250 StPO): de rechter dient het bewijs zélf waar te nemen en indirect bewijs –
bijvoorbeeld de auditu-getuigenverklaringen – is in beginsel niet toegelaten. In het verlengde van dit
streng begrepen onmiddelijkheidsbeginsel ligt het Mundlichkeitsprinzip (§ 261 StPO): alle processtukken die voor het bewijs worden gebruikt, moeten op de zitting ter sprake zijn gebracht. Schriftelijke stukken dienen in beginsel in het geheel te worden voorgelezen (§ 249 StPO). Het Mundlichkeitsprinzip waarborgt dat de einduitspraak louter steun vindt in bewijsmateriaal dat ten overstaan
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Zie voor uitzonderingen Beulke 2010, aant. 319 e.v..
Vgl. Beulke 2010, aant. 114.
Zie voor uitzonderingen Beulke 2010, aant. 319.
Peters 2012, p. 190-191.
KK StPO-Schneider 2013, aant. 1 bij § 203.
KK StPO-Hannich 2013, aant. 1 vóór § 226. Het onderstaande is mede gebaseerd op het uitgebreidere overzicht van
het onderzoek ter terechtzitting dat wordt gegeven door Peters. Zie Peters 2012, p. 192-195.
KK StPO-Maur 2013, aant. 1 vóór § 407.
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van alle procesactoren en het publiek mondeling is behandeld.387 Mede door de invulling van het
onmiddellijkheidsbeginsel en het Mundlichkeitsprinzip neemt het onderzoek ter terechtzitting veel
tijd in beslag.388 Dat onderzoek eindigt wanneer het vonnis (Urteil) wordt uitgesproken op de zitting
(§ 260 StPO).
De vierde en laatste fase van de reguliere strafprocedure betreft de eventuele tenuitvoerlegging van de opgelegde sanctie (§ 449-463d StPO). In het bestek van dit hoofdstuk volstaat het op te
merken dat de executiebevoegdheid toekomt aan het Openbaar Ministerie (§ 251 Abs. 1 StPO).
3.2

Strafbevelsprocedure

Na afloop van het voorbereidend onderzoek kan in plaats van de reguliere ook de strafbevelsprocedure (Strafbefehlsverfahren) worden gevolgd (§ 407-412 StPO). Dit is een vereenvoudigde procesvoering van schriftelijke aard.389 De ratio van deze procedure is de efficiënte afdoening van eenvoudige strafzaken die van geringe ernst zijn.390 Het strafbevel kan enkel worden uitgevaardigd ten aanzien van lichte misdrijven (Vergehen).391 Daarbij is het sanctiearsenaal beperkt: behalve het opleggen
van onder meer een strafrechtelijke geldboete kan – op voorwaarde dat de verdachte wordt bijgestaan door een raadsman – ten hoogste een voorwaardelijke vrijheidsstraf worden opgelegd (§ 407
Abs. 2 StPO). Aangezien de strafbevelsprocedure model heeft gestaan voor de vormgeving van de
boeteprocedure, worden de hoofdlijnen van de eerste hieronder weergegeven.
De strafbevelsprocedure vangt aan met de schriftelijke vordering van het Openbaar Ministerie
tot het uitvaardigen van een strafbevel. De vordering is gericht tot het competente gerecht (§ 407
Abs. 1 StPO). Het Openbaar Ministerie legt daartoe een conceptstrafbevel over, waarin onder meer
zijn opgenomen de feitomschrijving, de bewijsmiddelen en de gevorderde straf (§ 409 Abs. 1 StPO).
Anders dan bij de Nederlandse strafbeschikking is enkel de rechter bevoegd tot uitvaardiging van het
strafbevel (§ 408 Abs. 3 StPO). De rechter mag geen inhoudelijke wijzigingen aanbrengen in het
strafbevel: de eventuele toewijzing mag alleen betrekking hebben op de gehele vordering.392 De
rechter kan de vordering van het Openbaar Ministerie afwijzen (§ 408 Abs. 2 StPO), bijvoorbeeld
wanneer evident is dat schuld ontbreekt aan de zijde van de verdachte. Bij twijfel daarover of bijvoorbeeld in gevallen dat het gerecht voornemens is af te wijken van de gevorderde straf, zal het
gerecht een termijn stellen voor de mondelinge behandeling van de zaak op de terechtzitting (§ 408
Abs. 3 StPO).
Wanneer een strafbevel is uitgevaardigd, kan de verdachte binnen twee weken na betekening
daarvan verzet doen bij het gerecht dat het bevel heeft gegeven (§ 410 Abs. 1 StPO). Het gerecht zal
het verzet in bepaalde gevallen kunnen afdoen buiten de zitting om (Beschluss) – bijvoorbeeld bij
evidente niet-ontvankelijkheid (§ 411 Abs. 1 StPO). In andere gevallen zal de einduitspraak berusten
op een voorafgaand onderzoek ter terechtzitting (Urteil). In dat verband kan het gerecht in beginsel
een hogere straf opleggen dan is gedaan in het strafbevel: in tegenstelling tot gevallen van appèl en
cassatie in de reguliere strafprocedure is het verbod op reformatio in peius niet van toepassing.393
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Beulke 2010, aant. 23.
Zo met verwijzingen Peters 2012, p. 195.
Die aard doorbreekt het uitgangspunt dat strafrechtelijke sanctionering is gegrond op een mondelinge behandeling
van de strafzaak. De Strafbefehlsantrag kan bij uitzondering ook worden gedaan op de zitting (§ 408a StPO). Dit atypische geval wordt verder buiten beschouwing gelaten.
KK StPO-Maur 2013, aant. 1 vóór § 407; Beulke 2010, aant. 526.
Zie § 12 Abs. 2 StGB.
Beulke 2010, aant. 527.
KK StPO-Maur 2013, aant. 34 bij § 411; Beulke 2010, aant. 528.
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4

Boeteprocedure

4.1

Inleiding

Hieronder wordt de boeteprocedure beschreven. Eerst wordt de bevoegdheidsverdeling met betrekking tot de vervolging en bestraffing van Ordnungswidrigkeiten in kaart gebracht. Daarna wordt in
chronologische volgorde aandacht besteed aan de verschillende procedurefasen: de bestuurlijke
voorprocedure, de rechtsingangprocedure, de gerechtelijke boeteprocedure en de tenuitvoerlegging
van de sanctie. Voor een goed begrip wordt alvast gewezen op twee aandachtspunten.
Het eerste aandachtspunt is dat bij gelijktijdige toepasselijkheid van Strafrecht en Ordnungswidrigkeitenrecht, de toepassing van strafrecht voorrang heeft. Materieelrechtelijk komt dit naar
voren in de regeling van eendaadse samenloop: levert een gedraging gelijktijdig een strafbaar feit en
een Ordnungswidrigkeit op, dan wordt de Ordnungswidrigkeit verdrongen (§ 21 Abs. 1 OWiG): ‘Gegenüber einer Straftat ist die Ordnungswidrigkeit immer subsidiär’.394 Formeelrechtelijk komt die
voorrangsregel onder meer tot uiting in de competentieverdeling tussen Openbaar Ministerie en
bestuursorgaan: de primaire bevoegdheid van het bestuursorgaan tot afdoening van een Ordnungswidrigkeit moet in bepaalde gevallen wijken voor een strafrechtelijke vervolging door het Openbaar
Ministerie in het kader waarvan de Ordnungswidrigkeit wordt meegenomen. Het tweede aandachtspunt ligt in het verlengde van het strafrechtelijk primaat: elke fase van de boeteprocedure – uitgezonderd de tenuitvoerleggingsfase – kent voorzieningen die het mogelijk maken om van procedureel
spoor te wisselen; de zaak gaat dan van het boeteprocedurele over op het strafprocedurele spoor. In
dat geval wordt de Ordnungswidrigkeit dus eventueel afgedaan door de strafrechter. Uit de interviews met Duitse praktijkjuristen is naar voren gekomen dat een wisseling van spoor hoogst zelden
voorkomt.

4.2

Competentieverdeling ten aanzien van de vervolging en bestraffing van Ordnungswidrigkeiten

4.2.1 Verwaltungsbehörde
De competentieverdeling is opgenomen in § 35 - 45 OWiG. Uit § 35 OWiG volgt dat bestuursorganen
primair bevoegd zijn tot afdoening in de zin van het vervolgen395 en bestraffen van Ordnungswidrigkeiten:
(1)

(2)

Für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten ist die Verwaltungsbehörde zuständig, soweit
nicht hierzu nach diesem Gesetz die Staatsanwaltschaft oder an ihrer Stelle für einzelne Verfolgungshandlungen der Richter berufen ist.
Die Verwaltungsbehörde ist auch für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständig, soweit
nicht hierzu nach diesem Gesetz das Gericht berufen ist.

De absolute competentie (sachliche Zuständigkeit) wordt verder uitgewerkt in § 36 OWiG. Uit deze
bepaling blijkt dat de afdoeningsbevoegdheid toekomt aan het bij of krachtens de wet aangewezen
394
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Bohnert 2010, aant. 1 bij § 21.
De wettelijke term is ‘Verfolgung’. Gekozen is deze te vertalen met ‘vervolging’, omdat het bestuursorgaan (Verwaltungsbehörde) in de boeteprocedure een soortgelijke positie bekleedt als het Openbaar Ministerie (Staatsanwaltschaft) in de strafprocedure.
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bestuursorgaan. Die bevoegdheidstoewijzing is vaak geregeld in de bijzondere wet waarin de betreffende Ordnungswidrigkeit is opgenomen.396 Daarbij zij opgemerkt dat ook het Staatsanwaltschaft of
de Polizei kan worden aangewezen als afdoeningsbevoegd bestuursorgaan.397 Verder bevat § 36
OWiG een restvoorziening voor gevallen waarin de bijzondere regelgeving geen competentieregeling
kent. In een dergelijk geval is beslissend of een federaal ministerie (Bundesministerium) dan wel een
deelstatelijk ministerie (oberste Landesbehörde) belast is met de uitvoering van en het toezicht op
de regelgeving waartoe de Ordnungswidrigkeit behoort. De afdoeningsbevoegdheid komt toe aan
het ministerie onder wiens verantwoordelijkheid de betreffende regelgeving valt.398
De relatieve competentie (örtliche Zuständigkeit) is geregeld in § 37 OWiG: gelijkelijk bevoegd
zijn bestuursorganen in wiens gebied het feit wordt begaan of ontdekt dan wel in wiens gebied de
betrokkene woonplaats heeft bij aanvang van de boeteprocedure (§ 37 OWiG). Bij een verandering
van woonplaats gedurende de procedure, is ook het bestuursorgaan van het gebied van het nieuwe
woonadres afdoeningsbevoegd. Uit proceseconomisch oogpunt is van belang dat samenhangende
Ordnungswidrigkeiten in dezelfde boeteprocedure kunnen worden afgedaan (§ 38 OWiG). Zaken
kunnen in dezelfde procedure worden geconcentreerd als a) meerdere bestuursorganen in relatieve
zin bevoegd zijn tot afdoening daarvan en b) een ‘persönlicher’ of ‘sachlicher Zusammenhang’ bestaat tussen de Ordnungswidrigkeiten – bijvoorbeeld: iemand begaat verkeersovertredingen in verschillende deelstaten (persoonlijke samenhang) of meerdere personen zijn betrokken bij dezelfde
Ordnungswidrigkeit, terwijl zij in verschillende deelstaten wonen (feitelijke samenhang).399
Het OWiG bevat een voorrangsregel voor gevallen waarin bestuursorganen gelijkelijk afdoeningsbevoegd zijn (§ 39 Abs. 1 OWiG). Volgens die bepaling is het bestuursorgaan dat kortweg als
eerste is betrokken bij het verhoor van de betrokkene, bij uitsluiting bevoegd tot afdoening (Zuständigkeit durch Zugriff).400 Deze voorrangsregel kent twee uitzonderingen. De eerste is dat bestuursorganen hiervan kunnen afwijken middels onderlinge afspraak (Vereinbarung): het bestuursorgaan dat
op grond van de voorrangsregel bevoegd is, kan de vervolging laten aan een ander bestuursorgaan (§
39 Abs. 2 OWiG). De afspraak mag enkel berusten op ‘sachdienliche Gründen’, zoals de versnelling
van de procedure of de bijzondere deskundigheid van het andere bestuursorgaan.401 De tweede uitzondering houdt verband met het geval dat het ene, afdoeningsbevoegde bestuursorgaan tevergeefs
probeert tot een dergelijke afspraak te komen met het andere, onbevoegde bestuursorgaan. In een
dergelijke situatie kan een van beide de kwestie voorleggen aan – in beginsel – een hiërarchisch hoger bestuursorgaan, wiens beslissing bindend is (§ 39 Abs. 2 OWiG).402 In een dergelijk geval bepaalt
deze ‘übergeordnete Entscheidung’ welk bestuursorgaan afdoeningsbevoegd is.
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Rosenkötter & Louis 2011, aant. 447-448. Een voorbeeld: in de deelstaat Baden-Württemberg is het ‘Forstbehörde’
(bosbeheer) op basis van § 85 Landeswaldgesetz bevoegd tot de afdoening van de in die wet opgenomen Ordnungswidrigkeiten.
Daarover Klesczewski 2010, aant. 729 (Staatsanwaltschaft); Bohnert 2010, aant. 7 bij § 53 (Polizei).
Het federaal of deelstatelijk ministerie aan wie de restbevoegdheid toekomt, kan deze delegeren aan een ander bestuursorgaan (§ 36 Abs. 2-3 OWiG).
De competentieverruiming heeft dus betrekking op de relatieve competentie, niet op de absolute (vgl. Bohnert 2010,
aant. 5-7 bij § 38). Het Duitse strafprocesrecht kent een soortgelijke competentieverruiming (§ 2-3 StPO).
Zie Bohnert 2010, aant. 1-10 bij § 39. De betrokkenheid bij het verhoor van de betrokkene kan op drie wijzen plaatsvinden (§ 39 Abs. 1): het horen door (medewerkers van) het bestuursorgaan zelf, het laten horen door de politie of de
toezending van het proces-verbaal van een politieverhoor aan het bestuursorgaan. De voorrangsregel is van overeenkomstige toepassing in gevallen waarin de betrokkene is gehoord in het kader van een strafprocedure, en het Staatsanwaltschaft de verhoorstukken toezendt aan een bestuursorgaan teneinde een eventuele boeteprocedure op te
starten. Zie daarover Bohnert 2010, aant. 9 bij § 39; BKK OWiG-Gürtler 2012, aant. 9 bij § 39.
BKK OWiG-Gürtler 2012, aant. 14 bij § 39; KK OWiG-Lampe 2014, aant. 21 bij § 39.
§ 39 Abs. 3 OWiG schrijft voor bij welke hogere autoriteit voorziening moet worden gevraagd. De regeling bouwt
voort op de sterk hiërarchische structuur van de Duitse administratie. De rangorde volgt grofweg de onderverdeling in
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4.2.2 Staatsanwaltschaft
Het Openbaar Ministerie (Staatsanwaltschaft) is bevoegd Ordnungswidrigkeiten mee te nemen in het
kader van een strafrechtelijke vervolging van de verdachte (§ 40 OWiG). Die vervolgingsbevoegdheid
bestaat wanneer Ordnungswidrigkeit en Straftat deel uitmaken van hetzelfde processuele feit (prozessuale Tateinheit) – kortweg een ‘einheitliches Geschehen nach natürlicher Lebensauffassung’.403
Daarvan kan sprake zijn wanneer op basis van een en dezelfde gebeurtenis zowel een Straftatbestand als een Bußgeldtatbestand is vervuld. Dit kan het geval zijn bij één gedraging of bij meerdere
nauw samenhangende gedragingen.404 In deze gevallen zal de tenlastelegging samengesteld van aard
zijn: bij eendaadse samenloop heeft deze de vorm van een primair-subisidiair-tenlastelegging, bij
meerdere nauw samenhangende gedragingen die van een cumulatieve tenlastelegging. In deze situaties van een- of meerdaadse samenloop – het laatste geval levert alleen prozessuale Tateinheit op
wanneer de afzonderlijke gedragingen nauw met elkaar samenhangen – is het bestuursorgaan bij
uitzondering dus niet bevoegd tot afdoening van de Ordnungswidrigkeit.
Buiten de vervolgingsbevoegdheid op basis van § 40 OWiG is het Staatsanwaltschaft bevoegd
om een door het bestuursorgaan geïnitieerde vervolging over te nemen, teneinde die zaak mee te
nemen in een al aangevangen strafvervolging (§ 42 OWiG). Die mogelijkheid bestaat wanneer de
Ordnungswidrigkeit en de Straftat weliswaar niet behoren tot hetzelfde processuele feit, maar beide
wel persoonlijk of feitelijk met elkaar samenhangen.405 De vervolgingsbevoegdheid ontstaat pas op
het moment van de beslissing tot overname.406 Die beslissing wordt kenbaar gemaakt aan het bestuursorgaan dat de bestuurlijke voorprocedure heeft opgestart.407 Op deze voet kunnen de zaken
worden geconcentreerd in één procedure. De mogelijkheid tot overnemen bestaat tot aan het moment dat de boetebeschikking door het bestuursorgaan wordt uitgevaardigd. Verder dient het overnemen van de vervolging ‘sachdienlich’ te zijn. Daaronder valt onder meer de versnelling of vereenvoudiging van de procedure, zo volgt uit § 42 Abs. 2 OWiG. In de ‘Richtlinien für das Strafverfahren
und das Bußgeldverfahren’ (RiStBV) – een ministeriële richtlijn – is nader invulling gegeven aan afwegingsfactoren die in dat verband relevant zijn. Uit Nr. 277 blijkt onder meer dat het Staatsanwaltschaft géén zaken overneemt op het terrein van bijzondere wetgeving waarmee het Staatsanwaltschaft zelf onvoldoende vertrouwd is. Verder volgt daaruit dat in overleg wordt getreden met het
afdoeningsbevoegde bestuursorgaan wanneer gerede twijfel bestaat over de doelmatigheid van de
overname. Uit de afgenomen interviews rijst het beeld dat het Staatsanwaltschaft vrijwel nooit ge-
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federaal (Bund), deelstatelijk (Lände) en gemeentelijk (Gemeinde); zie daarover Klesczewski 2010, aant. 722. Als eerste autoriteit in de zin van § 39 Abs. 3 OWiG komt in aanmerking het onmiddellijk hogere, gemeenschappelijke bestuursorgaan (gemeinsame höhere Verwaltungsbehörde). Bij gebreke daaraan – bijvoorbeeld indien de bestuursorganen behoren tot verschillende deelstaten – moet de kwestie worden voorgelegd aan het gerecht. De bevoegdheidstoewijzing in § 68 jo. 39 Abs. 3 OWiG bepaalt welk gerecht in concreto bevoegd is.
Bohnert 2010, aant. 1 bij § 40 jo. aant. 21-24 bij § 19. Het citaat is opgenomen in aant. 21.
Bijvoorbeeld, in geval van eendaadse samenloop: het opzettelijk valselijk declareren van melkproducten is een
Straftat, de culpoze variant is een Ordnungswidrigkeit (§ 9 Abs. 1 jo. 8 Nr. 2 Milch- und Margarinegesetz). Een voorbeeld van meerdaadse samenloop: het veroorzaken van een ongeval (een Ordnungswidrigkeit op grond van § 24 Abs.
1 Satz 1 Straßenverkehrsgesetz jo. 49 Abs. 1 Nr. 1 Straßenverkehrsordnung), waarna de betrokkene opzettelijk de
plaats van het ongeval verlaat (een Straftat op basis van § 142 StGB). Het eerste voorbeeld is ontleend aan
Klesczewski 2010, aant. 1025, het tweede aan Rosenkötter & Louis 2011, aant. 463.
Bijvoorbeeld: de betrokkene wordt verdacht van het begaan van een Straftat en een Ordnungswidrigkeit (persoonlijke
samenhang) of meerdere personen zijn betrokken geweest bij hetzelfde gebeuren, waarbij een deel van hen verdacht
wordt van het begaan van een Straftat. Hiervoor bleek al dat de persoonlijke en feitelijke samenhang tussen zaken de
relatieve competentie van bestuursorganen verruimen (§ 38 OWiG).
BKK OWiG-Gürtler 2012, aant. 1 bij § 42.
Dat blijkt uit Nr. 277 van de ‘Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren’ (RiStBV), een ministeriële
richtlijn die het Staatsanwaltschaft bindt.
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bruik maakt van de bevoegdheid uit hoofde van § 42 OWiG, vanwege de extra werklast die dit met
zich brengt.
4.3

Bestuurlijke voorprocedure (Vorverfahren)

4.3.1 Inleiding
De bestuurlijke voorprocedure vormt het startpunt van de boeteprocedure. In de regel is die voorprocedure tegelijkertijd het eindpunt; tegen de boetebeschikking (Bußgeldbescheid) wordt doorgaans geen verzet ingesteld.408 Het karakter van voorprocedure is enkel ontleend aan de dogmatische plaatsbepaling van de boetebeschikking, die wordt beschouwd als een voorlopig oordeel dat
louter tot een definitief oordeel verwordt door de ‘Selbstunterwerfung’ van een betrokkene die geen
verzet instelt tegen de beschikking.409 De bestuurlijke voorprocedure kent veel strafvorderlijke aspecten. Zo knoopt de boeteprocedure net als de strafprocedure aan bij de redelijke verdenking dat een
Ordnungswidrigkeit respectievelijk Straftat is begaan. Daarnaast heeft het bestuursorgaan in beginsel
dezelfde rechten en plichten als het Staatsanwaltschaft in strafzaken (§ 46 Abs. 2 OWiG). In lijn met
het voorbereidend onderzoek in strafzaken, wordt de voorprocedure wel onderverdeeld in drie fasen: een aanvangsfase (Einleitung), een onderzoeksfase (Durchführung) en een afsluitende fase in
het kader waarvan eventueel een boetebeschikking wordt uitgevaardigd (Abschluss).410 Deze indeling
wordt hieronder gevolgd.
4.3.2 Aanvang en onderzoek
De aanvang van de bestuurlijke voorprocedure vooronderstelt een redelijke verdenking (Anfangsverdacht) dat een Ordnungswidrigkeit is begaan (§ 152 Abs. 2 StPO). De procedure neemt formeel een
aanvang wanneer namens het bestuursorgaan een handeling wordt verricht waaruit kan worden
afgeleid dat tegen iemand een voorprocedure wordt gestart.411 Daarbij kan worden gedacht aan het
horen van de persoon tegen wie de verdenking zich richt. De aanvang van de procedure maakt dat de
persoon tegen wie de verdenking zicht richt de hoedanigheid van ‘betrokkene’ heeft (Betroffene),
met inbegrip van daaraan verbonden rechten en plichten. Deze zijn in grote lijnen gelijk aan die van
de ‘verdachte’ (Beschuldigte) in de strafprocedure. Zo heeft de betrokkene onder meer een consultatierecht bij politieverhoren en het recht op aanwezigheid van een raadsman bij verhoren door het
Openbaar Ministerie of door de rechter.412
De onderzoeksfase strekt ertoe onder leiding van het bestuursorgaan de zaak tot klaarheid te
brengen.413 In dat kader worden de feitelijke opsporings- en onderzoekshandelingen verricht door
het politieapparaat. De verslaglegging daarvan wordt onverwijld toegezonden aan het bestuursor408
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De geïnterviewde praktijkjuristen schatten dat in 20 tot 40% van de zaken verzet wordt ingesteld. Een deel daarvan
wordt ingetrokken vóór de zitting. Het is goed voorstelbaar – bevestigd noch weerlegd in de interviews – dat in ieder
geval de kostenveroordeling die de betrokkene boven het hoofd hangt bij een voor hem nadelige eindbeslissing in de
zaak (§ 105-109a OWiG), een remmende invloed heeft op zijn bereidheid om verzet in te stellen. Procederen is riskeren, want de bedoelde kosten kunnen hoog oplopen: deze omvatten zowel griffierechten als bijvoorbeeld gemaakte
kosten voor betekening van stukken, eventuele getuigen of deskundigen (vergoeding) en de kosten voor bijstand van
een raadsman. Zie Klesczewski 2010, aant. 1048; Beulke 2010, aant. 607-608.
Klesczewski 2010, aant. 916. Het Bußgeldbescheid heeft daarmee hetzelfde rechtskarakter als het Strafbefehl.
Vgl. Klesczewski 2010, aant. 838 e.v..
KK OWiG-Lutz 2014, aant. 36 vóór § 53.
Klesczewski 2010, aant. 763 jo. 774. De betreffende StPO-bepalingen zijn op grond van § 46 OWiG van overeenkomstige toepassing in de boeteprocedure.
Zie hierover Klesczewski 2010, aant. 843-908.
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gaan (§ 53 Abs. 1 OWiG). Verder moet het bestuursorgaan – na een eigen verzoek daartoe – in de
gelegenheid worden gesteld bij opsporings- of onderzoekshandelingen aanwezig te zijn.414 Met het
oog op waarheidsvinding kan het onderzoek onder meer bestaan in het verhoren van de betrokkene.
Dit verhoor kan mondeling of schriftelijk plaatsvinden, waarbij de cautieplicht geldt.415 De betrokkene
is echter niet verplicht mee te werken aan het verhoor. In geval de betrokkene niet meewerkt, kan
het bestuursorgaan een verzoek indienen bij het Amtsgericht om de betrokkene te onderwerpen aan
een gerechtelijk verhoor (§ 162 StPO). Wanneer dat verzoek wordt ingewilligd, komen aan de betrokkene dezelfde rechten toe als aan de verdachte in een strafzaak (§ 136 StPO). Buiten een eventueel verhoor dat de waarheidsvinding dient, heeft de betrokkene vóór de uitvaardiging van de boetebeschikking het recht om zich uit te laten over de zaak (§ 163a Abs. 3 jo. 136 Abs. 2 StPO). Het onderzoek kan verder onder meer bestaan uit het mondeling of schriftelijk horen van getuigen. De strafvorderlijke regeling is hierop van toepassing: er geldt (indien gewenst) een verschijnplicht, een verklaringsplicht gekoppeld aan verschoningsrechten en indien noodzakelijk de mogelijkheid tot het
laten afleggen van een verklaring onder ede.416 Van belang is verder de bevoegdheid tot het inroepen
van ambtelijke hulp: overige bestuursorganen zijn in beginsel verplicht om ter zake doende informatie te verstrekken, indien daartoe een verzoek wordt gedaan door het bestuursorgaan dat de voorprocedure heeft opgestart (§ 161 Abs. 1 StPO). Voorgaande bevoegdheden vloeien voort uit het uitgangspunt dat het bestuursorgaan dezelfde bevoegdheden heeft als het Staatsanwaltschaft in strafzaken. Belangrijke afwijkingen van dat uitgangspunt zijn gelegen op het terrein van de dwangmiddelen: het bestuursorgaan beschikt niet over bevoegdheden die verregaande inbreuken maken op
grondrechten, zoals de aanhouding of de voorlopige hechtenis (§ 46 Abs. 3-5 OWiG).
Het onderzoek naar de Ordnungswidrigkeit kan concrete aanknopingspunten opleveren dat de zaak
is verbonden met een strafbaar feit – ofwel in zin van prozessuale Tateinheit ofwel doordat de zaak
in persoonlijke of feitelijke samenhang staat met een strafbaar feit. In dergelijke gevallen is voorzien
in een regeling aan de hand waarvan het Staatsanwaltschaft moet beoordelen of de zaak wordt
meegenomen in een strafprocedure. Die regeling houdt in dat wanneer politieambtenaren op een
dergelijk aanknopingspunt stuiten, zij het zaaksdossier onverwijld doen toekomen aan het Staatsanwaltschaft in plaats van aan het bestuursorgaan (§ 53 Abs. 1 OWiG).417 Daarbuiten is ook het bestuursorgaan verplicht de zaak onverwijld af te staan aan het Staatsanwaltschaft bij een redelijk vermoeden van prozessuale Tateinheit (§ 41 Abs. 1 OWiG), en hij kán dat uit eigen beweging eveneens
doen bij persoonlijke of feitelijke samenhang.418 In de praktijk krijgt het bestuursorgaan maar zeer
zelden een zaak onder ogen die zich leent voor overdracht aan het Staatsanwaltschaft, zo volgt uit de
afgenomen interviews. De verklaring kan zijn dat het politieapparaat goed in staat is om vermeende
strafbare feiten als zodanig te herkennen, waarna deze rechtstreeks worden aangebracht bij het
Staatsanwaltschaft. Het gestelde in onderstaande twee alinea’s heeft betrekking op de uitzonderlijke
gevallen dat het bestuursorgaan een zaak afstaat aan het Staatsanwaltschaft.
Na inzending van de stukken door het bestuursorgaan is het Staatsanwaltschaft aan zet. In
verband daarmee zijn gevallen van prozessuale Tateinheit onderscheidenlijk samenhang onderwor414
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Aldus BKK OWiG-Gürtler 2012, aant. 4 bij § 53.
Klesczewski 2010, aant. 845-847.
Zie § 51 jo. 161a Abs. 3 StPO (verschijnplicht), § 52 e.v. StPO (verklaringsplicht en verschoningsrechten) en § 161a Abs.
1 Nr. 3 StPO (verklaring onder ede).
Bij prozessuale Tateinheit volgt die verplichting uit § 163 Abs. 2 StPO (zo ook BKK OWiG-Gürtler 2012, aant. 27 bij §
53).
BKK OWiG-Gürtler 2012, aant. 27 bij § 53; Bohnert 2010, aant. 5 bij § 41.
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pen aan soortgelijke regimes. In geval van prozessuale Tateinheit – bijvoorbeeld: de feitomschrijving
kent een culpoze variant (Ordnungswidrigkeit) en een doleuze (Straftat) – zal het Staatsanwaltschaft
moeten besluiten of een voorbereidend onderzoek wordt ingesteld naar het strafbaar feit. Daarvan
kan het Staatsanwaltschaft afzien, bijvoorbeeld wanneer de daarvoor vereiste verdenking ontbreekt.
In dat geval wordt de zaak teruggestuurd naar het afdoeningsbevoegde bestuursorgaan (§ 41 Abs. 2
OWiG). Het bestuursorgaan is aan die beslissing gebonden (§ 44 OWiG). Vervolgens kan de zaak in de
bestuurlijke voorprocedure worden afgedaan.419 Vaak zal het Staatsanwaltschaft echter wél een
voorbereidend strafrechtelijk onderzoek instellen: in dat geval is het bestuursorgaan niet langer afdoeningsbevoegd. Het voorbereidend strafrechtelijk onderzoek zal zich vanzelfsprekend concentreren op de strafrechtelijke kwalificatie van het feit, maar daarbij mag de kwalificatie van het feit als
Ordnungswidrigkeit niet buiten beschouwing blijven (umfassendem Würdigung der Tat). Toegepast
op bovenstaand voorbeeld: het onderzoek strekt zich uit tot zowel de opzet- als de culpoze variant
van de feitomschrijving.420 Wanneer de zaak voor de strafrechter wordt gebracht kan na een eventuele vrijspraak van het strafbaar feit alsnog een veroordeling volgen voor de Ordnungswidrigkeit.421
Het uitbrengen van de tenlastelegging moet worden meegedeeld aan het bestuursorgaan (§ 63 Abs.
2 OWiG): uit de interviews blijkt dat regionale verschillen bestaan ten aanzien van de nakoming van
die informatieplicht. In plaats van vervolgen, kan het Staatsanwaltschaft de zaak ook geheel of gedeeltelijk seponeren. Wordt enkel het strafbaar feit geseponeerd dan stuurt het Staatsanwaltschaft
de zaak terug naar het bestuursorgaan, wiens afdoeningsbevoegdheid daarmee herleeft (§ 43 Abs. 1
OWiG). De Ordnungswidrigkeit kan in de regel slechts worden geseponeerd na afstemming met het
bestuursorgaan; voorafgaande aan de sepotbeslissing moet het bestuursorgaan in beginsel worden
gehoord over de zaak. Van die hoorplicht kan alleen worden afgezien wanneer de bijzondere deskundigheid van het bestuursorgaan redelijkerwijs niet van belang is voor de vervolgingsbeslissing (§
63 Abs. 3 OWiG). Een sepot van de Ordnungswidrigkeit moet vervolgens worden meegedeeld aan
het bestuursorgaan (Nr. 275 RiStBV). Uit de afgenomen interviews komt het beeld naar voren dat
het Staatsanwaltschaft een Ordnungswidrigkeit op het terrein van verkeerswetgeving regelmatig
seponeert. Het Staatsanwaltschaft is vertrouwd met de regelgeving die ziet op dit type bulkzaken.
Om die reden wordt het bestuursorgaan niet betrokken bij de sepotbeslissing.422 De zaken op het
terrein van het omgevingsrecht – milieu en bouwrecht – zijn doorgaans complexer. Uit de interviews
rijst het beeld dat het Staatsanwaltschaft dit type zaak zelden seponeert.
Wanneer tussen de Straftat ten aanzien waarvan al een vervolging is ingesteld en de Ordnungswidrigkeit enkel een persoonlijke of feitelijke samenhang bestaat, geldt in grote lijnen hetzelfde. Wanneer het Staatsanwaltschaft besluit om de zaak niet over te nemen, gaat de zaak terug naar
het bestuursorgaan. Teruggave kan plaatsvinden tot aan het moment dat de Ordnungswidrigkeit
aanhangig is gemaakt bij de strafrechter (§ 43 Abs. 1-2 OWiG). Een eventuele sepotbeslissing is onderworpen aan dezelfde regels als hiervoor genoemd. Beslist het Staatsanwaltschaft om de zaak over
te nemen dan zal de Ordnungswidrigkeit in de regel worden vervolgd in de strafprocedure. In dat
geval wordt naast het strafbaar feit ook de Ordnungswidrigkeit tenlastegelegd (§ 64 OWiG).423 Het
Staatsanwaltschaft is, net als hiervoor, verplicht om zowel de beslissing tot overname als die tot het
aanhangig maken van de zaak bij het gerecht mee te delen aan het aanvankelijk bevoegde bestuurs419
420
421
422
423

BKK OWiG-Gürtler 2012, aant. 10 bij § 41; Bohnert 2010, aant. 8 bij § 41.
BKK OWiG-Gürtler 2012, aant. 10 bij § 41.
Daarover meer in paragraaf 5.
De constatering wordt bevestigd in de literatuur. Zo Bohnert 2010, aant. 13 bij § 63.
In de reguliere strafprocedure wordt gevolgd, is de tenlastelegging opgenomen in een Anklageschrift (§ 199 StPO). In
de strafbevelsprocedure wordt de Ordnungswidrigkeit opgenomen in een Strafbefehlsantrag (§ 407 StPO).
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orgaan (Nr. 277 RiStBV jo. § 63 Abs. 2 OWiG). Er is echter ook een belangrijk verschil tussen enerzijds
de hiervoor beschreven gevallen waarin Straftat en Ordnungswidrigkeit behoren tot hetzelfde processuele feit, en anderzijds gevallen van enkel persoonlijke of feitelijke samenhang tussen beide. In
de situatie van louter samenhang komen aan bepaalde medewerkers van het aanvankelijk bevoegde
bestuursorgaan dezelfde rechten en plichten toe als aan politieambtenaren in de boeteprocedure (§
63 Abs. 1 OWiG).424 Deze medewerkers kunnen daarmee fungeren als verlengde arm van het Staatsanwaltschaft. De achterliggende gedachte is dat de deskundigheid en ervaring die het bestuursorgaan heeft op het terrein van de regelgeving waartoe de Ordnungswidrigkeit behoort, ook kan worden benut in de strafprocedure.425 Uit de interviews blijkt dat de samenwerking in de praktijk niet
altijd van de grond komt. In verkeerszaken ontbreekt in de meeste gevallen de noodzaak daartoe: in
dit stadium zijn de meeste zaken al tot klaarheid gebracht, terwijl zij eenvoudig van aard zijn. Ten
aanzien van zaken die behoren tot het omgevingsrecht schetsen de geïnterviewde juristen het beeld
dat samenwerking bij complexe zaken wenselijk is – gelet op de expertise die aanwezig is bij het bestuursorgaan – maar dat het bestuursorgaan niet in alle gevallen nauw wordt betrokken bij de zaak.
4.3.3 Beëindiging: sepot, boetebeschikking of waarschuwing
Wanneer de zaak tot klaarheid is gebracht kan de bestuurlijke voorprocedure – buiten het verspringen naar de strafprocedurele kolom – op drie wijzen worden beëindigd: het doen uitgaan van een
sepot (Einstellung), het uitvaardigen van een boetebeschikking (Bußgeldbescheid) of het doen uitgaan van een waarschuwing eventueel gepaard aan een geringe boete (Verwarnung). De Verwarnung – die veel weg heeft van het Nederlandse transactievoorstel – kent een eigen, verkorte
procedure. Ter wille van het overzicht wordt ook deze modaliteit hieronder beschreven.
Nu het opportuniteitsbeginsel de vervolgingsbevoegdheid van het bestuursorgaan normeert,
kan het sepot zowel zijn ingegeven door een gebrek aan bewijs (haalbaarheidssepot) als door de
onwenselijkheid van het instellen van een vervolging (beleidssepot). Een voorwaardelijk sepot, bijvoorbeeld aan de hand van een transactievoorstel, is niet mogelijk (§ 47 Abs. 3 OWiG). In bepaalde
gevallen is vereist dat een sepotmededeling wordt gedaan aan de betrokkene, bijvoorbeeld als deze
in de onderzoeksfase is onderworpen aan een verhoor (§ 50 Abs. 1 OWiG jo. 170 Abs. 2 StPO). In alle
gevallen geldt het sepot niet als een ‘Sachenentscheidung’ waaraan het bestuursorgaan gebonden is.
Zolang geen vervolgingsbeletsel bestaat, zoals verjaring, is het bestuursorgaan gerechtigd om nadien
alsnog een boetebeschikking op te leggen.426
Indien het bestuursorgaan van oordeel is dat de betrokkene aansprakelijk is voor het begaan
van de betreffende Ordnungswidrigkeit en het opleggen van een boete wenselijk is, dan vaardigt het
een boetebeschikking uit. Dit is een bestuurlijke beschikking (Verwaltungsakt).427 Deze heeft drie
functies: de beschikking laat zien wat het object van onderzoek is (geweest) in de procedure
(Abgrenzungsfunktion), zij informeert de betrokkene en derden over het verwijt dat is gemaakt aan
de betrokkene (Informationsfunktion) en wanneer de beschikking in kracht van gewijsde gaat, fungeert deze als titel voor de tenuitvoerlegging van de opgelegde sanctie (Vollstreckungsgrundlage). 428
424
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Daarnaast wordt in diezelfde bepaling aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gegeven bepaalde dwangmiddelen
toe te passen, zoals doorzoeking en inbeslagname. In gevallen van prozessuale Tateinheit tussen Straftat en Ordnungswidrigkeit zal het bestuursorgaan enkel via de strafvorderlijke regeling kunnen worden betrokken bij het onderzoek.
In die zin BKK OWiG-Seitz 2012, aant. 1 bij § 63.
Rosenkötter & Louis 2011, aant. 629.
KK OWiG-Kurz 2014, aant. 8 bij § 65.
Aldus KK OWiG-Kurz 2014, aant. 5-7 bij § 65.
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Aan de inhoud van de beschikking worden wettelijke eisen gesteld (§ 66 OWiG). De beschikking moet
onder meer een nauwkeurige omschrijving van het feit bevatten, de bewijsmiddelen opsommen, de
opgelegde sanctie vermelden en de betrokkene informeren over de verzettermijn en het aan het
instellen van verzet klevende risico op een verhoging van de sanctie. De beschikking moet aan de
betrokkene worden betekend (§ 51 Abs. 2 OWiG). Betekeningsgebreken zijn enkel van invloed op de
aanvang van de verzettermijn, niet op de geldigheid van de boetebeschikking.429 Die verzettermijn
bedraagt twee weken, gerekend vanaf het moment dat de beschikking op geldige wijze is betekend
(§ 67 OWiG). De uitgevaardigde boetebeschikking heeft kracht van gewijsde wanneer deze niet
(meer) kan worden aangevochten. Alleen dan kan de sanctie worden tenuitvoergelegd (§ 89 OWiG).
Een boetebeschikking die in kracht van gewijsde is gegaan, heeft slechts ne bis in idem-werking ten
aanzien van toekomstige boeteprocedures (§ 84 Abs. 1 OWiG). De beschikking staat daarmee niet in
de weg aan een strafrechtelijke vervolging op basis van hetzelfde processuele feit.430/431
Uit de afgenomen interviews blijkt dat de boetebeschikking soms het resultaat is van een
schikking. Die praktijk staat op gespannen voet met de ratio van de wettelijke regeling.432 Een schikking vindt vaak plaats in zaken waarin hoge boetes in het geding zijn – de bouwrechtelijke context,
waarin boetes van enkele tonnen kunnen worden opgelegd, werd als voorbeeld genoemd. De betrokkene krijgt in dat geval een ‘korting’ die wordt verdisconteerd in de hoogte van de boete. Voor
het bestuursorgaan heeft een schikking voordelen, zo werd aangegeven: het bestuursorgaan of de
bestuurslaag waartoe het behoort is verzekerd van de opbrengst van de boete, én het bestuursorgaan hoeft geen personele capaciteit te reserveren voor een eventuele rechtsingang- en gerechtelijke procedure.433
De derde wijze waarop de bestuurlijke voorprocedure kan worden beëindigd, is door het geven van
een Verwarnung. Deze gaat in de regel gepaard met het heffen van Verwarnungsgeld (§ 56 Abs. 1
OWiG).434 Uit de bepaling volgt dat de boete minimaal 5 euro en maximaal 55 euro bedraagt. In het
gros van de gevallen wordt de waarschuwing (met boete) niet opgelegd in het kader van de bestuurlijke voorprocedure, maar vormt deze het sluitstuk van een afzonderlijke, sterk vereenvoudigde procedure (het Verwarnungsverfahren). Aan de hand van deze kostenbesparende procedure worden
Ordnungswidrigkeiten van zeer geringe betekenis afgedaan. Die procedure wordt hieronder beknopt
weergegeven.
Niet alleen het competente bestuursorgaan is bevoegd om een waarschuwing (met boete) te
geven. Ook derden die daartoe door het bestuursorgaan zijn gemachtigd, bijvoorbeeld gewone politieambtenaren, zijn bevoegd een waarschuwing (met boete) te geven (§ 57-58 OWiG). De sanctie kan
mondeling of schriftelijk worden opgelegd.435 Voor de waarschuwing met boete geldt een bijzondere
voorwaarde: de geldigheid daarvan is afhankelijk van de instemming van de betrokkene. De betrokkene moet worden geïnformeerd over het instemmingsvereiste (§ 56 Abs. 2 OWiG). Is die informatie
429
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KK OWiG-Kurz 2014, aant. 23 bij § 65.
Bijvoorbeeld: nadien gebleken feiten en omstandigheden brengen aan het licht dat de gedraging moet worden gewaardeerd als een strafbaar feit.
De beperking van de ne bis in idem-werking tot boeteprocedures geldt enkel voor de boeteoplegging door het bestuursorgaan, niet voor een boeteoplegging door de Amtsrichter in het kader van de boeteprocedure. Dit rechterlijk
oordeel heeft ook ne bis in idem-werking ten aanzien van de strafvervolging. Dit volgt uit § 84 Abs. 1-2 OWiG.
Zo bepaalt § 47 Abs. 3 OWiG dat de betaling van een geldsom geen voorwaarde mag zijn voor het sepot. De ratio is
het voorkomen van een ‘Quasi-Bußgeldverfahren’ binnen de boeteprocedure (KK OWiG-Kurz 2014, aant. 149 bij § 47).
Het is op zijn minst genomen de vraag of de schikkingspraktijk niet indruist tegen die ratio.
Zie paragraaf 4.6 en 6.
Aldus Klesczewski 2010, aant. 932.
Klesczewski 2010, aant. 938.
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verstrekt dan wordt de instemming afgeleid uit de betaling van de boete.436 Na betaling kan de betrokkene in beginsel niet meer worden vervolgd voor het feit (§ 56 Abs. 4 OWiG).437 De opgelegde
waarschuwing (met boete) is enkel aanvechtbaar op formele gronden (bijvoorbeeld: onbevoegdheid
of het niet hebben voldaan aan de informatieplicht).438

4.4

Rechtsingangprocedure (Zwischenverfahren)

4.4.1 Aard procedure en verzet
Met het indienen van verzet (Einspruch) neemt de rechtsingangprocedure een aanvang. De procedure bestaat uit drie fasen. Daarin wordt de zaak beoordeeld door achtereenvolgens het bestuursorgaan, het Staatsanwaltschaft en het Amtsgericht. De rechtsingangprocedure is gemodelleerd naar de
strafvorderlijke procedure die volgt op het instellen van een Einspruch tegen een strafbevel (§ 410
e.v. StPO).439 Tussen beide procedures bestaan echter ook verschillen. Een belangrijk verschil is dat
het ingestelde rechtsmiddel in de strafbevelsprocedure direct wordt beoordeeld door de rechter,
terwijl het rechtsmiddel in de OWiG-rechtsingangprocedure eerst twee andere procesactoren passeert voordat deze eventueel de rechter bereikt. Het bestaan van twee buitengerechtelijke voorportalen strekt ertoe het rechterlijk apparaat te ontlasten.440 Met het oog op die portalen moet de term
‘rechtsingangprocedure’ dus in ruime zin worden begrepen. Een ander belangrijk verschil met de
strafbevelsprocedure betreft het voorwerp waartegen het rechtsmiddel zich keert: een door het
bestuursorgaan uitgevaardigde boetebeschikking, niet een door de strafrechter gewezen strafbevel.
In het licht van de bestuursrechtelijke aard van de boetebeschikking is het opmerkelijk dat de rechterlijke toetsing in de boeteprocedure een strafprocesrechtelijk karakter heeft: de Amtsrichter velt
een zelfstandig oordeel over de zaak na een nieuwe behandeling daarvan, waarbij dat oordeel bovendien nadeliger kan uitvallen voor de betrokkene dan de boetebeschikking (reformatio in peius).441
Gelet op die bijzonderheden wordt de Einspruch in de context van de boeteprocedure wel beschouwd als een rechtsmiddel sui generis: ‘Die Bedeutung des Bußgeldbescheides ändert sich bei
einem (wirksamen) Einspruch des Betroffenen. Der Bußgeldbescheid verliert die Bedeutung einer
(vorläufigen) Entscheidung und behält nur noch die einer (…) Beschuldigung.’442
Het verzet moet aan enkele ontvankelijkheidseisen voldoen. Zo moet het verzet binnen twee
weken na de betekening van de boetebeschikking worden gedaan bij het bestuursorgaan dat deze
heeft uitgevaardigd (§ 67 Abs. 1 OWiG).443 Het doen van partieel verzet is toegestaan (§ 67 Abs. 2
OWiG), mits het verzet zich richt tegen een scheidbaar deel van de boetebeschikking.444 Een eenmaal
436
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Klesczewski 2010, aant. 938.
Blijft betaling uit dan dient de bestuurlijke voorprocedure te worden gevolgd. Zo Klesczewski 2010, aant. 938.
De betrokkene kan verzet doen bij het competente bestuursorgaan. Handhaaft het bestuursorgaan de waarschuwing
(met boete) dan kan beroep worden ingesteld bij het Amtsgericht (§ 62 OWiG). Zie hierover KK OWiG-Lutz 2014, aant.
26-27 bij § 56.
Klesczewski 2010, aant. 948. De procedure is daarentegen onvergelijkbaar met de commune strafprocessuele rechtsingangprocedure (§ 199 e.v. StPO). Daarover KK OWiG-Ellbogen 2014, aant. 2 bij § 69.
Aldus Klesczewski 2010, aant. 955.
Bij een bestuursrechtelijke toetsing zou daarentegen de rechtmatigheid van de beschikking centraal staan, terwijl
reformatio in peius niet is toegestaan.
BKK OWiG-Seitz 2012, aant. 2 vóór § 69.
Buiten de betrokkene (Betroffene) kunnen ook bepaalde rechtstreeks belanghebbenden (Nebenbeteiligte) verzet
doen. Zie daarover Klesczewski 2010, aant. 949.
Zo is toegestaan dat het verzet zich enkel richt tegen de sanctie als geheel; deze laat zich scheiden van de onderliggende Ordnungswidrigkeit. Het doen van verzet tegen een deel van de opgelegde sancties – wel tegen de Nebenfolge,

Omgevingswet

ingesteld verzet kan in elk stadium van de boeteprocedure worden ingetrokken, tot aan het moment
dat de Amtsrichter een eindoordeel velt over de aanhangige zaak (§ 72 jo. 71 OWiG jo. 411 Abs. 3
StPO).
4.4.2 Beoordeling door het Verwaltungsbehörde
Het verzet wordt beoordeeld door het bestuursorgaan (§ 69 Abs. 1 OWiG). Is het verzet naar het
oordeel van het bestuursorgaan niet-ontvankelijk, dan legt het dat oordeel gemotiveerd neer in een
beschikking (§ 34 StPO).445 De betrokkene kan tegen die beschikking beroep instellen bij de Amtsrichter binnen twee weken na betekening daarvan (§ 69 Abs. 1 OWiG). Is het verzet daarentegen ontvankelijk dan kan het bestuursorgaan de boetebeschikking in stand laten of deze schriftelijk intrekken (§ 69 Abs. 2 OWiG). Rauwelijks seponeren is toegestaan (§ 47 Abs. 2 OWiG), maar dit geschiedt
bij voorkeur na intrekking van de boetebeschikking.446 De schriftelijke intrekking heeft tot gevolg dat
de zaak zich verplaatst naar het stadium van de bestuurlijke voorprocedure, preciezer gesteld naar
de stand vóór de uitvaardiging van de boetebeschikking. Buiten het seponeren van de zaak, kan de
intrekking er bijvoorbeeld toe dienen de zaak over te dragen aan het Staatsanwaltschaft met het oog
op strafrechtelijke afdoening (§ 41 OWiG). Die intrekking kan ook worden gebruikt om een nieuwe
boetebeschikking uit te vaardigen met een gewijzigde sanctie, wanneer het bestuursorgaan van oordeel is – bijvoorbeeld na het bekend worden van nieuwe feiten en omstandigheden – dat een verhoging of verlaging van de sanctie geboden is.447
In het overgrote deel van de zaken – volgens een geïnterviewde in 95% van de gevallen –
wordt de boetebeschikking in stand gelaten. In die gevallen doet het bestuursorgaan alle relevante
stukken toekomen aan het Staatsanwaltschaft dat behoort tot het ressort van het competente Amtsgericht (§ 69 Abs. 3 OWiG). Buiten het toezenden van de stukken motiveert het bestuursorgaan in
een begeleidende notitie de beslissing tot handhaving van de boetebeschikking.
4.4.3 Beoordeling door het Staatsanwaltschaft
Met de ontvangst van de stukken gaat de ‘Verfahrensherrschaft’448 over van de Verwaltungsbehörde
op het Staatsanwaltschaft (§ 69 Abs. 4 OWiG). Dit houdt in dat het Staatsanwaltschaft de plicht heeft
om, buiten de beoordeling van de ontvankelijkheid van het ingestelde rechtsmiddel449, ook inhoudelijk te toetsen of de vervolging moet worden doorgezet: is voldaan aan de vereiste verdenkingsgraad
(hinreichende Tatverdacht), zijn vervolgingsuitsluitingsgronden afwezig en is de vervolging opportuun?450 In de literatuur wordt aangenomen dat die toets terughoudend van aard is.451 De geïnterviewde praktijkjuristen bevestigen die veronderstelling voor wat betreft verkeerszaken: in die gevallen wordt marginaal getoetst. Met betrekking tot gecompliceerdere zaken op het gebied van het
omgevingsrecht – wederom werd het bouwrecht als voorbeeld gegeven – schetsen de geïnterviewden een wisselend beeld: volgens de een legt het Staatsanwaltschaft vanwege die complexiteit een

445
446
447
448
449

450
451

niet tegen de boete – is niet mogelijk; beide hangen ondeelbaar met elkaar samen. In die zin met verwijzingen:
Klesczewski 2010, aant. 952.
Klesczewski 2010, aant. 955.
Bohnert 2010, aant. 28 bij § 69.
BKK OWiG-Seitz 2012, aant. 29 bij § 69 jo. 5 vóór § 67.
KK OWiG-Ellbogen 2014, aant. 84 bij § 69.
Is het rechtsmiddel naar het oordeel van het Staatsanwaltschaft niet-ontvankelijk dan zendt hij de stukken terug naar
het bestuursorgaan (vgl. Klesczewski 2010, aant. 956).
BKK OWiG-Seitz 2012, aant. 41 bij § 69.
BKK OWiG-Seitz 2012, aant. 41 bij § 69.
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volledige toets aan, volgens de ander toetst het Staatsanwaltschaft in het geheel niet en fungeert hij
louter als doorgeefluik. Ongeacht wat daar in de praktijk van terecht komt, heeft het Staatsanwaltschaft de wettelijke verantwoordelijkheid om de Beschuldigung – die besloten ligt in de boetebeschikking – op haar merites te beoordelen. In het kader daarvan kan hij aanvullende opsporingshandelingen (laten) verrichten.452 Slechts een beperkt aantal bevoegdheden komt niet toe aan het
Staatsanwaltschaft: het is bijvoorbeeld niet bevoegd de boetebeschikking in te trekken.453
De beoordeling door het Staatsanwaltschaft kan uitmonden in drie verschillende beslissingen:
het seponeren van de zaak, de strafrechtelijke vervolging voor een Straftat of het doorzetten van de
vervolging voor een Ordnungswidrigkeit.454 Het sepot heeft als rechtsgevolg dat de betrokkene voor
de betreffende Ordnungswidrigkeit niet meer in rechte kan worden betrokken (§ 47 OWiG jo. 170
Abs. 2 StPO). Het bestuursorgaan hoeft in de regel niet te worden gehoord, de sepotbeslissing moet
enkel aan hem worden medegedeeld (Nr. 282 RiStBV).455 In de interviews is naar voren gekomen dat
het bestuursorgaan in de praktijk in de regel niet wordt betrokken bij een eventueel sepot. Bij de
beslissing tot vervolging voor een Straftat kan het Staatsanwaltschaft kiezen voor twee verschillende
routes:456 het brengt de zaak via de reguliere of strafbevelsprocedure aan bij de competente strafrechter of, de tweede route, het stuurt de zaak door naar het tot afdoening van Ordnungswidrigkeiten bevoegde Amtsgericht met daarbij de schriftelijke vordering de betrokkene erop te wijzen dat
het feit nu als Straftat wordt vervolgd (§ 81 Abs. 2 OWiG: Hinweis auf die Veränderung des rechtlichen Gesichtspunktes).457 Bij ministeriële richtlijn is de tweede route voorgeschreven (Nr. 290
RiStBV). Het gerecht is verplicht te voldoen aan de vordering van het Staatsanwaltschaft: de boeteprocedure gaat dan over in een strafprocedure (§ 81 Abs. 3 OWiG), de ‘Betroffene’ krijgt de hoedanigheid van ‘Angeklagte’ (§ 81 Abs. 2 OWiG).458 Op verzoek van de Angeklagte vindt de behandeling
van de strafzaak op een later moment plaats, wanneer het verdedigingsbelang daartoe noopt (§ 81
Abs. 2 OWiG). Behalve het seponeren of vervolgen voor een strafbaar feit, is het ten slotte ook mogelijk dat de vervolging voor de Ordnungswidrigkeit wordt voortgezet binnen het kader van de boeteprocedure. Uit de interviews blijkt dat deze weg wordt gevolgd in het overgrote deel van de zaken.
In een dergelijk geval zendt het Staatsanwaltschaft de stukken naar het competente Amtsgericht (§
69 Abs. 4 OWiG).
4.4.4 Beoordeling door de Amtsrichter
De stukken worden verzonden naar het Amtsgericht in het arrondissement waartoe het bestuursorgaan behoort. Met de ontvangst van die stukken gaat de Verfahrensherrschaft over op het Amtsgericht.459 Het Amtsgericht – in de regel een enkelvoudige kamer (§ 68 Abs. 1 OWiG) – moet beoordelen of het bijzondere geval zich leent voor afdoening in een gerechtelijke procedure.
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BKK OWiG-Seitz 2012, aant. 45 bij § 69.
BKK OWiG-Seitz 2012, aant. 46 bij § 69; Bohnert 2010, aant. 35 bij § 69.
Zie Klesczewski 2010, aant. 958.
Alleen ten aanzien van uitgezonderde categorieën Ordnungswidrigkeiten geldt in beginsel een hoorplicht (Nr. 275
RiStBV). Dat een algemene hoorplicht ontbreekt, vindt wellicht haar verklaring in het bestaan van een boetebeschikking waaruit blijkt welke kijk op de zaak het bestuursorgaan heeft.
Zo BKK OWiG-Seitz 2012, aant. 54 bij § 69.
In dat geval is het Amtsgericht dus bevoegd om de strafzaak af te doen (BKK OWiG-Seitz 2012, aant. 22 bij § 81).
Bohnert 2010, aant. 3 bij § 82; BKK OWiG-Seitz 2012, aant. 9 bij § 81. De verplichting die op de rechter rust om op
basis van § 82 Abs. 2 OWiG een Hinweis te geven, wijkt af van de strafvorderlijke regeling in § 265 StPO op basis
waarvan het gerecht alleen een Hinweis geeft wanneer aan bepaalde criteria is voldaan.
Klesczewski 2010, aant. 959.
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Met het oog op die vraag zal de verlofrechter eerst de ontvankelijkheid van het ingestelde rechtsmiddel onderzoeken (§ 70 OWiG). Bij niet-ontvankelijkheid – al dan niet na verwerping van een daartegen ingesteld rechtsmiddel460 – gaat de boetebeschikking in kracht van gewijsde. Is naar het oordeel van de verlofrechter daarentegen aan de ontvankelijkheidseisen voldaan dan beoordeelt deze of
de zaak voldoende tot klaarheid is gebracht. Is de zaak kennelijk onvoldoende tot klaarheid gebracht
– bijvoorbeeld in geval van ontbrekende bewijsmiddelen – dan kan de verlofrechter de zaak terugverwijzen naar het bestuursorgaan dat de boetebeschikking heeft uitgevaardigd (§ 69 Abs. 5
OWiG).461 Daarvoor is toestemming vereist van het Staatsanwaltschaft. Terugverwijzen is een bevoegdheid, geen plicht; uit oogpunt van doelmatigheid kan het wenselijk zijn de zaak gerechtelijk af
te doen op basis van een gebrekkige boetebeschikking.462 In dat geval en in geval van een boetebeschikking zonder dergelijke gebreken, neemt de gerechtelijke procedure een aanvang.
Het voorwerp van gerechtelijk onderzoek is niet beperkt tot de juridische kwalificatie van het
feit in de boetebeschikking (Grundsatz der umfassenden Kognition).463Het is theoretisch mogelijk dat
zowel het bestuursorgaan als het Staatsanwaltschaft de zaak als Ordnungswidrigkeit hebben gewaardeerd, maar dat het Amtsgericht van oordeel is dat het feit als Straftat moet worden vervolgd.
In een voorkomend geval kan het gerecht ambtshalve een Hinweis geven (§ 81 Abs. 2 OWiG): de
boeteprocedure gaat over in een strafprocedure. De Amtsrichter maakt hoogstzelden gebruik van
deze bevoegdheid, zo volgt uit de interviews.
4.5

Gerechtelijke boeteprocedure (gerichtliches Verfahren)

4.5.1 Inleiding
De gerechtelijke boeteprocedure is in hoge mate gemodelleerd naar het Strafbefehlsverfahren (§ 71
Abs. 1 OWiG jo. 407-412 StPO).464 Net als de laatste kent de gerechtelijke boeteprocedure twee afdoeningsmodaliteiten. De eerste is afdoening bij einduitspraak (Urteil) op basis van een daaraan
voorafgegaan onderzoek ter terechtzitting (Hauptverhandlung). Het wettelijk uitgangspunt is dat
deze procedure wordt gevolgd, zo volgt uit § 71 OWiG. De tweede, vereenvoudigde afdoeningsmodaliteit is de rechterlijke beschikking die wordt gegeven op basis van een schriftelijke procedure (Entscheidung durch Beschluss). Deze modaliteit is opgenomen in § 72 OWiG. Het wisselen van procedure – van de schriftelijke naar de mondelinge procedure en omgekeerd – is op zichzelf toegestaan.465
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De betrokkene kan binnen een week na bekendmaking hoger beroep instellen bij het Landgericht (§ 70 Abs. 2 OWiG
jo. 311 Abs. 2 StPO). Tegen het oordeel van het Langericht kan geen rechtsmiddel worden ingesteld.
Na terugverwijzing heeft het bestuursorgaan dezelfde bevoegdheden als hij had vóór toezending van de stukken aan
het Staatsanwaltschaft. Wanneer het bestuursorgaan besluit de boetebeschikking aan te passen conform het oordeel
van de verlofrechter, dan zendt hij de aangepaste beschikking naar de Amtsrichter. Die toetst of een ‘hinreichende
Tatverdacht’ bestaat. Zo ja, dan vangt de gerechtelijke procedure aan. Zo nee, dan wordt de beschikking definitief teruggeven aan het bestuursorgaan. Toestemming van het Staatsanwaltschaft is niet vereist. Het is onduidelijk welk
rechtsgevolg die definitieve terugzending heeft. Mogelijk moet dit worden beschouwd als een vervolgingsbeletsel, gelet waarop het bestuursorgaan de zaak zal moeten seponeren (§ 170 Abs. 2 StPO). Zie hierover BKK OWiG-Seitz 2012,
aant. 60 bij § 69.
KK OWiG-Ellbogen 2014, aant. 119 bij § 69.
De Duitse rechter is in veel mindere mate gebonden aan de grondslag van de tenlastelegging dan de Nederlandse. Zie
hierover – in de context van de strafprocedure – Seitz (BKK OWiG-Seitz 2012, aant. 1 bij § 82): ‘Das Gericht ist dabei
(…) nicht von einem Verfolgungswillen der Staatsanwaltschaft abhängig, noch dadurch eingeengt; im Rahmen der erschöpfenden rechtlichen Würdigung hat es vielmehr auch die bußrechtlichen Gesichtspunkte zu berücksichtigen,
selbst wenn die Staatsanwaltschaft dies in der Anklage vernachlässigt (so zum Beispiel nur Anklage wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort erhebt, ohne den damit zusammenhängenden Verkehrsverstoß anzuklagen)’.
Zo Klesczewski 2010, aant. 962.
Aldus Bohnert 2010, aant. 36-41 bij § 72.
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De strafrechtelijke trekken van de gerechtelijke boeteprocedure komen ook naar voren in het voorwerp van rechterlijke toetsing; het Amtsgericht dient zich te buigen over de gegrondheid van de tenlastelegging (Beschuldigung) die ligt besloten in de boetebeschikking.466 De boetebeschikking vervult
dezelfde functie als de Klage (reguliere strafprocedure) respectievelijk het Strafbefehl (strafbeschikkingsprocedure): zij begrenst de omvang van het onderzoek ter terechtzitting (§ 155 Abs. 1 StPO).
Ook in het stadium van de gerechtelijke boeteprocedure kan aan de hand van de hiervoor beschreven Hinweis (§ 81 OWiG) een overgang plaatsvinden naar de strafprocedure. Afgezien daarvan
kan de gerechtelijke boeteprocedure op twee wijzen eindigen. In de eerste plaats door intrekking van
de Klage467 of de Einspruch door het Staatsanwaltschaft onderscheidenlijk de betrokkene (§ 411 Abs.
3 StPO). Die intrekking kan plaatsvinden op of buiten de zitting, mits dit geschiedt voordat het Amtsgericht een Urteil of Beschluss heeft gewezen.468 Het intrekken van de Klage heeft als rechtsgevolg
dat de zaak onder Verfahrensherrschaft van het Staatsanwaltschaft ‘terugkeert’ naar het stadium van
de rechtsingangprocedure. Het Staatsanwaltschaft kan daarna de bevoegdheden uitoefenen die in
dit stadium aan hem toekomen.469 Indien de betrokkene de door hem ingestelde Einspruch intrekt,
krijgt de boetebeschikking waartegen dat rechtsmiddel was gericht kracht van gewijsde. Buiten de
intrekking door een van de procesactoren kan de gerechtelijke boeteprocedure ook eindigen door
middel van een gerechtelijk oordeel. Zo kan het Amtsgericht de zaak bij Beschluss seponeren wanneer het algemeen belang bij bestraffing van de Ordnungswidrigkeit ontbreekt (§ 47 Abs. 2 OWiG). In
beginsel is daarvoor de toestemming benodigd van het Staatsanwaltschaft.470 Indien de zaak niet
wordt geseponeerd, zal de gerechtelijke procedure uitmonden in een Urteil of Beschluss als bedoeld
in § 71 en 72 OWiG. Deze gerechtelijke oordelen treden in plaats van de boetebeschikking.471 Daarbij
gaat van deze gerechtelijke oordelen een ruimere ne bis in idem-werking uit: zij staan óók in de weg
aan toekomstige een strafvervolging voor hetzelfde processuele feit (§ 84 Abs. 1-2 OWiG), terwijl een
boetebeschikking die in kracht van gewijsde enkel ‘bescherming’ bleek te bieden tegen toekomstige
boeteprocedures.
4.5.2 Einduitspraak na onderzoek ter terechtzitting (Urteilsverfahren)
Het Urteilsverfahren – net als diens tegenhanger in de Strafbefehlsprocedure – valt uiteen in twee
stadia: het stadium waarin de zaak aanhangig is maar het onderzoek ter terechtzitting nog niet is
aangevangen (Vorbereitung der Hauptverhandlung) en het stadium waarin de zaak wordt behandeld
op het onderzoek ter terechtzitting (Durchführung der Hauptverhandlung). In beginsel is de strafvor-
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BKK OWiG-Seitz 2012, aant. 2 vóór § 71: ‘Die Verfahrensgrundlage ist der Bußgeldbescheid, allerdings nicht im Sinne
einer Entscheidung, die nachgeprüft wird, sondern im Sinne einer Beschuldigung, die den Prozessgegenstand der Person und der Sache nach begrenzt.’ In gelijke zin Rosenkötter & Louis 2011, aant. 740; Klesczewski 2010, aant. 962.
De ‘Klage’ wordt geacht besloten te liggen in het ‘Bußgeldbescheid’. Als eerder aangegeven kan het Staatsanwaltschaft de boetebeschikking formeel niet intrekken – die bevoegdheid komt enkel toe aan het bestuursorgaan dat deze heeft uitgevaardigd. Het Staatsanwaltschaft kan wél de daarin vervatte Klage intrekken, en daarmee de gerechtelijke procedure beëindigen. Zie hierover Bohnert 2010, aant. 7 bij § 71.
In geval van een onderzoek ter terechtzitting – de eerste afdoeningsmodaliteit – is instemming van de andere aanwezige procespartij vereist, wanneer de wens tot intrekking pas kenbaar wordt gemaakt ná het uitroepen van de zaak (§
243 jo. 303 jo. 411 Abs. 3 StPO).
Er geldt wel een beperking voor het geval het Staatsanwaltschaft de zaak opnieuw voor het Amtsgericht wil brengen.
In dat geval dienen er kortweg nieuwe bezwaren te zijn tegen de betrokkene (§ 211 StPO). Zie ook Bohnert 2010,
aant. 9 bij § 71.
Zie § 47 Abs. 2 OWiG voor uitzonderingen.
Bohnert 2010, aant. 4 bij § 71: ‘Das Gericht entscheidet in der Sache. Der Bußgeldbescheid verliert seine Entscheidungswirkung, er wird vom Gericht weder bestätigt noch verworfen.’
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derlijke regeling van toepassing in het eerste stadium (§ 212-225a StPO).472 In deze fase kunnen onder meer getuigen worden opgeroepen om een verklaring af te leggen op de zitting. De gang van
zaken op het onderzoek ter terechtzitting is eveneens op strafvorderlijke leest geschoeid.473 Zo wordt
in lijn met het strafproces bij aanvang van de zitting de in de boetebeschikking besloten liggende
tenlastelegging voorgedragen en wordt de betrokkene verhoord (§ 243 StPO), wordt het bewijs á
charge en á décharge aan de orde gesteld (§ 244 StPO), wordt gelegenheid gegeven tot het voeren
van een requisitoir onderscheidenlijk pleidooi (§ 258 Abs. 1 StPO) en heeft de betrokkene het recht
op het laatste woord (§ 258 Abs. 2 StPO). Het Hauptverfahren wordt afgesloten met een einduitspraak van het Amtsgericht (§ 260 StPO), aan de inhoud en opbouw waarvan soortgelijke eisen worden gesteld als aan de strafrechtelijke einduitspraak.474 Daarbij is het Amtsgericht bevoegd om een
hogere sanctie op te leggen dan welke is opgenomen in de boetebeschikking (reformatio in peius).475
Er bestaan verschillen met het onderzoek ter terechtzitting in strafzaken.476 Een daarvan die in
het bestek van dit onderzoek relevant is, wordt hieronder uitgelicht: de invulling van de processuele
rollen van het Staatsanwaltschaft onderscheidenlijk het bestuursorgaan ter terechtzitting. In dat
verband komt onder meer het al dan niet bestaan van een aanwezigheidsplicht ter sprake. Met het
oog daarop wordt niet ingegaan op de betrokkene. Hier zij volledigheidshalve opgemerkt dat de
hoofdregel is dat de betrokkene op het onderzoek ter terechtzitting aanwezig is, maar dat deze regel
een uitzondering kent (§ 73 Abs. 1 OWiG).477
Net als in strafzaken draagt het Staatsanwaltschaft als aanklager de verantwoordelijkheid voor de
tenlastelegging (die ligt besloten in de boetebeschikking).478 De rol die het Staatsanwaltschaft heeft
in de gerechtelijke boeteprocedure is dus in zoverre gelijk aan die in de strafprocedure. In tegenstelling tot in de strafprocedure (§ 226 Abs. 1 StPO) is het Staatsanwaltschaft niet verplicht zich te laten
vertegenwoordigen op de terechtzitting (§ 75 Abs. 1 OWiG).479 Het kan er dus voor kiezen zich na de
rechtsingangprocedure niet meer te bemoeien met de zaak. De rechtvaardiging voor de facultatieve
aanwezigheid wordt gezocht in de geringe ernst van Ordnungswidrigkeiten.480 De ruimte die wettelijk
wordt gelaten aan het Staatsanwaltschaft, is enigszins ingeperkt door de al eerder genoemde ‘Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren’ (RiStBV). Op grond van Nr. 287 van deze
richtlijn wordt het Staatsanwaltschaft in bepaalde gevallen geacht om vertegenwoordigd te zijn op
de terechtzitting, onder meer wanneer een hoge boete in het geding is – in de afgenomen interviews
wordt gesproken van een verwachte boete van minimaal 2000 euro – of de Amtsrichter het Staatsanwaltschaft heeft verzocht om op de zitting te verschijnen (§ 75 Abs. 1 OWiG). Afgaande op schattingen van de geïnterviewde praktijkjuristen laat het Staatsanwaltschaft zich vertegenwoordigen in
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Zie voor enkele verschillen Klesczewski 2010, aant. 965.
Zie Klesczewski 2010, aant. 966.
Klesczewski 2010, aant. 987.
Rosenkötter & Louis 2011, aant. 741.
Daarover Klesczewski 2010, aant. 968-984. Zo worden bijvoorbeeld lagere eisen gesteld aan de bewijsgaring ter terechtzitting.
De aanwezigheidsplicht geldt niet wanneer aan drie voorwaarden is voldaan: a) de betrokkene heeft aangegeven niet
te willen verschijnen, b) hij heeft zich voordien uitgelaten over de aanhangige zaak dan wel heeft aangegeven zich
hierover op de zitting niet te willen uitlaten en c) zijn aanwezigheid is niet vereist met het oog op waarheidsvinding (§
73 Abs. 2 OWiG). De afwezige betrokkene kan zich laten verdedigen door een daartoe gevolgmachtigde raadsman (§
73 Abs. 3 OWiG). In het strafprocesrecht geldt in beginsel ook een aanwezigheidsplicht voor de betrokkene. Die
hoofdregel kent echter talloze uitzonderingen (aldus Beulke 2010, aant. 382).
BKK OWiG-Seitz 2012, aant. 1 bij § 75.
Behalve de keuze voor gehele aan- of afwezigheid kan het Staatsanwaltschaft er overigens ook voor kiezen enkel
aanwezig te zijn bij bepaalde onderdelen van de zitting (Bohnert 2010, aant. 2 bij § 75)..
KK OWiG-Senge 2014, aant. 1 bij § 75.
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slechts 5 tot 10% van de ter terechtzitting afgedane zaken. Met de keuze voor afwezigheid verspeelt
het Staatsanwaltschaft een aantal bevoegdheden die aan hem toekomen op het onderzoek ter terechtzitting. Zo is in dat geval het seponeren van de zaak door het Amtsgericht of het intrekken van
het rechtsmiddel door de betrokkene – in beide gevallen gedaan op de zitting – niet afhankelijk van
de toestemming van het Staatsanwaltschaft (§ 75 Abs. 2 OWiG).481
Net als het Staatsanwaltschaft heeft het bestuursorgaan het recht en niet de plicht om op de
zitting aanwezig te zijn. Zijn processuele rol is daarentegen een andere: het bestuursorgaan dient
desgewenst in de gelegenheid te worden gesteld om zich mondeling uit te laten over de zaak, tenzij
het Amtsgericht van oordeel is dat de deskundigheid van het bestuursorgaan niet benodigd is voor
het vellen van een eindoordeel (§ 76 Abs. 1-2 OWiG).482 De ratio van dit zogenaamde ‘Mitwirkungsrecht’ is het verzilveren van de deskundigheid van het bestuursorgaan ten aanzien van de bijzondere,
bestuursrechtelijke regelgeving waarin de Ordnungswidrigkeit is opgenomen: ‘das Gericht ist deshalb
(…) auf die Mithilfe der fachlich zuständigen Verwaltungsbehörde angewesen, da sie die Gesetze, die
der Betroffene verletzt hat oder verletzt haben soll, ausführt und deshalb mit den einschlägigen
Sachfragen sowie mit dem Zweck und der Bedeutung der Vorschriften vertraut ist.’483 Het horen van
het bestuursorgaan dient dus ter bevordering van de kwaliteit van de eindbeslissing van het gerecht.
Om die reden wordt het bestuursorgaan wel een ‘Hilfsorgan des Gerichts’ genoemd.484 Het hoorrecht
is niet beperkt tot de inbreng van expertise op het terrein van de bijzondere regelgeving. In het verlengde daarvan kan het bestuursorgaan een toelichting geven op de boetebeschikking of, indien de
rechter voornemens is de zaak te seponeren, zich uitlaten over de wenselijkheid daarvan.485 De voorzitter bepaalt hoe vaak en wanneer de vertegenwoordiger van het bestuursorgaan het woord krijgt
op de zitting.486 Uit de gevoerde vraaggesprekken met praktijkjuristen komt naar voren dat de deskundige inbreng van het bestuursorgaan op de voet van § 76 OWiG vooral is gewenst wanneer de
Ordnungswidrigkeit deel uitmaakt van complexe, bestuursrechtelijke regelgeving, zoals het geval kan
zijn op het terrein van milieu- en bouwrecht.487 In die gevallen is vrijwel altijd een vertegenwoordiger
van het bestuursorgaan aanwezig en kan, zo werd gesteld, die inbreng ook moeilijk worden gemist.
In eenvoudige zaken – zoals veel verkeerszaken of eenvoudige milieuzaken – bestaat veel minder
behoefte aan die bijzondere deskundigheid. Bij dit type zaken speelt § 76 OWiG nauwelijks een rol,
en doet de rechter de zaak af zonder dat het Staatsanwaltschaft en het bestuursorgaan vertegenwoordigd zijn op de zitting. Niet alleen de complexiteit van de zaak, maar ook de personele capaciteit
die het bestuursorgaan beschikbaar heeft voor het afdoen van Ordnungswidrigkeiten blijkt een belangrijke factor te zijn; sommige bestuursorganen zijn altijd vertegenwoordigd op de zitting – als
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Zie voor overige voorbeelden: Bohnert 2010, aant. 7 bij § 75.
De leden van de bepaling luiden: ‘(1) Das Gericht gibt der Verwaltungsbehörde Gelegenheit, die Gesichtspunkte vorzubringen, die von ihrem Standpunkt für die Entscheidung von Bedeutung sind. Dies gilt auch, wenn das Gericht erwägt, das Verfahren nach § 47 Abs. 2 einzustellen. Der Termin zur Hauptverhandlung wird der Verwaltungsbehörde
mitgeteilt. Ihr Vertreter erhält in der Hauptverhandlung auf Verlangen das Wort. (2) Das Gericht kann davon absehen,
die Verwaltungsbehörde nach Absatz 1 zu beteiligen, wenn ihre besondere Sachkunde für die Entscheidung entbehrt
werden kann.’
BKK OWiG-Seitz 2012, aant. 1 bij § 76.
BKK OWiG-Seitz 2012, aant. 2 en 11-12 bij § 76. De verklaringen die in de context van § 76 OWiG worden afgelegd,
zijn geen bewijsmiddelen. Verklaringen van vertegenwoordigers van het bestuursorgaan kunnen alleen voor het bewijs worden gebruikt als deze zijn gehoord als getuigen of deskundigen.
BKK OWiG-Seitz 2012, aant. 1 bij § 76.
BKK OWiG-Seitz 2012, aant. 17 bij § 76.
De complexiteit blijkt vooral te zijn gelegen in zaken waarin bondsstatelijke en deelstatelijke regelgeving in het geding
zijn, zo volgt uit de interviews. De regelgeving op gemeentelijk niveau is in de regel aanmerkelijk eenvoudiger van
aard.
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voorbeeld werd meermaals genoemd het Baubehörde bij bouwrechtelijke Ordnungswidrigkeiten –
terwijl andere zelden aanwezig zijn.
In de literatuur wordt gesteld dat de processuele rollen van het Staatsanwaltschaft (aanklager)
onderscheidenlijk het bestuursorgaan (bijzondere deskundige) elkaar aanvullen: ‘Die Verwaltungsbehörde soll in erster Linie zu den verwaltungsrechtlichen Spezialfragen Stellung nehmen. Dagegen soll
sich die Staatsanwaltschaft mehr der Aufklärung des Sachverhaltes widmen und ihr Augenmerk auf
Rechtsprobleme von allgemeiner Bedeutung und gegebenenfalls auch auf die strafrechtliche Seite
des Falles richten.’488 Afgaande op de interviews is deze kenschetsing enkel juist in 5-10% van het
totaal aantal afgedane zaken, namelijk wanneer het Staatsanwaltschaft ter terechtzitting aanwezig is.
Bij afwezigheid van het Staatsanwaltschaft en aanwezigheid van het bestuursorgaan § 76 OWiG laat
enkel het bestuursorgaan zich uit over feitelijke en juridische vraagpunten.
4.5.3 Beschikking na schriftelijke procedure (Beschlussverfahren)
De tweede afdoeningsmodaliteit betreft het wijzen van een rechterlijke beschikking na het doorlopen van een schriftelijke procedure (§ 72 OWiG). Via deze procedure kan de zaak worden afgedaan
op basis van de schriftelijke stukken, zonder dat een onderzoek ter terechtzitting hoeft plaats te vinden. Om die reden geldt het Besschlussverfahren als een versnelde en vereenvoudigde procedure.489
Deze wijze van afdoening komt in beeld wanneer het gerecht een onderzoek ter terechtzitting
niet noodzakelijk acht (§ 72 Abs. 1 OWiG). Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer het gerecht
voornemens is de zaak te seponeren of de betrokkene vrij te spreken, dan wel wanneer slechts juridische aspecten van de boetebeschikking worden betwist of de Einspruch enkel is gericht tegen de
sanctietoemeting.490 Indien de zaak zich naar het oordeel van het Amtsgericht inhoudelijk leent voor
de schriftelijke procedure, dan volgt uit bovenstaande bepaling dat daarnaast is vereist dat het gerecht het Staatsanwaltschaft en de betrokkene hiermee (stilzwijgend) instemmen.491 Die instemming
wordt niet geëist als het gerecht de betrokkene zal vrijspreken. Voorafgaande aan het Beschluss krijgen het Staatsanwaltschaft en de betrokkene de gelegenheid om zich schriftelijk uit te laten over de
zaak. Het in de context van het Urteilsverfahren beschreven Mitwirkungsrecht is van overeenkomstige toepassing op het Beschlussverfahren, in die zin dat het bestuursorgaan de gelegenheid kan worden gegeven zich schriftelijk uit te laten over de zaak.492 Het Beschluss dat het gerecht vervolgens
wijst op basis van de stukken heeft dezelfde rechtskracht als het Urteil.493 Er geldt wel een belangrijke beperking: anders dan in het Urteilsverfahren geldt in het Beschlussverfahren het verbod van reformatio in peius (§ 72 Abs. 3 OWiG).
4.5.4 Cassatie
Het Staatsanwaltschaft of de betrokkene kan cassatieberoep (Rechtsbeschwerde494) instellen tegen
het Urteil of het Beschluss van het Amtsgericht (§ 79 Abs. 1 OWiG). In de regel is het Oberlandesge-
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KK OWiG-Senge 2014, aant. 4 bij § 75.
KK OWiG-Senge 2014, aant. 1 bij § 72.
Bohnert 2010, aant. 2-3 bij § 72.
Het gerecht dient beide te informeren over zijn voornemen om de schriftelijke procedure te volgen. Wanneer beide
procespartijen zich hiertegen niet verzetten, worden zij geacht hiermee in te stemmen.
BKK OWiG-Seitz 2012, aant. 5 bij § 76.
Bohnert 2010, aant. 42 bij § 72 (met verwijzingen).
In het StPO wordt ‘cassatie’ aangeduid met de term ‘Revision’. Het instellen van Revision is echter beperkt tot een
‘Urteil’ van de feitenrechter, en strekt zich dus niet uit tot een ‘Beschluss’. Ter voorkoming van een oneigenlijke invul175
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richt in absolute zin competent voor de behandeling van het cassatieberoep (§ 79 Abs. 3 jo. 121 Nr.
1a GVG).
Het Rechtsbeschwerdeverfahren heeft het karakter van een afgeslankte cassatieprocedure: de
strafvorderlijke cassatieregeling die is neergelegd in § 333-358 StPO is in beginsel van overeenkomstige toepassing op het Rechtsbeschwerdeverfahren in de boeteprocedure, zo volgt uit § 79 Abs. 3
OWiG. In lijn met die regeling is voor cassatie vereist dat sprake is van een schending van het recht
(Gesetzverletzung), terwijl cassatie niet mag leiden tot oplegging van een hogere sanctie (reformatio
in peius).495 Ten aanzien van bepaalde onderdelen van de procedure is een bijzondere regeling getroffen in het OWiG. Daaronder vallen onder meer de eisen die worden gesteld aan de ontvankelijkheid van het cassatieberoep. Het OWiG voorziet in een zeer gedetailleerde ontvankelijkheidsregeling
(§ 79-80 OWiG). Daarbij wordt niet alleen gedifferentieerd naar procespartij (Staatsanwaltschaft of
Betroffene), maar ook naar de juridische vorm van de beslissing van het Amtsgericht (Urteil of Beschluss). Het voert in dit bestek te ver om de volledige regeling uiteen te zetten. Ik volsta met de
kanttekening dat het cassatieberoep tegen een Urteil is onderworpen aan lichtere ontvankelijkheidseisen dan het cassatieberoep tegen een Beschluss.
Het Oberlandesgericht beslist in beginsel bij Beschluss (§ 79 Abs. 5 OWiG). In uitzonderlijke
gevallen beslist hij bij Urteil na een onderzoek ter terechtzitting.496 Die mogelijkheid bestaat alleen
wanneer het cassatieberoep zich richt tegen een Urteil van het Amtsgericht. Ook in het Rechtsbeschwerdeverfahren moet het bestuursorgaan op grond van § 76 OWiG in de gelegenheid worden
gesteld zich uit te laten over de zaak – schriftelijk (bij Beschluss door Oberlandesgericht) dan wel
mondeling (bij Urteil door Oberlandesgericht) – tenzij diens deskundigheid kan worden gemist.497 In
geval van cassatie kan het Oberlandesgericht de zaak terugverwijzen naar het Amtsgericht of de zaak
zelf afdoen (§ 79 Abs. 6 OWiG).498 Zelfs in deze cassatiefase van de boeteprocedure is het mogelijk
dat de zaak via de band van de Hinweis overgaat in een strafprocedure. In dat geval zal het Oberlandesgericht de zaak verwijzen naar de competente strafrechter.499
4.6

Tenuitvoerlegging

De sanctie kan ten uitvoer worden gelegd wanneer de boetebeschikking of de gerechtelijke boetebeslissing waarbij de sanctie is opgelegd in kracht van gewijsde is gegaan, en overigens geen executiebeletsel bestaat (§ 89 OWiG).500 Het OWiG normeert slechts onderdelen van die tenuitvoerlegging (§
93-103 OWiG). Het OWiG regelt bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het doen van een verzoek aan het
Amtsgericht om de niet-betalende betrokkene te gijzelen (Erzwingungshaft), teneinde via deze weg
betaling af te dwingen (§ 96 OWiG). Uit oogpunt van executie maakt het verschil of de sanctie is opgelegd bij boetebeschikking of gerechtelijke beslissing.
Het eerste geval doet zich voor wanneer geen verzet is gedaan tegen de boetebeschikking, het
gedane verzet is ingetrokken of de Amtsrichter niet toekomt aan een inhoudelijk oordeel over de
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ling van het begrip ‘Revision’ is het rechtsmiddel in het OWiG geduid met de term ‘Rechtsbeschwerde’. De procedure
is echter soortgelijk aan de cassatieprocedure. In die zin BKK OWiG-Seitz 2012, aant. 6 vóór § 79.
Zie § 79 Abs. 3 jo. 337 Abs. 1 jo. 358 Abs. 2 StPO.
BKK OWiG-Seitz 2012, aant. 39-40 bij § 79.
Zie BKK OWiG-Seitz 2012, aant. 8 vóór § 79.
Vgl. Klesczewski 2010, aant. 1023.
Bohnert 2010, aant. 7 bij § 81.
Zo Klesczewski 2010, aant. 838. Datzelfde geldt wanneer de sanctie is opgelegd in een strafprocedure – bij Strafbefehl
of bij Strafurteil.
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zaak (bijvoorbeeld: hij verklaart de zaak niet-ontvankelijk).501 In een dergelijk geval komt de executiebevoegdheid uitsluitend toe aan het bestuursorgaan dat de beschikking heeft uitgevaardigd (§ 90 jo.
92 OWiG). De in het OWiG getroffen regeling wordt in dit geval aangevuld met bestuursrechtelijke
normering (§ 90 Abs. 1 OWiG). Dit betekent dat wanneer de boetebeschikking is uitgevaardigd door
een bondsstatelijk bestuursorgaan (Bundesbehörde), het Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes
(VwVG) aanvullende regels stelt. Bij een boetebeschikking die is uitgevaardigd door een deelstatelijk
bestuursorgaan (Landesbehörde), vindt aanvullende normering plaats op basis van een deelstatelijke
bestuursrechtelijke regeling.502 Ingeval een geldboete is geëxecuteerd, regelt § 90 Abs. 2 OWiG de
bestemming van de geldboete. De hoofdregel is dat bij een boetebeschikking die is uitgevaardigd
door een bondsstatelijk bestuursorgaan het geld in de kas van de bond vloeit, terwijl in geval van een
deelstatelijk bestuursorgaan het geld toekomt aan de betreffende deelstaat. Van deze regel kan bij
bijzondere wet worden afgeweken, zo volgt uit dezelfde bepaling. Deelstaten hebben daarvan dermate gebruikgemaakt dat afwijking, regel is geworden.503 In sommige van die afwijkende regelingen
profiteert het bestuursorgaan evenmin rechtstreeks van de opbrengst, omdat het geld wordt toebedeeld aan een andere bestuurslaag waartoe het bestuursorgaan behoort. In de deelstaat Brandenburg bijvoorbeeld, zo blijkt ook uit de afgenomen interviews, wordt de geïnde boete gerekend tot de
inkomsten van de Landkreis (een regionale bestuurslaag onder deelstatelijk niveau) of, wanneer het
bestuursorgaan is gevestigd in een grote stad, de Kreisfreie Stadt (grote gemeente, bestuurslaag onder deelstatelijk niveau).504 In andere afwijkende regelingen profiteert het bestuursorgaan soms wél
rechtstreeks van het innen van de boete. In de deelstaat Hessen is dat bijvoorbeeld het geval, zo
volgt uit de vraaggesprekken.
Is de sanctie daarentegen bij gerechtelijke boetebeslissing opgelegd (Bußgeldentscheidung),
dan wordt de regeling in het OWiG aangevuld met een strafvorderlijke normering (§ 91 OWiG). Tot
de gerechtelijke boetebeslissing worden alle gerechtelijke beslissingen gerekend die hebben geleid
tot oplegging van een Geldbuße op basis van een Ordnungswidrigkeit, ongeacht of deze beslissing is
gegrond op een Urteil of Beschluss in het kader van de boeteprocedure (§ 71 en 72 OWiG) dan wel is
neergelegd in een Strafbefehl of Strafurteil in geval de Ordnungswidrigkeit is meegenomen in een
strafprocedure. Uit de strafvorderlijke regels die van overeenkomstige toepassing worden verklaard
– meer in het bijzonder § 451 StPO – volgt dat het Staatsanwaltschaft bij uitsluiting bevoegd is tot de
tenuitvoerlegging van de gerechtelijke boetebeslissing. De opbrengst van de tenuitvoerlegging vloeit
in alle gevallen in de kas van de betreffende deelstaat.505

5

Afdoening van Ordnungswidrigkeiten door de strafrechter

Het formeelrechtelijke uitgangspunt moge helder zijn: strafbare feiten worden door de strafrechter
afgedaan in een strafrechtelijke procedure, Ordnungswidrigkeiten door de boeterechter in de boeteprocedure. In paragraaf 4 kwam echter al naar voren dat procedurele complicaties denkbaar zijn,
bijvoorbeeld omdat het oordeel over de juridische kwalificatie van het feit in de loop van de procedure wijzigt; de verdenking richt zich aanvankelijk op een begane Ordnungswidrigkeit (culpoos valselijk declareren van melkproducten), maar in een later stadium wordt het gebeuren gewaardeerd als
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KK OWiG-Mitsch 2014, aant. 32 bij § 90 jo. aant. 9 bij § 89.
Hierover BKK OWiG-Seitz 2012, aant. 4-6 bij § 90; Bohnert 2010, aant. 1 bij § 90.
Zie voor een overzicht: KK OWiG-Mitsch 2014, aant. 30-31 bij § 90.
Zo § 2 Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (AGOWiG).
KK OWiG-Mitsch 2014, aant. 32 bij § 90.
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een Straftat (opzettelijk valselijk declareren van melkproducten). Wanneer die verandering in juridische waardering van het feit plaatsvindt vóórdat de zaak aanhangig is gemaakt bij het gerecht dan
zal, zo bleek, het Staatsanwaltschaft de zaak kunnen aanbrengen bij de bevoegde strafrechter. De
spiegelbeeldige situatie – van Straftat naar Ordnungswidrigkeit vóórdat de zaak aanhangig is gemaakt bij het gerecht – kan op soortgelijke wijze op het juiste spoor worden geleid; de zaak wordt
overgedragen aan het bevoegde bestuursorgaan, waarna de boeteprocedure kan worden opgestart.
Beide situaties zijn in lijn met het formeelrechtelijk uitgangspunt. Deze paragraaf handelt over buitengewone gevallen waarin de strafrechter een Ordnungswidrigkeit afdoet. Uit de regeling in § 81-83
OWiG blijkt dat die figuur op drie wijzen tot stand kan komen. De regeling knoopt aan bij het heersende processuele uitgangspunt dat de rechter verplicht om een finaal oordeel te geven over alle
juridische kwalificaties van het feit (Grundsatz der umfassenden Kognition).506
De eerste oorzaak is hiervoor al aangestipt: nádat de zaak in de boeteprocedure aanhangig is
gemaakt bij de boeterechter in het Amtsgericht wordt het feit beoordeeld als een Straftat (§ 81
OWiG). In dat geval zal de boeterechter de zaak moeten verwijzen naar de strafrechter die bevoegd
is op grond van het StPO.507 Bij lichte misdrijven is de enkelvoudige strafkamer van het Amtsgericht
competent.508 In de praktijk kan het zo zijn dat dezelfde rechter de zaak als Straftat zal afdoen, zo
blijkt uit de afgenomen interviews. De reden is dat rechters in kleine rechtbanken in de hoedanigheid
van zowel boete- als strafrechter optreden. De strafrechter kan de zaak pas afdoen als aan twee
voorvereisten is voldaan: de betrokkene moet worden gewezen op de gewijzigde kwalificatie van het
feit (Hinweis) en hij dient in de gelegenheid te worden gesteld om zijn verdediging voldoende te
kunnen voorbereiden (§ 81 Abs. 1-2 OWiG). Met het oog op dat verdedigingsrecht wordt de behandeling van de zaak eventueel uitgesteld. Het rechtsgevolg van de verwijzing naar de strafrechter is
dat de bijzondere bepalingen van de boeteprocedure niet meer van toepassing zijn (§ 81 Abs. 3
OWiG). De behandeling van de zaak wordt in plaats daarvan genormeerd door strafprocesrecht
(StPO). De procedure wordt dus voortgezet zonder de eigenaardigheden van het boeteprocesrecht,
zoals de facultatieve procesvertegenwoordiging door het Staatsanwalthschaft (§ 75 OWiG), de hoedanigheid van het bestuursorgaan als bijzondere deskundige (§ 76 OWiG) en de eigen rechtsmiddelenregeling (§ 79-80 OWiG).509
Bij de tweede oorzaak voor afdoening door de strafrechter is al sprake van een strafvervolging.
De situatie is spiegelbeeldig aan de voorgaande: het oordeel over de juridische kwalificatie van het
feit verandert, maar ditmaal van Straftat (‘opzettelijk valselijk declareren van melkproducten’) naar
Ordnungswidrigkeit (‘culpoos valselijk declareren’ daarvan). In dit geval geldt § 82 OWiG, een bepaling die spiegelbeeldig is aan § 81 OWiG. Twee stadia moeten worden onderscheiden: een verandering van oordeel vóór de gerechtelijke procedure – ten tijde van de rechtsingangprocedure – en een
verandering van oordeel tijdens de zitting. In de eerste situatie zal de beslissing tot opening van het
onderzoek ter terechtzitting (Eröffnungsbeschluss) louter betrekking hebben op de Ordnungswidrigkeit. Die zitting wordt dan genormeerd door het boeteprocesrecht (§ 82 Abs. 2 OWiG) – deze bepaling is niet van toepassing op de schriftelijke strafbevelsprocedure.510 Uiteraard dient de verdachte
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Zie over de ratio van de regeling: BKK OWiG-Seitz 2012, aant. 1 vóór § 81.
KK OWiG-Ellbogen 2014, aant. 7 bij § 68; BKK OWiG-Seitz 2012, aant. 22 bij § 81.
Beulke 2010, aant. 39.
Zo KK OWiG-Lutz 2014, aant. 25 bij § 81: ‘Ausgeschlossen ist die Anwendung aller verfahrensrechtlichen Vorschriften
des OWiG, nicht jedoch die Anwendung materiellen Ordnungswidrigkeitenrechts.’
Zie Bohnert 2010, aant. 20 bij § 82. De strafrechter zal de zaak in dat geval verwijzen naar de zitting (§ 408 Abs. 3
StPO) en de verdachte daarbij wijzen op de veranderde juridische kwalificatie van het feit (Hinweis). Bij gebreke van
een wettelijke regeling wordt die zitting echter naar strafprocesrechtelijk model gevoerd. Een alternatief is dat het
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erop te worden gewezen dat de juridische kwalificatie van het feit is gewijzigd (Hinweis) en dient hij
gelegenheid te krijgen zijn verdediging hierop aan te passen. Wanneer de verandering van oordeel
over de kwalificatie pas op de zitting postvat en de Hinweis pas in dat stadium wordt gegeven, dan
heeft de daaraan voorafgaande beslissing tot opening van de zitting nog betrekking gehad op de
Straftat. In dat geval wordt de zitting genormeerd door strafprocesrecht, ook na het veranderde oordeel over de kwalificatie.511 Dit is een verschil met de spiegelbeeldige verandering van oordeel tijdens de zitting in het kader van de boeteprocedure: in dat verband bleek het procesrecht ‘mee’ te
veranderen.
Ook in geval van de derde aanleiding is al sprake van een strafvervolging. Dit zijn casus waarin
de voorliggende strafzaak is verbonden met persoonlijk of feitelijk samenhangende Ordnungswidrigkeiten. Bijvoorbeeld: naast de Straftat wordt a) dezelfde verdachte ook als betrokkene vervolgd ten
aanzien van een Ordnungswidrigkeit (persoonlijke samenhang) of b) een ander als betrokkene vervolgd voor een Ordnungswidrigkeit die betrekking heeft op hetzelfde gebeuren (feitelijke samenhang). In dat geval worden de samenhangende zaken naar hun aard behandeld: de meeste bepalingen van het boeteprocesrecht zijn daarop van toepassing, waaronder de hoedanigheid van het
bestuursorgaan als bijzondere deskundige en de eigen rechtsmiddelenregeling (§ 83 Abs. 1 OWiG).512
Deze gevallen waarin Straftaten en Ordnungswidrigkeiten gelijktijdig worden afgedaan roepen de
vraag op hoe die zaken worden gesanctioneerd. Met het oog daarop wordt onderscheid gemaakt
tussen gevallen waarin eendaadse samenloop bestaat tussen Straftat en Ordnungswidrigkeit – bijvoorbeeld het opzettelijk valselijk declareren van melkproducten (Straftat) onderscheidenlijk de culpoze variant daarvan (Ordnungswidrigkeit) – en de overige gevallen. In deze overige gevallen van
meerdaadse samenloop en/of persoonlijke of feitelijke samenhang tussen Straftat en Ordnungswidrigkeit, wordt – bij veroordeling – afzonderlijk een straf respectievelijk geldboete opgelegd.513 Daarnaast kan ten aanzien van de Ordnungswidrigkeit ook een Nebenfolge worden opgelegd die is gekoppeld aan de overtreden bestuurlijke strafbaarstelling, zoals het opleggen van een rijverbod bij
een verkeersovertreding (lid 1).514 De strafrechter kan dus gebruikmaken van het volledige sanctiearsenaal waarin het OWiG voorziet. Op de sanctionering van gevallen van eendaadse samenloop is § 21
OWiG van toepassing.515 De Ordnungswidrigkeit – indien bewezen – wordt in beginsel niet afzonderlijk beboet, maar enkel meegenomen bij de straftoemeting ten aanzien van het strafbaar feit waarvoor de verdachte wordt veroordeeld (lid 1). De Ordnungswidrigkeit wordt immers verdrongen door
de Straftat wanneer deze wordt bewezenverklaard. De verdiscontering is alleen toegestaan wanneer
de ernst van het feit of het verwijt dat kan worden gemaakt aan de verdachte door de Ordnungswidrigkeit wordt verhoogd.516 De Ordnungswidrigkeit wordt alleen afzonderlijk beboet wanneer geen
straf wordt opgelegd ten aanzien van de Straftat (lid 2). De strafrechter kan ook hier, naast de straf
ten aanzien van het strafbaar feit, een Nebenfolge opleggen (lid 1).
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Staatsanwaltschaft de Strafbefehlsantrag intrekt, de strafzaak seponeert en, met het oog op vervolging voor de Ordnungswidrigkeit de stukken overhandigt aan het bestuursorgaan (§ 43 OWiG).
Bohnert 2010, aant. 1 bij § 82. Een schriftelijke afdoening bij Beschluss is niet mogelijk.
De facultatieve procesvertegenwoordiging van het Staatsanwaltschaft is niet van toepassing.
KK OWiG-Lutz 2014, aant. 10-11 bij § 82.
Zie voor het rijverbod § 25 Abs. 1 Straßenverkehrsgesetz.
De bepaling luidt: (1) Ist eine Handlung gleichzeitig Straftat und Ordnungswidrigkeit, so wird nur das Strafgesetz angewendet. Auf die in dem anderen Gesetz angedrohten Nebenfolgen kann erkannt werden.
(2) Im Falle des Absatzes 1 kann die Handlung jedoch als Ordnungswidrigkeit geahndet werden, wenn eine Strafe
nicht verhängt wird.
Bohnert 2010, aant. 11 bij § 21.
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6

Aanknopingspunten voor de punitieve handhaving van de Omgevingswet

Hierboven is beschreven op welke wijze het OWiG de punitieve handhaving van ordeningsdelicten
stroomlijnt: buiten een eigenstandig algemeen deel is voorzien in een boeteprocedure waarin deze
categorie feiten op versnelde en vereenvoudigde wijze kunnen worden afgedaan. Het Duitse stelsel
biedt in ieder geval drie belangrijke aanknopingspunten die richtinggevend kunnen zijn voor de inrichting van de punitieve handhaving van de Omgevingswet. Die aanknopingspunten zijn: 1) het belang dat wordt toegekend aan rechtseenheid en coherentie van rechtshandhaving, 2) de wettelijke
toedeling van taken en verantwoordelijkheden aan bestuursorgaan onderscheidenlijk Openbaar Ministerie en de werking daarvan in de praktijk, 3) de inhoud van het criterium op basis waarvan de
bestemming van de boete wordt bepaald.
Ad 1. rechtseenheid en coherentie van rechtshandhaving
De bevordering van eenheid en coherentie in het Duitse stelsel komt onder meer tot uitdrukking in
de soortgelijke normering van boete- en strafprocedure. Van soortgelijke normering blijkt bijvoorbeeld in het stadium van de bestuurlijke voorprocedure.517 In dat stadium geldt als uitgangspunt dat
het bestuursorgaan over dezelfde bevoegdheden beschikt als de bevoegdheden waarover het Openbaar Ministerie beschikt in het strafrechtelijk voorbereidend onderzoek; zo fungeert het politieapparaat als verlengde arm van het bestuursorgaan en zijn overige bestuursorganen in beginsel verplicht
tot het verstrekken van zaaksgerelateerde informatie. Verder heeft een ‘betrokkene’ in grote lijnen
dezelfde rechten en plichten heeft als een ‘verdachte’. Ook regels die gelden in de gerechtelijke fase
zijn vaak gelijksoortig aan de regels in het strafprocesrecht.518 Daarbij kan gedacht worden aan bewijsregels, het recht op het laatste woord en de eisen die worden gesteld aan de motivering van het
vonnis. Verder wordt het belang van rechtseenheid gediend door de aard van de rechterlijke controle, wanneer verzet is gedaan door de betrokkene; gelijk aan de strafrechter velt de boeterechter een
eigenstandig oordeel over de tenlastelegging (die besloten ligt in de boetebeschikking van het bestuursorgaan). De gerechtelijke boetebeslissing treedt vervolgens in de plaats van de boetebeschikking. Een schakelbepaling bewerkstelligt ten slotte dat regels van de boeteprocedure – die zijn toegesneden op een vereenvoudigde afdoening – worden aangevuld met regels uit het strafprocesrecht.519 De rechtseenheid en de coherentie van rechtshandhaving worden ook bevorderd op het
terrein van de sanctietoemeting.520 De boetetoemeting is nader genormeerd door richtlijnen
(Bußgeldkataloge) die bindend zijn voor het bestuursorgaan en de rechter. Hierdoor wordt bevorderd dat rechtsgenoten gelijk af zijn.
Het Duitse model laat kortom zien dát belang wordt gehecht aan rechtseenheid en coherentie
van rechtshandhaving op het vlak van straf- en ordeningsrecht. Indien daaraan ook waarde zou worden toegekend in de Nederlandse context dan biedt het Duitse model handvatten voor de nadere
uitwerking daarvan.
Ad 2. verdeling van taken en verantwoordelijkheden over bestuursorgaan en Openbaar Ministerie
Het tweede aanknopingspunt voor de inrichting van de punitieve handhaving van de Omgevingswet
is gelegen in de verdeling van taken en verantwoordelijkheden in de Duitse praktijk. De wettelijke
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Paragraaf 4.3.2.
Paragraaf 4.5.1-2.
Paragraaf 2.2.
Paragraaf 2.3.
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toedeling komt er op neer dat de primaire verantwoordelijkheid voor afdoening gedurende de boeteprocedure overgaat van het bestuursorgaan op het Openbaar Ministerie. Het bestuursorgaan heeft
een vervolgings- en bestraffingsmonopolie in het stadium van de bestuurlijke voorprocedure. Wanneer het Openbaar Ministerie de zaak in handen krijgt tijdens de rechtsingangprocedure gaat de
vervolgingsbevoegdheid echter op hem over, terwijl de bestraffingsbevoegheid toekomt aan de boeterechter. Voor de afstemming van het optreden van het bestuursorgaan en het Openbaar Ministerie
kent het OWiG verschillende informatie-, hoor- en verzendplichten.521
Als gezegd heeft het bestuursorgaan een grote eigen verantwoordelijkheid voor de afdoening
van Ordnungswidrigkeiten: het heeft de leiding over het onderzoek naar deze feiten en het is primair
bevoegd om die feiten te vervolgen en te bestraffen.522 Wanneer geen verzet wordt ingesteld tegen
de boetebeschikking – afgaande op de interviews is dat in de regel het geval, mede omdat in een
deel van de zaken een schikking wordt getroffen – wordt de zaak afgedaan zonder bemoeienis van
het Openbaar Ministerie of de rechter. In het gros van de gevallen legt de afdoening van een ordeningsdelict dus enkel beslag op de personele capaciteit van het bestuursorgaan.
Ingeval wél verzet wordt gedaan en het bestuursorgaan zijn beschikking handhaaft, bepaalt de
wet dat de vervolgingsbevoegdheid overgaat op het Openbaar Ministerie. Dit houdt in dat het Openbaar Ministerie in het stadium van de rechtsingangprocedure de plicht heeft om te beoordelen of de
tenlastelegging – die besloten ligt in de boetebeschikking en die centraal zal staan in de gerechtelijke
procedure – wordt gehandhaafd (een heroverweging van het oordeel van het bestuursorgaan).523 In
de gerechtelijke procedure die eventueel volgt, vervult het de rol van aanklager.524 Opvallend is dat
het Openbaar Ministerie de zitting ook aan zich voorbij mag laten gaan (facultatieve procesvertegenwoordiging). De geïnterviewde deskundigen constateren dat de hoogte van de geldboete in de
praktijk de belangrijkste afwegingsfactor is: alleen bij een verwachte geldboete van minimaal 2000
euro is het Openbaar Ministerie in de regel vertegenwoordigd. De procesvertegenwoordiging wordt
geschat op 5 tot 10% van het aantal zaken dat in totaal ter terechtzitting wordt afgedaan. Het bestuursorgaan heeft op het onderzoek ter terechtzitting een eigen procespositie als bijzondere deskundige (§ 76 OWiG): indien de boeterechter dat wenselijk acht, dient een vertegenwoordiger van
het bestuursorgaan desgewenst ter terechtzitting de gelegenheid te krijgen om zich uit te laten over
de zaak.525 De achterliggende gedachte is dat het bestuursorgaan vanwege zijn bijzondere deskundigheid op het terrein van de (bestuurlijke) regelgeving waartoe de Ordnungswidrigkeit behoort, kan
bijdragen aan de kwaliteit van de rechterlijke beslissing. Uit de afgenomen interviews rijst het beeld
dat het al dan niet optreden als bijzondere deskundige in het bijzonder afhangt van twee afwegingsfactoren: de complexiteit van de zaak (is de omringende regelgeving bestuursrechtelijk en complex
van aard dan is het bestuursorgaan in de regel aanwezig als bijzondere deskundige) en de beschikbare personele capaciteit bij het betreffende bestuursorgaan. In complexe omgevingszaken is het bestuursorgaan vrijwel altijd in de hoedanigheid van ‘bijzondere deskundige’ ter terechtzitting vertegenwoordigd. De geïnterviewde praktijkjuristen stellen dat die deskundige inbreng in dit type zaken
moeilijk kan worden gemist.
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Bijvoorbeeld: de wettelijke verplichting die rust op het Openbaar Ministerie om het bestuursorgaan te informeren
over de strafvervolging van de betrokkene of het seponeren van de Ordnungswidrigkeit (paragraaf 4.3.2 en 4.4.3), zijn
plicht tot het horen van het bestuursorgaan bij het seponeren van de Ordnungswidrigkeit (paragraaf 4.3.2) en de
plicht die op het bestuursorgaan rust om het dossier te verzenden naar het Openbaar Ministerie bij het vermoeden
dat het draait om een strafbaar feit (paragraaf 4.3.2).
Paragraaf 4.3.
Paragraaf 4.4.3.
Paragraaf 4.5.2.
Paragraaf 4.5.2.
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Voor de keuzes die moeten worden gemaakt bij de inrichting van de punitieve handhaving van
de Omgevingswet kunnen de volgende kenmerken van het Duitse stelsel van belang zijn: a) de primaire verantwoordelijkheid voor de afdoening van ordeningsdelicten is toebedeeld aan het bestuursorgaan, b) de afdoening van ordeningsdelicten legt in de Duitse praktijk vooral beslag op de
personele capaciteit van het bestuursorgaan, c) het Openbaar Ministerie heeft volgens de geïnterviewden in de praktijk een marginale inbreng bij de gerechtelijke afdoening van de meeste omgevingszaken, d) het bestuursorgaan heeft in de gerechtelijke fase een eigen procespositie als bijzondere deskundige en het is in die hoedanigheid vrijwel altijd vertegenwoordigd in complexe omgevingszaken en e) in complexe omgevingszaken kan de deskundigheid van het bestuursorgaan moeilijk
worden gemist.
Ad 3. criterium voor de bestemming van de boete
Het derde aanknopingspunt voor de keuzes die moeten worden gemaakt in de Nederlandse context,
wordt gevormd door de maatstaf op basis waarvan de bestemming van de boete wordt bepaald. De
Duitse regeling berust op het uitgangspunt dat de executoriale titel –bestuurlijke boetebeschikking of
gerechtelijke boetebeslissing – de bestemming van het geld bepaalt.526
Vormt de gerechtelijke boetebeslissing de executoriale titel dan vloeit de opbrengst altijd in de
kas van de betreffende deelstaat. Indien de tenuitvoerlegging echter is gegrond op de bestuurlijke
boetebeschikking dan geldt niet een vast bestemmingscriterium. In sommige deelstaten komt de
opbrengst ten goede aan een bestuurslaag waartoe het bestuursorgaan behoort, in andere vloeit de
opbrengst rechtstreeks in de kas van het bestuursorgaan. Zeker in het laatste geval kan voor het bestuursorgaan een prikkel bestaan om zich te verzekeren van de boeteopbrengst door zaken te schikken, zoals in de Duitse praktijk wel gebeurt wanneer hoge boetes in het geding zijn. 527 De voor- en
nadelen die kleven aan het uitgangspunt om voor de bestemming van de boete aan te knopen bij de
executoriale titel, kunnen worden betrokken bij soortgelijke afwegingen die moeten worden gemaakt in het kader van de Omgevingswet.
Voor een vollediger beeld van het Duitse handhavingstelsel en een juiste duiding daarvan, is ten slotte het volgende van belang. De boeteprocedure is in het leven geroepen om ordeningsdelicten versneld en vereenvoudigd af te doen in een buitenstrafrechtelijke procedure. Hierboven is onder het
kopje ‘rechtseenheid en coherentie van rechtshandhaving’ al samenvattend geïllustreerd dat de boeteprocedure niettemin veel strafvorderlijke elementen kent. In aanvulling daarop: de gemaakte keuze voor het onderscheiden van een boete- en strafprocedure betekent niet dat beide procesvoeringen geïsoleerd naast elkaar bestaan. De Duitse wetgever heeft verschillende wettelijke voorzieningen
getroffen die de wisselwerking tussen beide procedures regelt.
Zo is er een groep wetsbepalingen dat verband houdt met de materieelrechtelijke verhouding
tussen strafbaar feit en ordeningsdelict: een strafbaar feit verdringt een ordeningsdelict, in het verlengde waarvan de vervolging van een strafbaar feit voorrang heeft boven de vervolging van een
ordeningsdelict.528 Tot deze groep behoren bepalingen die voor elke procesfase regelen op welke
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wijze kan worden overgegaan van het boeteprocedurele naar het strafprocedurele spoor, en welke
informatie-, hoor- en verzendplichten in dat geval van toepassing zijn.529
Een tweede groep bepalingen die de wisselwerking tussen boete- en strafprocesvoering regelt,
is ingegeven door het concentratiebeginsel: verwante zaken kunnen worden geconcentreerd in het
strafproces.530 De (ingewikkelde) regeling maakt mogelijk dat de strafrechter een ordeningsdelict
afdoet waartoe hij in beginsel onbevoegd is, indien het ordeningsdelict deel uitmaakt van ‘hetzelfde
processuele feit’ als het vervolgde strafbaar feit of in ‘persoonlijke of feitelijke samenhang’ staat met
dat strafbaar feit. De mogelijkheid dat strafbare feiten en ordeningsdelicten gelijktijdig worden afgedaan in het strafproces heeft als uitvloeisel dat het OWiG met het oog op dergelijke gevallen de sanctieoplegging reguleert en ook bepalingen kent over het toepasselijke procesrecht.
Toegepast op de inrichting van de punitieve handhaving van de Omgevingswet: wanneer zou
worden onderschreven dat het belangrijk is om de vervolging van strafbare feiten en ordeningsdelicten wettelijk te reguleren en/of wettelijk te regelen dat verwante zaken kunnen worden geconcentreerd in het strafproces, dan levert het bijkomende voordelen op om ook de afdoening van die ordeningsdelicten binnen het strafrecht te situeren, bijvoorbeeld in de sleutel van de bestuurlijke
strafbeschikking. In dat geval hoeft geen bijzondere regeling te worden opgetuigd, maar kan worden
aangesloten bij de geldende strafvorderlijke regels. Zo vindt de vervolging van zowel strafbare feiten
als ordeningsdelicten in de Omgevingswet dan immers plaats onder verantwoordelijkheid van het
Openbaar Ministerie, zodat afwegingen rondom de vervolging kunnen worden gemaakt in het kader
van de vervolgingsbeslissing (art. 167 Sv). Ook zijn aanvullende regels voor de eventuele concentratie
van verwante zaken niet nodig wanneer wordt aangeknoopt bij de bestuurlijke strafbeschikking. Zo
verruimt art. 349 lid 2 Sv al de absolute competentie van de politierechter en meervoudige kamer tot
zaken die in beginsel behoren tot de competentie van de kantonrechter. Dit maakt het in beginsel
mogelijk om misdrijven en overtredingen te bundelen in één strafproces. Ook zaken waarin sprake is
van persoonlijke of feitelijke samenhang kunnen desgewenst in dezelfde strafprocedure worden
afgedaan. De rechtbank is in dergelijke gevallen relatief bevoegd tot afdoening (art. 2 jo. 6 Sv), terwijl
ook de officier van justitie dan relatief bevoegd is tot het uitvaardigen van een strafbeschikking (art.
9 Sv).
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Zie paragraaf 4.3.2 (bestuurlijke voorprocedure), 4.4.2-4 (rechtsingangprocedure) en 4.5.1 jo. 5 (gerechtelijke procedure).
Zie in het bijzonder paragraaf 4.2.2 en 5.
183

Hoofdstuk 6 - Punitieve handhaving op grond van het Gesetz über Ordnungswidrigkeiten

Geïnterviewde deskundigen:
Christoph Kneller
Rechter in het Amtsgericht Frankfurt am Main
Gespecialiseerd in Ordnungswidrigkeiten op het terrein van omgevingsrecht
Johannes Schmidt
Rechter in het Amtsgericht Frankfurt am Main
Gespecialiseerd in Ordnungswidrigkeiten op het terrein van verkeersrecht
Heike Stahnke
Officier van Justitie te Frankfurt am Main
Gespecialiseerd in Ordnungswidrigkeiten op het terrein van verkeersrecht
Dorien Sühn-Gronwald
Officier van Justitie te Meiningen
Gespecialiseerd in Ordnungswidrigkeiten op het terrein van verkeersrecht
Rüdiger Zunft
Jurist bij Landkreis Potsdam-Mittelmark, afdeling Recht, Bauen, Kataster und Vermessung (m.m.v. de
regionale afdelingen Unteren Bauaufsichtsbehörde, Unteren Denkmalschutzbehörde en Umwelt,
Landwirtschaft en Verbraucherschutz)

184

Omgevingswet

Hoofdstuk 7

Interviews

Mr. M.E. Buwalda
Mr. drs. A.A. van Dijk
Prof. mr. B.F. Keulen

1

Inleiding

In het vijfde hoofdstuk is ingegaan op de handhaving van de wetten die in de Omgevingswet geïntegreerd worden. Uit die bespreking blijkt dat fragmentatie van de handhaving en de samenwerking en
afstemming tussen bestuurlijke en strafvorderlijke organen in die handhaving aandachtspunten vormen. Verschillen in taakopvatting, traditie en focus tussen deze organen kunnen daar een rol bij spelen, zo werd daar uiteengezet. Mede tegen deze achtergrond zijn in de context van dit onderzoek
tien vraaggesprekken gevoerd met personen werkzaam op bestuurlijk en strafrechtelijk terrein.
Doel van deze gesprekken was, de opvattingen van deze personen over onderwerpen die de
bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving betreffen te verkennen. Daarmee worden een aantal
achterliggende doelstellingen nagestreefd. De gesprekken en de verslagen daarvan functioneren in
de eerste plaats als een check. Zijn er aspecten die de keuzes rond strafrecht en bestuurlijke boete
raken welke in de eerdere hoofdstukken niet naar voren zijn gekomen maar die de opdrachtgever
wel bij de te maken keuzes zou dienen te betrekken? De interviewverslagen plaatsen de bevindingen
in de eerdere hoofdstukken voorts in perspectief. Duidelijk wordt of argumenten die bij de keuzes
rond strafrecht en bestuurlijke boete een rol kunnen spelen ook daadwerkelijk als ter zake doend
beleefd worden, en door wie. De interviewverslagen bieden ten slotte een eerste oriëntatie op verschillen in opvatting tussen bij de bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving betrokken professionals, en maken deze zichtbaar. Want dat bij de vragen die in de context van dit onderzoek voorliggen
de neuzen niet allemaal in dezelfde richting staan, zal duidelijk zijn. Door verschillen in opvatting en
achterliggende argumenten in kaart te brengen kan wellicht ook duidelijk worden waar draagvlak
voor keuzes inzake de punitieve handhaving van de Omgevingswet zou kunnen bestaan.
Daar zij echter wel onmiddellijk bij aangetekend dat de ondervraagde personen in geen enkel
opzichte als een voor enige populatie representatieve steekproef kunnen gelden. Bij de selectie van
de te ondervragen personen, die in samenspraak met de begeleidingscommissie is gemaakt, is vooral
gestreefd naar een zo breed mogelijke spreiding over bij de punitieve handhaving betrokken functies,
beroepen en deskundigheden.
In het navolgende zullen eerst de selectie van personen, de inrichting van de vragenlijst en de gang
van zaken rond de interviews worden toegelicht. Daarna zal, de systematiek van de interviews volgend, een kort overzicht worden gegeven van antwoorden die de respondenten op de vragen hebben gegeven. Dat overzicht kan ook als leeswijzer dienen. Elk van de interviews is het lezen meer dan
waard, en het totaal geeft –naar onze indruk- een aardig overzicht van de gezichtspunten inzake
strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving, in het bijzonder op het terrein van het omgevingsrecht, die thans gangbaar zijn. Maar niet iedereen is in de gelegenheid deze tien interviews van
het begin tot het eind te lezen.
In dit overzicht wordt naar vindplaatsen van antwoorden verwezen door tussen haken de
eerste letter of letters van de achternaam van de betreffende respondent te vermelden alsmede de
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vraag in het interview waar het betreffende antwoord is te vinden. Concreet: (A 1.2) betekent dat
het gestelde te vinden is in het interview van mr. B. Algera, onder vraag 1.2. In gevallen waarin verwezen wordt naar opmerkingen die door de betreffende respondent gemaakt zijn voorafgaand aan
de gestelde vragen, wordt het cijfer 0 gebruikt.

2

De selectie van personen, de vragenlijst en de gang van zaken rond de interviews

Als gezegd is de selectie van te interviewen personen in samenspraak met de begeleidingscommissie
gemaakt. Met de volgende personen zijn interviews gehouden:
- Mr. B. Algera, jurist bij de provincie Noord-Brabant (A)
- Dr. A.C. Berghuis, voormalig raadadviseur Ministerie van Veiligheid en justitie (B)
- Mr. W. van der Gaag, beleidsadviseur Hoogheemraadschap Rijnland (G)
- Mr. dr. A.E. Harteveld, Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (H)
- Mr. dr. O.J.D.M.L. Jansen, juridisch bestuursadviseur en advocaat van de Gemeente Den Haag (J)
- Mr. M. Maas-Cooymans, advocaat Ploum Lodder Princen (M)
- Prof. mr. dr. A.J.C. de Moor – van Vugt, hoogleraar bestuursrecht Universiteit van Amsterdam
(Mo)
- Mr. R. de Rijck, landelijk coördinerend milieu-officier van justitie (R)
- Dr. E. van Schie, directeur handhavingsbeleid Inspectie Leefomgeving en Transport en plaatsvervangend inspecteur-generaal ministerie van Infrastructuur en Milieu (S)
- Mr. P. Verloop, advocaat-medewerker Ploum Lodder Princen (V)
- R. Willekens, commissaris van politie, programmamanager milieucriminaliteit (W)
De interviews zijn afgenomen met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst die als bijlage bij
dit onderzoek is opgenomen. Ook deze vragenlijst is in samenspraak met de begeleidingscommissie
opgesteld.
Eerste onderdeel van de vragenlijst is een vraag naar de werkzaamheden van de respondent
en diens expertise op het terrein van de punitieve handhaving en de Omgevingswet. Tweede onderdeel is een serie vragen betreffende bestuurlijke handhaving in zijn algemeenheid. Derde onderdeel
van de vragenlijst is een serie vragen betreffende strafrechtelijke handhaving in zijn algemeenheid.
Tot de vragen die in beide onderdelen gesteld zijn behoren vragen naar (volgens de respondent)
sterke en zwakke punten van bestuurlijke/strafrechtelijke handhaving, en vragen naar de opvattingen van de respondent over de rechtsgelijkheid en rechtsbescherming bij, alsmede de rechtvaardigheid en doortastendheid van bestuurlijke/strafrechtelijke handhaving. Vierde onderdeel was een
serie vragen over de verhouding tussen bestuursrecht en strafrecht. De eerste vraag was daarbij hoe
de verhouding tussen beide vormen van handhaving volgens de respondent het beste zou kunnen
worden vormgegeven. Gevraagd is verder (onder meer) of beide vormen van handhaving sterker op
elkaar dienen te worden afgestemd. Vijfde onderdeel was een aantal vragen over de bestuurlijke
boete. Zo is gevraagd of de bestuurlijke boete strafrechtelijke handhaving adequaat kan vervangen,
en zo ja in welke situaties. Ook is gevraagd of het criterium van de open of besloten context dan wel
het criterium van de aard en de ernst van de normschending bruikbaar is respectievelijk doorslaggevend dient te zijn bij de keuze tussen beide stelsels. Zesde onderdeel was een aantal vragen over de
punitieve handhaving van de Omgevingswet. Daarin keren en aantal eerder gestelde vragen terug,
toegespitst op de Omgevingswet. Verder is specifiek gevraagd of de respondenten een rol weggelegd
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zien voor de bestuurlijke strafbeschikking, en zo ja welke. Vergelijkbare vragen zijn gesteld voor de
bestuurlijke boete. Zevende en laatste onderdeel waren een aantal vragen over mogelijkheden om
de bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving meer te integreren.
De interviews zijn afgenomen door mr. dr. A.A. van Dijk. Het contact met de respondenten is
gelegd door middel van e-mailberichten waarin de respondenten met doel en strekking van de interviews op de hoogte werden gebracht, en waarin is aangegeven dat de teksten als onderdeel van het
onderzoek gepubliceerd zullen worden. Voorafgaand aan de interviews is de vragenlijst aan elk van
de respondenten toegezonden. Elk interview is op een geluidsband opgenomen. Vervolgens was de
wijze van verwerking als volgt. Van elke geluidsband is een verbatim uitwerking gemaakt door dhr. R.
Broekstra, student Nederlands recht. Deze verbatim uitwerkingen zijn nog eens gecontroleerd aan de
hand van de geluidsband door mr. M.E. Buwalda, onderzoeksassistent. Prof. mr. B.F Keulen heeft
vervolgens elke tekst nog eens doorgelezen en van spreektaal waar dat gewenst leek meer schrijftaal
gemaakt. Deze tekst is vervolgens aan de betreffende respondent gestuurd. Daarbij is bij elk van de
respondenten uitdrukkelijk aangegeven dat zij alle vrijheid hadden om in de tekst de wijzigingen door
te voeren die hen wenselijk voorkwamen. De respondenten hebben vervolgens een bewerkte tekst
teruggestuurd, die door prof. mr. B.F. Keulen nog eens op tekstuele onzorgvuldigheden is gecontroleerd. Deze tekst met redactionele suggesties is nogmaals aan de respondenten voorgelegd voor
akkoord.
Bij twee teksten is de wijze van verwerking enigszins afwijkend geweest. Dr. A.C. Berghuis
had aanvankelijk een schriftelijk antwoord op de voorgelegde vragen gemaakt. De tekst die aan hem
is toegestuurd betrof een compilatie van de schriftelijke antwoorden en de toelichting die hij daar in
het interview met mr. dr.A.A. van Dijk op had gegeven. Aan mr. R. de Rijck is de verbatim tekst ter
beschikking gesteld; mr. R. de Rijck heeft er zelf voor zorg gedragen dat op basis daarvan een tekst
gereed gemaakt is. De verdere verwerking van de door beide respondenten terug gestuurde teksten
was identiek aan die van de andere teksten.

3

Werkzaamheden en expertise

Uit de antwoorden op de inleidende vragen komt naar voren dat de respondenten een zeer verschillende achtergrond hebben. Acht van de elf respondenten zijn jurist, drie hebben een andere opleiding (B, S, W). Van de respondenten zijn er twee in de strafrechtspraak werkzaam (H en R) en één bij
de politie (W). Drie respondenten zijn bij lagere overheden werkzaam (A –provincie, G – waterschap,
J – gemeente). Twee respondenten zijn op respectievelijk het Ministerie van Veiligheid en Justitie en
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu met handhavingsbeleid belast (geweest): B en S. Eén respondent is binnen de wetenschap werkzaam op het terrein van het bestuursrecht (Mo). Twee respondenten ten slotte zijn als advocaat werkzaam, waarvan de ene meer op het terrein van het bestuursrecht (M) en de andere meer op het terrein van het strafrecht (V).
Ook de ervaring van de respondenten met punitieve handhaving in het algemeen en in relatie tot de onderwerpen die onder de Omgevingswet vallen varieert tegen deze achtergrond sterk.
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Interview mr. B. (Bauke) Algera
Werkzaamheden en expertise punitieve handhaving en de Omgevingswet
Wat is of zijn uw functie(s) en wat zijn uw dagelijkse werkzaamheden?
Ik heb in Groningen gestudeerd, eerst HTS chemische techniek en daarna rechten. Ik heb een minor
milieurecht en milieukunde gedaan. Ik heb altijd gewerkt als jurist in een technische omgeving. Eerst
een aantal jaren als vergunningverlener en daarna een aantal jaren als handhaver, bij de provincie
Noord-Brabant. Sinds wij de Omgevingsdienst hier hebben ben ik juridisch ‘manusje van alles’ binnen
het Omgevingsrecht. Dat is voor mij interessant omdat het er mij vooral om gaat het hele VTH-gebied
(Vergunningverlening, toezicht en handhaving) integraal te kunnen overzien en daar ook in te kunnen adviseren. Mijn specialisme is vooral vergunningverlening, toezicht en handhaving en dan vooral
voor de bedrijven waar de provincie altijd bevoegd gezag is geweest, dus dat is de procesindustrie en
afvalverwerking.
Zou u iets willen vertellen over uw expertise in verband met punitieve handhaving in het algemeen
en in relatie tot de onderwerpen die onder de Omgevingswet zullen vallen?
Ik heb zelf niet zoveel met punitieve handhaving gedaan, in die zin dat wij hier in de provincie ons
voor 90% richten op reparatoire handhaving. Punitieve handhaving is dan ‘bijvangst’. We hebben
lang gewerkt met een zevental BOA’s en die deden dan vooral ondersteuning van politie en justitie
en ook nog een aantal dingen waarvan we zelfstandig proces-verbaal opmaakten, maar dat was maar
heel beperkt. Het is wel zo dat ik lid ben geweest van de werkgroep die de bestuurlijke strafbeschikking heeft voorbereid. Daarbij ben ik heel uitdrukkelijk betrokken geweest bij heel veel discussies
over de samenhang tussen bestuursrecht en strafrecht, en vooral de mogelijkheden en onmogelijkheden om ook strafrechtelijke instrumenten toe te laten passen door het bestuur. Verder ben ik
gastdocent aan de Agrarische Hogeschool en daar geef ik handhavingsrecht, waar vooral een heel
zware strafrechtcomponent in zit. Als je les wil geven ben je dan ook verplicht om je heel sterk in die
strafrecht kant te verdiepen en dan ging het vooral om het onderscheid tussen een toezichthouder
en een opsporingsambtenaar, of het geval waarin iemand beide petten op heeft. Dan moet je heel
goed uitelkaar kunnen houden hoe je daarmee om moet gaan. Tenslotte hebben wij dan een aantal
grote zaken gehad waarbij door justitie ook is opgetreden, dat was soms samen met ons, soms los
van ons en soms haaks op ons. Daar ben ik ook bij betrokken geweest. Maar mijn specialisme is dus
voornamelijk de reparatoire handhaving, met een doorkijk naar de punitieve kant.

BESTUURLIJKE HANDHAVING
Hoe denkt U in zijn algemeenheid over bestuurlijke handhaving van ordeningswetgeving?
Wij werken heel veel met de last onder dwangsom en incidenteel met bestuursdwang. Het voordeel
van reparatoire acties is dat die heel sterk gericht zijn op het corrigeren van een fysieke situatie.
Wanneer iets niet klopt of niet kan, dan proberen we zodanige maatregelen te nemen dat de fysieke
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situatie, bijvoorbeeld de milieusituatie, weer op orde komt. We zijn daarbij echt niet altijd afhankelijk
van de overtreder. We hebben ook situaties gehad waarin we gewoon zeggen ‘dan doen we het zelf’,
en dan hebben we daarna nog wel eens discussie over kostenverhaal in dit soort zaken. Wij zijn hier
voor het milieu, dus dan is het corrigeren van een fysieke situatie door middel van reparatoire acties
voor ons van belang. Een zwak punt is dat als wij iets willen doen er heel veel mogelijkheden zijn voor
rechtsbescherming. Wij vinden dat wel een beetje teveel van het goede tegenwoordig, waardoor er
allerlei vertragingen kunnen optreden. Dat wil soms nog weleens een negatieve invloed hebben op
de effectiviteit van ons handelen. Dat is duidelijk een minpunt.
Dus zelfs binnen de bestuurlijke handhaving, wat toch bekend staat als een efficiënt instrument,
zijn er tegenwoordig zoveel tendensen naar rechtsbescherming dat het voor u lastig wordt om uw
werk goed te doen?
Ja, als we de last onder dwangsom nemen: dan bestaat er de mogelijkheid van bezwaar, beroep bij
de rechtbank, hoger beroep bij de Raad van State, en dan nog een schorsing en een rechter die geneigd is om al vrij snel te schorsen als er mogelijk uitzicht is op legalisatie. Waarbij het dan heel lang
kan duren voordat een actie is afgerond. Als het echt erg is dan kunnen we zelf met bestuursdwang
van alles doen, maar wanneer iets minder acuut is, en je werkt met een last onder dwangsom dan
moet je toch wel een aantal keren naar de rechter. Dan duurt het heel lang voor dingen afgerond
zijn. En dat is nog los van als je een dwangsom wilt invorderen, want dan begint het hele circus weer
opnieuw. Daarna kan er nog een executiegeschil worden aangespannen en dan ben je soms jaren
bezig. Niet zo lang geleden heeft professor Michiels onderzoek gedaan samen met de Vlamingen
naar de effectiviteit van het instrument last onder dwangsom, waarbij ook werd gesteld dat het op
zichzelf een heel aardig instrument is aangezien je een ander dwingt fysiek te doen wat je vroeger
zelf deed. En met bestuursdwang loop je tegen allerlei grenzen en restricties aan, en dat heb je met
een dwangsom niet. Maar het is nu, na de Vierde Tranche en de inwerkingtreding van de Wabo, wel
heel erg stroperig geworden. Waarbij ook uit de jurisprudentie blijkt dat als er enig zicht op legalisatie is, je eigenlijk al niet handhavend mag optreden. Kort voor de zitting wordt dan heel vaak min of
meer uitzicht op legalisatie geboden omdat er toch een aanvraag is ingediend en dan zegt de rechter
‘dan wachten we wel even’, en vervolgens staat de trein dan weer stil. Het is dus een mooi instrument, de last onder dwangsom, maar in de uitvoering is het vaak te stroperig en het duurt te lang. De
kosten voor ons zijn ook vaak hoog. Iedereen denkt ‘nou de provincie vangt toch die dwangsom’,
maar meestal zijn wij een veelvoud kwijt aan de kosten voor adviseurs dan wat we daadwerkelijk
binnenhalen aan die dwangsom.
Voor wat betreft de bestuursdwang hebben we dan ook gezegd dat we dat zelf gaan doen.
Maar dan loop je wel tegen allerlei restricties aan. Als wij zeggen ‘u bent bezig met een agrarisch
bedrijf’, in Brabant speelt toch voor een groot deel de agrarische problematiek, dan is de gemeente
voor een groot deel verantwoordelijk, maar de provincie heeft ook een grote verantwoordelijkheid
voor de handhaving van de Natuurbeschermingswet. Als we daar willen handhaven moet je met dieren gaan slepen en dat soort dingen. Dan loop je tegen allerlei beperkingen aan dus dat kan je gewoon niet doen.
Is dat laatste een nadeel van bestuurlijke handhaving of is dat gewoon überhaupt lastig?
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Het is überhaupt lastig. Vroeger ging het vooral om gevallen waarin iets werd afgebroken of waarbij
ergens een ketting voor werd gehangen, maar tegenwoordig zijn het ingewikkelde bedrijfsprocessen
waarbij ik moet ingrijpen en waarbij allerlei restricties gelden. Je moet dan uitkijken dat je dan zelf
geen overtredingen pleegt bij het uitvoeren van bestuursdwang. Of dat je ongewild schade veroorzaakt voor degene die de inrichting exploiteert en dat je die rekening weer gepresenteerd krijgt. Bestuursdwang is dus niet zo van ‘we komen even en we hangen er een ketting voor, of we slopen een
paar muurtjes’, het is zeer complex. Als de nood echt aan de man is, of we hebben een situatie waarin er onomkeerbare grote milieuschade dreigt, dan moet je wel wat. Als je dan niets doet heb je ook
een groot probleem.
a.

Wat zijn volgens U de sterke punten van bestuurlijke handhaving?

Zie het antwoord onder vraag 1.
b.

Wat zijn volgens U de zwakke punten van bestuurlijke handhaving?

Zie het antwoord onder vraag 1.
Aandachtspunten
1.1

Ziet u de directe democratische legitimatie van bestuurlijk optreden door gemeenten, provincies en waterschappen als een sterk punt?

Ja. We hebben hier de Provinciale Staten, die vooral na de invoering van het dualisme eigenlijk veel
proactiever is geworden als het gaat over meedenken over concrete handhavingszaken. Het is ook
veel vaker zo dat de commissies uit de Staten daarover worden geïnformeerd en dat er ook kan worden aangegeven hoe er vanuit de volksvertegenwoordiging wordt gedacht, of achteraf in het kader
van een soort evaluatie, of het nu wel of niet goed is gedaan. Ik vind dat een positieve ontwikkeling.
Vroeger was dat niet zo, toen stond handhaving ver van het bestuur en helemaal ver van de volksvertegenwoordiging. Maar nu is dat veel dichterbij gekomen. Dat betekent voor de handhaver dat hij
heel goed rekening moet houden met wat de wens van de volksvertegenwoordiging en het bestuur
is, en dat hij niet kan denken ‘ik heb mandaat en ik mag het zelf uitmaken’. Al in een heel vroeg stadium moet je terugkoppelen met de volksvertegenwoordiging. Het nadeel dat wij daar weleens van
ondervinden is dat de volksvertegenwoordiging nog weleens heel fel wil reageren, bijvoorbeeld op
krantenberichten, waarin een bepaalde sfeer wordt geschapen over een overtreding. Terwijl wij dan
zeggen dat er vanuit de rationaliteit niet zoveel aan de hand is. Dat betekent dus dat de prioritering
die je hebt, verschuift. Vooral bij incidenten zien we dat heel sterk de laatste jaren.
U schetst ook de positieve kanten, aangezien het bestuur er tegenwoordig veel dichter op zit. Kunt
u misschien een voorbeeld geven van een geval waarin je ziet dat er nu direct contact is over een
bepaalde situatie?
Toen ik bij de provincie kwam, was het bestuur ver weg. Je had een ambtelijke uitvoeringsdienst en
wat dat betreft is het niet nieuw wat er de laatste jaren bedacht is. Jouw wereld hield ongeveer op
bij de directeur van die dienst, dat was dan de Provinciale Waterstaat. Dat was eigenlijk een heel
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aparte organisatie, een adviseur van GS, en het ging voornamelijk om de juridisch-technische zaak.
Nu is het zo dat er elke week een ‘beleidsoverleg VTH’ plaatsvindt, waarbij alle zaken die spelen worden gecommuniceerd met de gedeputeerde die gaat over de bestuurlijke handhaving. Elke week is er
een zakenlijst, en meestal zijn er afspraken gemaakt over hoe we het aan gaan pakken, maar soms is
er een gedeputeerde die heel duidelijk meedenkt en ook instructies geeft over hoe dingen moeten
worden aangepakt. Ook vanuit de publiciteit is het de laatste jaren zo dat handhaving veel eerder in
de krant komt. Een gedeputeerde wordt veel eerder benaderd door een journalist over hoe het zit.
Hij moet dan sowieso op de hoogte zijn van wat er allemaal speelt. En het antwoord van ‘ja, daar
hebben wij een technische en uitvoerende dienst voor’ is niet toereikend. Bijzondere complexiteit is
dat we nu de Omgevingsdiensten hebben. Het idee daarvan was dat het min of meer zelfstandige
professionele organisaties zijn, maar we zien nu een tegengestelde ontwikkeling. De diensten lopen
helemaal aan de leiband van de provincie. Alle zaken met mogelijke impact moeten van tevoren
worden kortgesloten met het bestuur en soms moeten ook nog de Staten betrokken worden. Tijdens
de rit is het zo dat bepaalde zaken elke week weer terugkomen op de genoemde zakenlijst. Soms is
er een discussie over het mandaat, en je zou eigenlijk moeten zeggen dat een groot deel van het
werk onder mandaat kan worden afgedaan en dat echt die dingen waarvan we zeggen ‘nou dat gaat
ergens over’, dat die weer terugkomen. Maar dan denken wij vanuit milieurisico’s van overtredingen,
maar een bestuurder denkt vanuit de politieke risico’s. We hebben nu bijvoorbeeld een discussie
over een composteerbedrijf, dat ligt in een omgeving waarin heel veel politiek tumult is, en we hebben een gedeputeerde die van de SP is, die wordt heel fel aangesproken door zijn partijgenoten dat
hij iets moet doen. Terwijl de daadwerkelijke milieu-impact maar zeer beperkt is. Daardoor wordt er
veel aandacht besteed aan zaken die niet zo heel erg belangrijk zijn vanuit de milieurisico’s. Dat betekent dat andere dingen blijven liggen, dat is dan wel een extra handicap.
1.2

Hoe denkt U over bestuurlijke handhaving op het punt van
- Consequent optreden (rechtsgelijkheid)?
- Rechtvaardig optreden?
- Doortastend optreden?
- Rechtsbescherming?

We hebben ook toezichtsprogramma’s waarbij we dus al die bedrijven regelmatig langsgaan en
waarbij ook sprake is van een handhavingsstrategie, wat betekent dat we op dezelfde manier een
overtreding benaderen. Dat gaat wel aardig, maar er bestaan wel problemen met betrekking tot de
Natuurbeschermingswet. In Brabant zijn er heel veel agrarische bedrijven, 11.000 boerderijen, maar
er zijn ook heel veel Natura-2000 gebieden. Dat bijt elkaar natuurlijk, en als er dus gekeken wordt
naar Natuurbeschermingswet 1998 en de bijbehorende jurisprudentie, wat is gebaseerd op de onderliggende Europese richtlijn, dan blijkt dat die strenge eisen stellen aan de amoniakdepositie van
agrarische bedrijven in natuurgebieden. De jurisprudentie heeft terugwerkende kracht, wat betekent
dat heel veel bedrijven alsnog een Natuurbeschermingswet-vergunning moeten hebben. Die bedrijven hebben die vergunning niet en kunnen die ook niet krijgen. Er is ook geen uitzicht op legalisatie,
maar er wordt ook niet handhavend opgetreden.
En hoe verhoudt dit zich tot de vraag of er sprake is van consequent optreden en rechtsgelijkheid?
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Wanneer je het hebt over rechtsgelijkheid, dan zeg je eigenlijk dat het optreden consequent moet.
Vanuit de handhaving wordt dan gezegd ‘u voldoet niet aan de regels, dus wij treden tegen u op’. Dat
gebeurt dus wel op grond van de Wabo en de Wet milieubeheer, en een aantal andere wetten waarvoor wij aan de lat zijn. Maar dat gebeurt niet bij de Natuurbeschermingswet.
En waarom is dat zo?
Dat is omdat het bestuur hier meer belangen moet afwegen. Het is hier geen handhavingsorganisatie, maar het is een integraal bestuur, waarbij agrarische bedrijven een belangrijke pijler zijn van de
Brabantse economie. Vooral via het CDA heeft de agrarische sector een belangrijke stem gehad in
het bestuur en de volksvertegenwoordiging. Dan zie je als er hier en daar wat incidenten zijn, dan
doet het bestuur nog wel wat, maar wanneer het een situatie is waarin eigenlijk veel breder moet
worden opgetreden, dan gooit men de handdoek in de ring. Terwijl dat eigenlijk wel gek is.
Dus over het algemeen wordt er consequent opgetreden, maar er zijn, met name in Brabant, bepaalde gebieden waarbij het toch lastig is om consequent op te treden?
Ja, dat is het.
Op het punt van rechtvaardig optreden speelt dan de discussie wat hier rechtvaardig is. Ik vind de
handhaving zoals wij die kennen over het algemeen mild. Als je het vergelijkt met strafrechtelijk optreden dan wordt daar al gauw voor een paar honderd euro bekeurd, waarbij de politie zelf ook zegt
dat het helemaal nergens om gaat. Ik vind dat het strafrechtelijk optreden bij kleine feiten soms onrechtvaardig is en slechts tot doel heeft de rijkskas te spekken. In Brabant zeggen wij dat het allemaal
mild en lief is: mensen worden een aantal keren gewaarschuwd voordat er iets gebeurt, en ook eist
de jurisprudentie een aantal ‘voorstappen’ voordat je echt mag optreden als het geen acute situatie
is. Onrechtvaardig zal het dus zeker niet zijn. En als een bedrijf echt door ons wordt aangepakt met
bestuursdwang of een dwangsom, dan hebben ze toch wel wat op hun kerfstok en dan hebben ze
alle kans gehad om zelf te corrigeren.
Met betrekking tot het punt van doortastend optreden hebben we nu de professionalisering vanaf
2002 tot 2005, en dan is het inderdaad meer doorpakken. Dat is ook vastgelegd, ook in de relatie met
de gedeputeerde. In het verleden hebben we nog wel eens gehad dat wanneer de gemeente de
overtreder was, dat die dan zei: ‘ja, als wij ons hier ook aan de regels moeten gaan houden, dan
houdt het hier op’. Dan zie je dat wij dan zeggen: ‘niets mee te maken, een gemeente is voor ons ook
een overtreder en u bent hier aan het saneren zonder melding of saneringsplan en wij treden tegen u
op’. Dus dat het bestuur de rem erop gooit, dat is die doortastendheid. Er zijn nu, en ook de laatste
jaren, afspraken gemaakt met het bestuur dat er communicatie plaatsvindt wanneer zij met een gemeente te maken hebben, maar dat het van tevoren wel duidelijk is dat er sprake is van ‘gelijke
monniken, gelijke kappen, en wij gaan gewoon door’. Daarbij vinden ook allerlei bestuurlijke gesprekken plaats over mogelijke oplossingen om eruit te komen. Die gesprekken vinden ook plaats
met overtreders buiten de formele lijn. Het doorpakken hebben we ook gehad met de inning van
dwangsommen. Een bedrijf zegt dan ‘oke, ik heb er achteraf alsnog aan voldaan en alle termijnen
waren verlopen, en ik heb die dwangsom verbeurd, maar kan ik die dwangsom dan niet beter in milieumaatregelen investeren’. Een gemeente komt vaak al ogen en geld tekort en er moeten allerlei
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milieuvoorzieningen worden getroffen en dan moeten ze ook nog een ton betalen aan de provincie.
Vooral bij gemeenten gebeurde het bij de inning van dwangsommen dus nogal eens dat er water bij
de wijn werd gedaan. Voor de vraag naar de effectiviteit van de dwangsom is het wel van belang of je
daadwerkelijk gaat innen: weet men van ‘hee, als ik dat niet doe binnen die termijn, dan gaat mij dat
daadwerkelijk geld kosten’. Zodra men weet dat er dan een goed gesprek volgt met de gedeputeerde
en de dwangsom vervolgens niet wordt geïncasseerd, dan is dat instrument veel minder effectief.
Het gaat om de effectiviteit van de instrumenten, en dat je laat zien dat je ook doorpakt. Dat is wel
beter geworden, maar er valt nog wel verbetering te behalen. Er moet nu echt sprake zijn van acute
overmacht willen we een dwangsom niet gaan innen. In alle andere situaties moet er gewoon worden betaald, ook al is inmiddels de fysieke situatie gecorrigeerd.
De rechtsbescherming is een meertrapsraket, zowel als het gaat over de toetsing door de rechter van
het besluit waarin een reparatoire actie wordt vastgelegd, als in bezwaar. Ook daar is het al vrij uitvoerig behandeld door een externe commissie en dan kom je ook nog bij de rechter een aantal keren. En ook wanneer het geld moet worden binnengehaald. Het is nogal uitgebreid en het gaat heel
lang duren. Wij proberen tegenwoordig in de bezwarenfase, of eigenlijk al tijdens het primaire proces, als dat zinvol is met mediation te werken. Om juist dat hele lange rechtsbeschermingstraject in
te korten. Het is belangrijk voor alle partijen dat we niet drie of vier jaar voor de rechter bezig zijn.
U gaf bij een eerdere vraag al aan dat die rechtsbescherming misschien ook gezien kan worden als
een zwak punt bij bestuurlijke handhaving. Vanuit het perspectief van de persoon bij wie gehandhaafd wordt zit het met de rechtsbescherming wel goed, maar vanuit uw perspectief is het soms
teveel van het goede, waardoor ook geprobeerd wordt met mediation te voorkomen dat er een
lang traject volgt?
Vaak is er sprake van een situatie waar de directe omgeving ook last van heeft. Dan is er een derde
partij in het spel, die daarbij ook uitdrukkelijk wordt betrokken. Bij de rechtsbescherming worden er
sluwe advocaten ingehuurd. Vooral de bedrijven die regelmatig in de fout gaan hebben daar zoveel
economisch voordeel bij dat zij zo’n advocaat ook wel kunnen betalen. Die halen vervolgens allerlei
grappen en grollen uit, door het gebruik en misbruik van procesrecht, waardoor er voortdurend vertraging optreedt. Zelf vinden wij hier dat de rechtsbescherming te ver doorgeschoten is. Dan hoeft
het niet eens zo te zijn dat het alleen gaat om het aantal keren dat je naar de rechter toe kan, maar
ook de jurisprudentie die weleens mild kan zijn. Daarbij speelt het uitzicht op legalisatie ook een rol.
Dat vind ik zelf heel vreemd: je handelt zonder vergunning, en dan is het niet relevant of je die vergunning wel of niet kan krijgen, aangezien je op dit moment gewoon fout zit. Met die jurisprudentie
ben ik dus ook niet zo gelukkig, omdat het scheve verhoudingen oplevert ten opzichte van mensen
die zich wel aan de regels houden. Er is sprake van een overtreding, en dat moet onmiddellijk consequenties hebben: hetzij bestuursrechtelijk, hetzij strafrechtelijk. Slecht gedrag moet niet worden
beloond. Met deze jurisprudentie doe je dat in feite wel.
1.3

Houdt het bestuur bij bestuurlijke handhaving adequaat (niet te veel, niet te weinig) rekening met belangen en klachten van betrokken burgers?

Wij hebben hier een milieuklachtentelefoon waar klachten kunnen worden ingediend. Die dienst is
dag en nacht bereikbaar door middel van een piketdienst voor acute situaties. De milieuklachtentele194
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foon communiceert met de instanties die erover gaan, en dat kunnen wij ook zelf zijn, of de gemeente of een waterschap. Er volgt altijd een antwoord. In het verleden kregen we natuurlijk ook klachten
over de slechte bereikbaarheid en het ‘dan moet u niet bij ons zijn’. Soms volgt er ook een verwijzing
naar een interne entiteit die de klacht verder afhandelt.
Het bestuur houdt dus adequaat rekening met belangen van betrokken burgers?
Ja, iedereen kan zijn zegje doen. Alhoewel er natuurlijk altijd ‘beroepsklagers’ zijn, mensen die niet
een reëel probleem hebben, of wel een reëel probleem hebben maar dat in een andere sfeer ligt. Bij
milieu zie je toch vaak dat er in de relationele sfeer het een en ander is misgegaan. Dan wordt er veel
eerder gebeld door de buurman dan dat je daar samen over praat. Het kan ook zo zijn dat de buren
veel overlast veroorzaken maar dat de verhoudingen zo goed zijn dat dat wordt geaccepteerd. Wanneer er mensen zijn die nooit klagen, dan wordt er wel goed naar gekeken of er dan misschien inderdaad iets aan de hand is. Wanneer in een beperkte tijdspanne uit een bepaald gebied een reeks
klachten binnenkomt dan is er eerder een reden om er iemand op af te sturen dan wanneer er één
iemand is die altijd belt en ook de enige is in de hele straat.
1.4

Vindt U dat het bestuur reparatoire doelstellingen van handhaving adequaat behartigt (met
de last onder dwangsom/bestuursdwang)? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Wij werken nu met programmatisch handhaven, waarbij we dus van tevoren een probleemanalyse
hebben gemaakt en prioriteiten en doelstellingen hebben geformuleerd waar uitvoeringsprogramma’s aan zijn gekoppeld. Daarna evalueren wij of de doelstellingen zijn bereikt. De laatste tien jaar is,
ook omdat het landelijk zo wordt geëist door een AMvB waar dat in is vastgelegd en ook in de Omgevingswet komen die eisen weer terug, de programmatische aanpak van handhaving en toezicht aan
de hand van concrete prioriteiten en doelstellingen ingevoerd. Ik vind het zelf wel een aanmerkelijke
verbetering, ik vind dat wel adequaat. Vroeger was het zo dat je een aantal toezichthoudende diensten had en een budget en dan was het een beetje afhankelijk van persoonlijke appreciaties waar je
achteraan gaat. Het risico was dat op bepaalde deelgebieden heel intensief toezicht werd gehouden
en gehandhaafd en dat op andere gebieden niet werd gekeken. Dat is nu aanmerkelijk verbeterd. Dat
moet ook wel, niet alleen omdat het landelijk wordt geëist, maar ook omdat de budgetten niet meer
zo zijn als vroeger. Je hebt maar één budget en daarbinnen moet je bekijken hoe dat kan worden
aanbesteed op een manier waarop het effect zo groot mogelijk is. Bij de Omgevingsdiensten is dat
effect nog veel groter geworden. Daar draait zo’n beetje alles om geld, en alles wordt op geld gewaardeerd.
Maar ondanks het gebrek aan geld is het nog wel mogelijk om die reparatoire doelstellingen adequaat te behartigen? Of blijft er misschien teveel liggen door gebrek aan geld?
Nee, wij vinden wel dat de budgetten voor de handhaving voldoende zijn. Er wordt dit jaar 26 miljoen aan de Omgevingsdiensten besteed voor VTH-taken. Daarbij hebben wij de indruk dat dit toereikend moet zijn, als je het efficiënt doet. Vooral bij de gemeenten zijn de budgettaire ruimtes vaak
veel kleiner. Wij denken dat de problemen vooral daar liggen, en er eenvoudigweg binnen de gemeentebegroting geen ruimte is om de taken goed te kunnen uitvoeren. Zij staan financieel vaak
meer met de rug tegen de muur dan provincies.
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1.5

Ziet u de punitieve handhaving via bestuurlijke boetes als een sterk punt van bestuurlijke
handhaving? Zo ja, waarom, zo nee, waarom niet?

Binnen onze ‘instrumentkoffer’ hebben wij nog niet de beschikking over de bestuurlijke boete, behalve dan voor de Wet luchtvaart, maar dat is maar een heel klein deel van ons takenpakket. De situatie is nu zo dat er sprake is van milde handhaving. Als we het vergelijken met de ontwikkelingen in
de strafrechtelijke sfeer in de afgelopen decennia in Nederland: vroeger kwam oom agent je waarschuwen en tegenwoordig krijg je onmiddellijk een prent thuis, vaak zonder dat er menselijk handelen bij betrokken is geweest. Dat is vrij stringent. Dat is ook een beetje te ver doorgeschoten, in mijn
optiek. Als je dat vergelijkt met de vriendelijkheid waarmee wij onze bedrijven vaak bejegenen en
vaak ook nog als adviseur voor ze optreden en zeggen ‘als u het nou zo doet…’, dan denk ik: dat kan
wel wat strakker. We moeten niet eindeloos met een dwangsom aan de gang blijven maar ook gewoon zeggen ‘u zit fout’. En misschien is het allang gecorrigeerd, maar het was fout en er volgt een
boete van een paar duizend euro. Daarbij kunnen we kijken naar wat de arbeidsinspectie doet en
wat de NVWA doet, die heeft een aparte unit voor de bestuurlijke boete en dan is het gewoon betalen.
Ziet u die bestuurlijke boete als een sterk punt van bestuurlijke handhaving?
Voor een groot aantal overtredingen is het denk ik wel een sterk punt. Wij hebben alleen te maken
met de bestuurlijke strafbeschikking, maar zouden wij de bestuurlijke boete wel hebben, dan zou dat
wel een sterk punt zijn.
1.6

Hoe denkt U over de toepassing van de bestuurlijke boete door het bestuur (adequaat, te
weinig, te vaak)?

Dat is lastig te beantwoorden omdat wij eigenlijk niets met de bestuurlijke boete mogen doen. Vanuit het bestuur hier valt daar weinig over te zeggen.
Vanuit strikt juridisch perspectief bezien kan u niets over de vraag zeggen omdat u de bestuurlijke
boete niet mag toepassen, maar als we de vraag bekijken vanuit een wenselijkheidsperspectief,
zou u dan wel graag de beschikking over dit instrument willen hebben?
Ja, ook bij de introductie van de bestuurlijke strafbeschikking heeft het bestuur heel duidelijk uitgesproken dat het maar eens afgelopen moet zijn met die vriendelijkheid. Er moet meer sprake zijn van
lik-op-stuk, met duidelijke precedentwerking. Ook hier draait de wind en moeten we dus op een andere manier met overtreders omgaan.
1.7

Hoe denkt U over de proportionaliteit van bestuurlijke boetes (eventueel per rechtsgebied)?

Dat is voor ons dus niet aan de orde. De boetes binnen de bestuurlijke strafbeschikking zijn voor de
meeste grote bedrijven een lachertje. Die bedragen zijn voor hen zo laag. Voor de burger is het in die
gevallen wel veel geld. Maar voor een groot bedrijf is een boete van een paar duizend euro niet echt
een groot probleem.
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STRAFRECHTELIJKE HANDHAVING
2.

Hoe denkt U in zijn algemeenheid over strafrechtelijke handhaving van ordeningswetgeving?

We zien dat wanneer een bedrijf strafrechtelijk wordt aangepakt, dat een bedrijf toch veel eerder
geneigd is om zich achter de oren te krabben van ‘oei, nu moet ik toch wel wat braver worden’. We
zien ook dat voor grote bedrijven de impact van eventuele publiciteit door strafrechtelijke handhaving enorm is. Ze zijn echt sterk op hun imago gericht. Wanneer er door een officier van justitie
wordt opgetreden geeft dat tumult en worden mensen soms op staande voet ontslagen. Als dat
naast de dwangsom loopt, en het zijn vaak de grootste bedrijven die niet de braafste zijn, dan zien
we dat de impact van strafrechtelijke handhaving dus groter is dan bestuurlijke handhaving.
We zien wel dat er bij strafrechtelijke handhaving zeer hoge eisen worden gesteld aan het
bewijs. Er bestaat geen meewerkplicht zoals bij de toezichthouder waardoor het bedrijf dan zegt: ‘we
hebben niets te verklaren’. Wanneer het gaat om een kippenhok dat illegaal is gebouwd dan lukt het
nog wel, maar als het gaat om een meer complex bedrijf, zoals bijvoorbeeld een groot afvalverwerkingsbedrijf, waar heel veel stromen binnenkomen en veel verschillende dingen verwerkt worden, zie
dan het bewijs maar te leveren. Dat is een heilloze weg gebleken en een goede advocaat kan dan al
gauw gaten schieten in de bewijsvoering. Wij beschikken wel over een professionele meetploeg die
gecertificeerd en geaccrediteerd is, maar die heeft hooguit een aanvullende bewijspositie binnen het
strafrecht. De meetrapporten die heilig zijn voor de bestuursrechter, daarvan zegt de strafrechter dat
de medewerkers van de meetploeg geen opsporingsambtenaar zijn, en dat het mooi is dat dat gebeurd is maar in de bewijsvoering bij de complexe bedrijven heb je strafrechtelijk toch meer nodig.
Dat kost geweldig veel energie. De bewijsvoering bij de bestuurlijke handhaving is tot nu toe nog wel
te doen. Bepaalde informatie kan dan ook worden geëist van het bedrijf, waaruit blijkt of ze wel of
niet in overtreding zijn. In het strafrecht loop je dan al snel tegen het verbod op zelfincriminatie aan.
Enerzijds zijn bedrijven soms dus niet bang genoeg voor bestuursrechtelijke handhaving waar ze
dat wel zijn voor strafrechtelijke handhaving, maar in het geval van strafrechtelijke handhaving
loopt de effectiviteit, door problemen met betrekking tot de bewijsvoering, soms ook gevaar?
Ja, we hebben een groot afvalverwerkingsbedrijf gehad dat we, in samenwerking met de politie,
strafrechtelijk behoorlijk hebben willen aanpakken. Dat is eigenlijk op niets uitgelopen. Het bedrijf
was als de dood voor imago-schade, want het kan niet zo zijn dat een leverancier die afval brengt
naar een bedrijf dat zelf op de zwarte lijst staat, er op wordt aangesproken dat het niet in orde is. Het
bedrijf heeft 700.000 euro uitgegeven aan advocaten om alles van tafel te vegen. Alle mogelijkheden
binnen het strafproces zijn gebruikt, en dan blijven er een paar administratieve dingetjes over. Dat is
voor ons wel een les geweest. Achteraf is de relatie met dat bedrijf aanmerkelijk verbeterd, door niet
de strafrechtelijke pet op te zetten maar door van tevoren te gaan praten over de milieurisico’s en de
kansen op overtredingen. Er is een risicomatrix opgesteld en het bedrijf heeft een eigen systeem
ontwikkeld waarbij ze intern toezicht houden en dingen intern zelf corrigeren. Bij een bedrijf werkt
het vaak zo dat ook de directie niet weet wat alle medewerkers doen. Er bestaat nu een nieuwe methodiek van systeemgericht toezicht houden. Dat is tot op dit moment redelijk effectief bij dat bedrijf. Ook de officier van justitie heeft gezegd dat als het zo gaat, en er voldoende waarborgen bestaan, dan houdt hij zich ook wat op afstand.
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a.

Wat zijn volgens U de sterke punten van strafrechtelijke handhaving?

Zie het antwoord op vraag 1.
b.

Wat zijn volgens U de zwakke punten van strafrechtelijke handhaving?

Zie het antwoord op vraag 1.
Aandachtspunten
2.1

Ziet U de relatief onafhankelijke positie van het Openbaar Ministerie als een sterk punt van
strafrechtelijke handhaving?

Het Openbaar Ministerie is relatief onafhankelijk. Hier hebben wij met het bestuur de discussie gehad dat wanneer er bijvoorbeeld een gemeente in het geding is, of machtige branches zoals de boeren en de industrie, er altijd meer belangen tegen elkaar moeten worden afgewogen. Het kost daardoor meer moeite om hard door te pakken. Er bestaat een veel bredere relatie met die branches en
die bedrijven. Het Openbaar Ministerie heeft dat niet op die manier, en beoordeelt of er sprake is
van een strafbaar feit en pakt dan door. Dat leidt soms wel eens tot fricties tussen het bestuur en het
Openbaar Ministerie. Als het bestuur zegt dat het moeite heeft om door te pakken, en de officier van
justitie die is daarover geïnformeerd, dan kan hij zeggen: ‘jullie doen niets, maar ik dus wel’. Dat
wordt door een gemeente of bedrijf dan wel verweten van ‘he, je zegt wij gaan niets doen of we
lossen het op een andere manier op, en dan staat de officier van justitie op de stoep, die door jullie is
getipt’. Dat heeft wel tot tumult geleid. Er is daarom regelmatig overleg, ook met het Functioneel
Parket, over de vraag hoe we daarmee omgaan. Een officier van justitie heeft daarbij wel een eigen
verantwoordelijkheid, en dat wordt ook van tevoren gecommuniceerd met de overtreder, maar de
bedoeling is dat het bestuur niet onaangenaam wordt verrast met een plotselinge actie van de zijde
van justitie.
2.2

Ziet U het als een zwak punt van het strafrecht dat de hoogte van opgelegde boetes niet
rechtstreeks te beïnvloeden is door andere bestuursorganen dan het Openbaar Ministerie?

Ik kan me wel voorstellen dat de hoogte van de boete centraal wordt vastgelegd en niet afhankelijk is
van individuele appreciaties. Het is wel een nadeel dat het bij een overtreding soms nergens over
gaat, maar dat er dan toch een vrij hoge boete moet worden opgelegd, of andersom. Het zou wel
aardig zijn als het bestuur daar meer bij betrokken is en dat het samen met het Openbaar Ministerie
kan worden vastgesteld. Dat er dan wordt uitgelegd dat de boete die opgelegd moet worden een
bepaalde hoogte heeft, maar dat men aangeeft dat ze, gelet op de specifieke situatie, hoger of lager
moeten kunnen gaan zitten. Met de bestuurlijke strafbeschikking was het zo dat een aparte commissie is ingesteld die bepaalt welke feiten er onder vallen en wat de tarieven zijn. Dat wordt gewoon
gedropt, terwijl het aardig zou zijn wanneer daar over gecommuniceerd wordt. Het Openbaar Ministerie neemt dan wel de eindbeslissing, maar het bestuur kan dan als adviseur optreden.
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2.3

Hoe denkt U over strafrechtelijke handhaving op het punt van
- Consequent optreden (rechtsgelijkheid)?
- Rechtvaardig optreden?
- Doortastend optreden?
- Rechtsbescherming?

Voor wat betreft het consequent optreden kijk ik weer naar de ervaring die we hier hebben met de
bestuurlijke strafbeschikking. Bepaalde overtredingen daar mag een bestuurlijke strafbeschikking
voor worden uitgeschreven, en dat gebeurt dan ook. Andere overtredingen zijn niet opgenomen op
de feitenlijst, en dan beschikken we niet over dat instrument. Vaak gebeurt er dan niets met zo’n feit.
De politie heeft in zo’n geval geen tijd of het heeft geen prioriteit of er is geen sprake van de vereiste
deskundigheid. Dan komt er bijvoorbeeld ergens een BOA die vijf overtredingen constateert, waarvan voor één een bestuurlijke strafbeschikking kan worden uitgeschreven maar voor de anderen is hij
dan niet bevoegd. Die feiten lopen dan gewoon door. Wanneer je dus een overtreding pleegt die een
gedraging oplevert die kan worden gekwalificeerd als een overtreding dat op het lijstje staat, dan ben
je de haas. Maar doe je materieel ongeveer hetzelfde, maar heeft dat net niet die kwalificatie, dan ga
je vrijuit. In die zin ontstaat er een soort rechtsongelijkheid. Wij zijn er daarom voor dat de lijst zo
lang mogelijk is, maar voor de bestuurlijke strafbeschikking zijn het maar enkele tientallen. Uit een
inventarisatie blijkt dan dat er bijvoorbeeld honderd overtredingen mogelijk zijn, waarvan dus maar
een heel klein deel op de feitenlijst van de bestuurlijke strafbeschikking terecht is gekomen.
Uit een eerder interview heb ik begrepen dat wat er op de feitenlijst wordt geplaatst, afhangt van
de hoeveelheid te verwachten overtredingen en als niet te verwachten is dat meer dan vijftig overtredingen per jaar plaatsvinden, dan wordt het niet op die feitenlijst geplaatst?
In die werkgroep met betrekking tot de bestuurlijke strafbeschikking hebben we gesproken over de
juridische complicatie omdat iets heel scherp moet worden omschreven. Er moet een scherpe delictsomschrijving zijn, waar meteen al alles in zit. Dat heeft te maken met het automatiseringsproces.
Maar daardoor vallen er dan al feiten af. Voor het overige hebben we gezegd dat er dan misschien
nog een paar honderd overtredingen overblijven die we regelmatig tegenkomen. Nu zien we dat er
van die wensen maar een klein deel is gehonoreerd. Wanneer we naar die feitenlijst kijken, kunnen
we ons van een aantal dingen niet voorstellen dat dat regelmatig voorkomt. Dat is een van de redenen waarom het instrument heel weinig wordt toegepast.
Voor wat betreft de strafrechtelijke handhaving op het punt van rechtvaardig optreden, is onze lijn
altijd geweest dat wanneer iemand strafrechtelijk wordt aangesproken dat er dan echt wel iets aan
de hand is. Dat geldt zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk. We gaan niet op elke slak zout leggen. Ik heb niet het idee dat wij onrechtvaardig zijn wanneer er wordt gekozen voor strafrechtelijk
optreden.
Van doortastend optreden is tegenwoordig wel sprake. Wanneer een overtreding wordt geconstateerd wordt het opgepakt en ook doorgezet. Daarbij wordt de strafbeschikking uitstekend gefaciliteerd door het CJIB en de bijbehorende ICT-systemen. Daardoor zijn de administratieve lasten aanmerkelijk verlaagd en daarmee is ook de drempel om echt door te pakken een stuk lager. Een traditi-
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oneel proces-verbaal kost ons gauw twintig uren en dat is nu met 80% gereduceerd. Voor de BOA
wordt het dus zo gefaciliteerd dat hij doortastend kan optreden.
Door strafrechtelijke handhaving kan je dus altijd terecht komen bij de strafrechter. Dat is een goede
zaak en ik denk dat dat ook goed geregeld is. Wanneer er iets moet worden betaald kan het niet zo
zijn dat je niet bij een rechter terecht kan. Ook een zaak waarbij het slechts gaat om een boete van
een paar honderd euro wordt heel zorgvuldig behandeld. De overtreder heeft niet te klagen over de
strafrechtelijke rechtsbescherming.
2.4

Vindt U dat het strafrecht een reparatoire taak heeft op het terrein van de ordeningswetgeving, en (zo ja) deze adequaat behartigt? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Ik zou het strafrecht met name willen richten op het bestraffen en dat wij aan de lat zijn voor de reparatoire zaken. Strafrecht gaat over het straffen en niet over de reparaties, daar gaan wij hier over.
De capaciteit en deskundigheid is ook meestal niet aanwezig in het strafrecht. Voor een doelmatige
taakverdeling zou je dat dus niet moeten doen. We hebben wel gezegd dat de Wet op de economische delicten een heel palet aan mogelijkheden biedt om ook reparatoire dingen te doen. Zoals het
opleggen van voorlopige maatregelen door de officier van justitie of door een rechtbank. Daardoor
kan heel specifiek gericht, reparatoir, worden opgetreden. Het zou heel mooi zijn wanneer de officier
van justitie daar wat meer gebruik van zou gaan maken, omdat daar veel meer maatwerk in zit. Maar
als wij als bestuur die instrumenten, die voorlopige maatregelen zouden krijgen, dan hoeft justitie
dat niet meer te doen.
Het strafrecht heeft binnen de Wet op de economische delicten dus daadwerkelijk een reparatoire
taak, maar het zou beter zijn als die bevoegdheden naar het bestuur zouden gaan?
Ja, en daarbij ligt de specifieke deskundigheid vaak hier. Het risico is dat als justitie daar ingrijpt, of de
rechtbank, en dingen gaan niet goed, dat er weer allerlei discussies over schadeclaims ontstaan.
Fijnmazig reparatoir werk zoals dat nu ook is geregeld in de WED, daar is wel behoefte aan, alleen
dat zou dus niet bij justitie moeten liggen maar bij het bestuur.
2.5

Houden politie en Openbaar Ministerie bij strafrechtelijk optreden adequaat (niet te veel,
niet te weinig) rekening met belangen en klachten van betrokken burgers?

Er bestaan situaties waarin wij handelen, of waarin we samenwerken met politie of justitie, of politie
en justitie doen dingen zelf. Binnen de milieusector hebben we eigenlijk niet de ervaring dat politie
en justitie te weinig rekening houden met belangen en klachten van betrokken burgers. Het zijn vaak
aparte teams die de milieukant doen. We hebben daar niet zoveel zicht op. Alles wat we samen met
ze doen, daar hebben wij zicht op, maar niet op wat ze zelfstandig doen.
2.6

Hoe denkt U over de proportionaliteit van in het strafrecht opgelegde straffen en maatregelen?

Er zijn een aantal voorbeelden waarin de opgelegde straffen nogal laag zijn. In een aantal situaties,
zoals bijvoorbeeld Chemiepack, waar het de bedrijfscultuur was dat regels werden overtreden en
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milieurisico’s werden genomen, daar bevindt zich nu nog een rekening van 70 miljoen, waarvan je
uiteindelijk vier miljoen van het bedrijf terugkrijgt. Bij drugsafval hebben we gehad dat er een minimale straf werd uitgedeeld, maar ook in een geval waar iemand jarenlang geen luchtwasser had, die
kreeg 2000 euro boete. Bij een agrarisch bedrijf komen geuren vrij zoals amoniak en fijnstof en daar
moet een wasinstallatie achter zitten, waar de geurcomponenten er weer uit worden gewassen. In
Brabant moet tegenwoordig bij elk modern bedrijf een luchtwasser staan, alleen die staat niet overal. Wij zijn er nu intensief op gaan controleren, en ook justitie heeft dat op een gegeven moment
gedaan. Justitie heeft daarvan gezegd dat er nog een actie achteraan komt door het wegnemen van
wederrechtelijk verkregen voordeel, maar daar zit niet zoveel vaart achter. De directeur van Chemiepak heeft bijvoorbeeld zo’n 40 uur werkstraf gekregen voor het bewust in stand houden van de genoemde bedrijfscultuur waarin regels werden overtreden. Dat zijn vrij forse overtredingen waarop
dan een milde straf volgt. En soms volgt er juist voor een minimale overtreding een vrij hoge straf.
U bekritiseert het strafrecht op twee punten: u zegt wanneer het gaat om hele kleine overtredingen wordt er min of meer automatisch een boete opgelegd zonder rekening te houden met de
omstandigheden maar bij de toch zwaardere milieuovertredingen, waarbij ook gevaar voor het
milieu valt te verwachten, is het strafrecht veel te mild?
Ik heb het idee dat bedrijven daar toch heel mild mee wegkomen. Vooral wanneer de vennootschap
zelf wordt veroordeeld, maar niet de feitelijk leidinggever.
Wordt er in de praktijk dan ook niet vervolgd voor het feitelijk leidinggeven?
Bij Chemiepack is dat bijvoorbeeld wel gebeurd, maar dat is wel uitzonderlijk. Het is bijna altijd alleen
de vennootschap die wordt veroordeeld met een straf waarvan wij de indruk hebben dat die mild is.
Het Openbaar Ministerie gaat dus vaak niet achter de natuurlijke persoon aan binnen het bedrijf?
In enkele gevallen doen ze dat wel, maar in veel gevallen niet. In 98% van de gevallen gaat het om de
vennootschappen die worden aangepakt. We komen ook elke keer een andere vennootschap tegen
met dezelfde mensen die daar feitelijk leiding geven. Je zou zowel vanuit de bestuurlijke handhaving
als de strafrechtelijke handhaving door die vennootschapsstructuur heen kunnen kijken en kunnen
constateren dat je elke keer Jan, Piet of Klaas tegenkomt. Dat is eigenlijk een soort recidive die niet
herkend wordt. We hebben heel veel last van bedrijven die om de paar weken een andere vennootschap hebben of die gaat weer failliet op een perfect getimed moment. Daar hebben we heel veel
last van. We proberen nu met de Wet Bibob heel sterk te kijken welke mensen erachter zitten. We
proberen dan aan de voorkant al uit te sluiten dat iemand een vergunning krijgt wanneer we weten
dat de bestuurder of aandeelhouder meneer X is en we een Bibob-advies over meneer X hebben
waaruit blijkt dat er sprake is van zes meter strafdossier. Dat werkt vrij aardig de laatste tijd. Ik vind
zelf dat zowel de bestuurlijke handhaving als de strafrechtelijke handhaving veel meer aandacht
moet hebben voor de persoon die achter een vennootschap zit, en die elke keer weer in de fout
gaan.
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Die worden niet op proportionele en juiste wijze gestraft?
Ja.
Eerder in dit gesprek zei u dat het een sterk punt van het strafrecht is dat bedrijven er toch heel
bang voor zijn, maar als ik nu hoor dat de straffen zo laag zijn, zit daar dan geen spanning tussen?
Nee, de straffen zijn laag, soms ook voor grote bedrijven, maar een deel van de bedrijven is bang
voor imago-schade, en dan werkt het. Een deel is daar niet bang voor. Zoals Chemiepack en boeren,
die vinden imago-schade niet zo interessant. De straf is dan eigenlijk niet relevant wanneer het gaat
om imago-schade. Alle advocaten proberen de strafrechtelijke actie onderuit te halen om dat te
voorkomen. Voor bedrijven waar imago-schade geen rol speelt, en die ook nog een hele lage straf
krijgen en zich ook nog kunnen bedienen van vennootschappen die alleen bestuursrechtelijk en strafrechtelijk worden aangepakt, geldt dat ze dan stoppen, maar ze beginnen ergens anders weer opnieuw. Binnen de branche weet men ook van elkaar dat ze in de fout gaan maar er op een bepaalde
manier onderuit komen. Dat wordt wel onderschat. Vaak hebben ze dezelfde juridische adviseurs die
precies weten hoe ver ze kunnen gaan.

VERHOUDING BESTUURSRECHT EN STRAFRECHT
3.

Hoe kan de verhouding tussen bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving van ordeningswetgeving volgens U het best worden vormgegeven?

Wij hebben goede ervaringen met de werkwijze van de ‘flankerende brief’ van de officier van justitie.
Wanneer wij als bestuur het voortouw namen door de betrokkene op de hoogte te stellen dat we
voornemens waren een last onder dwangsom op te leggen, dan schreef de officier van justitie meteen een brief met als inhoud dat de betrokkene met hem te maken zou krijgen wanneer niet aan de
last onder dwangsom zou worden voldaan en er dan een strafrechtelijk traject ingezet zou worden.
Dat werkt heel goed. Door enkel de brief van de officier van justitie was 90% van de overtredingen al
weggenomen toen we weer kwamen. Het was dan dus niet nodig om die last daadwerkelijk op te
leggen. Binnen de strafrechtkolom is op enig moment ook tumult geweest over het feit dat er geen
generieke afspraken meer mochten worden gemaakt en dat men zich ging richten op bepaalde deeltaken naar aanleiding van een strafrechtelijke risicoanalyse. Men ging zich richten op die bedrijven
die te maken hadden met de georganiseerde criminaliteit et cetera. Het beleid van de flankerende
brief is dus nu losgelaten. Dat vind ik nog steeds heel erg jammer. Nu zien we dat justitie wel bereid
is om in concrete projecten met ons samen te werken, en daar ook mensen en middelen voor beschikbaar te stellen. We hebben een project ‘Samen sterk in het buitengebied’ in Brabant, met een
aantal regio’s, we hebben een handhavingsarrangement afgesloten voor probleembedrijven die iedere keer in de fout gaan. In situaties van ruilverkaveling of grote infrastructurele projecten hebben
we een arrangement om een goede taakverdeling te maken ten opzichte van concrete projecten. Dat
werkt heel goed. Dus concrete arrangementen waarin we samen een probleem oplossen en waarin
we weten wie wat doet wanneer we iets tegenkomen. Daarnaast vind ik dat met het generieke beleid nog steeds iets gedaan zou moeten worden. De informatie-uitwisseling tussen het bestuur en
justitie kan daarbij nog aanmerkelijk worden verbeterd.
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Aandachtspunten
3.1

Zou het onderscheid tussen reparatoire en punitieve sancties daarbij een rol dienen te spelen?

Wat wij het liefst hebben is dat een BOA of een toezichthouder een overtreding ziet en dat dat dan
bij ons terecht komt in een meldingenteam en dan wordt bekeken welke sanctie is hier het meest
adequaat. Daarbij hebben we het liefst dat we bepaalde dingen zelf kunnen doen. Die zijn soms strafrechtelijk, maar we kunnen dat zelf ook doen. Bij anderen dingen moeten politie en justitie echt
worden betrokken. Het kan eigenlijk worden vergeleken met een lopende band, waarbij door mensen die werkzaam zijn in het veld overtredingen worden aangedragen. Die mensen gaan zelf geen
vervolgactie ondernemen, dat komt eerst in het meldingenteam waar vervolgens het juiste instrument wordt gepakt om het probleem aan te pakken. Dat kan reparatoir of punitief zijn, maar ook
allebei.
Vindt u dan ook dat het reparatoire plaats moet vinden binnen het bestuursrecht en het punitieve
bij het strafrecht?
Het reparatoire zou inderdaad ons gebied zijn. Wanneer er sprake is van (georganiseerde) criminaliteit bij bedrijven, en daar mensen werken die crimineel gedrag vertonen, dan hoort dat in het strafrecht thuis. En dan bestaat er nog een tussengebied, het strafrechtelijke kruimelwerk, waarvoor echt
specifieke kennis nodig is over het milieu en technische kennis, dan zou dat bij ons moeten liggen.
Daarvoor heeft de politie geen capaciteit en deskundigheid. Die taakverdeling is de laatste jaren wel
gegroeid. Het kleine werk zou je punitief eigenlijk aan het bestuur moeten overlaten.
3.2

Zou de ingrijpendheid van sancties en het al dan niet vrijheidsbenemende karakter daarvan
een rol dienen te spelen?

Als er een gevangenisstraf om de hoek komt kijken en er sprake is van ernstige zaken, dan zou dat
het exclusieve domein van de strafrechtskolom moeten zijn. Dat behoort niet tot het bestuur, dat
zou wel heel erg vreemd zijn.
En als we het hebben over ingrijpende geldelijke boetes, is dat ook iets wat naar het strafrecht
moet? Of zou dat ook wel via de bestuurlijke handhaving kunnen?
Hoge boetes zijn voor grote bedrijven niet zo’n probleem. Het gaat om de ingrijpendheid van de
sanctie. Die is voor de Shell bijvoorbeeld niet ingrijpend, maar voor een normale burger wel. Als het
vergelijkbaar is met een vrijheidsbenemende maatregel dan moet je daarvoor niet bij het bestuur
zijn.
En wanneer het gaat om de hoogte van boetes, dan zegt u dus dat ook hoge boetes wel door het
bestuur kunnen worden opgelegd?
Ja, in andere landen zie je ook dat dat gebeurt.
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3.3

Meent u dat bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving sterker op elkaar dienen te worden
afgestemd en sterker verweven dienen te zijn?

Hier zijn weer die handhavingsarrangementen van belang, ten aanzien van bepaalde thema’s waarbij
overtredingen plaatsvinden die zich de ene keer lenen voor het strafrecht en de andere keer voor
bestuurlijke handhaving, of beide. Dan is er sprake van een projectmatige aanpak.
Hebt u een voorbeeld van een bepaald thema waar zo’n arrangement voor is afgesloten?
Dat is bijvoorbeeld ‘Samen sterk in het buitengebied’. Wij zijn gericht op bedrijven en die houden we
goed in de gaten: in het buitengebied gebeurt heel veel dat niet klopt, denk bijvoorbeeld aan allerlei
vormen van stroperij en het dumpen van drugsafval, waar we momenteel heel erg veel last van hebben. Daar hebben we dus een handhavingsarrangement voor met politie en justitie en nog een aantal andere organisaties zoals Staatsbosbeheer en de Voedsel- en Waren Autoriteit. Wij zetten daar
bijvoorbeeld tien mensen op. Die gaan zich een bepaalde periode gezamenlijk bezighouden met dat
project. Wanneer er dan een overtreding binnenkomt dan wordt daarover overlegd. Het toezicht en
de opsporingsactiviteiten vinden dan dus gezamenlijk plaats. Voor de follow-up is het vervolgens
weer iedereen voor zich.
3.3.1 Hoe denkt U bijvoorbeeld over strafrechtelijk optreden in een situatie waarin het bestuur
naar legalisering van een onrechtmatige situatie streeft?
Als het bestuur streeft naar legalisatie en er is ook concreet uitzicht op die legalisatie: iemand heeft
bijvoorbeeld een aanvraag ingediend en we constateren dat er een vergunning kan worden verleend,
het is alleen nog een kwestie van de procedure, maar het bijbehorende papier is er nog niet. Dan zou
ik nog steeds zeggen: ‘u bent hier begonnen zonder papier, en als wij dat toelaten vormt dat een heel
negatief precedent, want straks gaat iedereen hier zomaar zonder papier beginnen’. Daar zou ook
strafrechtelijk op gereageerd moeten worden. In de jaren ’90 hadden we eigenlijk het beleidskader
gedogen. Dan zeiden we: ‘u heeft het papier niet, maar eigenlijk doet u niets fout, er kan een vergunning worden verleend, hier heeft u alvast een gedoogbeschikking’. Die gedoogbeschikking gaf
eigenlijk dezelfde positie als iemand die een vergunning heeft. De officier van justitie kwam bij een
eventueel optreden dan ook wel in de problemen omdat het bestuur een gedoogbeschikking had
afgegeven. We werken niet meer met gedoogbeschikkingen, maar we zetten een handhavingstraject
in waarbij aan de betrokkene de gelegenheid wordt gegeven een aanvraag in te dienen en de besluitvormingsprocedure af te wachten. Doen wij dat niet, dan gaat de rechter toch schorsen, dus
eigenlijk moeten we wel. Maar betrokkene zat wel fout, en eigenlijk zou daarvoor wel een strafrechtelijke sanctie moet volgen.
U zei eerder ook al dat het vaak zo is, en dat vond u ook onwenselijk, dat als het bestuur streeft
naar legalisering of er uitzicht is op legalisering, dan is de rechter al terughoudend maar er wordt
ook geen bestuurlijke boete opgelegd.
Er moet wel onderscheid worden gemaakt tussen iemand die gewoon begint en denkt ‘ik weet wel
hoe de vlag erbij hangt, ik ga alvast bouwen’, en de situatie waarin iemand zich in een overmachtsituatie bevindt, waarin de vergunning is verleend en betrokkene denkt dat alles rond is, maar die ver204
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gunning vervolgens door de rechter wordt vernietigd. Dan moet er opnieuw een aanvraag worden
ingediend, waarbij iemand uiteindelijk zonder vergunning zit. In een overmachtsituatie is het wel
gewenst om even zonder vergunning te handelen. In een overgangssituatie, een overmachtsituatie of
bij experimenten kan je wat coulanter optreden, ook in de strafrechtelijke zin. Maar het gros dat
gewoon begint zonder vergunning, waarbij uitzicht is op legalisatie, daar zou juist omdat het bestuur
niets mag doen, ruimte zijn voor het strafrecht.
3.3.2 Vormt de mogelijkheid van het verlenen van terugwerkende kracht aan een vergunning,
gekoppeld aan de mogelijkheid van herziening van een strafrechtelijke veroordeling, daar
een toereikende oplossing?
Je zou zeggen dat wanneer iets kan worden gelegaliseerd, het strafrechtelijk niet aangepakt zou
moeten worden. Als dat toch gebeurt moet je er iets voor verzinnen om dat toch te voorkomen.
Maar ik vind eigenlijk dat er dus wel strafrechtelijk moet worden opgetreden. Er moet dan geen constructie worden verzonnen dat iemand die illegaal is begonnen ook nog eens een keer vrijuit gaat.
3.3.3 Hoe denkt U bijvoorbeeld over constructies die aan (meervoudige) recidive consequenties
verbinden voor de geldigheid van vergunningen (rijbewijs, verblijfsvergunning, horecavergunning)?
Binnen de handhaving hebben wij gezien dat we iedere keer dezelfde lieden tegenkwamen, die zich
dan weer bedienen van een andere rechtspersoon. Enigszins gechargeerd vormen tien personen
soms 80% van ons werk, omdat je ze elke keer weer tegenkomt. Je zou de personen die erachter
zitten niet meer moeten faciliteren met een vergunning: ‘als u er een bende van heeft gemaakt dan
houdt het hier op’. Die uitsluiting doen we nu dus via Bibob. Van te voren worden alle risico activiteiten, zoals afvalverwerking en vuurwerk, gescreend en als daar lieden tussen zitten waarvan uit het
Bibob-advies of het advies van de Regionaal Expertise Centra (REC), blijkt dat die al het een en ander
op hun kerfstok heeft of kan hebben, dan gaan wij aan die persoon geen vergunning meer verlenen.
Eventuele eerdere vergunningen trekken we dan in. Wanneer de wet de mogelijkheid biedt een vergunning in te trekken als sanctie kan dat ook, maar die jurisprudentie is wel restrictief. Dan moet
iemand wel heel erg en heel lang in de fout zijn gegaan. Een vergunning wordt altijd nog gezien als
een soort heilig eigendomsrecht, terwijl er in andere sectoren, bijvoorbeeld bij het rijbewijs of de
horeca-vergunning er over wordt gegaan tot intrekking.
Vindt u die min of meer automatische koppeling tussen strafrechtelijke overtreding en een vergunning, wenselijk?
Automatisme vind ik altijd gevaarlijk. Het is voor ons toch wel maatwerk. Vooral uit de jurisprudentie
blijkt dat als iemand regelmatig in de fout is gegaan, en waarbij de fouten ook worden gewogen, dan
zou je veel eerder een motivering moeten hebben om die vergunning in te trekken. Waarbij we ook
weer naar de Wet op de economische delicten kijken en eigenlijk zou de vergunning dan moeten
kunnen worden ingetrokken en de komende jaren ook niet meer verleend mogen worden. Bepaalde
economische activiteiten en bepaalde lieden worden dan uitgesloten doordat we veel meer aan de
voorkant gaan zitten. We hebben daarbij verschillende categorieën overtreders: heel veel die zeggen
dat ze het echt niet wisten omdat de regels zijn veranderd, sommige mensen zitten daarbij net op de
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rand, maar een klein deel weet het dondersgoed en die kennen alle mazen van de wet en hebben
goede adviseurs. Daardoor duiken ze iedere keer weer op.
Het hoeft dus misschien geen automatisme te zijn, maar voor zover er maatregelen genomen kunnen worden, en als iemand duidelijk strafrechtelijk een recidivist is, dan zou dat consequenties
moeten kunnen hebben voor toekomstige vergunningen?
Ja en dat is of via de Bibob-lijn en intrekking of weigering van een vergunning. Ik denk dat dat heel
effectief is, omdat we van concrete personen binnen bepaalde branches heel veel last hebben, juist
omdat die mensen precies weten hoe ze moeten handelen.
3.4

Hoe kan de verhouding tussen bestuursorganen en strafrechtelijke organen het best worden
vormgegeven?

3.4.1 Gaat Uw voorkeur bijvoorbeeld uit naar een taakverdeling als in de belastingwetgeving,
waar de belastingdienst het voortouw heeft en het OM feitelijk alleen bij vrijheidsbenemende straffen/maatregelen in beeld komt?
3.4.2 Of gaat uw voorkeur bijvoorbeeld uit naar een taakverdeling als in het verkeersstrafrecht,
waar de politie het voortouw heeft en zowel in het strafrecht als door het CBR ingrijpende
sancties kunnen worden opgelegd?
3.4.3 Of gaat Uw voorkeur uit naar nog een andere taakverdeling?
Wij hebben hier gezegd dat we bij bepaalde projecten samenwerken met politie en justitie, en dan
hebben we een club toezichthouders, BOA’s, die van alles binnenhaalt. Eenmaal terug op kantoor
worden de zaken dan verdeeld, waarbij de echt ernstige overtredingen, waarbij een vrijheidsstraf in
het geding zou kunnen zijn of er sprake is van georganiseerde criminaliteit, die zaken door het Openbaar Ministerie worden opgepakt. De rest wordt dan door ons opgepakt.
Dat zijn weer de arrangementen waar u het over heeft, dat is de taakverdeling die in een concrete
situatie vanuit een regelovertreding wordt opgezet?
Ja, het team komt terug met zaken, dat wordt op tafel gelegd en er vindt een verdeling plaats.

BESTUURLIJKE BOETE
4.

Hoe denkt U over de bestuurlijke boete als instrument ter handhaving van ordeningswetgeving?

Voor zover ik het kan overzien: we hebben wel eens gekeken bij de arbeidsinspectie en de NVWA,
hoe die daarmee omgaan. Die hebben daar wel positieve ervaringen mee. Het is een instrument
waarmee heel duidelijk een signaal wordt afgegeven dat er iets gedaan is wat niet mag. Dat staat
helemaal los van de vraag of iets gerepareerd kan worden of misschien al gerepareerd is. Het gaat
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dan ook om leed toebrengen, afschrikking en preventie en dat soort dingen. De bestuurlijke boete
zou als aanvulling op instrumenten die wij al wel hebben, zeer effectief kunnen zijn.
4a.

Kan de bestuurlijke boete strafrechtelijke handhaving adequaat vervangen? Zo nee, waarom
niet? Zo ja, in welke situaties?

Bij een bestuurlijke boete wordt alleen naar het feit gekeken en niet of er veel meer speelt. Als vrijheidsstraffen niet in het geding zijn, dan kan de bestuurlijke boete in een groot deel van de overtredingen waar wij mee geconfronteerd worden, de strafrechtelijke handhaving vervangen. Er ontstaat
altijd een lijst met contra-indicaties, vaak ook aangereikt door het Openbaar Ministerie die vaak veel
verder en veel breder kijkt en beter geïnformeerd is dan wij. In concrete gevallen kan er dan gecommuniceerd worden of wij ermee verder gaan met een bestuurlijke boete of dat het door het Openbaar Ministerie strafrechtelijk wordt opgepakt. In een aantal situaties die dan van te voren bekend
zijn kunnen wij altijd handhaven met de bestuurlijke boete, en als er situaties zijn waarvan we op
voorhand denken dat wij dat niet moeten doen, dan is dat vooral toch de wereld van politie en justitie. Situaties waarin het niet helemaal helder is kunnen dan leiden tot een nader communicatiemoment, en daarna wordt pas bepaald hoe het wordt opgepakt.
Dus u zegt dat in veel gevallen de bestuurlijke boete de strafrechtelijke handhaving kan vervangen,
maar er zijn bepaalde situaties waarin er toch een rol voor het strafrecht denkbaar is?
Ja.
Aandachtspunten bij vraag 4a
4.1

Ziet U de bestuurlijke boete als een blijver, of is zij naar Uw inschatting een tijdelijke constructie die kan vervallen als het strafrecht op een aantal punten is aangepast?

De bestuurlijke boete moet vooral worden ingezet in domeinen waar specifieke deskundigheid nodig
is en daarnaast de strafrechtelijke deskundigheid. Dus beide. Justitie zit heel goed in de strafrechtelijke deskundigheid, maar in specifieke domeinen zoals het milieu of de arbeidsomstandigheden,
moet je in beide markten thuis zijn. Je kan niet van justitie verlangen dat ze dat allemaal oppakt. Ik
vind het dus geen tijdelijke noodconstructie. Het moet structureel neergelegd kunnen worden bij
specialistische onderdelen van het bestuur, waarbij heel goed geborgd moet worden dat aan alle
strafrechtelijke eisen wel wordt voldaan.
In wezen geeft u dus ook het antwoord op vraag 4.1.2: dat heeft dus te maken met de specifieke
kennis die wel bij het bestuur aanwezig is en die het Openbaar Ministerie niet kan bieden?
Ja, het is de strafrechtelijke kennis in combinatie met de specialistische kennis op een bepaald deelterrein.
4.1.1 Zo ja, op welke punten dient het strafrecht dan te worden aangepast?
Gelet op het antwoord op vraag 4.1 heeft de respondent deze vraag niet beantwoord.
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4.1.2 Zo nee, welke aantrekkelijke punten van de bestuurlijke boete kan het strafrecht niet incorporeren?
Zie het antwoord op vraag 4.1.
4.2

Is het criterium van de open of besloten context, dat het kabinet in 2008 heeft aanvaard,
naar Uw mening bruikbaar voor de keuze tussen beide stelsels?

Wat binnen een inrichting gebeurt of wanneer het gaat om duurovertredingen, dan leent de situatie
zich vaak voor bestuurlijke handhaving. Als je in het veld iemand tegenkomt die iets doet wat niet
mag, dan zit je al gauw in de strafrechtelijke handhaving want dat is dan geen duurovertreding. Om
nu te zeggen dat een betrokkene waar een vaste relatie mee bestaat, dan moet je bestuurlijk optreden: wij zien vaak dat die relatie wel heel erg innig wordt met bepaalde bedrijven. Dan is het dus
eigenlijk verfrissend als er een officier van justitie komt en die zegt ‘het is allemaal wel goed en wel
hier, maar dit is gewoon fout en daar ga ik achteraan’. Juist vanwege die relatieve onafhankelijkheid,
zowel ten opzichte van het bestuur als ten opzichte van vergunningverleners. Je moet niet op voorhand al zeggen dat wanneer er sprake is van een vaste relatie, de officier van justitie daar dan niets
te zoeken heeft.
4.3

Dient de aard en ernst van de normschending naar Uw mening doorslaggevend te zijn (zoals
wel door de Raad van State is bepleit)?

Er zijn eigenlijk drie categorieën: het bestuursrecht, het strafrecht, of beide. Als er sprake is van een
heel ernstige normschending, en ook de sanctionering ernstig moet zijn door bijvoorbeeld een vrijheidsbenemende sanctie, dan ligt het voor de hand dat de strafrechtkolom daarin handelt. Maar het
kan ook daarnaast mogelijk zijn dat er acuut bestuurlijk optreden nodig is, en bestuursdwang. Allereerst moet justitie er iets mee wanneer het heel ernstig is, maar daarnaast moet je dan kijken of er
nog reparatoire actie moet worden ondernomen. Door de strafrechtelijke sanctionering wordt de
overtreding in beginsel niet weggenomen.
4.4

Is het naar Uw oordeel uit oogpunt van rechtsgelijkheid en rechtseenheid wenselijk dat één
en dezelfde gedraging zowel via het strafrecht als met een bestuurlijke boete kan worden
bestraft?

Dan gaat het dus om de keuze tussen de instrumenten. Wij zijn er altijd voorstander van dat er zoveel mogelijk instrumenten in onze instrumentenkoffer zitten. Dat we in een bepaalde concrete situatie kunnen bepalen dat het weliswaar iets is voor de bestuurlijke boete, maar dat gelet op andere
factoren het beter is dat een officier van justitie de zaak oppakt. Dan zouden we dus niet willen kiezen voor de bestuurlijke boete. Daar zijn wij inderdaad voorstander van. Dan kan je met justitie afspraken maken dat in beginsel de bestuurlijke boete aan de orde is, maar dat als zich bepaalde factoren voordoen er een lijstje bestaat met indicaties wanneer anders gehandeld moet worden.
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4.4.1 Zo ja, hoe moet het onderscheid dan worden gemaakt? Is recidive in dat geval naar Uw oordeel bijvoorbeeld een reden om van bestuurlijke op strafrechtelijke handhaving over te
stappen?
Wij hebben daar mooie stroomschema’s voor ontwikkeld en een instructie voor de handhaver: de
handhavingsstrategie. Daarin zetten we uiteen dat wanneer een bepaalde situatie wordt aangetroffen de hoofdlijn daarin is dat er bestuurlijk wordt opgetreden, tenzij…. En als daar sprake van is dan
wijk je weer van het lijntje af. Dan is recidive één van de genoemde criteria, los van de discussie
wanneer er precies sprake is van recidive en welke periode dan in ogenschouw moet worden genomen. Er zijn dus een aantal criteria waarbij wij vinden dat er sprake is van recidive, of er is bijvoorbeeld heel duidelijk opzet in het spel. Mensen die slordig zijn of het niet weten die geven we voorlichting, mensen die slordig zijn en net over de rand zitten worden mild aangepakt en mensen die
willens en wetens opzettelijk, keer op keer hetzelfde doen: die pakken we harder aan door het strafrechtelijke traject te informeren, naast het bestuurlijke traject. De discussie in de praktijk is dan wel
hoe een toezichthouder op de hoogte kan zijn. De feitelijke gedraging is wel hetzelfde, maar het
vergt wel een beoordeling.
4.4.2 Zo ja: moeten er dan nog nadere voorzieningen getroffen worden om rechtseenheid en
rechtsgelijkheid te bevorderen? Waar denkt U aan?
Wij maken landelijke afspraken met betrekking tot bepaalde gedragingen. Als dezelfde gedraging
onder dezelfde omstandigheden in Limburg wordt aangetroffen als in Brabant, dan moet het niet zo
zijn dat de respons anders is. We komen dan tot een gemeenschappelijke handhavingsstrategie. Het
zijn zowel afspraken met betrekking tot de respons op de constatering als de keuze voor het instrument. Die landelijke afspraken moeten vervolgens ook worden nageleefd. Met die afspraken worden
de rechtseenheid en de rechtsgelijkheid dus ook geborgd. De vraag is nu of die afspraken ook nog
wettelijk moet worden vastgelegd.
4.4.3 Zo nee: is een keuze tussen de bestuurlijke boete en strafrechtelijke handhaving op zijn
plaats als de norm tot oplegging van andere straffen of maatregelen dan een boete aanleiding kan geven?
Gelet op het antwoord op vraag 4.4 heeft de respondent deze vraag niet beantwoord.
4.4.4 Zo nee: is een keuze tussen de bestuurlijke boete en strafrechtelijke handhaving op zijn
plaats in gevallen waarin strafvorderlijke bevoegdheden bij de opsporing nodig kunnen zijn?
Gelet op het antwoord op vraag 4.4. heeft de respondent deze vraag niet beantwoord.
4b.

Vindt U het wenselijk dat de bestuurlijke boete in ruimere mate wordt ingezet in het kader
van de handhaving van ordeningswetgeving? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Wij verwachten dat de bestuurlijke boete effectiever is dan onze, zeer trage, reparatoire acties. Dat
zou een sterkere prikkel geven om het in ieder geval de volgende keer niet weer te doen. Niet dat wij
overal die bestuurlijke boete willen toepassen. Maar als er een overtreding wordt binnengebracht en
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het komt dan weer in een team terecht dat die overtreding beoordeelt, en er wordt een instrument
of een instrumentenmix gekozen, dat er zoveel mogelijk in die instrumentenkoffer zit. Wij moeten
gewoon kunnen zeggen: ‘hoe gaan we het doen? Nou, dit doet zich voor’, en dan moeten we het
kunnen motiveren aan de hand van een aantal selectiecriteria. In dit geval wordt het dan bijvoorbeeld de bestuurlijke boete, maar omdat er gelet op bepaalde omstandigheden meer achter zou
kunnen zitten nemen we toch even contact op met de parketsecretaris van het Openbaar Ministerie
om te vragen wat zij er van vinden. Dan kan er een bevestiging volgen voor die bestuurlijke boete.
Maar er moet dus zoveel mogelijk in de instrumentenkoffer zitten, want het moet niet zo zijn dat er
maar twee opties zijn die eigenlijk allebei niet geschikt zijn. Hoe meer gereedschap, hoe beter.
Een uitbreiding van de bestuurlijke boete zou u dus zeker wenselijk voorkomen?
Ja, zodat we in ieder geval die mogelijkheid hebben. Dan kan je per geval de meest geschikte mix van
instrumenten kiezen.
Aandachtspunten bij vraag 4b
4.5

Zou bij het al dan niet ruimer inzetten van de bestuurlijke boete in het kader van de handhaving van ordeningswetgeving een argument mogen zijn

-

Dat het vervolgingsbeleid bij een bestuurlijke boete (mogelijk) in sterkere mate genormeerd
kan worden dan in het strafrecht?

Ik heb begrepen dat er bij de bestuurlijke boete de vrijheid bestaat, de discretionaire bevoegdheid,
om hem toch niet op te leggen voor een bepaalde overtreding, wanneer het wel mogelijk is om hem
op te leggen. Een officier van justitie heeft ook het opportuniteitsbeginsel en kan er ook voor kiezen
om op basis van bepaalde gronden wel of geen actie te ondernemen. Wij vinden hier dat het voor
het bestuur heel aardig is, dat wanneer ze verantwoordelijk is voor het nalevingsgedrag van een aantal bedrijven of van burgers, dat ze zelf alle vrijheid heeft om een eigen vervolgingsbeleid te formuleren wanneer iets binnen het domein van het bestuur valt. Maar het is vervelend, en dat zien we ook
bij de bestuurlijke strafbeschikking, om aan de leiband van justitie te lopen. Dat er wordt gezegd: ‘je
mag dat wel doen, maar wij bepalen het vervolgingsbeleid’, dat werkt minder goed.
-

Dat de strafoplegging bij een bestuurlijke boete in sterkere mate genormeerd kan worden
dan in het strafrecht?

Voor wat betreft de strafoplegging weet men bij de dwangsom en bij de bestuurlijke strafbeschikking
ongeveer wel welke boete er op welk gedrag staat. Op zichzelf vind ik dat dus wel een goede zaak.
Maar zoals ik al eerder heb gezegd is het wel maatwerk, en het moet altijd zo zijn dat er bij bijzondere omstandigheden de mogelijkheid bestaat hoger of lager te gaan zitten. Maar het is wel een goede
zaak wanneer er wat meer richtlijnen zouden zijn, ook vanwege de preventieve werking.
-
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Met betrekking tot het zelf beslissen over de vervolging, dat is wat ik net al zei: als er dan iets is
waarvoor wij aan de lat zijn, dan wil men het in de bestuurscultuur ook zelf kunnen doen, en niet
afhankelijk zijn van een officier van justitie.
-

Dat bestuursorganen bij een bestuurlijke boete de opbrengst van boetes zelf (kunnen) behouden?

Het zelf behouden van de boete weegt tegenwoordig heel zwaar. Bij de bestuurlijke strafbeschikking
is daar wel de nodige ophef over geweest. Eerst zouden we de opbrengst krijgen, maar dat is achteraf toch weer veranderd. Geld speelt tegenwoordig bij gemeenten en ook provincies een rol, waarbij
we het idee hebben dat het niet zo moet zijn dat wij hier van alles doen en dat de opbrengsten in de
staatskas rollen. Bij de opdracht aan de Omgevingsdiensten speelt dat nog veel sterker. Eigenlijk
moet het zo zijn dat wanneer wij heel veel energie steken in de handhaving, en op een gegeven moment brengt dat ook weer wat op, dat zien we zowel bij de dwangsom als de bestuurlijke boete. Het
zou dan heel aardig zijn als dat bedrag in onze kas zou rollen, zodat wij in ieder geval een deel van
onze inspanningen kunnen financieren. Het wordt als zeer onrechtvaardig beschouwd wanneer die
opbrengsten in de rijkskas verdwijnen. Men is er fel op tegen om de boete-inkomsten te zien als een
soort extra inkomstenbron, dat wanneer we tekort komen er boetes moeten worden uitgeschreven.
Maar het kan wel een extra inkomstenbron zijn om de handhaving weer meer handen en voeten te
geven.
-

Een ander argument?

Alle argumenten zijn genoemd.
4.6

Is de omstandigheid dat recidive bij oplegging van bestuurlijke boetes in mindere mate bij de
strafoplegging ter zake van latere feiten kan worden betrokken een argument om de bestuurlijke boete niet in te zetten?

Wij zien bij de arbeidsinspectie en bij de NVWA dat er weldegelijk rekening wordt gehouden met
recidive. Er wordt daar gewerkt met een soort trap: voor de eerste keer wordt er zoveel opgelegd,
voor de tweede keer zoveel en zo verder. Bij meer dan een bepaald aantal overtredingen gaat het
naar de officier van justitie en valt het weer in een andere categorie. Bij de bestuurlijke strafbeschikking is dat niet zo en dat vinden wij een slechte zaak. Recidive zou in feite altijd relevant moeten zijn
voor de hoogte van de boete. Maar wanneer het inderdaad zo zou zijn dat recidive een beperkte rol
speelt, dan is dat een argument om de strafrechtkolom meer in te zetten.
4.7

Is de omstandigheid dat rechtsmiddelen in het strafrecht schorsende werking hebben een
goede reden om op de bestuurlijke boete over te stappen?

Als er een bestuurlijke boete wordt opgelegd, dan bestaat er in een aantal specifieke gevallen zoals
in de Mededingingswetgeving, wel de mogelijkheid van schorsende werking van rechtsmiddelen.
Maar dat is niet overal zo. Wij hebben wel de koppeling dat het opleggen van een boete vaak gepubliceerd wordt, zelfs in de Staatscourant. Wanneer de rechter het er dan achteraf niet mee eens is
dan heb je wel een probleem wanneer je in de krant hebt gestaan. Maar er vanuit gaande dat dat dus
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allemaal niet speelt, en er wordt gezegd dat iemand een boete krijgt. Wanneer de boete meteen
geïnd kan worden en men niet naar de rechter gaat, dan is de effectiviteit van het instrument wel
groter. Het zou beter zo kunnen zijn dat er meteen betaald moet worden en dat men achteraf naar
de rechter kan om te bekijken of het allemaal terecht was. Dat geeft het instrument meer kracht. De
omstandigheid dat rechtsmiddelen in het strafrecht schorsende werking hebben is dus voor ons wel
een reden om op de bestuurlijke boete over te stappen.
4.8

Is de omstandigheid dat de burger in het bestuursrecht griffierechten moet betalen een argument voor het bestuursrecht of voor het strafrecht?

Dat is een aardig argument om duidelijk te maken dat je niet ‘gratis’ kan ‘prutsen’ om ons aan het
werk te houden, maar je loopt daar zelf ook een financieel risico bij, al zijn de griffierechten niet zo
hoog. Ik vind dit ook weer een pre voor de bestuurlijke boete.
Het is juist een instrument dat er voor zorgt dat, laten we zeggen, rechtsmisbruikers ervan zou
kunnen weerhouden om zinloze procedures aan te spannen?
Ja, dat is het precies. En zeker wanneer we in de punitieve sfeer zitten dan zien we dat nog wel eens.
Men weet dan dat ze niet gelijk krijgen, maar ze houden ons dan wel aan het werk.
4.9

Is de positie van de strafrechter, die niet een beschikking toetst maar zelf beslist, een argument voor het bestuursrecht of voor het strafrecht?

Wanneer er sprake is van een bestuurlijke boete, dan komt dat bij de bestuursrechter terecht, en die
gaat zeer indringend toetsen, wat lijkt op het strafrechtelijke criterium. Op een gegeven moment zie
je dus dat wanneer de rechter er aan te pas komt, hij er heel indringend naar kijkt, of in sommige
gevallen zelf iets oplegt. Het is dus niet het geval dat de bestuursrechter slechts marginaal toetst. Je
kan de vraag stellen wat het verschil dus eigenlijk is met de strafrechter. De beleidsvrijheid om al dan
niet een bestuurlijke boete op te leggen wordt wel marginaal getoetst, maar de bestuurlijke boete
zelf en de motivering en alles wat daarbij hoort wordt heel indringend getoetst. Dat is geen argument voor het strafrecht dus.

PUNITIEVE HANDHAVING VAN DE OMGEVINGSWET
5.

Hoe kan de punitieve handhaving van de Omgevingswet volgens U het best worden ingericht?

Zelf vind ik dat de bestuurlijke boete daar wel een hele belangrijke rol in zou moeten spelen. Eigenlijk
zou over de volle breedte de mogelijkheid moeten worden gegeven om dat instrument toe te passen. Waarbij het natuurlijk wel zo is dat wanneer in de concrete casuïstiek tot de conclusie wordt
gekomen dat de bestuurlijke boete juist niet moet worden ingezet. In mijn optiek dus zo weinig mogelijk restricties in de regelgeving, en een zo breed mogelijk palet aan instrumenten, waarbij in de
praktijk dan maatwerk kan worden geleverd en het juiste instrument kan worden gekozen. Als daar
dingen niet goed gaan kan dat altijd nog door de rechter getoetst worden.
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Dus veel mogelijkheden op handhavingsgebied zodat een adequate keus kan worden gemaakt
afhankelijk van de situatie?
Ja, en dat geldt dan zowel voor het bestraffende als voor de sfeer van uitsluiting, van zowel rechtspersonen als de natuurlijke personen die daar achter zitten.
5a.

In welke situaties dient strafrechtelijke handhaving volgens U aan de orde te zijn, en waarom?

In het algemeen zal je je altijd bij elke overtreding moeten afvragen of strafrechtelijke handhaving
daar op zijn plaats is. Nu steken we dingen heel reparatoir in en komt het strafrecht niet of nauwelijks aan de orde. Maar je zou ook andersom kunnen denken dat je zegt dat dingen strafrechtelijk
worden aangepakt, of met een bestuurlijke boete, en moet er daarnaast reparatoir nog iets gebeuren. Voor het denken hier is die switch wel belangrijk, omdat we heel veel te maken hebben met
overtreders, zoals ik al eerder aangaf, die te traag reageren op reparatoire sancties en ook allerlei
vertragingsmechanismes inschakelen. Daarbij wordt dankbaar gebruikt gemaakt van de jurisprudentie op het gebied van uitzicht op legalisatie en dergelijke. Wil je dat effectiever gaan doen dan moet
de hele strafrechtelijke kant en ook de bestuurlijke boete veel meer op de voorgrond komen dan nu
het geval is.
Aandachtspunten bij vraag 5a
5.1

Is het criterium van de open en besloten context daarbij voor u van doorslaggevend belang?

Het kan, zoals gezegd, voordelen hebben wanneer er sprake is van een vaste relatie omdat je sneller
tot resultaat kan komen, maar een vaste relatie kan ook de verkeerde kant op gaan. Daardoor kan
het bestuur juist belemmerd worden om te doen wat ze moet doen. Het kan daarbij verfrissend zijn
als een andere entiteit met een min of meer onafhankelijke positie kan zeggen ‘dit is er aan de hand,
en zo gaan we er mee om’. Het criterium is dus niet van doorslaggevend belang.
5.1.1 Dienen vrije veld-delicten een zaak voor het strafrecht te blijven?
Het liefst wel, wanneer er dus geen sprake is van een duurovertreding. En wanneer er geen reparatie
nodig is. Als iemand in het veld iets heeft gedaan wat niet mag, zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast in
stiltegebieden, dan zou je strafrechtelijk op moeten treden. Dan zou je eigenlijk ook alleen maar
strafrechtelijk op kunnen treden. Als in het vrije veld drugsafval is gedumpt en de daders liggen zogezegd ‘op het kerkhof’, dan wil je dat strafrechtelijk aanpakken. Het is dan zeker de taak voor justitie
om daar achteraan te gaan. Maar er moet dan ook reparatoir wel iets gebeuren. Als je een dader
hebt en de fysieke situatie is zodanig dat er ook reparatoir iets moet worden gedaan, dan moet er
dus altijd oog zijn voor het strafrecht, maar het oog moet niet uitsluitend op het strafrecht zijn gericht.
5.1.2 Moet bij punitieve handhaving verband houdend met vergunningen het primaat bij de bestuurlijke boete liggen?
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Vergunningen zijn steeds meer aan de orde bij bedrijven, en vooral complexe bedrijven. Bij eenvoudige bedrijven wordt gewerkt met algemene regels. Als het specifiek gaat over vergunningen dan is
daar een specifieke deskundigheid voor nodig waarvan we zeggen ‘leg dat dan in handen van het
bestuur’, en de deskundige moet dan ook in dienst zijn van het bestuur die dan ook de strafrechtelijke achtergrond hebben. Dan zou het met een bestuurlijke boete moeten worden afgedaan, tenzij er
bepaalde indicaties zijn dat het allemaal zo ernstig is en er meer aan de hand is, dat we toch echt bij
justitie moeten zijn. Bij vergunningen en overtredingen, daarin heeft het bestuur altijd heel specifiek
het voortouw genomen, doe dat nu ook en geef het bestuur ook de bestuurlijke boete.
5.2

Zijn aard en ernst van de geschonden norm voor U van doorslaggevend belang?

Als er hele ernstige dingen aan de hand zijn: eerder maakte ik al de vergelijking met de Belastingdienst, waarbij als er echt sprake is van crimineel gedrag en er sprake is van een ernstige overtreding,
dan is het toch iets waar zeker ook het strafrecht, al dan niet naast het bestuursrecht, een uitdrukkelijke rol heeft. Vanuit het bestuur gedacht, dat wel een breed palet wil hebben en heel veel dingen
geheel zelfstandig aan wil kunnen pakken, ook met punitieve instrumenten: er is een deel dat we
helemaal niet moeten willen doen. Sommige gedragingen, waarbij kan worden gelet op milieugevolgen en het gedrag van de overtreder, dat is toch echt iets wat exclusief het terrein moet zijn van justitie.
5.2.1 Dienen alle misdrijven in het strafrecht te blijven (en is voor de bestuurlijke boete slechts
plaats bij overtredingen)?
Als je naar de Wet op de economische delicten kijkt en je bekijkt de selectie van wat is er nu misdrijf
en wat een overtreding, dan hoef je niet veel te doen om tot een misdrijf te komen. Bijvoorbeeld het
uitbreiden van een inrichting zonder vergunning, dat is ook een overtreding van de Wabo, dat is een
misdrijf waar maximaal 6 jaar gevangenisstraf op staat. Er kan een heel bedrijf zijn neergezet of er
kan een muurtje zijn geplaatst. Als ik kijk naar de selectie van de WED, dan zou je niet moeten zeggen
dat alle misdrijven in het strafrecht moeten blijven. Dan houden wij niet zoveel over. Hetzelfde hebben we gehad bij de bestuurlijke strafbeschikking: sommige dingen zijn weldegelijk een misdrijf,
maar worden toch met een vrij lichte sanctie afgedaan. De norm is daar dus heel ruim, waardoor er
een heel palet aan gedragingen onder gebracht kan worden, van heel ernstig tot minder ernstig. De
grens voor wat een misdrijf is, ligt in de WED heel laag.
5.3

Of is de zwaarte van de op te leggen straffen en maatregelen voor U van doorslaggevend
belang?

Een hele hoge boete zou voor een groot bedrijf niet zo heel zwaar kunnen zijn en zal dan door het
bestuur kunnen worden opgelegd. Dat gebeurt in andere landen ook. Alleen met betrekking tot de
aard van de straffen: als we echt in de sfeer van de vrijheidsbeneming moeten zijn, of een maatregel
moet helemaal zijn gericht op de persoon van de overtreder, dan moet je toch echt bij justitie zijn.
5.3.1 Zo ja: gaat het dan enkel om vrijheidsbeperkende en vrijheidsbenemende, straffen en maatregelen?
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Zie het antwoord op vraag 5.3.
5.4

Is voor U ook van belang of de betrokkene voldoende financiële mogelijkheden heeft om een
eventueel opgelegde financiële sanctie te betalen?

Het is de vraag of je met een boete rekening kan houden met de financiële positie van de overtreder.
Over het algemeen bekijken we, net als met reparatoire sancties, wat een prikkel is om tot normconform gedrag te komen. Bij een klein bedrijf kan het dan gaan om veel kleinere bedragen dan voor
grotere bedrijven. In de sfeer van de bestuurlijke boete kan een boete dan niet zo hoog zijn, maar
voor een klein bedrijf is het wel een hoge boete. Bij de bepaling van de hoogte van de sanctie kan
rekening worden gehouden met de financiële draagkracht van de overtreder. Het wordt voor ons
lastig in een situatie waarin de overtreder helemaal geen cent heeft.
Dat is een belangrijke achtergrond bij deze vraag: wat als je wel denkt een hoge boete nodig te
hebben om iemand te beïnvloeden, maar die persoon kan de boete niet betalen?
De laatste jaren zijn wij geconfronteerd met een aantal faillissementen. Niet alleen omdat het economisch slecht gaat, maar ook in de afvalwereld. Mensen laden een hele trein vol met afval en vangen daar een heleboel geld voor, en vervolgens gaat de boel failliet en kunnen wij samen met de
curator om de tafel om alles opgeruimd te krijgen. Bedrijven die vaak zowel door ons worden aangesproken met een last onder dwangsom, maar ook vaak al door andere overheidsorganen boetes
hebben opgelegd gekregen, dan is het toch de situatie ‘van een kale kip is niets te plukken’. Dat geldt
ook voor het strafrecht.
Dat geldt voor het strafrechtelijke verhaal voor zover dat betrekking heeft op geldboetes, maar het
strafrecht heeft ook nog andere sancties zoals de vrijheidsbeneming en de taakstraf.
Dan is het de vraag of je niet bij de personen zou moeten zijn die erachter zitten, die zelf alweer een
andere BV beginnen en dezelfde grappen uithalen. Als dat zo is, en we zijn in die situatie ook benieuwd naar de nieuwe jurisprudentie zoals die met Chemiepack is ontwikkeld, dan kan je ook in de
bestuurlijke sfeer rechtstreeks de personen die erachter zitten als overtreder aanmerken. Daar is
vaak wel voldoende te halen, en dan wordt het weer interessant. Maar dat geldt zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk. Op een gegeven moment is het toch zo dat wij nog veel geld van iemand
dienen te ontvangen, hetzij omdat er dwangsommen zijn verbeurd of omdat er een boete is opgelegd, en dan is het de vraag hoe we dat geld dan binnenkrijgen. Wij hebben met de deurwaarder wel
de discussie gehad of we het CJIB niet kunnen inschakelen. In ieder geval blijkt dat bij natuurlijke
personen meestal meer te halen is dan bij een vennootschap. Voor wat betreft de vraag of dat een
reden is om voor het strafrecht te kiezen of bestuursrechtelijk met de bestuurlijke boete op te treden: uiteindelijk is het toch gewoon een vordering in geld.
5.5

Is voor U ook van belang of het om een norm gaat waarvan de opsporing gebaat kan zijn bij
de inzet van strafvorderlijke bevoegdheden?

Het nadeel bij de opsporing is dat er geen sprake is van een meewerkplicht. Maar het voordeel is wel
dat een officier van justitie, als het gaat om het kunnen krijgen van informatie, veel meer bevoegd215
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heden heeft dan wij. De officier van justitie kan deuren openen die voor ons echt gesloten blijven. In
bepaalde situaties kan een officier van justitie in heel veel politie- en justitieregisters waar heel veel
informatie in zit. Als je die informatie hebt, kan je ook in de opsporing veel meer doen omdat je veel
meer weet. Wij hebben geen eigen informatiehuishouding. Er is een hele beperkte registratie van
wat een overtreder in het verleden allemaal gedaan heeft. Het kan zijn dat in een bepaalde situatie
de informatievoorziening van justitie wel heel erg belangrijk is waardoor je toch in het strafrechtelijke traject het een en ander zou moeten kunnen doen.
Dan is er sprake van een meer concrete situatie waarin waarschijnlijk zowel bestuursrechtelijke als
strafrechtelijke handhaving mogelijk is, maar wanneer de vraag wat abstracter wordt geïnterpreteerd en u de vraag ziet als een keuze voor een handhavingsstelsel voor de Omgevingswet, zouden
er dan bepaalde normen zijn waarvan te verwachten is dat de opsporing dermate indringende bevoegdheden met zich meebrengt dat het hier voor de hand ligt om dat toe te wijzen aan het strafrecht? Of denkt u: dat is helemaal niet zo’n prangende vraag?
Als we kijken naar de Omgevingswet dan is er vaak sprake van een fysieke situatie, vaak buiten in het
veld of bij een bedrijf. Dan is er sprake van iets dat niet mag omdat het een bedreiging is voor de
omgeving. Bij precies dezelfde gedragingen kunnen heel andere motieven van de overtreder spelen.
De ene keer kan het slordigheid zijn en de andere keer kan er sprake zijn van doelbewust calculerend
en boosaardig gedrag. In het laatste geval moet justitie de zaak aanpakken. De geestesgesteldheid
van de overtreder is in hoge mate belangrijk voor de instrumentkeuze. Het is heel gevaarlijk om van
te voren al bepaalde normen aan te wijzen die alleen strafrechtelijk gehandhaafd kunnen worden.
Dus wanneer je het heel erg zou laten afhangen van of je al dan niet ingrijpende bevoegdheden
nodig hebt, dan maak je de keuze op basis van dat criterium en zou je daar later spijt van kunnen
krijgen?
Ja, de wet moet zoveel mogelijk mogelijkheden bieden om zowel strafrechtelijk als bestuurlijk op te
treden, of beide. In het concrete geval moet dan aan de hand van bepaalde criteria een keuze worden gemaakt. Het moet niet zo zijn dat we heel graag instrument X willen inzetten, maar dat dat in
de wet niet in het lijstje staat waardoor het niet mogelijk is.
5.6

Is voor U ook van belang of het om een norm gaat waarbij samenwerking met buitenlandse
autoriteiten en/of rechtshulp een rol kan spelen? (20:38)

Normen binnen het omgevingsrecht hebben vaak betrekking op de fysieke werkelijkheid, maar het is
natuurlijk wel zo dat als er een samenwerking met het buitenland nodig is, dan hebben wij vaak niet
de positie om dat te regelen. Om welke buitenlandse autoriteit gaat het, welke informatie kunnen
we krijgen. Het is een vraag voor de toekomst of wij bijvoorbeeld via de Regionale Informatie en Expertise Centra, waar zowel het bestuur, het Openbaar Ministerie als de fiscus in zit, wel die informatie kunnen krijgen. Tot nu toe is het zo dat als je in die sfeer zit, dan zeg je al heel gauw ‘justitie help,
want hiervoor moet je niet bij ons zijn’.
En voortbouwend op uw vorige antwoord: uw antwoord zal dus niet zijn dat in de gevallen waarin
je dat kunt voorzien je alleen voor het strafrecht moet kiezen, ook hier zegt u dat er voor beide
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moet kunnen worden gekozen en dat als zich een situatie voordoet waarin samenwerking nodig is,
dan stap je dan over naar het strafrecht?
Ja, precies. Dat ligt in de lijn dat de wet geen restrictie heeft en dat in een concreet geval een keuze
moet worden gemaakt. Die keuze moet je wel motiveren en die moet op enigerlei wijze ook getoetst
kunnen worden, maar er moet niet aan de voorkant al worden vastgelegd in welke situatie op welke
manier moet worden gehandeld. Als wetgever kan je onmogelijk overzien wat zich allemaal voor kan
doen.
5b.

Zijn er situaties waarin strafrechtelijke handhaving volgens U juist niet tot de mogelijkheden
zou moeten behoren? Zo ja, waarom?

Zelf ben ik er een voorstander van dat strafrecht altijd tot de mogelijkheden behoort, alleen is het in
een groot aantal gevallen logisch dat je daar niet voor kiest. Dan maak je er in een concreet geval
geen gebruik van. Wanneer er sprake is van wijziging van regelgeving, en vooral bij uitvoeringsregelgeving gaat dat heel erg snel, dan is het technisch vaak heel complex. Dan hebben we met kleine
bedrijven te maken en dan zeggen we ‘iedereen wordt geacht de wet te kennen, waaronder ook de
uitvoeringsbepalingen’, maar soms kan je het echt niet verwijten dat een bedrijf het niet weet. We
beginnen dan met een voorlichtingsronde. Wij constateren dat in het veld een aantal dingen niet
kloppen. We hebben dat gehad met de kwaliteit van zwembaden, bijvoorbeeld met de chloordosering. Die dosering komt verschrikkelijk precies. Als je iets te laag zit heb je toch nog groei van bacterien en algen en dergelijke, en zit je iets te hoog dan krijgen mensen last van hun ogen. De kwaliteit
van het water moet dus voortdurend worden gemeten en gedoseerd. Er is een zwembadexploitant
waarbij het voortdurend fout ging. We hebben toen gezegd dat er een service-level-agreement
moest worden gesloten met een professioneel bureau die dat dan vervolgens voor de zwembadexploitant regelt. In de voorlichtende fase zeggen we dan ‘als u dat doet, dan gaan wij niet dreigen met
het strafrecht, volgt er geen boete en gaan we het zwembad ook niet sluiten of dat soort dingen’,
maar het is dan wel de bedoeling dat het dan geregeld wordt. Soms is er dus sprake van een norm,
maar dan vinden wij het toepassen van het strafrecht-instrument niet op zijn plaats gelet op de omstandigheden waarin die norm overschreden wordt. Maar dat moet dan niet in de wet worden gezet.
Dus wanneer er sprake van is dat een bedrijf niet aan de norm kan voldoen of niet weet dat er aan
de norm moet worden voldaan, dan vindt er bestuurlijke handhaving plaats, en wanneer er sprake
is van niet aan de norm willen voldoen, dan komt het strafrechtelijke circuit in beeld?
Ja, dat is het.
Aandachtspunten bij vraag 5b
5.7

Zijn er situaties waarin toepassing van straffen en maatregelen naar uw inschatting of ervaring geen nuttig effect kan hebben?

De situaties waarin iemand in overtreding is maar hij onmogelijk aan de norm kan voldoen, dan is er
sprake van overmacht, dan zal het strafrecht waarschijnlijk geen nuttig effect hebben. Iets heeft effect wanneer je de mogelijkheid hebt om wel aan de norm te voldoen. Daarbij kan het strafrecht
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soms ook het tegenovergestelde effect hebben. Vanuit een ander vakgebied hebben wij weleens
gehoord dat het bijvoorbeeld onder jongeren juist stoer is wanneer je een straf krijgt. Of wanneer
een straf kan worden afgekocht, en er daarna weer wordt doorgegaan met de overtreding. Maar dan
gaat het er niet zozeer om dat het instrument niet toegepast moet worden, maar de manier waarop
het wordt toegepast.
5.8

Geldt dat in die situaties ook voor de bestuurlijke boete?

Dat zou in feite goed kunnen. Wanneer iemand de fout in gaat en er een bestuurlijke boete moet
worden betaald die te laag is, dan heeft het geen effect. Dat hebben we met een dwangsom ook
weleens gehad. Die dwangsom was te laag en het bedrijf haalde banden binnen, en kreeg voor elke
band een paar euro. Die band moet aan de andere kant weer verwerkt worden natuurlijk, en dan
stapelt het zich maar op. Bij de poort wordt geld gevangen, dus bij het opleggen van de dwangsom
hadden wij een berekening gemaakt en de overtreding duurde gewoon voort. Toen bleek dus dat het
voor hem economisch interessant was om gewoon door te gaan. De overtreder had bedacht dat hij
kennelijk een bepaald bedrag aan de overheid moest afdragen en de rest kon hij zelf houden. Ook als
een bestuurlijke boete dus te laag is kan het worden gezien als het afkopen van de straf.
Dat ligt dan dus concreet aan de hoogte van de boetes. Zodra je het mogelijk maakt dat er straffen
kunnen worden opgelegd die het niet economisch rendabel maken om in strijd met de wet te handelen dan geldt dat dus niet meer?
Ja, de wet moet daarom zoveel mogelijk mogelijkheden geven en in de concrete casuïstiek maak je
uit welk instrument je gaat toepassen. Een volgende vraag is dan hoe je dat instrument gaat toepassen zodat het voldoende effectief is.
5.9

Kan toepassing van strafrecht in dergelijke situaties worden uitgesloten door strafbaarstelling achterwege te laten of door de vervolgingsbevoegdheid van het OM te beperken of anderszins te normeren?

Nee, de mogelijkheden moeten er zijn en we moeten niet al in de wet aan de teugels hangen.
5c.

Ziet U bij de strafrechtelijke handhaving van de Omgevingswet een rol weggelegd voor de
bestuurlijke strafbeschikking? Zo ja, in welke situaties?

De bestuurlijke strafbeschikking is twee jaar geleden geïntroduceerd met name voor een aantal kleine overtredingen. Justitie heeft richting ons de kraan opengezet voor een beperkt aantal overtredingen, waarbij de bijbehorende boetes die zijn vastgelegd niet al te hoog zijn. Er zijn heel veel contraindicaties voor wanneer de beschikking niet kan worden opgelegd. Met name wanneer er sprake is
van een heel beperkt economisch voordeel, wat bijna altijd het geval is. Als dat samengaat met andere overtredingen mag het ook niet, en zo is er nog een hele lijst. Plus het feit dat we de opbrengst
niet krijgen. Hier is de bestuurlijke strafbeschikking alweer een beetje uit in die zin dat het niet van
de grond komt en het niet wordt gewaardeerd. We hebben eerst geëxperimenteerd met het Transactiebesluit Milieudelicten, toen is er heel veel discussie geweest over de bestuurlijke boete en daar
is de bestuurlijke strafbeschikking voor in de plaats gekomen. Dat komt nu niet van de grond. De
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feitenlijst is te beperkt en de boetes zijn dat ook. Het is heel strak vastgelegd: per geval zoveel, en
soms kan het ergens over gaan maar is de boete veel te laag. En daarnaast de knelpunten die ik hiervoor al noemde. In het land van het bestuur wordt wel gezegd: ‘we moeten toch maar weer eens
terug naar de bestuurlijke boete’. Ik vind dat zelf wel jammer, ook omdat ik toch aan de wieg heb
gestaan van de bestuurlijke strafbeschikking. Het hele verzet wordt behandeld door het Openbaar
Ministerie, dus over alles wat er achteraan komt hoeven wij ons geen zorgen te maken. Het wordt
daarnaast wel uitstekend gefaciliteerd door het CJIB. Daardoor wordt de boete al heel snel in het
computersysteem ingevoerd. Als de beletselen zouden worden weggenomen en je zou dus meer
feiten hebben en meer mogelijkheden om hogere boetes op te leggen en er minder contra-indicaties
zouden zijn, waarvan ik een deel overbodig vind, en de financiering zou goed geregeld zijn dan zou
dat veel verschil maken. Je kan dan veel meer met de bestuurlijke strafbeschikking doen en ik vind
het dan ook een goed instrument.
Welke contra-indicaties zijn volgens u overbodig?
Het gaat dan bijvoorbeeld om de grens dat er sprake moet zijn van 5000 euro economisch voordeel.
Dat is wel een heel laag bedrag. Als je dan kijkt naar het bedrijf, want we hebben het hier niet over
burgers, dan is dat bedrag veel te laag. Als jij geen luchtwasser hebt, om het zo maar te noemen, en
een paar weken heb je hem niet, dan heb je die 5000 euro er alweer uit. Dat betekent dat je geen
bestuurlijke strafbeschikking toe mag passen. De politie mocht het ook niet meer op die feiten, want
het lag bij het bestuur. Het Openbaar Ministerie deed het ook niet meer, waardoor een aantal overtredingen dus helemaal niet meer wordt aangepakt.
Aandachtspunten bij vraag 5c
5.10 Ziet U een rol voor de bestuurlijke strafbeschikking in het Omgevingsrecht, en zo ja welke?
-

Zo ja: aan welke door straffen te handhaven normen uit de Omgevingswet denkt U, bij een
bestuurlijke strafbeschikking?

De delictsomschrijving moet heel helder kunnen zijn, dat is de restrictie van de bestuurlijke strafbeschikking. Het moet eigenlijk een soort mini-dagvaarding zijn. Het moet niet zo zijn dat het gaat om
een scala aan gedragingen die je iedere keer weer anders moet omschrijven. Vooral voor het kleine
werk, de plus-min overtredingen. U moet bijvoorbeeld een rapport indienen op datum X, maar het is
datum X en er ligt geen rapport of u begint met een bodemsanering, u moet een melding doen, maar
die melding is niet gedaan. Of, u heeft een ongewoon voorval, u moet daar een melding van maken
maar dat heeft u niet gedaan. Er bestaat weinig discussie over deze gevallen: het is wel zo of het is
niet zo.
Het kan zelfs gaan om grotere feiten, zoals zo’n luchtwasser: dat levert wel heel veel geld op, maar
het is wel een simpel feit?
Het zijn de plus-min overtredingen. Maar wanneer zo’n luchtwasser er wel is, maar hij functioneert
niet helemaal goed omdat hij bijvoorbeeld maar half aan staat en hij staat het liefst uit omdat het
anders geld kost, dan wordt het al veel lastiger. We hebben een set van vrij eenvoudige overtredin219
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gen waar weinig discussie over kan zijn, en daar zou je met de bestuurlijke strafbeschikking moeten
gaan werken.
Maar op dit moment zijn er dus ook te weinig overtredingen die op die wijze kunnen worden afgedaan, en zijn er dus nog wel meer ‘simpele’ overtredingen die voor de bestuurlijke strafbeschikking
in aanmerking komen?
Ja, maar er zijn allerlei triviale bezwaren. Bijvoorbeeld het CJIB, dat heeft geld voor ICT-systemen. In
feite kunnen daar zoveel overtredingen in en er moet eigenlijk nog veel meer in, maar daar is dan
geen geld voor. Ze kunnen dan bijvoorbeeld maximaal 250 overtredingen aan. Dat soort triviale beperkingen spelen dan een rol. Maar in deze discussie moet je dat even terzijde leggen en bekijken
voor welke normen dit instrument geschikt zou zijn. Het moet dan dus het gewone eenvoudige werk
zijn waar je dus weinig discussie over kan krijgen. Bij heel veel normen is dat echter niet het geval.
Dan komt er een heel technisch verhaal bij en allerlei interpretaties. Dan moet je niet met de bestuurlijke strafbeschikking werken. Maar je kan al heel veel afvangen met wat we nu ook gezegd
hebben, met bijvoorbeeld de Boswet: er is wel gekapt of er is niet gekapt, et cetera. Onze BOA’s vinden het ook prettig dat alles heel snel kan worden ingevoerd en dat alles gaat via ICT-systemen, het
is geen papierwerk meer en het wordt heel goed begeleid door het CJIB. Als er problemen zijn wordt
er verzet ingesteld, en moet de officier van justitie aan de slag. Als die de bestuurlijke strafbeschikking toch terecht vindt moet hij alsnog gaan dagvaarden. Het vervolgtraject is daarmee niet zo efficient, maar voor ons geldt dat er sprake is van een eenvoudige overtreding waar weinig discussie over
bestaat, vaak is het eenmalig en betreft het geen duurovertreding en is een reparatoir instrument
niet aan de orde, dan wordt er lik-op-stuk opgetreden en wordt het ingediend bij het CJIB. Dat is op
zichzelf heel aardig.
Kunt u één of meer gedragingen noemen die echt op uw wensenlijstje zouden staan om te werken
volgens dit systeem, maar die op dit moment niet via de bestuurlijke strafbeschikking kunnen
worden afgedaan?
Dan gaat het met name om het handelen zonder vergunning. Het handelen zonder vergunning zit er
nu wel in, en wanneer dat het geval is, is het duidelijk. Maar zo’n 80% van wat we tegenkomen zijn
overtredingen van vergunningvoorschriften, dan zou je echt moeten kijken of er een deel is dat heel
concreet kan worden omschreven, en die zou je er ook onder kunnen brengen. Voor zover er kan
worden gekomen tot concrete delictsomschrijvingen, en bij een deel kan dat wel en bij een deel kan
dat niet, dan zou je er dus veel meer mee kunnen doen. De discussie hierover met het Ministerie van
Veiligheid en Justitie loopt eigenlijk nog steeds. Men is nogal huiverig om dat gewoon te durven. Het
ministerie heeft een club die verantwoordelijk is voor het opstellen van de feitenlijst en wij vinden
dat die club echt schichtig is, los van alle problemen bij het CJIB met computers.
Dus het Ministerie van Veiligheid en Justitie is dan medeverantwoordelijk voor het feit dat het nu
minder goed loopt met de bestuurlijke strafbeschikking?
Ja, dat vinden wij wel. Anderzijds is het in de wereld van het strafrecht zo dat ze daar zeggen: ‘wij
zitten met delictsomschrijvingen en met allerlei restricties, die jullie niet kennen’. Omdat het hun
specialisme is, en voor een deel zullen ze daar natuurlijk ook gelijk in hebben. Maar dan is het wel zo
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dat we met elkaar om tafel kunnen gaan zitten, met de strafrechtjuristen en mensen van ons, om te
kijken hoe ver je kan komen. Dat is alleen voor ons ondoordringbaar. Er is een club vanuit de strafrechtwereld en die maakt de feitenlijst, en we kunnen schriftelijk wel suggesties aanleveren maar er
is niet de mogelijkheid om te zeggen: ‘zo kan het niet, maar misschien zou het wel zo kunnen’. Door
veel meer interactie met deskundigen van het bestuur zou veel meer bereikt kunnen worden.
-

Zo ja: welke sancties kunnen naar Uw oordeel via een bestuurlijke strafbeschikking in het
Omgevingsrecht worden opgelegd? Denkt U alleen aan de boete, of ook aan de taakstraf, of
aan een bijkomende straf als de stillegging van de onderneming?

De Wet OM-afdoening maakt het nu voor de officier van justitie wel mogelijk om die bijkomende
straffen op te leggen. Als wij dit soort dingen zouden moeten doen, die toch heel sterk gericht zijn op
de persoon, dan zien wij dat toch meer als het domein van het Openbaar Ministerie. Dat is niet iets
wat bij het bestuur hoort. Ik wil het dan beperken tot de boete.
-

Zo nee, waarom ziet U geen rol voor de bestuurlijke strafbeschikking?

Gelet op het antwoord op vraag 5c heeft de respondent deze vraag niet beantwoord.
5.11 Aan welke bevoegdheidsverdeling met het OM denkt U, als de bestuurlijke strafbeschikking
in het Omgevingsrecht zou worden ingevoerd?
- Denkt U aan de bestuurlijke strafbeschikking onder toezicht en volgens richtlijnen van het
OM (art. 257ba Sv)?
- Of aan een variant die het bestuursorgaan meer autonomie biedt?
Het is natuurlijk wel zo, dat wat wij hier maken, dat een officier van justitie daar in de verzetsprocedure verder iets mee moet. Op een gegeven moment kan het zijn dat hij in bepaalde situaties tegen
restricties aanloopt, waar hij niet omheen kan. Dat hangt samen met een eventueel vervolgtraject,
wanneer hij het voor de rechter wil brengen.
Wat bedoelt u met restricties?
Bij de bestuurlijke strafbeschikking zie je vaak dat je helemaal in de wereld van het strafrecht komt.
En wij denken als bestuur dat dingen wel op een bepaalde manier kunnen worden geformuleerd. Een
BOA constateert bijvoorbeeld iets, dan komt het ook aan op hoe je iets opschrijft, hoe je het formuleert. Het is niet alleen ‘u heeft geconstateerd dat’, maar er hoort een verhaal bij. Wanneer er verzet
wordt ingesteld dan komt er nog een breder verhaal bij. Dat moet allemaal wel ‘strafrechtproof’ zijn.
Degene die het uiteindelijk moet verdedigen is de officier van justitie. Dezelfde discussie was er in
relatie met politie en justitie, tussen hen en onze BOA’s: aan de voorkant moet het allemaal goed
afgetimmerd zijn. Dat justitie daar een behoorlijke greep op wil hebben, zoals dat nu ook met die
richtlijnen gebeurt, dat vind ik prima en dat is ook heel begrijpelijk. Alleen bij de invulling van de
richtlijn, en dan gaat het weer over de contra-indicaties en over de feitenlijst en de hoogte van de
boete, zouden wij meer inspraak moeten hebben. Ik heb het idee dat dat onvoldoende gebeurt. Een
aantal dingen kunnen aan ons niet uitgelegd worden omdat ze gebeuren met een strafrechtelijke pet
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op. Bij de voorbereiding van de richtlijnen zou het bestuur dus uitdrukkelijk moeten worden betrokken. Nu ervaren we het soms als ‘roepen in de woestijn’.
De vraag formuleert het als ‘autonomie’, en dat is natuurlijk nog weer veel sterker, maar u formuleert het iets voorzichtiger en heeft het over inspraak en over overleg?
Ja, in ieder geval inspraak. Of misschien nog een iets sterkere variant daarvoor. Maar zoals de bestuurlijke strafbeschikking nu ingestoken is, heeft de wetgever een sterke rol bij het Openbaar Ministerie neergelegd. Als dat zo is, dan zou het een beetje vreemd zijn wanneer een bestuursorgaan zich
allerlei vrijheden heeft veroorloofd, maar uiteindelijk komt het via het Openbaar Ministerie bij een
rechter. Dan zou dat op gespannen voet met elkaar kunnen staan. Het gaat met name om de communicatie in het voortraject, dat is heel belangrijk bij het opstellen van de richtlijn.
5.12 Aan welke bestuursorganen denkt U, bij de bestuurlijke strafbeschikking in het Omgevingsrecht?
- Denkt U aan gemeenten?
- Denkt U aan provincies?
- Denkt U aan waterschappen?
- Denkt U aan een RUD?
- Denkt aan nog andere bestuursorganen?
Het is nu zo dat er een hele set is van rijksorganen die de bestuurlijke strafbeschikking heeft, zoals
bijvoorbeeld een waterstaat. Gemeenten en provincies nog niet, waterschappen hebben hem al wel.
De provincie en gemeente loopt nu via de RUD, via de directeur van de Omgevingsdienst. Dat is een
hele vreemde variant, het is daar op het allerlaatste moment ook ingevoegd. Daar waren wij ook niet
blij mee. Vanuit justitie is er de wens geweest om de Omgevingsdiensten een min of meer zelfstandige positie te geven. Ze dachten aan een bijna zelfstandig bestuursorgaan. Terwijl wij het hier puur
zien als een uitvoeringsorganisatie van de gemeente en de provincie. De bevoegdheden, in ieder
geval bestuurlijk, blijven hier allemaal. Maar aan de directeur van een Omgevingsdienst is nu de bevoegdheid gegeven. Niet dat wij die bevoegdheid niet zouden willen mandateren aan de directeur,
maar wij zeggen op zichzelf dat het bestuur, of dat nu de gemeente of de provincie is, het hele palet
van handhavingsinstrumenten moet hebben, dus strafrechtelijk en punitief en bestuurlijk. Het moet
niet zo zijn dat dat ook wordt neergelegd bij een uitvoeringsorganisatie. Dat is een hele vreemde
eend in de bijt. En nu is het zo dat de directeur het zelf uit moet zoeken en voor wat betreft de financiering moet hij ook kijken of hij van het Rijk nog wat krijgt, maar dat is altijd te weinig. De Omgevingsdienst heeft geen geld, en als er geen geld is dan doet hij niets. Wij vinden dat bij een uitvoeringsorganisatie geen bevoegdheden horen, en ook niet de bevoegdheid tot het vaststellen van een
bestuurlijke strafbeschikking. Voor de rest natuurlijk wel bij zoveel mogelijk bestuursorganen. Wanneer die zich dan voor de deskundigheid laten bedienen door de RUD, dan is dat prima. Maar het
past niet bij het karakter van een uitvoeringsorganisatie dat ze het zelf ook kunnen doen. Ik vraag me
af of zo’n directeur wel blij is met die bevoegdheid.
Waarom zou hij daar niet blij mee zijn?
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Een directeur kan zich natuurlijk opstellen met de houding dat er sprake is van een uitvoeringsorganisatie. En wanneer er dan kritiek komt kan hij wijzen op het bestuur zelf. Dat gebeurt nu ook bij de
bestuurlijke handhaving. Dan wordt er gezegd dat er sprake is van een opdrachtgever, en als er problemen zijn dan wordt naar het bestuur verwezen, los natuurlijk van de mogelijkheden van rechtsbescherming die er zijn. En dat gebeurt hier ook wel. Ook in relaties met overtreders en met bedrijven
kan een handhaver zeggen: ‘ik ben slechts de boodschapper en de uitvoerder’. Maar als je zelf de
bevoegdheid hebt dan wordt dat toch lastiger. Het bestuur kan zich daar dan weer van distantiëren,
zo van: ‘ja, wat die directeur allemaal doet dat weten wij niet, wij gaan daar niet over’.
5.13 Bestaat er bij de toepassing van de strafbeschikking behoefte aan aanvullende regels en/of
waarborgen buiten de regels die thans al in de wet zijn vastgelegd?
Ik denk het niet. Ik vind op zichzelf de regeling wel aardig. De regels zijn neergelegd in de Wet OMafdoening en de op die wet gebaseerde richtlijnen, en op een gegeven moment heb je dus wel voldoende waarborgen. Alleen de manier waarop die dingen worden ingevuld daar kan nog over worden gediscussieerd. Maar het is niet zo dat er nog wat bij verzonnen zou moeten worden.
5.14 Zijn er ook situaties waarin de bestuurlijke strafbeschikking naar Uw oordeel juist expliciet
niet ingevoerd zou moeten worden? Zo ja: waarom?
Er moet echt sprake zijn van een eenvoudig te constateren overtredingen. Het is echt voor het kruimelwerk waarin we snel en effectief willen optreden.
5d.

Kan de bestuurlijke boete in de context van de Omgevingswet een goede rol vervullen? Zo
ja, in welke situaties en waarom? Zo nee, waarom niet? Dient daarbij nog onderscheid gemaakt te worden tussen de verschillende normenstelsels die onder de Omgevingswet zullen
vallen?

Alle normen die betrekking hebben op gedragingen met fysieke implicaties, daarvoor zou je de bestuurlijke boete ter beschikking moeten hebben. In de fysieke sfeer zou je over het hele brede spectrum van de Omgevingswet die bestuurlijke boete ter beschikking moeten hebben. Het moet heel
sterk zijn gericht op wat er in het veld gebeurt, fysieke gedragingen en als daar dingen niet in orde
zijn moet er met de bestuurlijke boete gereageerd kunnen worden.
Aandachtspunten bij vraag 5d
5.15 Aan welke normen denkt U, bij toepassing van de bestuurlijke boete in het Omgevingsrecht?
Zodra de fysieke leefomgeving aangetast kan worden moet je ook dat instrument ter beschikking
hebben.
5.16 Aan welke normering van de bestuurlijke boete denkt U, bij toepassing in de Omgevingswet?
-

Zijn er normen, op het terrein van het Omgevingsrecht, waarvan de overtreding aanleiding
zou moeten kunnen geven tot hoge bestuurlijke boetes?
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Voor de bestuurlijke boete zijn allerlei matrixen ontwikkeld, waarin de ernst van de overtreding een
rol speelt. Als je kijkt naar de milieukant, dan speelt vooral de onomkeerbaarheid een rol. Als er grote
milieuschade wordt veroorzaakt en grote risico’s, daarmee is de externe veiligheidskant heel belangrijk. Vooral de grote schade en de risico’s spelen dus een rol, voor hinder geldt dat wat minder. Als er
dan ook nog bij komt dat er sprake is van calculerend gedrag van de overtreder, dan moet je toch wel
hoog in de boete-boom gaan zitten, of constateren dat het voor het strafrecht is.
-

Ligt een strikte wettelijke normering van de hoogte van de bestuurlijke boete in de rede?

Een strikte normering ligt niet in de rede, want je ziet toch dat precies dezelfde overtreding een hele
waaier van gedragingen kan inhouden. Soms gaat het helemaal nergens over en soms is het heel
ernstig. Je zou wel kunnen zeggen dat er klassen worden gedefinieerd, een soort boom, met daaronder een grens bij situaties waarin er wel mee gewerkt kan worden en niet. Maar niet strikt op de
manier dat bepaald wordt voor welk artikel een boete van een bepaalde hoogte kan worden opgelegd. Dan krijg je allemaal hele rare dingen. Normering is op zichzelf wel goed, om te voorkomen dat
er allerlei divergenties ontstaan met betrekking tot wat bestuursorganen gaan doen. Of zelfs nog dat
individuele ambtenaren er anders over denken. Er kan dan in ieder geval vastgesteld worden in welke ‘range’ een bepaalde situatie valt.
-

Bestaat er behoefte aan inperking van beleidsvrijheid van het bestuursorgaan bij de ‘vervolgingsbeslissing’?

Ik denk zelf dat je een constructie moet hebben waarin het bestuur wel veel beleidsvrijheid heeft,
maar dat op een gegeven moment wel, als een derde merkt dat van die beleidsvrijheid op een verkeerde manier gebruik wordt gemaakt, dat die een actie heeft en dat die bij een rechter kan komen.
De rechter kan het bestuur dan eventueel dwingen om toch, vergelijkbaar met artikel 12 Wetboek
van Strafvordering en de officier van justitie, op te treden. Er zou dan sprake kunnen zijn van eenzelfde soort constructie als in het strafrecht. Ook al zou een rechter dat marginaal toetsen en tot de
conclusie komen dat het zo evident is dat er opgetreden moet worden, dat het bestuur dan in actie
moet komen.
Dat is interessant, dus een instrument analoog aan artikel 12 Wetboek van Strafvordering instellen
in het bestuursrecht?
Ja, en dat je dat ook gewoon zegt. En niet dat dat van tevoren al wordt ingeperkt in de wet.
Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarbij een dergelijk instrument nuttig zou zijn? Of
misschien in het verleden toegepast had kunnen worden?
Wij kennen het al dat iemand een verzoek om handhaving kan doen. Wanneer er iemand klaagt over
de buren en het bestuur doet niets, dan kan er worden verzocht om handhaving. En wanneer er dan
niets gebeurt dan kan je naar de rechter toe en die beoordeelt dat verzoek. Dan zitten wij nog met
de beginselplicht tot handhaving, dus als iemand een overtreding begaat maar dat heeft voor ons
geen prioriteit, dan moeten wij er in beginsel achteraan, tenzij er sprake is van bijzondere omstan224
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digheden of er uitzicht is op legalisatie. Dat zien we nu ook wanneer ons wordt gevraagd om bestuursdwang toe te passen of een dwangsom op te leggen, of ook bij het effectueren van bestuursdwang of de dwangsom ook echt te innen. Daar kan een derde elke keer mee naar de rechter.
Zijn er ook situaties, misschien bij andere bestuursorganen, waarvan u zegt het is misschien wel
terecht dat mensen of instanties vragen om op te treden, maar het gebeurt niet? Bijvoorbeeld
vanwege politieke motieven? Oftewel: zijn er situaties waarin een procedure als artikel 12 Wetboek van Strafrecht toegevoegde waarde heeft?
Wij roepen natuurlijk altijd dat dat bij ons niet voorkomt maar wel bijvoorbeeld bij de gemeente. Het
is vaak een temporeel verhaal. Er zijn situaties waarin wij niets doen, en als iemand dan een verzoek
om handhaving doet, wij noemen dat het ‘piepsysteem’, dan moeten we er iets mee. Vaak is er dan
discussie over de snelheid waarmee we optreden. De vraag is hoeveel tijd we iemand geven om dingen op orde te maken. Soms heeft iets geen haast en krijgt iemand een half jaar, terwijl iemand anders zegt ‘ik word er gek van, het moet morgen afgelopen zijn’. Daar gaat het meestal om. Maar dat
wij een concreet verzoek krijgen en dan helemaal niets doen, daar is geen sprake van. Die discussie
hebben we wel gehad over gemeenten, waarin er kennelijk zodanige relaties zijn tussen degene die
een bedrijf exploiteert en de gemeente, dat een gemeente niet altijd even slagvaardig is. Waarbij de
wethouder dan zijn ambtenaar de instructie geeft om nog even niets te doen, omdat een bedrijf de
gemeente bijvoorbeeld nog een stuk grond zou verkopen. Dat komt nog steeds wel voor. Er bestaan
vaak tig relaties met een overtreder, zelfs tot in de familiesfeer toe. Het enige wat hier wat moeilijker
ligt is wanneer er een relatie bestaat tussen de provincie en een gemeente, wanneer die laatste de
overtreder is. Als wij het bestuur dan geen duwtje in de rug geven dan moet de rechter dat doen, en
volgt er ook negatieve publiciteit. Maar ook dat is minder geworden aangezien een gemeente weet
dat als er een overtreding wordt begaan, zij ook als overtreder wordt aangepakt.
5.17 Zijn er ook situaties waarin de bestuurlijke boete naar Uw oordeel juist expliciet niet ingevoerd zou moeten worden? Zo ja: waarom?
In beginsel moet het overal worden ingevoerd en toepasbaar zijn. Aan de hand van de concrete casuistiek moet dan worden uitgemaakt of het wel of niet wordt ingezet.
5e.

Acht U het wenselijk dat het bevoegde bestuursorgaan bij de punitieve handhaving van de
Omgevingswet zowel de beschikking heeft over de bestuurlijke boete als over de strafbeschikking?

Je zou op een gegeven moment kunnen kiezen. De bestuurlijke boete is toch wel heel belangrijk omdat die kan worden toegepast bij een breder palet van overtredingen. Dat betekent dat je dus eigenlijk een unit met strafrechtelijke deskundigheid moet opbouwen. Dat is in de praktijk gebeurd bij de
Omgevingsdienst. En als dat zo is, en als mensen bijvoorbeeld zowel beschikken over milieudeskundigheid maar ook over de strafrechtelijke deskundigheid, dan heb je dus niet meer het probleem
zoals bij de strafbeschikking: dat iemand het voorwerk doet en dat de rest door justitie wordt gedaan. Dat heb je dan niet nodig, want je hebt zelf die deskundigheid. Alles wat de officier van justitie
doet, zou je dan zelf kunnen doen. In dat geval zou je zeggen dan heb je niet meer echt behoefte aan
beide instrumenten. Maar als je zegt ‘de bestuurlijke boete, dat ligt allemaal nog moeilijk en dat is
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voorlopig nog niet aan de orde’, daar bestaat namelijk al heel lang discussie over om dat wel of niet
te doen. Voor de ‘time being’ zou ik zeggen: ‘als die bestuurlijke boete niet haalbaar is, dan is de second best solution om meer met die strafbeschikking te doen’. Maar dan komen we weer terug op
de discussie van zonet en op de restricties die weggenomen moeten worden om daar meer mee te
kunnen. In mijn optiek zou het bestuursorgaan het beste alleen beschikking kunnen hebben over de
bestuurlijke boete, maar als dat niet haalbaar is de bestuurlijke strafbeschikking. Maar die twee instrumenten naast elkaar is niet echt nodig.
Aandachtspunten bij vraag 5e
5.18 Wat zijn, naar Uw mening, de voordelen van het ter beschikking stellen van zowel de bestuurlijke boete als de strafbeschikking?
Die zijn er dus niet.
5.19 Dient voor één en hetzelfde feit naar Uw oordeel tussen beide modaliteiten gekozen te kunnen worden? Zo ja: bij welke feiten?
Aan de voorkant maak je een keuze: of je geeft het bestuur de bestuurlijke boete, of je geeft het de
bestuurlijke strafbeschikking. Maar dan is het niet zo dat we op een gegeven moment zeggen dat bij
één en hetzelfde feit voor beide kan worden gekozen.

INTEGREREN BESTUURLIJKE EN STRAFRECHTELIJKE HANDHAVING?
6.

Verdient het aanbeveling om de bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving van de Omgevingswet meer te integreren? Zo ja, waarom en op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Het is nu zo dat we zeggen: ‘het liefst aan de voorkant’. Dus we werken met concrete projecten dat
je in de sfeer van toezicht en opsporing, en als je bepaalde projecten hebt gedefinieerd zoals risicovolle bedrijven, bepaalde activiteiten in het buitengebied en bepaalde infrastructurele projecten
zoals ruilverkavelingen, dat je zegt: ‘we zetten daar voor een bepaalde periode een club toezichthouders en opsporingsambtenaren op’, of sommige mensen die het allebei zijn. Dan werk je in de sfeer
van het aandragen van overtredingen heel sterk samen. En in de follow-up moet iedereen dan zijn
eigen ding doen. Dat hoeft dus niet verder te worden geïntegreerd.
Aandachtspunten
6.1

Zou U het wenselijk vinden om op het terrein van de Omgevingswet regels tot stand te brengen die strafrechtelijke handhaving kunnen blokkeren in een situatie waarin legalisering
wordt nagestreefd?

Dat vind ik juist niet wenselijk. Want waarom zou iemand strafrechtelijk ook nog een keer de dans
ontspringen als hij al fout bezig is, en dat wordt met de mantel der liefde toegedekt omdat het legaliseerbaar is. Ik zou juist zeggen dat ook als iets legaliseerbaar is, maar bij constatering in strijd met de
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regels, dan zou je dus alle mogelijkheden open moeten houden om dat strafrechtelijk op te pakken.
Het blok voor het wiel ligt er al bestuurlijk, en dan heb je ook nog de strafrechtelijke escape. Maar als
je dat ook nog gaat blokkeren dan wordt het helemaal vrijheid blijheid.
6.2

Zou U het wenselijk vinden om het Openbaar Ministerie en wellicht de strafrechter de bevoegdheid te geven een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang op te leggen,
of de oplegging daarvan bij het bestuursorgaan in overweging te geven?

Dat is een beetje vreemd, want dan ga je toch elkaars dingen doen. De reparatoire handhaving is
typisch iets voor het bestuur. De strafrechter en het Openbaar Ministerie hebben al meer dan de
handen vol aan hetgeen waar ze nu al voor aan de lat zijn. Het is wel zo, en dat merken we met Bibob
wel, en dat geldt voor een rechter dan misschien niet, maar zeker wel voor het Openbaar Ministerie,
dat een soort tipfunctie er voor het bestuur eigenlijk niet zo in zit. Dat zou je meer structuur kunnen
geven, ook in een wettelijke bepaling. Dat als zich bepaalde omstandigheden voordoen, dan zou de
officier van justitie het bestuur op de hoogte brengen dat er sprake is van een overtreding. En als die
overtreding zich leent voor een reparatoire aanpak, dan moet het bestuur vervolgens op basis van
een eigen motivering bepalen waarom het wel of niet handelt. Nu wordt er in informele sfeer al informatie uitgewisseld, en stellen we elkaar op de hoogte als we van elkaar denken dat bijvoorbeeld
het strafrecht ergens achteraan moet, of andersom. Maar je zou dat ook in de wet kunnen regelen,
bijvoorbeeld wanneer de officier van justitie bij zijn opsporingsonderzoek tot de conclusie komt dat
in de sfeer voor hetgeen het bestuur aan de lat is, er van alles aan de hand is maar er niets gebeurt.
Het kan dan zo zijn dat het bestuur er niet van op de hoogte is, maar het kan ook zo zijn dat het bestuur wel op de hoogte is maar om andere redenen niets doet.
Dan komen we bij het laatste gedeelte van deze vraag. Het eerste deel is natuurlijk heel vergaand
waar het de vraag betreft of het Openbaar Ministerie de bevoegdheid zelf moet krijgen, daarvan
zegt u dat dat niet moet gebeuren. Maar het tweede gedeelte ziet op het in overweging geven van
die oplegging aan het bestuursorgaan. U ziet dus wel iets in het informatie verstrekken over en
weer, maar die informatievoorziening en dus in ieder geval de mogelijkheid bieden aan het bestuursorgaan om die last op te leggen voor zover ze daar nog niet van op de hoogte waren, daar
ziet u wel iets in?
Ja, wij noemen dat dan de ‘tipfunctie’ en je zou zelfs in de wet kunnen vastleggen dat een officier van
justitie op een gegeven moment echt door middel van een concreet schrijven het bestuur informeert. Daarbij kan worden aangegeven dat de situatie zich naar de mening van de officier van justitie
leent voor het opleggen van een last. Dat is alweer iets meer dan informatieverstrekking, maar het
opleggen is aan het bestuur. Het Openbaar Ministerie kan wel het duwtje aan het bestuur geven. En
het aardige is dat de officier van justitie dan kennelijk ook over informatie beschikt waar wij mogelijk
niet over beschikken. Het is niet zo dat het bestuur dan achterover hangt, maar kennelijk is het zo
dat over hetzelfde bedrijf heel veel informatie is in het kader van een heel ander opsporingsonderzoek. Zonder dat de officier van justitie die informatie dan prijs hoeft te geven kan hij toch zeggen:
‘stuur daar maar eens een paar toezichthouders op af’, die dan zelf kunnen constateren dat er dingen niet in orde zijn. Dan blijft die officier van justitie verder buiten schot maar heeft hij wel de boel
in gang gezet.
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6.3

Zou U het wenselijk vinden dat het bestuursorgaan dat bij de strafrechtelijke handhaving
een bijzonder belang heeft ook een eigen positie krijgt in het strafproces?
Zo ja: zou het bestuursorgaan het recht moeten krijgen
- de processtukken in te zien;
- stukken aan het strafdossier toe te voegen;
- de strafrechter mondeling te informeren en te adviseren?
Zo nee: waarom niet?

In de wet VTH, de wijziging van de Wabo en straks in de Omgevingswet komt er een verplichting om
heel veel informatie uit te wisselen. En ook een verplichting om een gezamenlijke informatiehuishouding in stand te houden, die iedereen kan raadplegen voor zover het niet in strijd is met de belangen van het opsporingsonderzoek. Dat is denk ik heel nuttig. Maar om nou te zeggen dat we echt
in strafproces zouden moeten interveniëren of mee moeten doen, en allerlei adviesfuncties moeten
invullen, ik denk niet dat het bestuur daar behoefte aan heeft. Het gaat meer om informatie over de
overtreding en over de overtreder. Maar wat de officier van justitie daarmee doet in het strafproces,
is niet van belang.
Het tweede- en het derde gedachtestreepje ziet op de informatieverstrekking door stukken aan
het strafdossier toe te voegen of de strafrechter mondeling te informeren, hoe denkt u daar over?
Al die informatie-uitwisseling vindt meestal plaats, is de afspraak, wanneer het opsporingsonderzoek
is afgerond en de officier van justitie komt met een dagvaarding. Op dat moment wordt het bestuur
geïnformeerd. Dat is de afspraak, al gaat dat niet altijd goed. Maar dan bestaat niet meer het risico
dat het gebeurt middenin een onderzoek, dat daardoor benadeeld zou kunnen worden. Op een gegeven moment is dat afgerond, en als er gedagvaard wordt is het wel aardig dat wij dat weten. Datzelfde geldt voor wanneer er een veroordeling is geweest. In het verleden is het wel misgegaan dat
wij als provincie zelf een vuurwerkbedrijf openden die voldeed aan alle eisen die het Vuurwerkbesluit
stelt, en dat is nogal wat. Terwijl op een gegeven moment justitie wel wist dat alles gefinancierd was
met crimineel geld en het bedrijf aan alle kanten in overtreding was. Op dat moment konden wij er
weinig mee omdat fysiek alles op orde was. Maar het was voor de beeldvorming achteraf wel heel
ongelukkig, dat als de provincie zelf een bedrijf opent, waarvan kort daarna bekend wordt dat het
een criminele bende is. Dat is een iets andere situatie, maar heel concreet: in zo’n strafproces denk ik
dat er niet de behoefte is van het bestuur om daar processtukken in te zien, of stukken toe te voegen
of de strafrechter te informeren. Maar wel dat we dus, eigenlijk voordat het proces aanvangt en het
opsporingsonderzoek is afgerond, wij ook worden geïnformeerd.
Dus jullie willen geïnformeerd worden en het is niet dat jullie het Openbaar Ministerie of de strafrechter, op deze wijze, willen informeren?
Van al onze handhavingsbrieven gaat een afschrift naar het Openbaar Ministerie, dus ze weten precies wat wij doen, ook in het voortraject, dus als er nog geen last onder dwangsom is opgelegd. Alle
brieven gaan in afschrift naar het Openbaar Ministerie. Dat gaat automatisch.
Zijn het alleen de feitelijke dingen van ‘dit hebben we gedaan’, of ook de gronden die daar aan ten
grondslag liggen? Heeft het Openbaar Ministerie ook daarover de beschikking?
228

Omgevingswet

Er komt een brief waarin eigenlijk staat: ‘onze toezichthouder heeft u bezocht en heeft het volgende
geconstateerd’, en dan volgt er een feitelijke opsomming. Vervolgens wordt dat gekwalificeerd als
overtreding van specifieke bepalingen. De brief bevat dan de boodschap dat de overtreder de boodschap krijgt een en ander in orde te maken binnen een bepaalde termijn, waarbij wordt aangegeven
dat er anders een last onder dwangsom wordt opgelegd. Al die informatie staat allemaal in de brief,
een zelfstandig leesbaar document, en dat gaat allemaal in afschrift naar de officier van justitie.
Dus die hebben dan eigenlijk al heel veel informatie?
Ja, ze weten dan precies waarmee wij bezig zijn. Maar andersom is het zo dat wij niet zoveel horen.
We begrijpen dat dat heel vaak heel lastig is, in verband met het opsporingsonderzoek dat daardoor
niet geschaad mag worden. Maar ook als het onderzoek is afgerond worden wij vaak nog niet op de
hoogte gesteld. Wij hebben het gevoel dat het vaak eenrichtingsverkeer is, dat wij allerlei informatie
naar hen toesturen, maar bijna nooit wat terugkrijgen. Dat zou eigenlijk anders moeten. Daarover
kunnen afspraken worden gemaakt, maar ook in de Wet VTH is er een hele discussie geweest over de
wetgever die de informatie-uitwisseling veel meer gestructureerd wil hebben en er allerlei eisen aan
wil stellen.
6.4

Zou U het wenselijk vinden dat het OM bij de bestuurlijke handhaving een eigen positie zou
krijgen?
Zo ja: zou het OM het recht moeten krijgen
- de processtukken in te zien;
- stukken aan het dossier toe te voegen;
- de bestuursrechter mondeling te informeren en te adviseren?
Zo nee: waarom niet?

Nee, het Openbaar Ministerie wordt geïnformeerd door ons en weet precies wat we allemaal doen.
Ik zie er dan niet het voordeel van in dat zij ook nog een rol hebben bij de bestuurlijke handhaving.
Voor zover ik weet is daar ook niet echt behoefte aan bij het Openbaar Ministerie.
6.5

Zou U het wenselijk vinden dat de oplegging van de stillegging en onderbewindstelling van
de onderneming nader wordt genormeerd, als sluitstuk van strafrechtelijke en bestuurlijke
handhaving?
Zo ja: heeft deze sanctie dan slechts een aanvullende functie ten opzichte van de last onder
bestuursdwang, en zo ja in welke gevallen?
Zo ja: zou de ISD-maatregel (eerdere veroordelingen) aanknopingspunten voor een normering bieden?
Zo nee: waarom niet?

Dit zijn allemaal instrumenten die we wel in de Wet op de economische delicten zien, waar wij niet
de beschikking over hebben. Waarvan we zeggen dat die instrumenten ook voor het bestuur ter beschikking zouden moeten zijn. Vaak is een dwangsom niet effectief en is er gewoon geen geld om dat
te betalen. En ook bestuursdwang kan heel lastig zijn, als je zelf met allerlei spullen moet gaan slepen. Maar wanneer in de exploitatie van een inrichting dingen niet goed gaan, en mensen die dat
runnen de professionaliteit niet hebben, of wanneer je de boel niet helemaal wil sluiten vanwege de
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economische impact, dan is stillegging wel een optie. Bijvoorbeeld een horecagelegenheid kan voor
een maand worden gesloten, en wanneer er dan weer drugs verhandeld wordt dan gaan ze helemaal
dicht. Allemaal van dat soort meer verfijnde instrumenten daar beschikken wij nu niet over. En ik
denk heel vaak dat als we het hebben over wat het probleem is bij een bedrijf: dan zal aan stillegging
misschien wat minder behoefte zijn als we met financiële instrumenten er niet uit komen om een
prikkel te geven, maar bij onderbewindstelling en andere dingen die op de personen zijn gericht die
zo’n bedrijf runnen, dan zou het voor ons heel interessant zijn. Soms zal het echt zo zijn dat we moeten zeggen, bijvoorbeeld van een bedrijf met een mestvergister, dat wanneer men dat proces niet
goed in de vingers heeft, dan volgt er veel narigheid zoals stankoverlast en gassen die mogelijk exploderen en je kan een restproduct krijgen dat niet geschikt is om te worden geëxploiteerd. Kortom:
het gaat gewoon om het runnen van het bedrijf en dat gaat niet goed, dan zou je dus kunnen zeggen
‘zet daar iemand bij, ook een deskundige die de boel daar een tijd in de gaten houdt, en voor de time
being zorgt dat het allemaal niet teveel uit de hand loopt’. Het is heel aardig om daar mee te experimenteren, met de instrumenten die nu al in de WED staan. Daar is soms specifieke deskundigheid
voor nodig die de officier van justitie niet heeft, en wij hebben die wel. Wij zouden dan dus echt
maatwerk kunnen leveren. We kunnen ervoor zorgen dat de fysieke situatie op orde wordt gebracht
en niet teveel uit de hand loopt, zonder dat je met hele zware hamers moet gaan werken.
In de vraag worden de opties gezien als strafrechtelijk instrument. U zegt het zou prettig zijn als wij
die bevoegdheden zouden hebben?
Ik ben vooral getriggerd door de frase ‘als sluitstuk van bestuurlijke handhaving’. Het is nu al dat in
de strafrechtelijke sfeer dat het daar kan, dus dat instrument bestaat al in de WED. En ik zou dan
zeggen dat het als sluitstuk mogelijk zou zijn, al zou ik het dan eerder als verrijking willen zien van het
instrumentarium, ook binnen de bestuurlijke handhaving.
Ik kan me voorstellen dat met de vraag bedoeld is dat er een heel traject bestaat waarin je bent
begonnen met waarschuwen en boetes en het bestuurlijke traject en uiteindelijk wordt het ernstig
en kom je in het strafrecht terecht, dus in zoverre kan je ook de strafrechtelijke sanctie zien als
sluitstuk van strafrechtelijke én bestuurlijke handhaving.
Maar dan kijk ik weer naar de WED, waar je een overtreding kan constateren, maar er nog helemaal
geen sprake is van een strafrechtelijke veroordeling. Maar de officier van justitie kan dan gelet op de
fysieke situatie al een heel palet aan maatregelen nemen met fysieke gevolgen. En ook de rechtbank
kan dat doen. Er is dan nog helemaal geen veroordeling geweest, maar de fysieke situatie noopt tot
een onmiddellijk ingrijpen. Je zit dan nog niet echt in de sanctiesfeer, dat kan ook, maar je zit vooral
in de sfeer van voorlopige maatregelen. En dat is weer wat anders dan een sanctie, want dat kan
natuurlijk ook.
Om maar even het karakter van het sluitstuk te benadrukken: het tweede gedachtestreepje, zo ja,
dan wordt er aansluiting gezocht bij de ISD-maatregel en daarvoor geldt dat als je vaak misdrijven
pleegt, je min of meer automatisch wordt geplaatst in een inrichting voor stelselmatige daders, dat
zou je dus ook kunnen betogen bij een rechtspersoon. Stel je hebt zoveel overtredingen, dan volgt,
min of meer automatisch, of als sluitstuk van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving
die stillegging of die onderbewindstelling?
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Wij zeggen dan meer zo van: ‘moet u eens luisteren, u komt nog net een stukje tekort, en misschien
is er nog een extra prikkel nodig en we gaan u helpen’, dan krijgt een bedrijf bijvoorbeeld onderbewindstelling. Een andere zaak is dat een bedrijf niet net een stukje tekort komt, maar dat een bedrijf
het iedere keer opnieuw doet. Als dat zo is, dan zou ik zeggen: ‘nou nee jongens, nu houdt het op. Nu
trekken we uw vergunning in’, en dan komen we weer op de uitsluitingen of we gaan met Bibob gewoon zeggen: ‘u doet niet meer mee’. Maar de discussie, zoals u nu aangeeft, dat stillegging en onderbewindstelling straffen zijn en dat dat veel eerder aan de orde komt bij een recidivist: ik zie het
veel meer als ordemaatregelen, als voorlopige maatregelen om de boel fysiek weer in het gareel te
krijgen. Zonder dat je zegt we kiezen nu het zwaarste instrument. We geven een bedrijf dan alsnog
de kans om de boel weer op de rails te krijgen.
Dat past dan dus ook heel goed bij het bestuurlijke circuit, omdat die daar dicht op zitten?
Ja. Een ander voorbeeld wordt bijvoorbeeld gevormd door de Faillisementswet. Je zou eigenlijk failliet verklaard moeten worden, maar we zetten er nog een bewindvoerder op en die gaat dan kijken
wat er allemaal nog mogelijk is, om toch de boel overeind te houden. Dat lukt niet altijd, en dan kom
je toch weer bij het faillissement en de curator terecht. Zo zie ik dat ook. Maar zoals de vraag hier
gesteld is en zoals u dat ook aangeeft, dat het een straf is als sluitstuk: dat vind ik dan weer een ander verhaal, maar ik zie het dus meer als voorlopige maatregel. Bij de vraag of die moeten worden
toegepast op recidivisten dan zou ik zeggen: ‘daar hebben we genoeg geduld mee gehad, die zouden
gewoon in de sfeer van de uitsluiting gestraft moeten worden’.
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Werkzaamheden en expertise punitieve handhaving en de Omgevingswet
Wat zijn uw functie of functies en wat zijn uw dagelijkse werkzaamheden?
Ik was raadadviseur op het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Ik had daar geen hele specifieke opdracht, maar ik heb de werking van het strafrecht en criminaliteit veel onderzocht, en daarnaast heb
ik veel strategische onderwerpen onderzocht. Ik heb vaak als secretaris gefungeerd in verschillende
commissies over drugsbeleid, de Somalische piraten, over de bezuinigingen enzovoort. Daarnaast
was ik ook betrokken bij het onderwerp hoe het bestuursrecht afgebakend moet worden ten opzichte van het strafrecht. Dat was niet iets waar ik erg in doorgeleerd had, maar ik had er al wel wat over
geschreven omdat ik zo’n tien jaar bij het Openbaar Ministerie heb gewerkt toen ik de leiding had
over de advisering van het college van Procureurs-Generaal. Daar ben ik ook op dat vraagstuk gestuit, dus ik heb er al eerder mee te maken gehad. Bij het ministerie heb ik het onderwerp op verzoek
weer op me genomen, omdat er in 2005 een kabinetsnota was verschenen over dat onderwerp. Die
nota viel heel erg slecht bij andere departementen omdat justitie daar overheen is gewalst zonder al
te veel communicatie en overleg. De departementen waren er niet bij betrokken, en ieder departement heeft met betrekking tot dit onderwerp toch wel zijn eigen belangen, dus dan valt dat heel
slecht. Daardoor ontstond het gevoel dat we ons even moesten hernemen en dan wel met meer en
beter overleg, maar waarbij toch wel moest worden gekomen tot een visie die ons verder zou kunnen brengen. Dat proces heb ik toen geleid, en toen heb ik ook als auteur concepten geschreven en
overleg gevoerd en samen met wetgeving departementen bezocht om te kijken welke mening zij er
over hadden en of ze er wat in zagen enzovoort. Als laatste heb ik de bureaucratische politieke onderhandelingen gevoerd, met name met Binnenlandse Zaken. Als je de kabinetsnota van 2008 leest,
dan zit er ook een hele rare weeffout in waar wordt overwogen: ‘we vinden er dit van, maar omdat
het lokale bestuur autonoom is, mogen ze het zelf weten’. Dat is natuurlijk een weeffout, maar dat
moesten we doen om het door het kabinet te krijgen. Conceptueel is dat natuurlijk een hele rare
manoeuvre. Via de minister heb ik dat toen in overleg met het Openbaar Ministerie aangeboden en
ook het Openbaar Ministerie was akkoord. Zo is dat proces toen gaan lopen. Daarna hebben wetgeving en kwaliteitsbeleid het verder opgenomen en heb ik het weer losgelaten, al werd ik een ruim
een half jaar geleden wel gevraagd om een bijeenkomst voor te zitten met alle departementen, het
Openbaar Ministerie en de Raad van State, om nog eens even te bekijken hoe iedereen er tegenaan
keek. Dat is een uiterst vrolijke en leuke bijeenkomst geweest, want in plaats van dat iedereen er
defensief in zat om hun belangen te verdedigen, was het een heel open gesprek. Ook het Openbaar
Ministerie was een volstrekt open gesprekspartner, en niet een defensief verdediger van hun domein. Daarin werd toch wel grofweg de lijn bevestigd dat de bestuurlijke handhaving en de bestuurlijke boete een blijvertje is, en dat men daar helemaal niet bang voor hoeft te zijn. Maar er moet wel
voor worden gezorgd dat er adequaat kan worden overgestapt naar het strafrechtelijke domein indien het de spuigaten uitloopt in termen van ernst en verwijtbaarheid.
Zou u iets willen vertellen over uw expertise in verband met punitieve handhaving in het algemeen
en in relatie tot de onderwerpen die onder de Omgevingswet zullen vallen?
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Daar heb ik weinig ervaring mee. Ik heb me niet heel erg bemoeid met de ordeningswetgeving, behalve met drugsbeleid. Maar minder met de brede ordeningswetgeving zoals die in het bijzonder
onder de andere departementen valt. Alleen vanuit de zijlijn heb ik me bezig gehouden met bijvoorbeeld de Arbeidsomstandighedenwet, omdat er dan een richtlijn van het Openbaar Ministerie moest
komen om de boetehoogtes vast te leggen.

BESTUURLIJKE HANDHAVING
1.

Hoe denkt U in zijn algemeenheid over bestuurlijke handhaving van ordeningswetgeving?

Ik zie een duidelijke rol voor de bestuurlijke handhaving en ook voor de bestuurlijke boete, omdat
dat de zaak een beetje bij elkaar houdt. Zoals ik nog zal uitleggen is er met de besloten context een
verbinding tussen een persoon of bedrijf en een bestuurlijke instantie. Dan heb je met elkaar te maken in het kader van vergunningen, of heffingen of uitkeringen. Je hebt een relatie, en daar past ook
het toezicht in, en het corrigeren als het even niet goed gaat, en vaak is dat niet eens punitief.
Daarnaast is het onvermijdelijk gegeven de grote groei van de ordeningswetgeving na de Tweede
Wereldoorlog, waarbij de handhaving niet eenvoudig door aparte instanties als de politie en het
Openbaar Ministerie kon worden opgevangen.
a.

Wat zijn volgens U de sterke punten van bestuurlijke handhaving?

Het sterke punt is dat alle instrumenten, de regelgeving en handhaving, en de reparatie en het toezicht en de sanctionering in één hand bijeen zijn, hetgeen voortvarend en evenwichtig optreden mogelijk maakt. En mocht het dan komen tot reparatoire of punitieve sancties, dan kan ook worden
bekeken of het redelijk is dat dat in die verhouding toepassing verdient. Dat is het sterke punt.
b.

Wat zijn volgens U de zwakke punten van bestuurlijke handhaving?

Het zwakke punt is dat er altijd het risico is, en dat zie je ook in de milieuhandhaving aan alle kanten
gebeuren, dat de handhaving wordt ondergraven, omdat het bestuur vaak ook andere belangen
moet dienen dan die van het milieu. Als je naar Rijnmond kijkt, en naar de schandalen en kwesties de
laatste tijd, dan is er gewoon jarenlang eigenlijk niet goed gehandhaafd, omdat er toch een soort
collusiesfeer ontstaat tussen de toezichthouder en degene die onder toezicht staat. Omwille van de
economie en de werkgelegenheid wordt er dan toch te weinig optreden. Dat zijn de risico’s die zijn
verbonden aan de geringe afstand tussen de belangen van de handhaving en andere (bestuurlijke)
belangen. Daarnaast is het zo dat als vele, ook kleinschalige, bestuurlijke instanties gaan handhaven
het risico bestaat dat er onvoldoende professionaliteit aanwezig is.
Aandachtspunten
1.1

Ja.
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1.2

Hoe denkt U over bestuurlijke handhaving op het punt van
- Consequent optreden (rechtsgelijkheid)?
- Rechtvaardig optreden?
- Doortastend optreden?
- Rechtsbescherming?

Op het punt van consequent optreden: dat is mogelijk, maar het hangt er ook vanaf of je het echt
wilt. Indien een enkele bestuurlijke instantie in beeld is, bijvoorbeeld de AFM, dan ligt hier geen probleem, hetgeen al wel snel het geval is bij bijvoorbeeld gemeenten: dan zullen er al snel verschillen
ontstaan. Dat hoeft niet, maar kan wel problematisch zijn, in het bijzonder waar de handhaving
kwesties betreft die verbonden zijn met een breder algemeen belang, zoals milieuaangelegenheden
die niet gemeentelijk zijn gebonden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld parkeerhandhaving.
Op het punt van rechtvaardig optreden: in het bijzonder bij het opleggen van reparatoire dan wel
punitieve sancties, is een evenwichtig en transparant optreden nodig, om te bereiken dat de subjecten dat als redelijk accepteren. Dat betekent bijvoorbeeld dat anderen hetzelfde krijgen, en er een
aanvaardbare verhouding tussen overtreding en sanctie is.
Op het punt van doortastend optreden: dat noemde ik net al als zwak punt, en dat wil er inderdaad nog weleens onder lijden. Dat is dus niet vanzelfsprekend wanneer er ook (korte termijn)
belangen in het geding zijn, en handhaving 'gedoe' met zich mee dreigt te brengen, zoals bijvoorbeeld het geval is in de milieuhandhaving of bij de handhaving van de drank- en horecawet.
Het punt van rechtsbescherming is op zich vaak wel prima. Formeel is dat wel in orde. Maar
bedenk wel, en dat geldt ook voor de lichtere strafrechtelijke feiten, dat het eigenlijk een betrekkelijk
slordig proces is. Het is een proces waar niet heel uitvoerig of zorgvuldig wordt gekeken naar de feiten en er wordt een marginaal juridische toets aangelegd. Bij zwaardere feiten wordt, ook in het
strafrecht, wel meer precies gekeken. Binnen dat geheel is er rechtsbescherming. De rechtsbescherming lijkt dus niet anders dan bij strafrechtelijke handhaving. Wel lijkt de bezwaarschriftenprocedure
in het bestuursrecht vaak minder als een 'gezond verstand'-stap te functioneren dan als een formeeljuridisch voorportaal.
1.3

Houdt het bestuur bij bestuurlijke handhaving adequaat (niet te veel, niet te weinig) rekening met belangen en klachten van betrokken burgers?

Dat slaat op het laatste punt van vraag 1.2, dat als het grote kwesties betreft je ook echt de diepte in
moet, en dan zal het beter gaan dan bij bijvoorbeeld een willekeurig dakkapelletje. Er wordt vrij koud
gereageerd op wat de burger daar over te zeggen heeft, dat wordt vaak niet echt gehoord. De bezwaarschriftprocedure is ingevoerd juist om te kijken of het redelijk is wat er gedaan wordt. Maar dat
is in veel gevallen geworden tot een puur koude juridische toetsing. Dan is er dus een extra instantie
bijgekomen, zonder dat het de functie heeft gehad die het zou moeten hebben.
1.4

Vindt U dat het bestuur reparatoire doelstellingen van handhaving adequaat behartigt (met
de last onder dwangsom/bestuursdwang)? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Ze hebben de instrumenten wel in handen, maar ze worden erg zuinig toegepast, omdat men eigenlijk erg bang is voor allerlei procedures en schadevergoedingseisen die op tafel komen. Er zit veel
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angst, en als men er niet heel zeker van is, dan ziet men er toch maar van af en dan wordt het toch
weer geprobeerd met zachtere maatregelen als overleg en overreding.
Vindt u dat die angst terecht is?
Ik denk dat die voor een deel wel terecht is. Het eist toch vrij consequent en zorgvuldig optreden wil
je dat voor de rechter overeind houden. Als je het gevoel hebt dat dat misschien niet lukt, dan doet
men het dus maar niet.
Wat dat betreft is het niet zo dat het bestuur onvoldoende die belangen behartigt, maar binnen
hun mogelijkheden doen ze eigenlijk wat ze kunnen?
Ze doen wat ze kunnen, en ze hebben nu mogelijkheden maar in de toepassing wil het er nog wel
eens bij blijven.
1.5

Ziet u de punitieve handhaving via bestuurlijke boetes als een sterk punt van bestuurlijke
handhaving? Zo ja, waarom, zo nee, waarom niet?

Ja, in een aantal omstandigheden vind ik het een sterk punt, juist vanwege het punt dat dan in die
verhouding het een extra instrument is om een zekere correctie en een tik op de vingers te geven.
Dat vind ik prima in een aantal omstandigheden, soms niet, maar dat komt later nog aan de orde. Er
kan dan evenwichtig en maatgericht worden gekozen voor het volstaan met reparatoire sancties, een
formele waarschuwing of het opleggen van een boete. Daarbij kan worden verwezen naar de 'piramide van Braithwaite', waarin veelal niet moet worden gekozen voor punitiviteit waar een ander
middel volstaat als ‘tik op de vingers', en punitieve sancties gereserveerd worden voor stelselmatige
of grootschalige overtreding.
1.6

Hoe denkt U over de toepassing van de bestuurlijke boete door het bestuur (adequaat, te
weinig, te vaak)?

Dat weet ik niet, ik heb daar geen overzicht van.
1.7

Hoe denkt U over de proportionaliteit van bestuurlijke boetes (eventueel per rechtsgebied)?

Dat is traditioneel historisch gezien eigenlijk wel een groot voordeel van de bestuurlijke boete, want
in algemene zin stemt men de hoogte van de bestuurlijke boete af op de grootte van het onrechtmatig verkregen voordeel, om dat teniet te doen. Een hoge boete lijkt dus goed te rechtvaardigen als er
een evenwicht moet bestaan tussen de omvang van het wederrechtelijk genoten voordeel en de op
te leggen boete. Dat is het voordeel boven het strafrecht. In het strafrecht is het heel lang toch zo
geweest dat wanneer mensen voor tienduizenden euro’s aan voordeel hadden behaald, ze een boete
kregen van een paar honderd euro. Anderzijds denk ik dat met name onder minister Kamp als minister van Sociale Zaken, de bestuurlijke sancties, even breder gezegd, vanuit een ideologische optiek
draconisch zijn ingezet. Dat is zwaar overdreven, want als er ook maar iets mankeert dan heb je een
bon of je krijgt bijvoorbeeld geen uitkering meer. Dat vliegt wat de proportionaliteit betreft alle kanten uit, en daar zal de wal het schip ook nog wel keren.
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Daar is dus ook geen sprake van beoordelingsruimte en er is een standaardsanctie die er op staat?
Dat klopt, en daar speelt ook de idee van afschrikking mee: het dreigen met draconische straffen om
mensen op het goede pad te houden, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de sociale uitkeringen. Dat is
niet goed te verdedigen, en het zal er in de praktijk toe leiden dat de handhavers weinig van die hoge
boetes zullen willen opleggen. De handhaver wuift het dan weg. Historisch is in veel landen, en ook
in Nederland, gebleken dat als je een boete heel draconisch maakt, dat hij dan niet meer wordt opgelegd. Er is dus wel sprake van enkele uitwassen binnen de bestuurlijke context, maar in algemene zin
let men wel goed op de verhouding tussen het een en het ander.

STRAFRECHTELIJKE HANDHAVING
2.

Hoe denkt U in zijn algemeenheid over strafrechtelijke handhaving van ordeningswetgeving?

In den brede neutraal: het kan wel maar het hoeft niet. Maar strafrecht is onvermijdelijk 'aan het
einde': als sprake is van vergaande inbreuken op de met de wetgeving beschermde belangen, die niet
meer afdoende door het bestuur met zijn instrumentarium kunnen worden tegemoet getreden.
a.

Wat zijn volgens U de sterke punten van strafrechtelijke handhaving?

Het sterke punt is dat de juridische toetsing in één hand is en professioneel is. Dat is het grote voordeel, maar dat is ook betrekkelijk aangezien dat aan de achterkant pas komt. Diegene die het opleggen zijn vaak bijzondere opsporingsambtenaren of de politie. Die kwaliteit is daarom niet veel anders
dan bij een bestuurlijke boete. Dus wat dat betreft maakt het ook weer niet zo veel uit. Daarnaast
heeft het strafrecht de beschikking over vergaande dwangmiddelen en over vergaande sancties.
b.

Wat zijn volgens U de zwakke punten van strafrechtelijke handhaving?

De zwakke punten zitten in het feit dat het een aparte instantie is, waardoor er een scheiding bestaat
tussen bestuur en strafrecht. Dat vergt overleg en afstemming tussen het bestuur en de politie en
het Openbaar Ministerie, waardoor het altijd wat moeizamer verloopt. Dat kan soms ten koste gaan
van de totale handhaving. Daarnaast is door de grote verscheidenheid binnen de ordeningswetgeving, en de vaak kleine zaaksvolumes, specialistische expertise bij strafrechtelijke organen niet makkelijk op te bouwen en te behouden.
Is die moeizame afstemming een zwak punt van het strafrecht of is dat een uitvloeisel van hoe het
op dit moment georganiseerd is?
Dat is een uitvloeisel van de omstandigheid dat de ordeningswetgeving en het strafrecht dikwijls
gescheiden zijn. Dat is niet helemaal zo, want in verkeerswetgeving ligt het veel dichterbij elkaar, en
dan heb je dat probleem ook niet. Dan zie je de leden van het Openbaar Ministerie veel dichter ook
bij de politie zitten om het geheel goed te krijgen.
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Zijn er nog andere sterke of zwakke punten?
Een sterk punt is natuurlijk ook dat als het gaat om hogere sancties, dat de strafrechter toch gewend
is te denken in termen van proportionaliteit, verwijtbaarheid, schuld, enzovoort. De bestuursrechter
is pas de laatste tijd die matigingsgronden gaan hanteren bij hogere boetes, dus het groeit naar elkaar toe wat dat betreft, maar er zit nog wel enig verschil tussen.
Wat dat betreft is bij hoge straffen het strafrecht beter geëquipeerd dan het bestuursrecht?
Ja, en minder bij lagere straffen, dat is bijvoorbeeld ook bij de kantonrechter gewoon lopende band
werk.
Aandachtspunten
2.1

Ziet U de relatief onafhankelijke positie van het Openbaar Ministerie als een sterk punt van
strafrechtelijke handhaving?

Ja, omdat je daar niet die collusiesfeer hebt die je bij het bestuur kunt hebben.
2.2

Ziet U het als een zwak punt van het strafrecht dat de hoogte van opgelegde boetes niet
rechtstreeks te beïnvloeden is door andere bestuursorganen dan het Openbaar Ministerie?

Dat is een sterk punt, omdat ik vind dat die rechtstreekse invloed er niet moet zijn. De hoogte van
boetes bij ordeningswetten is veelal strak neergelegd in wetgeving waar het Openbaar Ministerie
zich aan houdt, bijvoorbeeld bij de tarieven die gelden voor verkeershandhaving. Waar meer een
'freies ermessen' bestaat, worden niet zelden na overleg richtlijnen vastgesteld, waar het bestuur
slechts via de route van de minister van Veiligheid en Justitie invloed op kan uitoefenen. Dat er verder geen invloed is, is juist een sterk punt van het strafrecht.
2.3

Hoe denkt U over strafrechtelijke handhaving op het punt van
- Consequent optreden (rechtsgelijkheid)?
- Rechtvaardig optreden?
- Doortastend optreden?
- Rechtsbescherming?

Op het punt van consequent optreden: wat dat betreft is er sprake van gelijke monniken, gelijke
kappen, omdat die afstand er is. De regels worden toegepast, en daarmee is het klaar. Op dit punt
biedt strafrechtelijke handhaving meer mogelijkheden dan wanneer de handhaving over vele instanties is verspreid.
Op het punt van rechtvaardig optreden: hiervoor geldt natuurlijk dat ze afhankelijk zijn van de
aanvoer van anderen. Als in de aanvoer van die anderen in consequente of rechtvaardige of doortastende zin iets niet goed is, dan kan het Openbaar Ministerie dat niet verbeteren. Het is wel zo dat
formeel, op grond van de wetgeving, strafrechtelijke handhaving geschiedt onder het gezag van het
Openbaar Ministerie. Maar in de praktijk is er toch veel meer een kwestie van afhankelijkheid van
aanvoer. Natuurlijk vindt er wel overleg plaats, maar het is een illusie te denken dat het OM de op238
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sporing in de ordeningswetgeving echt aanstuurt., ook al is daarover overleg met de toeleveranciers.
Er blijft sprake van informatie-asymmetrie, omdat het Openbaar Ministerie niet weet wat het niet
weet.
Op het punt van doortastend optreden: dat is ook weer een kwestie die samenhangt met de
afhankelijkheid van het Openbaar Ministerie van wat er in zijn voorveld gebeurt – dit ligt dan hetzelfde als bij het bestuur, dat ook afhankelijk is van waar die BOA’s in dienst zijn en hoe hard die willen
gaan lopen en waar die op in willen zetten. Het Openbaar Ministerie heeft daar beperkt zicht op.
Doordat in de strafrechtelijke handhaving sprake is van eenzijdige belangenbehartiging bestaat er
wel meer de mogelijkheid tot doortastend optreden, omdat er minder andere belangen worden
meegewogen waardoor er minder sprake is van collusiegevaar.
Op het punt van rechtsbescherming: er wordt geïndividualiseerd en er wordt gekeken naar het
concrete geval, en niet alleen maar of men in redelijkheid tot deze beslissing heeft kunnen komen.
Het is dus een fractie sterker omdat er een wat strakkere toetsing plaatsvindt door de strafrechter.
Bij zwaardere onderzoeken en sancties bestaan er evidente waarborgen.
2.4

Vindt U dat het strafrecht een reparatoire taak heeft op het terrein van de ordeningswetgeving, en (zo ja) deze adequaat behartigt? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Ik vind dat waar het bestuursorgaan echt in beeld is in het geval een verbinding met de burger of met
een bedrijf bestaat, dat daar dan in beginsel de reparatoire sanctie thuishoort. Het strafrecht heeft
dan alleen een taak wanneer er geen bestuur is dat dit kan regelen. Primair is dus het bestuur aan
zet, en het strafrecht is complementair. Waar het strafrecht in beeld is, heeft het wel een reparatoire
taak ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, via oplegging van een geldboete of de
ontnemingsmaatregel.
2.5

Houden politie en Openbaar Ministerie bij strafrechtelijk optreden adequaat (niet te veel,
niet te weinig) rekening met belangen en klachten van betrokken burgers?

De monopolistische positie van deze twee organen maakt hen betrekkelijk ongevoelig voor signalen
uit de omgeving, waaronder ook de klachten.
Kan ik het zo opvatten dat het Openbaar Ministerie te weinig rekening houdt met de belangen van
de burgers?
Ja, weinig. Als het formeel-juridisch in orde is dan is het een kwestie van ‘ogen dicht en doorgaan’.
De procedure van artikel 12 Wetboek van Strafvordering is bijvoorbeeld ook belachelijk.
Omdat hij niet zo vaak wordt toegewezen?
Nee, dat niet: ze worden haast nooit toegewezen. 90 procent van de klachten omtrent niet vervolging van de dader zijn bejegeningsklachten. Men voelt zich onheus bejegend omdat het niet goed is
uitgelegd door justitie of men wordt niet goed geïnformeerd. Dan gaat de betrokkene naar het gerechtshof en de advocaat-generaal vraagt dan aan de officier van justitie om uit te leggen hoe het zit.
Als de officier van justitie na drie maanden dan misschien eens antwoord geeft en uiteenzet wat de
feiten waren en welke beslissing er is genomen, dan ligt het dus bij het hof en dat zegt: ‘Juridisch
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klopt het’. Dan wordt de klacht afgewezen. Maar de bejegeningsklacht komt dan helemaal niet aan
de orde. Dat is één van mijn frustraties bij het Openbaar Ministerie. Voor zover het gaat om juridisch
te duiden klachten en belangen houden politie en Openbaar Ministerie bij strafrechtelijk optreden
adequaat rekening met de belangen en klachten van betrokken burgers, maar voor het overige wordt
er in de betrekkelijk massale en routinematige afdoening van zaken weinig rekening mee gehouden.
2.6

Hoe denkt U over de proportionaliteit van in het strafrecht opgelegde straffen en maatregelen?

Dat is langzamerhand verbeterd in de ordeningswetgeving, omdat het Openbaar Ministerie door de
jaren heen, ongeveer de laatste vijftien jaar, meer oog heeft gekregen voor de voordeelsontneming.
Maar dan hebben we het dus niet over de proportionaliteit van de straf?
Dat maakt niet uit, want voordeelsontneming kan met een ontnemingsmaatregel, maar het kan ook
aan de hand van een opgelegde boete, en dat is wat er meestal gebeurt. De ontnemingsmaatregel
heb je pas nodig als je iemand een miljoen wilt afpakken en er kan maar een boete van 100.000 euro
worden opgelegd. In de meeste gevallen kun je het verdisconteren in de hoogte van de te geven
boete.
U zegt ‘het wordt beter’, en daarmee wilt u eigenlijk zeggen dat het vroeger minder was en dat er
te laag werd gestraft?
Lange tijd is het perspectief van het evenwicht tussen (voordeel van) overtreding en sanctiehoogte
niet goed behartigd in het strafrecht. En dat is voor sommige departementen de reden geweest om
uit te wijken naar het bestuursrecht. Als je daar nu ambtenaren over spreekt dan zeggen ze: ‘als ze
toen in het strafrecht meer oog hadden gehad voor de proportionaliteit, dan hadden wij nooit het
bestuursrecht genomen maar het strafrecht’. Maar nu zit men het bestuursrechtelijke spoor en dan
blijf je daar ook in zitten, omdat dat nu de traditie is.
Maar in bepaalde gebieden in het strafrecht is het nu duidelijk wel verbeterd?
In algemene zin is daar veel meer oog voor gekomen. In de jaren negentig speelde de concept “Wet
Vis”, die ging over de overschrijding van visquota waar die vissers waanzinnig mee verdienden. In het
strafrecht kregen ze daarvoor alleen een tik op de vingers (kleine boete), dus daar lachten die vissers
gewoon om. Dat soort incidenten heeft er wel mee te maken dat er zo langzamerhand meer en meer
oog is voor die proportionaliteit ten opzichte van het voordeel.

VERHOUDING BESTUURSRECHT EN STRAFRECHT
3.
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Het is niet mogelijk om met een eenvoudig criterium een hard onderscheid te maken. Wel zijn er
enkele dimensies die in onderlinge samenhang uitsluitsel kunnen geven:
 als er een directe interactie is tussen een bestuursorgaan en burgers/bedrijven in het kader van
heffingen, uitkeringen of vergunningverlening, is er in beginsel ruimte voor bestuurlijke handhaving, die er niet of veel minder is wanneer die relatie ontbreekt (besloten vs. open context). (vgl.
Hulsman. Handhaving van het recht, 1965, en de meer recente Kabinetsnota) In het eerste geval
liggen bestuurlijke besluiten, toezicht en noodzakelijke sanctionering dicht bij elkaar. In het tweede geval is sprake van meer generieke wetgeving en meer generiek toezicht (m.n. in de openbare
ruimte) – dan ware te vermijden dat er velerlei bestuurlijke toezichthouders met eigen sanctieregimes in het openbare domein optreden hetgeen verwarrend is voor de burgers (zie komische artikel van Mevis destijds).
 bestuurlijke handhaving kan eerder in beeld zijn bij eenvoudig en objectief vast te stellen overtredingen – meer vragende vaststellingen vereisen grotere deskundigheid die alleen door specialistische organen is te organiseren.
 Ook al is er – gegeven de voorgaande dimensies – veel ruimte voor bestuurlijke handhaving, soms
kunnen er zodanig grote algemene belangen in het geding zijn, dat het strafrecht met zijn zware
dwangmiddelen en sancties in beeld moeten zijn. Wanneer dat voorstelbaar is (zoals in de Arbeidsomstandighedenwet wanneer doden vallen), zal de overstap van regiem mogelijk moeten
zijn. Dan zijn er twee criteria van belang: de ernst van de overtreding en de stelselmatigheid
waarmee men zich niet aan de wet houdt.
De drie criteria die ik noem bepalen hoe je die splitsing en die verbinding moet vormgeven. De eerste
(hierboven als derde genoemd) is dat, hoe je het wendt of keert, het in een heleboel ordeningscomplexen zo is dat het alleen in de laatste promille van de zaken gaat om kwesties die zozeer extreem
zijn, dat je er in het bestuursrecht niet mee komt, omdat er of dwangmiddelen of hoge straffen voorliggen, die bijvoorbeeld vrijheidsbeneming impliceren. Een voorbeeld is de zaak met steigers in de
Amercentrale. Normaal is overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet een klein dingetje. Maar in
de Amercentrale had men steigers opgebouwd helemaal tot hoog in die centrale, en die stortten in
elkaar met een dode tot gevolg. Hier moest toen alles uit de kast getrokken worden en een veel
diepgaander onderzoek gedaan worden, en dan moet je door bijvoorbeeld wegens dood door schuld
mogelijk veel zwaarder ingrijpen. Dus in de extreme kant van de ernst van de ondergraving van de
belangen die met de ordeningswetgeving zijn gediend, is er eigenlijk altijd wel een voorziening nodig
om uit te wijken naar het strafrecht. De manier waarop je dat doet is vervolgens een tweede vraag,
maar het is in ieder geval nodig.
Dat laat onverlet dat in 99,9 procent van de gevallen dat niet zo is. Vervolgens kun je zeggen
dat er sprake is van een open of een besloten context. Dit criterium kent natuurlijk ook een grijs
gebied, maar er kunnen een heleboel ordeningscomplexen worden aangewezen waar niet, zoals
justitie dat heel lang gedaan heeft, heel defensief het standpunt wordt ingenomen dat bestuurlijke
punitieve handhaving een anomalie is. Dat was in de wetgeving een standpunt. Maar ik zou zeggen:
‘geef ruim baan aan de bestuurlijke handhaving en aan de bestuurlijke boete, daar waar de omstandigheden zich ervoor lenen’. Dat heb ik gevonden in de bestuurlijke besloten context. Waarbij ik dat
niet wil verbreden naar de open context, want het pragmatische argument betreft de vraag of wij
willen dat er op straat gecontroleerd wordt door tien verschillende uniformen met verschillende
regimes waaronder men komt te vallen afhankelijk van wat er aan de hand is. Dat is verwarrend voor
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de burger. In de open context is er geen sprake van een bestaande verhouding waarin men bijvoorbeeld een vergunning heeft. Op straat zijn er mensen die toezicht houden en die constateren iets wat
niet mag, en die treden dan op. Dan moet de burger met een zekere eenduidigheid en uniformiteit
tegemoet getreden worden.
Een voorbeeld ter illustratie. Meer dan tien jaar geleden was er een beleidsonderzoek waarbij
de vraag op tafel lag, ingestoken door verkeer en waterstaat indertijd, of bijvoorbeeld de handhaving
van de snelheid overgelaten moest worden aan de wegbeheerder. Dat idee is toen afgewezen, omdat er dan op de provinciale wegen, op gemeentelijke wegen, op de waterschapswegen en op de
rijkswegen vier verschillende instanties apart van elkaar zouden gaan werken. Dat is niet handig. In
de open context moet je zuinig zijn met het invoeren van allemaal verschillende regimes en met het
creëren van verschillende compartimenten. Het is beter om dat in één hand te houden, waarbij er
wordt gekozen voor het strafrecht en soms bijvoorbeeld voor de bestuurlijke strafbeschikking, waarbij de politie of de bijzondere opsporingsambtenaren onder eenduidig gezag opereren. Mevis heeft
daar ook een hilarisch artikel over geschreven, waarin twee mensen uit Brabant een dagje uit gaan in
Rotterdam, en die worden uiteindelijk geconfronteerd met vijf of zes verschillende overtredingen die
ze begaan zouden hebben, en met vijf of zes verschillende regimes waar ze onder vallen, en dan
moeten ze zelf maar uitzoeken hoe het zit. Dat is een situatie die je moet voorkomen.
En het derde criterium betreft toch gewoon de expertise. Vaak zijn bestuursorganen toch te kleinschalig om de handhaving en de sanctionering en de juridische kanten daarvan adequaat vorm te
geven. De vraag is of je dat dan wel moet willen, of dat er moet worden gezegd: ‘we houden het in
het strafrecht en misschien de bestuurlijke strafbeschikking’, zodat aan het eind van de keten een
professionele organisatie staat die in staat is om te zeggen wanneer iets onzin is omdat het bijvoorbeeld aan geen enkel vereiste voldoet van wat dan ook.
U had het over de open en besloten context. In een aantal eerdere gesprekken was niet iedereen
even positief over dat onderscheid. Kunt u misschien iets zeggen over de kritiek dat het moeilijk is
om dat onderscheid toe te passen in heel veel situaties?
Het lastige is dat het er toe kan leiden dat er in één ordeningscomplex, dat bijvoorbeeld onder één
instantie of departement valt, twee regimes gehanteerd moeten worden. In het milieurecht bestaat
bijvoorbeeld de kant waarbij er sprake is van vergunningplichten, maar de kant van het vrije veld
bestaat ook. In mijn benadering zou het eerste zich lenen voor bestuurlijke handhaving en voor bestuurlijke beboeting, en in het vrije veld neig ik toch meer in de richting van het strafrecht. Maar dat
vindt men wel vervelend.
Wie vinden dat vervelend?
De mensen die politiek, bestuurlijk of beleidsmatig gaan over het milieu. Er zijn twee regimes waar
dan mee moet worden gewerkt, en dat is lastig. Dat geldt ook voor de handhavers, want soms kan
het ook in één hand liggen.
Daar zit dus die strijd tussen?
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Maar voor mij was het inderdaad zo dat het onderscheid maakte dat je de bestuurlijke handhaving
en de bestuurlijke boete in een circuit hebt. In die context geef je het in principe een volwaardige en
eigen plaats. Dat hebben we zo geregeld, zodat dat niet allemaal ook in het strafrecht zou moeten
komen. Volgens mij is het grijs gebied altijd grijs gebied, maar vang je daar wel een heleboel mee
weg.
Aandachtspunten
3.1

Zou het onderscheid tussen reparatoire en punitieve sancties daarbij een rol dienen te spelen?

Nee, ik verwijs naar eerdere antwoorden.
3.2

Zou de ingrijpendheid van sancties en het al dan niet vrijheidsbenemende karakter daarvan
een rol dienen te spelen?

Ja, daar heb ik hiervoor ook iets over opgemerkt, dat is een eerste criterium. Er zijn veel technisch
administratieve overtredingen die in het strafrecht nooit aan de orde zullen komen. Maar er zijn een
aantal, ik noem de Arbeidsomstandighedenwet, Rijtijdenwet, het milieu, en een heleboel andere
ordeningscomplexen, waarbij wel degelijk die vrijheidsbeneming en dwangmiddelen aan de orde
kunnen zijn. De absolute ondergrens wordt gevormd door de toepassing van vrijheidsbenemende en
vrijheidbeperkende sancties.
U zegt ‘aan de orde kunnen zijn’, dus het gaat er niet om of het in de concrete situatie moet worden toegepast, maar zodra een norm zodanig is dat het onder omstandigheden zich kan voor doen,
dan zou je naar het strafrecht moeten gaan?
Nee, dan moet er een voorziening zijn die het mogelijk maakt dat er binnen de bestuurlijke handhaving kan worden uitgeweken naar het strafrecht, dus niet dat het hele complex dan bestuursrechtelijk of strafrechtelijk moet zijn.
3.3

Meent u dat bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving sterker op elkaar dienen te worden
afgestemd en sterker verweven dienen te zijn?

Ik ben een exponent van een heldere scheiding van verantwoordelijkheden, omdat ik de vaste overtuiging heb dat naarmate je dingen diffuser laat in termen van wie erover gaat, dat ten koste gaat
van de handhaving. Ik ben dus voor een maximale onderscheiding en voor een minimale duale strafbaarstelling. Dat betekent dus wel dat in de situaties die zich er voor lenen, er wel een verbinding
moet zijn. Zoals andere instanties dat bijvoorbeeld ook hebben met het Openbaar Ministerie, dat er
op casusniveau wordt overlegd hoe het wordt aangepakt. Of dat er iets in richtlijnen of lagere wetgeving wordt neergelegd en daar vervolgens overleg over plaatsvindt. Het moet dus worden toegespitst
op het minimaal noodzakelijke, en niet op het maximaal wenselijke.
De handhaving moet dus zeker op elkaar afgestemd zijn maar het uitgangspunt moet zijn dat
ze goed van elkaar onderscheiden worden. Al was het alleen maar om de verantwoordelijkheden
scherp te kunnen beleggen.
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3.3.1 Hoe denkt U bijvoorbeeld over strafrechtelijk optreden in een situatie waarin het bestuur
naar legalisering van een onrechtmatige situatie streeft?
Toen ik bij het Openbaar Ministerie werkte heb ik te maken gehad met de situatie dat ik van een
bestuurlijk orgaan een verzoek kreeg om niet zoveel op te treden, omdat men bezig was met een
herziening van de regelgeving. Daar heb ik toen, in overleg met het college, ook op geantwoord dat
dat goed was, maar dat het dan binnen een bepaalde tijd gerealiseerd moest zijn en dat er sprake
moest zijn van een evident voornemen en niet slechts van een streven. Het moest heel concreet
plaatsvinden binnen bijvoorbeeld een jaar. En dan kun je dus zeggen: ‘in dat jaar gaan wij strafrechtelijk niet optreden’. Maar een meer algemeen streven naar legalisering was niet voldoende. Dus
strafrechtelijk gedogen kan alleen indien daartoe een verzoek komt van het bestuur en de tijdelijkheid van het gedogen nadrukkelijk in beeld is.
Maar dat zou dan, neem ik aan, niet gelden voor de situatie dat de regelovertreding plaatsvond
voordat het bestuur dat voornemen had, want dan is er nog steeds evident in strijd gehandeld met
bepaalde regels, en ik kan me voorstellen dat het Openbaar Ministerie daar zijn eigen afweging
maakt?
Ja, natuurlijk. En er zijn voldoende sepotgronden om te zeggen: ‘het is in die periode gepleegd, inmiddels is de regelgeving veranderd, waardoor het nu niet meer strafbaar zou zijn’. Dan ga ik onderzoeken of ik een sepotgrond kan toepassen.
3.3.2 Vormt de mogelijkheid van het verlenen van terugwerkende kracht aan een vergunning,
gekoppeld aan de mogelijkheid van herziening van een strafrechtelijke veroordeling, daar
een toereikende oplossing?
Nee. Ik ben geen jurist, maar het lijkt me dat hiermee volstrekt een schijnwereld wordt gecreëerd.
Daar moet je niet aan beginnen. Het lijkt me daarnaast een moeilijk traject, waardoor het verstandiger lijkt om de (straf)rechter daarover te laten beslissen, eventueel in hoger beroep.
3.3.3 Hoe denkt U bijvoorbeeld over constructies die aan (meervoudige) recidive consequenties
verbinden voor de geldigheid van vergunningen (rijbewijs, verblijfsvergunning, horecavergunning)?
Dat is op een aantal punten al geformaliseerd. Veel richtlijnen haken in op de regelgeving die er bestaat in de verhouding met het bestuur, daar zit dit dus al in. Bij recidive wordt een uitkeringstrekker
wel aangepakt, ook al is het bedrag wat lager. En ook in de belastingsfeer speelt dat mee, dus ik kan
me er wel wat bij voorstellen.
3.4

Hoe kan de verhouding tussen bestuursorganen en strafrechtelijke organen het best worden
vormgegeven?

3.4.1 Gaat Uw voorkeur bijvoorbeeld uit naar een taakverdeling als in de, belastingwetgeving,
waar de belastingdienst het voortouw heeft en het OM feitelijk alleen bij vrijheidsbenemende straffen/maatregelen in beeld komt?
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3.4.2 Of gaat uw voorkeur bijvoorbeeld uit naar een taakverdeling als in het verkeersstrafrecht,
waar de politie het voortouw heeft en zowel in het strafrecht als door het CBR ingrijpende
sancties kunnen worden opgelegd?
3.4.3 Of gaat Uw voorkeur uit naar nog een andere taakverdeling?
Die taakverdeling gaat terug op mijn drie criteria, en dan is een keuze tussen die twee niet vanzelfsprekend. Het gaat verder dan alleen feitelijk een straf vorderen, want ook in de open context en bij
onvoldoende expertise is de rol van het Openbaar Ministerie groter. Er moet worden uitgegaan van
het 'minimaal noodzakelijke', en daarbij kan worden bedacht dat er 400 gemeenten zijn en één
Openbaar Ministerie. De onderscheiding tussen bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving moet
scherp geregeld worden, het liefst in de wetgeving of anders in richtlijnen, en op het koppelvlak
moet een verbindende voorziening worden opgericht.
De verhouding in het verkeersstrafrecht en die parallellie heb ik altijd al wat merkwaardig gevonden, en dat blijkt nu ook wel met het alcoholslotprogramma, dat door de rechter wordt gezien als
dubbele bestraffing. Daar zit je waarschijnlijk al vrij snel op. Daaruit blijkt dat de rechter ingrijpende
sancties al snel als een strafrechtelijke sanctie zal zien, en als een ‘criminal charge’ in de zin van artikel 6 EVRM, dus er moet in die zin wel op worden gelet dat er geen dubbele strafbaarheid ontstaat,
en dat iemand twee keer voor hetzelfde feit wordt gestraft omdat het toevallig een verschillend regime is. Daar moet je erg mee uitkijken en erg zuinig mee zijn.
Zoals dat met het alcoholslot is gedaan, dat is niet iets dat u als wenselijk bestempelt?
Nee.
Gaat Uw voorkeur uit naar nog een andere taakverdeling?
In het ideale geval zou bij zeer ingrijpende sancties met een vrijheidsbeneming of sterk vrijheidsbeperkend karakter het strafrecht inzet verdienen. Hoeveel het strafrecht nog meer zou moeten omvatten is afhankelijk van ook andere criteria, zoals de open context en expertise.

BESTUURLIJKE BOETE
4.

Hoe denkt U over de bestuurlijke boete als instrument ter handhaving van ordeningswetgeving?

De bestuurlijke boete is in veel gevallen een nuttige en nodige aanvulling op andere handhavingsmogelijkheden va het bestuur.
4a.

Kan de bestuurlijke boete strafrechtelijke handhaving adequaat vervangen? Zo nee, waarom
niet? Zo ja, in welke situaties?
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Ja, in een aantal omstandigheden kan dat heel goed. Hierover heb ik eerder opgemerkt dat dit het
geval is in de ‘besloten context’, bij voldoende expertise en als er geen vrijheidsbenemende of sterk
vrijheidsbeperkende sancties in beeld zijn.
Aandachtspunten bij vraag 4a
4.1

Ziet U de bestuurlijke boete als een blijver, of is zij naar Uw inschatting een tijdelijke constructie die kan vervallen als het strafrecht op een aantal punten is aangepast?

De bestuurlijke boete is een blijver. Daarbij moet worden aangetekend dat als je ziet hoe strafrechtelijk met de lichte overtredingen van de ordeningswetgeving wordt omgegaan, dan is dat niet veel
anders dan wanneer het bestuursorgaan het zelf doet. Dan zijn er ook parketsecretarissen die gewoon stapels zitten weg te werken en zitten te prijzen.
Het is geen pré, het is niet gezegd dat het strafrecht het beter zou doen?
Nee, helemaal niet, want dat is ook lopendebandwerk.
Dat kan dus net zo goed door het bestuur worden gedaan?
Als het voldoende expertise heeft dan kan het bestuur dat net zo goed doen.
4.1.1 Zo ja, op welke punten dient het strafrecht dan te worden aangepast?
Gelet op het antwoord op vraag 4.1 heeft de respondent deze vraag niet beantwoord.
4.1.2 Zo nee, welke aantrekkelijke punten van de bestuurlijke boete kan het strafrecht niet incorporeren?
Bestuurlijke sancties hebben geen opschortende werking. Daar zit het vaak in dat het strafrecht vaak
wel opschortende werking heeft en het bestuursrecht niet, waardoor degene die de boete opgelegd
krijgt, als het ware kan gaan traineren. Dat is ook de reden waarom in het strafrecht de strafbeschikking is uitgevonden, onder druk van Groningen en ondanks het verzet van het Openbaar Ministerie.
De enige reden was, om het geen opschortende werking meer te geven, dus dat niets doen en luiheid niet beloond werd. In de opschortende werking van het strafrecht zit dus vaak een nadeel.
Dat staat effectieve handhaving in de weg?
Ja, het lik-op-stuk-denken, om het zo maar te noemen.
De vraag was welke aantrekkelijke punten het strafrecht niet kan incorporeren, maar u gaf net aan
dat het wel kan, met de strafbeschikking. Maar u bent daar niet helemaal een voorstander van.
Wat is er tegen de strafbeschikking in vergelijking met de bestuurlijke boete?
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Ik denk dat het verschil niet zo groot is. Alleen we zien dus nu, maar dat moet nog blijken, dat het
gedachte voordeel van de strafbeschikking misschien wel veel geringer is dan van de oude transactie.
U zegt dus dat het voordeel waarvan men dacht dat het zou gaan optreden door invoering van de
strafbeschikking minder is dan men had verwacht?
Dat zou wel eens sterk minder kunnen zijn dan men van tevoren, zoals Berend Keulen, had verwacht.
Waarom is dat eigenlijk?
In wezen was de vraag indertijd dat in veel gevallen op een transactieaanbod niet werd gereageerd,
dan moest de zaak voor de rechter gebracht worden en dan kwam men niet eens opdagen, en al met
al moest er daarna geïnd worden. Dus als dat nu eens wordt omgedraaid, dat men in actie moet komen wil men zich daartegen verzetten. De vraag was of dat mogelijk zou zijn en of dat het mogelijk
zou maken om al eerder te kunnen executeren als men niet reageert. Dat idee is uitgewerkt door
Geert Knigge en Marc Groenhuijsen in Strafvordering 2001, en Berend Keulen was toen werkzaam als
wetgevingsjurist op het Ministerie van Justitie uit de Groningse school. Dat vereiste een forse stelselwijziging waarin het Openbaar Ministerie als een bestuursorgaan zelfstandig straffen kan opleggen. Dat was wel een stap die viel buiten de Europese tradities van de Public Procecution Services.
Een stap die het Openbaar Ministerie nog meer macht geeft terwijl het OM in Nederland al machtiger is dan welk Openbaar Ministerie in de hele wereld dan ook.
Hoe zit het met het mogelijke voordeel dat u hiervoor noemde?
Het voordeel zou kunnen optreden, maar wat we nu zien is dat we massieve uitvoeringsproblemen
kennen, en dat, nadat er waanzinnig veel energie is gestopt in systeemaanpassingen en routinewijzigingen, enzovoort, je nu toch ziet dat er massaal niet betaald wordt. Dan moet het Openbaar Ministerie zich toch weer tot de rechter wenden om gijzelingstoestemming te krijgen. Dat loopt dus nu,
volgens mij, redelijk vast, want je moet toch weer naar de rechter. Dus het voordeel: ‘je hoeft niet
meer naar de rechter, want mensen gaan betalen’, dat treedt minder op, omdat je toch naar de rechter moet in een massaal aantal gevallen, omdat men gewoon niet betaalt.
4.2

Is het criterium van de open of besloten context, dat het kabinet in 2008 heeft aanvaard,
naar Uw mening bruikbaar voor de keuze tussen beide stelsels?

Het kan zeker meespelen bij de keuze als één van de drie criteria. Naar mijn indruk houdt dat nog
steeds stand.
4.3

Dient de aard en ernst van de normschending naar Uw mening doorslaggevend te zijn (zoals
wel door de Raad van State is bepleit)?

Dat is het eerste criterium. Maar het is niet doorslaggevend in die zin dat als de aard zodanig is, en de
ernst zo gering, dat het dan een bestuurlijke boete moet zijn. Dat geloof ik niet. Eén van de drie criteria is aan die bovenkant een cruciaal argument om uit te kunnen wijken naar het strafrecht. Ik vind
het minder doorslaggevend omdat het één van de criteria is.
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4.4

Is het naar Uw oordeel uit oogpunt van rechtsgelijkheid en rechtseenheid wenselijk dat één
en dezelfde gedraging zowel via het strafrecht als met een bestuurlijke boete kan worden
bestraft?

Nee. Maar in de Arbeidsomstandighedenwet is bijvoorbeeld een algemene bepaling opgenomen
waarin criteria zijn opgenomen waaraan moet worden voldaan voordat strafrechtelijke handhaving
aan de orde is. Dat vond ik interessant, want dan hoeft het op artikelniveau niet iedere keer te worden geregeld. Het is nu in één algemene bepaling geregeld, en dan pak je precies ook dat punt van de
ernst en verwijtbaarheid mee en kun je ook specificeren naar artikel en welke belangen er dan ernstig moeten zijn geschaad.
Denkt u dan dat het lukt om dat in een artikel neer te leggen dat toepasbaar is?
Dat lijkt me helemaal geen probleem.
Is er iets meer dat u wilt zeggen op dit punt, want u bent in zijn algemeenheid dus tegen een brede
duale handhaving?
Juist op het punt dat ik eerder noemde: er moet een heldere scheiding van verantwoordelijkheden
worden gecreëerd. De bestuurder moet niet de mogelijkheid hebben om opportunistisch te kiezen
waar ze zin in hebben. Je kunt dat ook, en dat komt naderhand ook nog aan de orde, voor zover de
wetgeving daar de zaak nog open laat, nader invullen in lagere regelgeving. Daarbij verwijs ik naar
alle richtlijnen van het Openbaar Ministerie op dit punt, dan kun je het nog gaan specificeren.
4.4.1 Zo ja, hoe moet het onderscheid dan worden gemaakt? Is recidive in dat geval naar Uw oordeel bijvoorbeeld een reden om van bestuurlijke op strafrechtelijke handhaving over te
stappen?
Gelet op het antwoord op vraag 4.4 heeft de respondent deze vraag niet beantwoord.
4.4.2 Zo ja: moeten er dan nog nadere voorzieningen getroffen worden om rechtseenheid en
rechtsgelijkheid te bevorderen? Waar denkt U aan?
Gelet op het antwoord op vraag 4.4 heeft de respondent deze vraag niet beantwoord.
4.4.3 Zo nee: is een keuze tussen de bestuurlijke boete en strafrechtelijke handhaving op zijn
plaats als de norm tot oplegging van andere straffen of maatregelen dan een boete aanleiding kan geven?
Ja, zeker als vrijheidsbeneming aan de orde komt, of er vrijheidsbeperkende maatregelen aan de
orde zijn. Dan is er sprake van een zwaarder regime waarbij het strafrecht een rol speelt. Maar ik kan
me voorstellen dat dat ook het geval is wanneer er mogelijk een taakstraf opgelegd wordt.
4.4.4 Zo nee: is een keuze tussen de bestuurlijke boete en strafrechtelijke handhaving op zijn
plaats in gevallen waarin strafvorderlijke bevoegdheden bij de opsporing nodig kunnen zijn?
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Bij zeer hoog gespecialiseerde diensten zoals de AFM zie je dat er vanuit Europese regelgeving een
verregaande bevoegdheid bestaat tot het binnentreden. Dat is dus al minder absoluut.
Dus het strafrecht heb je niet per se nodig voor ingrijpende bevoegdheden?
Nee, niet per se. Wel voor een aantal, maar dat hangt samen met de vrijheidsbeneming en de voorlopige hechtenis. Maar het is voorstelbaar dat in extreme gevallen in de bestuurlijke handhaving
wordt voorzien in bevoegdheden om te mogen binnentreden, doorzoekingsbevoegdheden, enzovoort.
4b.

Vindt U het wenselijk dat de bestuurlijke boete in ruimere mate wordt ingezet in het kader
van de handhaving van ordeningswetgeving? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Als het binnen die criteria kan, en het wordt nog niet gedaan, dan is dat wel een mogelijkheid.
Aandachtspunten bij vraag 4b
4.5

Zou bij het al dan niet ruimer inzetten van de bestuurlijke boete in het kader van de handhaving van ordeningswetgeving een argument mogen zijn
- Dat het vervolgingsbeleid bij een bestuurlijke boete (mogelijk) in sterkere mate genormeerd kan worden dan in het strafrecht?
- Dat de strafoplegging bij een bestuurlijke boete in sterkere mate genormeerd kan worden
dan in het strafrecht?
- Dat het bestuursorgaan bij een bestuurlijke boete zelf over de vervolging beslist?
- Dat bestuursorganen bij een bestuurlijke boete de opbrengst van boetes zelf (kunnen)
behouden?
- Een ander argument?

Dat het vervolgingsbeleid bij een bestuurlijke boete (mogelijk) in sterkere mate genormeerd kan
worden dan in het strafrecht?
Ik zie niet in waarom dat zo zou zijn, dat is geen goed argument.
Dat de strafoplegging bij een bestuurlijke boete in sterkere mate genormeerd kan worden dan in
het strafrecht?
Ook niet. Als je ziet hoe zwaar het al in het strafrecht genormeerd is, dan verschilt dat niet erg sterk
van wat in het bestuursrecht aan tarieven en normen de standaard is.
Dat het bestuursorganen bij een bestuurlijke boete zelf over de vervolging beslist?
In die gevallen waarin het in aanmerking komt op basis van die drie criteria dan mag dat een argument zijn.
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Dat bestuursorganen bij een bestuurlijke boete de opbrengt van boetes zelf (kunnen) behouden?
Dit is een pijnlijk punt. Binnen het Openbaar Ministerie en justitie heb ik er altijd voor gepleit om de
opbrengst van de boetes en transacties als een exogene opbrengst bij het Ministerie van Financiën te
laten neerdalen, want ik zie hoe dat jarenlang gecorrumpeerd is. Eén keer heb ik dat nog tegen kunnen houden, toen wilden het departement en de minister de boetes verhogen omdat dat een begrotingspuntje was. Toen heb ik geantwoord: ‘ik heb bij het college geïnformeerd en bij kantonrechters,
en die hebben gezegd dat het de laatste keer is dat zij, om deze reden, meegaan met de verhoging
van de boetes, dus het Openbaar Ministerie voelt hier niets voor’. Toen is men meer gaan controleren, door middel van flitspalen enzovoort. Maar daarna is de omslag helemaal tot stand gekomen,
omdat men rücksichtslos, om begrotingsredenen, de boetes ging verhogen. Die pervertering zie je
dus plaatsvinden, en dat perverteert vanzelfsprekend. Of het nu een gemeente is of een departement of een waterschap, dat maakt niet uit. Het is haast onontkoombaar dat je zoiets doet, maar dat
is wel het effect hiervan.
In Amerika is het ook zo dat de ontnemingskant daar op een aantal plaatsen volstrekt geperverteerd is. Puur om auto’s binnen te halen worden er massaal acties opgezet en auto’s in beslag
genomen, waarbij er nauwelijks sprake is van rechtsbescherming. Auto’s worden gewoon afgepakt.
Dat vind ik de achilleshiel van de handhaving. Een alternatief is dat er een soort fonds is, waaruit het
boetegeld weer verdeeld wordt, zodat er afstand geschapen wordt ten opzichte van de opbrengst.
Ik kan me voorstellen dat bestuursorganen, voor zover ze dat als argument hanteren, zich op het
standpunt stellen dat ze financiën nodig hebben om de handhaving op poten te kunnen zetten. Dat
klinkt misschien al iets minder perverterend. U zegt dat daar via de algemene middelen ook voorzieningen voor moeten komen?
Daar wordt verschillend over gedacht, maar het is belangrijk om beducht te zijn voor dit signaal. Het
kan geen belangrijk argument zijn, omdat het die perverterende uitwerking heeft. Maar dat men
kosten maakt door de inzet van toezichthouders en dat men daarvoor de opbrengsten in de zak mag
steken, dat vind ik op zich geen slecht argument. Die PV-vergoeding is er gekomen omdat men vanuit
justitie tegemoet komt aan de kosten.
4.6

Is de omstandigheid dat recidive bij oplegging van bestuurlijke boetes in mindere mate bij de
strafoplegging ter zake van latere feiten kan worden betrokken een argument om de bestuurlijke boete niet in te zetten?

Bij de bestuurlijke boete in de ordeningswetgeving gaat het in gigantisch veel gevallen om betrekkelijk lichte feiten. De WAHV is uitgevonden om te kunnen zeggen: ‘we kijken gewoon naar de kentekens, en niet naar de bestuurders’. Daarbij wordt niet gepersonaliseerd gekeken naar de strafoplegging en ook recidive is niet relevant. Door die werkwijze is een grote efficiencywinst geboekt. Men
moet dus voorzichtig zijn met het opnemen van recidivebepalingen in het bestuursrechtelijke sanctiepakket. Het moet wel worden meegenomen, omdat het in de ‘piramide van Braithwate’ past. In 90
procent van de gevallen gaat om de correctiesfeer, waarin iemand even geattendeerd moet worden
en een waarschuwing moet krijgen, en dat is dan voldoende en efficiënt en dat wordt ook vaak geaccepteerd. Dus een recidiveregeling kan wel onderdeel uitmaken van de vraag of er wel of niet een
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boete moet worden opgelegd, met name in die besloten context, want dan weet je dat gewoon. Bij
de open context ligt dat een stuk lastiger.
U betwist dus ook het uitgangspunt dat aan de vraag ten grondslag zou kunnen liggen, dat in het
bestuursrecht geen rekening kan worden gehouden met recidive?
Ja, er kan heel goed rekening worden gehouden met recidive. Er kan dan namelijk een bestuurlijke
boete worden opgelegd, en soms zit het ook in de hoogte van de bestuurlijke boete die wordt opgelegd.
En het enkele feit dat er een boete wordt opgelegd is vaak het gevolg van het feit dat er sprake is
van recidive?
Ja, wanneer iemand hardnekkig is.
4.7

Is de omstandigheid dat rechtsmiddelen in het strafrecht schorsende werking hebben een
goede reden om op de bestuurlijke boete over te stappen?

Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Dat heb ik ook van departementen wel gehoord. Wij vinden dat
een ernstig probleem.
4.8

Is de omstandigheid dat de burger in het bestuursrecht griffierechten moet betalen een argument voor het bestuursrecht of voor het strafrecht?

Dat is een argument voor het strafrecht. Ik heb deel uit gemaakt van de bezuinigingsoperatie van het
kabinet Balkenende IV, en toen hebben we ook die griffierechten als optie ingevoerd. Naderhand
heeft dat geleid tot wetgeving, maar dat heeft het vervolgens maar beperkt gehaald. Het is natuurlijk
draconisch. Er wordt een drempel opgeworpen voor de burger om naar de rechter te gaan om te
vragen of iets redelijk is. Dat vind ik op zich een lastig probleem, zeker als die griffierechten een grotere omvang zou aannemen. Dan moet er bijvoorbeeld voor een boete van 150 euro, 200 euro aan
griffierechten worden betaald. Mensen gaan in zo’n geval niet naar de rechter omdat ze het risico
niet willen nemen dat ze die griffierechten niet terugkrijgen. Dat gaat ten koste van de rechtsbescherming.
Dit is dus wel een punt waar u bezwaar tegen heeft, maar eerder zegt u dat het ontbreken van
schorsende werking juist weer een voordeel van het bestuursrecht is. Zou je dan ook niet kunnen
zeggen dat dat dan ook een drempel opwerpt?
Op zich is dat wel zo, maar het gaat om de combinatie. Eerst moet je betalen, en als je vervolgens
naar de rechter gaat, moet je weer gaan betalen om je recht te halen. Dat vind ik een beetje teveel
van het goede, dat is dubbelop.
4.9

Is de positie van de strafrechter, die niet een beschikking toetst maar zelf beslist, een argument voor het bestuursrecht of voor het strafrecht?
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Voor wat betreft de hele lichte overtredingen maakt het niet zoveel uit. In wezen toetst de strafrechter of kantonrechter ook of het redelijk is dat er een boete is opgelegd. Maar in de zwaardere sfeer is
het bestuur al lang geconfronteerd met de noodzaak van matiging. Dan wordt er toch voor gekozen
om te personaliseren, en dan wordt niet alleen de vraag gesteld of het bestuur formeel tot deze beslissing had kunnen komen, maar wordt er ook naar gekeken of het ook redelijk is dat er voor een
bepaalde straf is gekozen. Dat groeit dus naar elkaar toe, en dat is dus ook minder een argument.
Daarbij toetst een strafrechter die een strafbeschikking toetst ook niet anders dan hij voorheen deed.

PUNITIEVE HANDHAVING VAN DE OMGEVINGSWET
5.

Hoe kan de punitieve handhaving van de Omgevingswet volgens U het best worden ingericht?

In de Omgevingswet is het zo dat er sprake is van een deel besloten context en een deel open context. Dat zou tot een benadering moeten leiden waarin je constateert dat er sprake is van twee regimes. Soms kan er dan ook nog worden gekozen voor een tussenvorm van bestuurs- en strafrecht, en
in het bijzonder daar waar het bestuursrecht wel aan de orde zou kunnen zijn, zeker gezien de aard
en ernst van overtreding en vanwege de aard van de context, maar de expertise er niet is. Dan kan
het verstandig zijn om te zeggen dat je aan de achterkant een gespecialiseerd orgaan hebt zitten, het
Openbaar Ministerie, dat toetst. Dat kun je vormgeven door de bestuurlijke strafbeschikking. En of
het dan de zuiverste soort bestuurlijke strafbeschikking is, die bij motie nog in de wet is gekomen, of
de niet-zuivere strafbeschikking die leidt tot de politiestrafbeschikking, maakt in praktijk niets uit.
5a.

In welke situaties dient strafrechtelijke handhaving volgens U aan de orde te zijn, en waarom?

Als er sprake is van een open context, plus die situaties waarin het bestuur onvoldoende geëquipeerd is, plus de situatie waarin vrijheidsbeneming of ernstige vrijheidsbeperking in beeld is.
Aandachtspunten bij vraag 5a
5.1

Is het criterium van de open en besloten context daarbij voor u van doorslaggevend belang?

Hiervoor verwijs ik terug naar eerdere antwoorden waarin de drie geschetste criteria worden benoemd, het speelt een belangrijke rol.
5.1.1 Dienen vrije veld-delicten een zaak voor het strafrecht te blijven?
Ja.
5.1.2 Moet bij punitieve handhaving verband houdend met vergunningen het primaat bij de bestuurlijke boete liggen?
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Vergunningen impliceren een besloten context. Het vertrekpunt is de gedachte dat er bestuurlijke
handhaving plaatsvindt, en vervolgens kun je met de andere twee criteria bekijken waar je uitkomt
en hoe je het invult.
Zijn aard en ernst van de geschonden norm voor U van doorslaggevend belang?
Dat speelt zeker een rol, ik verwijs terug naar een eerder antwoord.
5.2.1 Dienen alle misdrijven in het strafrecht te blijven (en is voor de bestuurlijke boete slechts
plaats bij overtredingen)?
Niet per se. Ook bij lichtere misdrijven zijn er al trucs verzonnen om het lichter af te doen. Dat heet
de trias-procedure, waarbij de sanctie werd aangeboden door de politie in gevallen van kleinere winkeldiefstallen en de onderkant van rijden onder invloed. Daar kwam het Openbaar Ministerie helemaal niet aan te pas. Dan werd er een transactievoorstel gedaan, of er werd een strafbeschikking
opgelegd, zonder dat het Openbaar Ministerie daar aan te pas kwam. Pas indien men daar niet mee
akkoord ging was dat het geval. Dat gold dus ook voor duizenden gevallen, dus dan zie je ook dat het
grensgebied tussen lichte misdrijven en overtredingen vervaagt. Wat mij betreft is dat niet zo fundamenteel.
Of is de zwaarte van de op te leggen straffen en maatregelen voor U van doorslaggevend belang?
Het is niet van doorslaggevend belang, maar het is criterium één van de drie genoemde criteria.
5.3.1 Zo ja: gaat het dan enkel om vrijheidsbeperkende en vrijheidsbenemende , straffen en maatregelen? Of kan het ook gaan om bijvoorbeeld hele hoge boetes?
Nee, niet per se. Ik noemde net de AFM bijvoorbeeld en bij situaties waarin sprake is van een kartel,
dan gaat het om krankzinnige boetes. Maar het is de vraag of dat per se in het strafrecht moet.
5.4

Is voor U ook van belang of de betrokkene voldoende financiële mogelijkheden heeft om een
eventueel opgelegde financiële sanctie te betalen?

Nee.
5.5

Is voor U ook van belang of het om een norm gaat waarvan de opsporing gebaat kan zijn bij
de inzet van strafvorderlijke bevoegdheden?

Dat geldt wel als het bijvoorbeeld om vrijheidsbeneming gaat, maar niet per se als het gaat over
doorzoekingen, want dat kan ook in de bestuursrechtelijke context geregeld worden.
5.6

Is voor U ook van belang of het om een norm gaat waarbij samenwerking met buitenlandse
autoriteiten en/of rechtshulp een rol kan spelen?
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Dat kan, omdat verdragen soms gerelateerd zijn aan een uniform bestuursprocesrechtelijke handhaving. Maar het is ook voorstelbaar dat dat op een gegeven moment wel van belang kan zijn, omdat er
in bepaalde gevallen zo vaak met het buitenland moet worden samengewerkt, en dat is dan niet
mogelijk.
5b.

Zijn er situaties waarin strafrechtelijke handhaving volgens U juist niet tot de mogelijkheden
zou moeten behoren? Zo ja, waarom?

Daar spelen die drie criteria weer een rol, plus het argument van de niet duale handhaving als uitgangspunt, dat komt er dan nog bij.
Aandachtspunten bij vraag 5b
5.7

Zijn er situaties waarin toepassing van straffen en maatregelen naar uw inschatting of ervaring geen nuttig effect kan hebben?

In veel gevallen is het slaan met de stok niet effectief: in de opvoeding niet, bij de hond niet. Een
hond is niet gevoelig voor straf, maar wel voor beloning. Met beloning krijg je vaak veel van een hond
gedaan, en bij straf is dat niets. Ik noemde eerder de ‘piramide van Braithwate’, het gaat erom dat
degene die de boete opgelegd krijgt, om het echt effectief te doen zijn, dat moet accepteren als niet
onredelijk.
De legitimiteit van de straf moet dus gevoeld worden?
Wanneer je dus blind hoge boetes rücksichtsloos gaat toepassen zonder enige aanleiding, dat moet
je niet doen. Overigens verwijs ik naar een recent nummer van Justitiële Verkenningen over fraude,
daar staat een artikel in van Wim Huisman. Dat gaat over hoe ondernemers aankijken tegen de sancties die aan hen zijn opgelegd. Die illustreren dit mooi, want die zeggen: ‘ik heb een vergissing begaan, dus om dan meteen hier mee aan te komen, dat is echt onredelijk!’. Soms is dat een beetje het
antwoord waarmee men zichzelf goedpraat, maar de sfeer wordt er wel goed door geschetst.
Het tast de legitimiteit aan van degene die de sanctie oplegt, of van het straf- of bestuursrecht?
Ja.
5.8

Geldt dat in die situaties ook voor de bestuurlijke boete?

Ja, dat maakt niet uit.
5.9

Kan toepassing van strafrecht in dergelijke situaties worden uitgesloten door strafbaarstelling achterwege te laten of door de vervolgingsbevoegdheid van het OM te beperken of anderszins te normeren?

Volgens het beleid van het Openbaar Ministerie zijn een aantal zaken al genormeerd, en dat geldt
ook voor het sepotbeleid en de vrijheid van het seponeren. En dat is ook het geval indien vervolging
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geen nuttig effect zal hebben. Dus dat hoef je niet nader te normeren, want dat zit er al in. Er kan
ook nog worden gedacht aan het afzien van vervolging op grond van de geringe ernst van het feit, de
geringe rol van de verdachte of een geslaagde Halt-afdoening.
5c.

Ziet U bij de strafrechtelijke handhaving van de Omgevingswet een rol weggelegd voor de
bestuurlijke strafbeschikking? Zo ja, in welke situaties?

Daar waar alle argumenten aanwezig zijn om de bestuurlijke handhaving volop in te zetten, inclusief
een bestuurlijke boete, maar er vanwege pragmatische redenen onvoldoende expertise aanwezig is,
ook al is het een bestuurlijke besloten context, kan er voor worden gekozen om de strafbeschikking
in te zetten.
Waarom speelt de expertise dan een rol in de keuze tussen de bestuurlijke boete en de bestuurlijke strafbeschikking?
Omdat je dan in de opvolging van de bestuurlijke boete, als men er niet mee akkoord gaat, bij een
professioneel orgaan terecht komt dat toetst of men juridisch wel aan de maat is geweest. Als er
sprake is van onvoldoende expertise dan heb je het niet in huis om dat te kunnen beoordelen.
Het gaat dus vooral over de expertise op het gebied van sanctionering en niet zo zeer om expertise
op het gebied van specifieke gebieden van de Omgevingswet, want het is voorstelbaar dat die eerder aanwezig is bij het bestuur dan bij het Openbaar Ministerie. Hoe denkt u daarover?
Dat is ook zo, maar ook bij de bestuurlijke strafbeschikking, want die wordt doorgaans opgelegd door
een bijzondere opsporingsambtenaar in dienst van het bestuur. Daar zit dus die expertise wel, alleen
in de opvolging is dat anders.
Dus bijvoorbeeld hele grote gemeentes hebben zelf voldoende expertise in huis om dat hele traject
te kunnen afhandelen?
Ja, en in het geval van de open context en bij vrije veld delicten vind ik het niet zo relevant. Dan kan
dat ook een bestuurlijke strafbeschikking zijn.
Aandachtspunten bij vraag 5c
5.10 Ziet U een rol voor de bestuurlijke strafbeschikking in het Omgevingsrecht, en zo ja welke?
- Zo ja: aan welke door straffen te handhaven normen uit de Omgevingswet denkt U, bij
een bestuurlijke strafbeschikking?
- Zo ja: welke sancties kunnen naar Uw oordeel via een bestuurlijke strafbeschikking in het
Omgevingsrecht worden opgelegd? Denkt U alleen aan de boete, of ook aan de taakstraf,
of aan een bijkomende straf als de stillegging van de onderneming?
- Zo nee, waarom ziet U geen rol voor de bestuurlijke strafbeschikking?
Voor wat betreft de sancties is het zo, en dat zat er bij de transactie al een heel klein beetje in, en dat
is ook het strafrechtelijk beleid, dat in de strafbeschikking een veel breder pallet aan mogelijkheden
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wordt gecreëerd om te reageren op een normschending. In de oude transactie was ook al iets van
ontneming geregeld, en daarvan is toen gezegd dat alles wat je met een voorwaardelijk sepot of met
een voorwaardelijke veroordeling zou kunnen afdoen, dat zou je in lichtere vorm in een strafbeschikking mogelijk moeten maken. Dus een vrij breed palet aan keuzemogelijkheden. Dat is toen ook geaccepteerd, en de betekenis van de strafbeschikking, in den brede, is dat er de mogelijkheden inzitten, waarbij het dan alleen nog de vraag is of dat via een strafbeschikking van het Openbaar Ministerie mag, of dat het ook gedelegeerd mag worden aan bijvoorbeeld opsporingsambtenaren. Dat vind
ik wel heel ver gaan. Ik denk dat die bredere mogelijkheden zeker kunnen, zoals de taakstraf en al die
bijkomende voorwaarden, maar er kan maar een beperkte doormandatering naar het bestuur
plaatsvinden, omdat er dan op een andere , lagere, schaal over beslist wordt dan in de schaal van
officier van justitie of parketsecretaris.
5.11 Aan welke bevoegdheidsverdeling met het OM denkt U, als de bestuurlijke strafbeschikking
in het Omgevingsrecht zou worden ingevoerd?
- Denkt U aan de bestuurlijke strafbeschikking onder toezicht en volgens richtlijnen van het
OM (art. 257ba Sv)?
- Of aan een variant die het bestuursorgaan meer autonomie biedt?
In de bestuurlijke strafbeschikking zijn er twee vormen: de extreme vorm, in die zin dat het bestuur
er helemaal over gaat, en de andere vorm die lijkt op de politiestrafbeschikking, en die helemaal valt
onder het gezag van het Openbaar Ministerie. Het aardige is dat de bestuurlijke strafbeschikking ook
een actieve rol is gaan spelen in de handhaving en ordening in de openbare ruimte per gemeente.
Daar werd door BZK gepleit voor de bestuurlijke boete maar alle gemeenten hebben gekozen voor de
strafbeschikking en dan nog wel de lichtere vorm, en niet voor de extreme vorm. Dat moet toch wel
aan het denken zetten.
Wat zou je daar uit kunnen afleiden?
Dat de bestuurder vaak helemaal geen behoefte heeft aan de meest extreme vorm van de bestuurlijke strafbeschikking, omdat bij de lichtere vorm, waar het Openbaar Ministerie er formeel-juridisch
nog wel over gaat want het valt onder het gezag van het Openbaar Ministerie, het Openbaar Ministerie de facto met grote afstand opereert en zich niet bemoeit met prioriteiten. Het verschil tussen die
twee is dus alleen voor juristen van belang. Er wordt dan een pragmatische keuze gemaakt voor datgene dat het handigste is, en dat is dan de lichtere vorm.
5.12 Aan welke bestuursorganen denkt U, bij de bestuurlijke strafbeschikking in het Omgevingsrecht?
- Denkt U aan gemeenten?
- Denkt U aan provincies?
- Denkt U aan waterschappen?
- Denkt U aan een RUD?
- Denkt aan nog andere bestuursorganen?
Als het gaat om de besloten context, dan kan ik me voorstellen dat een aantal gemeenten daar niet
aan voldoet. Provincies zullen dat wel kunnen en waterschappen ook. Bij een open context kan het
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bij iedereen, daar kan dan ook worden gezegd dat als men het strafrecht wil behouden, het wordt
gedaan via een bestuurlijke strafbeschikking. In de besloten context denk ik met name aan degene
die onvoldoende expertise in huis hebben on het werk te doen, en dan denk ik aan de kleinere eenheden van bestuur, die niet alleen de zorg en de jeugdzorg moeten regelen, maar ook nog een keer
op een namiddag de bestuurlijke boete.
In zo’n geval zou de bestuurlijke strafbeschikking voor de hand liggen?
Ja.
U heeft schriftelijk aangegeven dat het denkbaar is dat zowel provincies, waterschappen en RUD's
voldoende capaciteit en deskundigheid kunnen organiseren om bestuurlijk te beboeten, dus in die
context is de bestuurlijke boete mogelijk?
Ja.
5.13 Bestaat er bij de toepassing van de strafbeschikking behoefte aan aanvullende regels en/of
waarborgen buiten de regels die thans al in de wet zijn vastgelegd?
Daar heb ik geen mening over.
5.14 Zijn er ook situaties waarin de bestuurlijke strafbeschikking naar Uw oordeel juist expliciet
niet ingevoerd zou moeten worden? Zo ja: waarom?
Ja, als aan alle voorwaarden voor bestuurlijke boete is voldaan: er is sprake van een besloten context, het bestuur is voldoende toegerust, het gaat niet om zware sancties.
5d.

Kan de bestuurlijke boete in de context van de Omgevingswet een goede rol vervullen? Zo
ja, in welke situaties en waarom? Zo nee, waarom niet? Dient daarbij nog onderscheid gemaakt te worden tussen de verschillende normenstelsels die onder de Omgevingswet zullen
vallen?

De drie criteria zijn hier weer van toepassing. Die uitsplitsing van verschillende normen in de wet die
maak ik niet, omdat er een brede variëteit is. Er moet altijd in een concreet geval worden beoordeeld
om welke norm het gaat.
Aandachtspunten bij vraag 5d
5.15 Aan welke normen denkt U, bij toepassing van de bestuurlijke boete in het Omgevingsrecht?
Zie het antwoord op vraag 5d.
5.16 Aan welke normering van de bestuurlijke boete denkt U, bij toepassing in de Omgevingswet?
- Zijn er normen, op het terrein van het Omgevingsrecht, waarvan de overtreding aanleiding zou moeten kunnen geven tot hoge bestuurlijke boetes?
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- Ligt een strikte wettelijke normering van de hoogte van de bestuurlijke boete in de rede?
- Bestaat er behoefte aan inperking van beleidsvrijheid van het bestuursorgaan bij de ‘vervolgingsbeslissing’?
Zijn er normen, op het terrein van het Omgevingsrecht, waarvan de overtreding aanleiding zou
moeten kunnen geven tot hoge bestuurlijke boetes?
Ongetwijfeld, omdat de aard van de met de wet te beschermen belangen uiteen zal lopen. Dan gaat
het niet alleen om de mate waarin op die belangen inbreuk wordt gemaakt, maar ook om de onomkeerbaarheid daarvan (bijv. aangerichte milieuschade). Er zijn voorbeelden van schandalen waarbij
sprake is van ernstige milieuovertredingen, en dan moet je heel diep in de buidel kunnen tasten.
Ligt een strikte wettelijke normering van de hoogte van de bestuurlijke boete in de rede?
De tendens is wel om dat te doen, en ik denk wel dat het verstandig is. Ik verwijs ook naar het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen op dit gebied, en de kabinetsnota uit 2008. In dat onderzoek
van de Rijksuniversiteit is via het WODC onderzoek gedaan naar de hoogte van bestuurlijke boetes in
ordeningswetgeving en in het strafrecht. Daar heb ik bij gezeten en daar conformeer ik mij wel aan.
Bestaat er behoefte aan inperking van beleidsvrijheid van het bestuursorgaan bij de ‘vervolgingsbeslissing’?
Nee, in beginsel niet, want in de ‘piramide van Braithwate’, bestaat er ruimte voor de keuze tussen
reparatoir en punitief. Bij die keuze kan ook recidive een rol spelen en dat vind ik juist goed. De afweging tussen waarschuwing, reparatoir optreden en punitief optreden is de core business van het
bestuur. Er bestaat geen behoefte aan een expliciete normering.
5.17 Zijn er ook situaties waarin de bestuurlijke boete naar Uw oordeel juist expliciet niet ingevoerd zou moeten worden? Zo ja: waarom?
Ik verwijs naar eerdere antwoorden.
5e.

Acht U het wenselijk dat het bevoegde bestuursorgaan bij de punitieve handhaving van de
Omgevingswet zowel de beschikking heeft over de bestuurlijke boete als over de strafbeschikking?

Nee. Mijn voorkeur gaat uit naar een ontsnappingsclausule voor die één promille van de zaken waarin de context zodanig is dat je moet uitwijken. Dat vindt het Openbaar Ministerie, want dat zegt dat
er vroeger in het strafrecht sprake was van de ultimum remedium gedachte. Dat hield in dat als het
echt heel ernstig werd, het strafrecht moest kunnen optreden. Dat beginsel is vervangen door het
beginsel van ‘optimum remedium’, dat is een ultimum remedium ‘plus’: er kan sprake zijn van omstandigheden waarbij de ernst van het delict niet krankzinnig groot is, maar waar toch redenen zijn
om het strafrecht in te zetten. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij introductie van nieuwe wetgeving, waarbij normen nog moeten inslijpen en waarbij het gevoel bestaat dat je de eerste periode, in overleg
met het bestuur, wat voorbeelden wilt stellen. Het is voorstelbaar dat er in de optimum remedium
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gedachte omstandigheden kunnen zijn waaronder sneller wordt uitgeweken naar het strafrecht,
maar mijn voorkeur is dan wel om in de wet te benoemen wat die omstandigheden zijn.
Daarbij doelt u op die ene algemene bepaling waarin dan wordt opgenomen wanneer er wordt
gekozen voor strafrechtelijke handhaving?
Ik vind dat een fantastisch voorbeeld, want dan hoef je niet te zeggen: ‘dit normencomplex van A tot
en met C is bestuurlijk, en normencomplex D tot en met E is strafrecht’, maar dan zeg je: ‘als D en E
van toepassing is, dan kan onder die omstandigheid, en als die belangen ernstig bedreigd worden’,
dan kan het. Dan ben ik er wel voorstander van dat er niet alleen wordt gekeken naar de ernst van de
inbreuk. Het gaat om de mate en de ernst van de ondergraving van belangen die met de wetgeving
worden beschermd. En dat kan dus ook inhouden dat iets langdurig stelselmatig brutaal wordt gedaan, want dat cumuleert ook. In het geval van een veelpleger gaat het om de cumulatie van delicten, die maakt dat de norm ‘je mag niet stelen’, ook een reden kan zijn om uit te wijken naar het
strafrecht.
Dus op één of andere manier zou dan gestreefd moeten worden naar een formulering die dat soort
factoren kan vangen. U was daar vrij positief over net.
Ja, volgens mij kan dat. Wanneer je erop let waar de wet voor dient: het doel is om het milieu te beschermen. De vraag waar het dan om gaat is door welke omstandigheden dat ernstig wordt ondergraven, en daar moet je formuleringen voor gaan vinden. Dat levert voor het Openbaar Ministerie de
ruimte op om op te kunnen treden, en voor het bestuur ook, want ze weten dat er kan worden uitgeweken naar het Openbaar Ministerie als het instrumentarium van het bestuur het niet meer kan
trekken.
Aandachtspunten bij vraag 5e
5.18 Wat zijn, naar Uw mening, de voordelen van het ter beschikking stellen van zowel de bestuurlijke boete als de strafbeschikking?
Het is beter om het uit elkaar te trekken.
5.19 Dient voor één en hetzelfde feit naar Uw oordeel tussen beide modaliteiten gekozen te kunnen worden? Zo ja: bij welke feiten?
Het kan zeer wel zijn dat een bestuursorgaan voor sommige elementen van de wet bestuurlijke boete kan toepassen en voor andere elementen de strafbeschikking. Dat volgt uit de systematiek van de
wijze waarop keuze worden gemaakt voor het stelsel, zoals hiervoor is aangegeven. Dus het kan niet
dat voor eenzelfde feit allebei de modaliteiten van toepassing kunnen zijn.

INTEGREREN BESTUURLIJKE EN STRAFRECHTELIJKE HANDHAVING?
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6.

Verdient het aanbeveling om de bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving van de Omgevingswet meer te integreren? Zo ja, waarom en op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Een heldere taakverdeling is van groot belang, ik verwijs ook naar eerdere antwoorden.
Aandachtspunten
6.1

Zou U het wenselijk vinden om op het terrein van de Omgevingswet regels tot stand te brengen die strafrechtelijke handhaving kunnen blokkeren in een situatie waarin legalisering
wordt nagestreefd?

Nee, ik verwijs naar mijn eerdere algemene oordeel op dit punt. Indien de wet het strafrecht van
toepassing verklaart, is het onafhankelijke Openbaar Ministerie aan zet om daarin te beslissen. Het
bestuur mag daar niet voor gaan liggen, zeker niet enkel vanwege 'een voornemen'. Dan zal het bestuur het Openbaar Ministerie moeten verzoeken om tijdelijk te gedogen in het vooruitzicht van andere regulering.
6.2

Zou U het wenselijk vinden om het Openbaar Ministerie en wellicht de strafrechter de bevoegdheid te geven een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang op te leggen,
of de oplegging daarvan bij het bestuursorgaan in overweging te geven?

Nee, dit zijn typisch bestuurlijke sancties. In het kader van het voorwaardelijk sepot, de OMstrafbeschikking en het strafrechtelijke vonnis kunnen voorwaarden worden gesteld om het gewenste gedrag af te dwingen. De oplegging kan altijd bij het bestuursorgaan in overweging worden gegeven, maar daar hoeft geen formele route voor te worden gecreëerd.
6.3

Zou U het wenselijk vinden dat het bestuursorgaan dat bij de strafrechtelijke handhaving
een bijzonder belang heeft ook een eigen positie krijgt in het strafproces?
Zo ja: zou het bestuursorgaan het recht moeten krijgen
- de processtukken in te zien;
- stukken aan het strafdossier toe te voegen;
- de strafrechter mondeling te informeren en te adviseren?
Zo nee: waarom niet?

Nee, daar moet je de ontwikkeling volgen van slachtoffers en benadeelden in het strafproces. Het
gaat er toch langzamerhand naar toe dat het slachtoffer/benadeelde meer een eigen rol krijgt in het
strafproces. Als dat zo is, dan moet dat worden gevolgd. Ook al is de benadeelde in dit geval het
openbaar bestuur als vertegenwoordiger van het algemeen belang.
Uw schriftelijke antwoord wijkt hier wel enigszins van af, in algemene zin bent u hier wel vrij negatief over.
Ja, omdat ik erg aan de scheiding van verantwoordelijkheden hecht. Dit zie ik dan toch als een soort
vermenging, ook waar het gaat om het mondeling informeren en adviseren: daar moeten we niet
aan beginnen.
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6.4

Zou U het wenselijk vinden dat het OM bij de bestuurlijke handhaving een eigen positie zou
krijgen?
Zo ja: zou het OM het recht moeten krijgen
- de processtukken in te zien;
- stukken aan het dossier toe te voegen;
- de bestuursrechter mondeling te informeren en te adviseren?
Zo nee: waarom niet?

Nee, als er sprake is van bestuursrecht dan is het bestuur leidend en als enige aan zet. Geen diffuus
maken van rollen en verantwoordelijkheden.
6.5

Zou U het wenselijk vinden dat de oplegging van de stillegging en onderbewindstelling van
de onderneming nader wordt genormeerd, als sluitstuk van strafrechtelijke en bestuurlijke
handhaving?
Zo ja: heeft deze sanctie dan slechts een aanvullende functie ten opzichte van de last onder
bestuursdwang, en zo ja in welke gevallen?
Zo ja: zou de ISD-maatregel (eerdere veroordelingen) aanknopingspunten voor een normering bieden?
Zo nee: waarom niet?

Op het punt van de ISD-maatregel: dat komt terug in mijn cumulatie. Toen ik bij het Openbaar Ministerie werkte heb ik in overleg met het departement die ISD-maatregel bedacht. Een heleboel juristen
vonden dat indertijd ook ‘vloeken in de kerk’, want er moest iedere keer worden gekeken naar het
strafbare feit dat was gepleegd en daar moest op worden gereageerd. Terwijl wij zeiden: ‘die man is
al jaren bezig met elke dag strafbare feiten plegen, dus je moet die cumulatie gaan meewegen’. Natuurlijk past het bij dit feit, maar je sleept het verleden met je mee in het bepalen van wat je doet.
Dat rechtvaardigt de ISD-maatregel. Die redenering kan ook opgaan voor de werking van het strafrecht in verregaande sancties.
Het hangt dus ook af van de specifieke normen die zijn overtreden. Het is dus moeilijk er in zijn
algemeenheid iets over te zeggen?
Als er voortdurend autoruiten inslagen worden en dingen gejat worden, dan is het anders dan wanneer men een technische overtreding begaat. Hier zijn ook mijn opmerkingen over de ernst van de
inbreuk op (zwaarwegende) algemene belangen relevant, voortkomend uit de ernst van de overtreding of de stelselmatigheid waarmee deze wordt gepleegd. Die stelselmatigheid kan mede blijken uit
het volume van eerdere veroordelingen maar dat hoeft natuurlijk niet. Het kan ook blijken uit de
duur, de georganiseerdheid of de brutaliteit.
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Interview mr. W. (Wouter) van der Gaag
Werkzaamheden en expertise punitieve handhaving en de Omgevingswet
Wat zijn uw functie of functies en wat zijn uw dagelijkse werkzaamheden?
Ik werk bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, het waterschap. Rijnland houdt zich bezig met droge voeten en schoon water. De kerntaak van het functioneel bestuursorgaan. Ik ben werkzaam als
beleidsadviseur en houd me bezig met advisering van het bestuur en management op het gebied
van deregulering, handhaving, vergunningverlening, en juridische ontwikkelingen zoals de Omgevingswet. Dat is binnen de eigen organisatie. Ik beperk mij niet tot de eigen organisatie en denk mee
met Ministeries en de Unie van Waterschappen, in de processen rondom de Omgevingswet
Zou u iets willen vertellen over uw expertise in verband met punitieve handhaving in het algemeen
en in relatie tot de onderwerpen die onder de Omgevingswet zullen vallen?
Ik ben vanaf mijn Mbo- en Hbo-opleidingen bezig geweest met handhaving en vergunningverlening
van het omgevingsrecht en in het bijzonder het waterrecht. Mijn expertise zit vooral bij de bestuursrechtelijke handhaving. Zo heb ik mijn master scriptie geschreven over de bestuursrechtelijke handhaving van de Waterwet en de mogelijkheden om te gedogen. Ik heb slechts beperkte ervaring met
strafrechtelijke handhaving. Zo heb ik een opleiding tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)
met succes afgerond, maar heb daar nooit gebruik van gemaakt. Wel had ik in een beperkt aantal
zaken een rol waarin na het opmaken van een proces verbaal door een BOA door het OM een schikking werd getroffen of waarin een bestuurlijke strafbeschikking is opgelegd.
De handhaving, zoals ik die bij verschillende bestuursorganen heb ervaren, is primair gericht op het
feit dat overtredingen en de gevolgen van deze overtredingen moeten worden hersteld. Dit kan in
veel gevallen heel effectief met een waarschuwing. Het is dan niet nodig om formele sancties in te
zetten.
Eén van mijn laatste klussen die ik heb gedaan op dit gebied betreft het schrijven van de nota ‘Naleving’. Dat is een beleidsnota waarin Rijnland aangeeft hoe normconform gedrag wordt nagestreefd.
Centraal staat de vraag hoe naleefgedrag kan worden gestimuleerd. De sanctiestrategie, waarin is
bepaald wanneer welke sanctie wordt ingezet, is gebaseerd op het gedrag van een bepaalde overtreder en de ernst van de overtreding. Dit resulteert in een matrix waarin alle bestuursrechtelijke en
strafrechtelijke (punitieve) sancties zijn opgenomen. De punitieve sancties komen in beeld bij een
kwaadwillende of bewuste overtreder. Dus niet bij de onbewuste of goedwillende overtreder.
Wat voor opleiding heeft u op het Mbo en het Hbo genoten?
Ik ben begonnen met een Mbo-opleiding ‘milieutoezicht’, dus ik ben opgeleid als milieutoezichthouder. Daar wordt je vooral geleerd om je ogen en oren te gebruiken en te zien wat er bij een bedrijf
aan de hand is. Daarna ben ik Hbo Milieukunde gaan doen. Als onderdeel van deze Hbo-opleiding liep
ik stage bij een waterschap, waarna ik een vakantie-/bijbaan kreeg als toezichthouder. Na afronding
263

Interview mr. W. (Wouter) van der Gaag

van deze opleidingen ben ik daar als vergunningverlener gaan werken bij het waterschap. Al snel
begon ik naast mijn werk aan een rechtenopleiding: Nederlands recht aan de Erasmusuniversiteit en
een master milieurecht aan de Universiteit van Tilburg.

BESTUURLIJKE HANDHAVING
1.

Hoe denkt U in zijn algemeenheid over bestuurlijke handhaving van ordeningswetgeving?

Vanuit mijn rol als beleidsadviseur zoek ik naar instrumenten om het naleefgedrag (normconform
gedrag) te stimuleren. Een belangrijk onderdeel is het bijstellen van gedrag, het herstellen. Daar is
het bestuursrecht heel goed geschikt voor. Een ander belangrijk onderdeel is preventie. Je wilt voorkomen dat mensen overtredingen begaan en daar zit het zwakke punt van het bestuursrecht. Heel
afschrikwekkend is het bestuursrecht in mijn beleving niet.
Dit kan ik verduidelijken met het volgende voorbeeld. Tijdens een stage heb ik gesprekken gevoerd
met tuinders waarbij een overtreding was geconstateerd. Deze tuinders hadden op grond van het
toenmalige Besluit glastuinbouw de verplichting om het te veel gegeven gietwater op te vangen en
opnieuw aan het gewas te geven (recirculeren), hiermee wordt de emissie van meststoffen beperkt.
Bij deze recirculatie hopen zouten zich op in het water, het natriumgehalte loopt dus op. Dit oplopende natriumgehalte heeft een negatieve invloed op de groei en opbrengst van het gewas. Daarom
was het onder het Besluit glastuinbouw toegestaan om boven een bepaald natriumgehalte te stoppen met recirculatie en te lozen op oppervlaktewater. De tuinders die ik sprak hadden zich niet aan
deze voorwaarden gehouden en water met een te laag natriumgehalte geloosd op het oppervlaktewater. De overtreding had een belangrijk voordeel voor de bedrijfsvoering. Zouten hoopten zich
minder op, waardoor het gewas meer paprika’s of rozen opbracht. Deze tuinders gaven toe een milieuovertreding te hebben begaan. Verder gaven aan dat de pakkans en de geringe gevolgen wanneer
zij werden gepakt geen prikkel waren om die overtreding niet te begaan.
Misschien is het in sommige gevallen wel zo dat het economisch uit kan om een milieuovertreding
te begaan?
Dat is absoluut waar. Één van de tuinders heeft mij verteld dat hij met het OM geschikt heeft voor
€ 1.500, terwijl hij voor ongeveer € 10.000 extra opbrengst had.
Dan zien we ook dat het niet per se zo is dat het strafrecht het beter doet: in dit geval dus niet?
Nee, dat klopt.
Zijn er nog meer sterke en zwakke punten die u wilt vermelden?
Ik vind de hersteltermijn een sterk punt van het bestuursrecht. In heel veel gevallen, zeker in het
waterrecht, weten mensen niet wat hun verplichtingen zijn en wat er van hen verwacht wordt. Je
merkt vaak dat als je het één keer uitlegt, mensen hun gedrag aanpassen. Er zijn heel veel goedwillende overtreders die na uitleg de overtreding beëindigen. Dit zijn dan vaak kleinere bedrijven of
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burgers. De mensen die regelmatig met het waterrecht in aanraking komen, weten wel welke verplichtingen zij hebben.
a.

Wat zijn volgens U de sterke punten van bestuurlijke handhaving?

Zie het antwoord op vraag 1.
b.

Wat zijn volgens U de zwakke punten van bestuurlijke handhaving?

Zie het antwoord op vraag 1.
Aandachtspunten
1.1

Ziet u de directe democratische legitimatie van bestuurlijk optreden door gemeenten, provin-cies en waterschappen als een sterk punt?

Ik merk zelf dat ik het fijn vind dat er een bestuur en portefeuillehouder is die er niet te dicht op zit.
Die de uitvoering wat op afstand volgt en stuurt. Ik heb begrepen dat vooral bij gemeentes de bestuurder soms heel erg op de handhaving gaat zitten en de beslissingen in individuele gevallen gaat
beïnvloeden. Dat vind ik niet goed, want daarmee zie je dat de handhaving gaat zwalken. In mijn
praktijk zie ik die betrokkenheid van democratisch gekozen bestuurders en organen niet als een probleem, maar ook niet als iets heel belangrijks of een sterk punt. Ik denk eerder dat het een zwak punt
kan zijn wanneer een bestuurder naar de belangen van het bedrijf luistert en het algemeen belang
uit het oog verliest.
1.2

Hoe denkt U over bestuurlijke handhaving op het punt van
- Consequent optreden (rechtsgelijkheid)?
- Rechtvaardig optreden?
- Doortastend optreden?
- Rechtsbescherming?

Voor wat betreft het punt van consequent optreden: vanuit het gelijkheidsbeginsel moeten gelijke
gevallen gelijk worden behandeld, maar gevallen die niet gelijk zijn hoeven of mogen niet gelijk worden behandeld. In de praktijk is geen enkel geval hetzelfde. Belangrijk is dat wordt vastgehouden aan
het beleid en de strategie die is vastgesteld. Ik denk dat dit wel goed gebeurt, maar dat er nog wel
verbeteringen zijn door te voeren.
Wat zou er dan bijvoorbeeld verbeterd kunnen worden?
In de praktijk heb ik meerdere malen ervaren dat de inzet van sancties vanuit een reflex wordt bepaald. Bij Rijnland zijn we bezig dit bewuster te doen. Wij gaan met elkaar in gesprek over het gedrag
van de overtreder en de ernst van de overtreding en bepalen bewust welke sanctie op zijn plaats is.
Ik denk dat dat een belangrijke stap is om effectieve handhaving voor elkaar te krijgen. Bijkomende
voordelen zijn: er wordt consistenter gewerkt en je leert van elkaars ervaringen.
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Op het punt van rechtvaardig optreden: het bestuursrecht biedt de mogelijkheid om niet te snel naar
een sanctie te grijpen. Je kunt een hersteltermijn geven, en voordat je een bestuursrechtelijke sanctie oplegt kun je een waarschuwing geven. Als het nodig is kun je meteen actie ondernemen door
toepassing van (acute) bestuursdwang, dus dat zit wel goed denk ik.
Dus met name de goedwillende burgers, die niet precies op de hoogte zijn van regels, die kun je
heel rechtvaardig bejegenen door bijvoorbeeld eerst via een waarschuwing op te treden?
Ja. Bij iemand die heel bewust een overtreding begaat, kun je daarentegen meteen aangeven dat je
gaat ingrijpen, de activiteit stilleggen en de verontreiniging opruimen op kosten van de overtreder. Je
kunt dus ook heel snel handelen.
Op het punt van doortastend optreden: dat ligt aan het uitvoeringsniveau, natuurlijk. Volgens mij
zitten alle instrumenten in het bestuursrecht. Wat er misschien wel mist, ik gaf dat net in het voorbeeld van de tuinders al aan, is een sanctie die gericht is op het ontnemen van wederrechtelijk verkregen economisch voordeel. Als het uit kan om een overtreding te begaan, dan vallen de reeds beschikbare sancties allemaal wel mee. Natuurlijk biedt het strafrecht de mogelijkheid om dit wederrechtelijk verkregen voordeel af te nemen. Echter in de praktijk heeft dit weinig toegevoegde waarde. In veel gevallen waar het waterschap mee bezig is, wordt er nooit vervolgd. Die zaken gaat een
Openbaar Ministerie, vanwege andere belangen, niet voor de rechter brengen. Het wederrechtelijk
verkregen voordeel kun je dan niet terughalen. Dat kan volgens mij efficiënter en doortastender.
Zou dat misschien een instrument kunnen zijn dat aan het bestuursrecht toegevoegd moet worden?
Dat zou ik geen gek idee vinden.
Op het punt van rechtsbescherming: er is eerst bezwaar en dan beroep bij de bestuursrechter. Volgens mij werkt dat goed. In de praktijk komt het regelmatig voor dat als een bestuursorgaan de bezwaarprocedure serieus neemt, er daadwerkelijk een heroverweging van het besluit plaatsvindt.
Echter heb ik ook ervaren dat er de neiging is om een eerder besluit overeind te houden. Daar verzet
ik me altijd tegen; ik vind dat bekeken moet worden of een besluit terecht is genomen of dat er een
terecht punt van bezwaar is. Verder vind ik het een goede zaak dat er een gang naar de bestuursrechter is.
1.3

Houdt het bestuur bij bestuurlijke handhaving adequaat (niet te veel, niet te weinig) rekening met belangen en klachten van betrokken burgers?

Dat is een lastige vraag, want dat hangt af van het bestuursorgaan en van de cultuur binnen het bestuursorgaan. Ik denk dat het soms wel iets meer kan. Niet dat het te weinig is, maar mijn ervaring
leert dat je snel geneigd bent om de belangen van diegene met wie je spreekt eerder te zien en het
algemeen belang, het belang van het milieu of de burger die je niet ziet en niet spreekt, minder te
zien doordat het wat vager en abstracter is.
En met wie spreekt u dan, u spreekt dus niet de burger?
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Ik spreek wel de burger of een bedrijf in de rol van overtreder, maar niet bijvoorbeeld de buurman of
personen in de omgeving. Zeker als je het over personen in de omgeving hebt, dan is het wat abstract. Terwijl een ondernemer die een overtreding heeft begaan hele concrete belangen heeft. Dan
kan het voorkomen dat je iets te gevoelig bent voor dit concrete belang en een langere hersteltermijn gunt.
Eerder gaf u aan dat bij bepaalde andere bestuursorganen het misschien soms zo kan zijn dat ze
teveel hun oren laten hangen naar de belangen van bepaalde burgers of bedrijven?
Dat is niet iets dat ik heel concreet zelf heb meegemaakt, dus daar kan ik weinig over zeggen. Maar
laat ik het zo zeggen, ik ben heel blij met onze portefeuillehouder handhaving, want hij heeft nooit
iets over individuele zaken. Hij wil wel geïnformeerd worden maar hij zit niet in individuele zaken te
sturen. Ik kan me voorstellen dat er bestuurders zijn die dat wel proberen.
1.4

Vindt U dat het bestuur reparatoire doelstellingen van handhaving adequaat behartigt (met
de last onder dwangsom/bestuursdwang)? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Dat vind ik wel. Ik merk in alles dat herstel centraal staat. Dat de overtreding wordt beëindigd en dat
de effecten worden hersteld. Dat staat heel erg centraal, maar ik denk wel dat het soms efficiënter
en effectiever kan.
Kunt u, om het concreter te maken, misschien voorbeelden geven in welke gevallen er iets hersteld
wordt en hoe u dat dan aanpakt?
Ik loop zelf niet heel vaak in het veld, maar ik loop wel eens met collega’s mee. Een voorbeeld dat ik
een keer bij één van mijn collega’s heb gezien betrof een veehouderij. Die was in overtreding met zijn
mestopslag. Er kwam mest houdend afvalwater in het oppervlaktewater. Daar werd de veehouder
natuurlijk op aangesproken. Er werd een waarschuwing gegeven en aangekondigd dat hij over twee
dagen weer zou worden gecontroleerd. Dan moest de overtreding zijn beëindigd. Twee dagen later
was de overtreding beëindigd. Hiermee is op zeer korte termijn herstel gerealiseerd. Toch heb ik
mijn vraagtekens bij deze aanpak. Is dit echt effectief en efficiënt? Dit type bedrijven worden gemiddeld één keer in de vier jaar gecontroleerd. Het zou wel heel toevallig zijn dat de overtreding alleen
op het moment van de controle werd begaan. In het kader van de preventieve werking is het dan de
vraag of de regels volgend jaar nog steeds netjes worden nageleefd.
Hebben jullie daar een beleid voor, dat als je een overtreding constateert, er na een jaar of een
bepaalde periode weer wordt gekeken?
Ja, daar is beleid voor. Dit beleid is door dit soort ervaringen ontstaan; we zijn ervan doordrongen
dat we op deze situaties aandacht moeten blijven vestigen. Maar het is praktisch niet realistisch om
overal elk jaar te controleren. Daarom is in een toezichtstrategie bepaald met welke toezichtfrequentie controles worden uitgevoerd.
Wat zou in dat opzicht effectiever kunnen zijn?
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Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment, na een tweede of een derde overtreding ,
toch een last onder dwangsom oplegt, en aangeeft dat bij elke herhaling een dwangsom wordt verbeurd. Zodat er een extra prikkel aan zit.
Maar u beschikt toch wel over het instrument om dat ook nu al te doen?
Het recht bevat wel de instrumenten om dit te doen, maar in de praktijk worden deze instrumenten
niet altijd zo ingezet. Dat recht zit wel goed in elkaar volgens mij, behalve dan dat ik denk dat we met
het wederrechtelijk verkregen voordeel waar ik eerder over sprak, nog wat kunnen.
Maar er is wel verbetering te bereiken door het op sommige punten meer in te zetten?
Ja, ook preventieve bestuursdwang is iets wat bijna niet wordt ingezet, terwijl dat instrument volgens
mij heel effectief en efficiënt kan zijn.
1.5

Ziet u de punitieve handhaving via bestuurlijke boetes als een sterk punt van bestuurlijke
handhaving? Zo ja, waarom, zo nee, waarom niet?

Als waterschap hebben we geen ervaring met de bestuurlijke boete. De waterschappen maken gebruik van de bestuurlijke strafbeschikking.
Ik denk dat een punitieve sanctie, af en toe eens een boete of een andere tik op de vingers, nuttig is,
en nodig om je handhavingsarsenaal compleet te maken. Soms kom je er niet alleen met het op herstel gerichte bestuursrecht. Sommige overtreders hebben gewoon even een tik op de vingers nodig.
Vanuit een beleidsmatig oogpunt maakt het in beginsel niet uit hoe deze punitieve sanctie wordt
gerealiseerd. Of dit nu gebeurt via een bestuurlijke boete, een bestuurlijke strafbeschikking, een
schikking door het OM of strafrechtelijke vervolging. Bij de keuze tussen deze verschillende wegen
komen vooral organisatorische vraagstukken naar voren.
Dus los van de naam die het heeft, is het in ieder geval belangrijk dat je de mogelijkheid hebt om
punitief op te treden?
Ja, dat is heel belangrijk.
1.6

Hoe denkt U over de toepassing van de bestuurlijke boete door het bestuur (adequaat, te
weinig, te vaak)?

Nogmaals, als waterschap heeft Rijnland niet de mogelijkheid om een bestuurlijke boete toe te passen. Ik interpreteer deze vraag daarom breder en kijk naar de toepassing van punitieve sancties. Het
toepassen van punitieve sancties gebeurde in de organisatie waar ik werk een aantal jaren geleden
bijna niet meer. Dit komt omdat sommige toezichthouders het lastig vonden om straffen uit te delen.
Maar belangrijker: de ervaring leerde dat als een proces-verbaal was opgemaakt dit negen van de
tien keer door het OM werd geseponeerd. Met de komst van de bestuurlijke strafbeschikking is de
punitieve handhaving weer opgepakt. Dat begint langzaam met even een paar keer uitproberen,
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want het is natuurlijk toch nieuw. Ik zie nu een stijging in het aantal gevallen waarin punitieve sancties worden toegepast. In de praktijk blijkt de bestuurlijke strafbeschikking een nuttig instrument.
1.7

Hoe denkt U over de proportionaliteit van bestuurlijke boetes (eventueel per rechtsgebied)?

Ik heb geen ervaring met de bestuurlijke boete.

STRAFRECHTELIJKE HANDHAVING
2.

Hoe denkt U in zijn algemeenheid over strafrechtelijke handhaving van ordeningswetgeving?

a.

Wat zijn volgens U de sterke punten van strafrechtelijke handhaving?

Ik denk dat af en toe een straf geven, even die tik op de vingers, heel belangrijk is, in de hele handhaving van de ordeningswetgeving en ook bij de Omgevingswet. Wat het sterke punt is, is dat je
soms heel snel die tik op de vingers kan geven. Dat kan dan snel met een bestuurlijke strafbeschikking.
b.

Wat zijn volgens U de zwakke punten van strafrechtelijke handhaving?

Een zwak punt is dat heel veel zaken niet voor een rechter komen, en daarmee blijven mogelijk sterke instrumenten zoals het wederrechtelijk verkregen voordeel terughalen buiten toepassing.
U zegt: ‘heel veel zaken kunnen niet voor de rechter komen’, waarom kan dat niet?
Dit is in het omgevingsrecht wel de ervaring; daarom is ook die keuze voor de bestuurlijke boete of
de bestuurlijke strafbeschikking gemaakt. Het Openbaar Ministerie heeft niet de mogelijkheden om
alles voor te leggen aan de rechter en alle overtredingen te gaan vervolgen. Er worden keuzes gemaakt en ik snap wel dat heel vaak de water gerelateerde zaken dan niet voor de rechter worden
gebracht. Dat zijn vaak toch kleinere overtredingen met wat kleinere belangen of risico’s. Er zullen
niet snel levens bij in gevaar komen of dat soort dingen, terwijl het voor het bestuursorgaan en de
maatschappij wel hele belangrijke overtredingen kunnen zijn. Die keuze begrijp ik wel, maar daarmee
is de ingang in het strafrecht wel heel klein gemaakt. Dat kan een zwak punt zijn. Ik denk dat de bestuurlijke strafbeschikking daar wel weer een uitweg in is. Mijn collega’s gaan daardoor nu wel weer
het strafrecht gebruiken.
Er zit dus een stijgende lijn in, en het gaat daarbij dus om zaken waarvan het Openbaar Ministerie
vroeger zou zeggen: ‘dit is niet groot of belangrijk genoeg om te vervolgen’, maar daar kun je nu
wel op strafrechtelijke wijze iets mee doen?
Ja, die tik op de vingers is soms wel op zijn plaats en is wel nodig wil je een bepaald effect in gedrag
voor elkaar krijgen. Misschien niet alleen op die ene persoon, maar ook op een hele groep moet het
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dan toch een afschrikkende werking hebben. Alleen dat ging via het Openbaar Ministerie gewoon
niet.
Aandachtspunten
2.1

Ziet U de relatief onafhankelijke positie van het Openbaar Ministerie als een sterk punt van
strafrechtelijke handhaving?

Dat is volgens mij wel belangrijk. Wat ik net ook al zei, ik ben ook blij dat mijn eigen bestuurder er
niet te dicht op zit. Het is uiteindelijk voor een goede handhaving, zeker strafrechtelijk, belangrijk dat
het enigszins onafhankelijk gebeurt.
2.2

Ziet U het als een zwak punt van het strafrecht dat de hoogte van opgelegde boetes niet
rechtstreeks te beïnvloeden is door andere bestuursorganen dan het Openbaar Ministerie?

Dat vind ik een lastige vraag. Wanneer je kijkt naar de voordelen van een overtreding en wat de
hoogte van de boete is, zie je dat dit niet in verhouding ligt. Die boete is dan eigenlijk te klein ten
opzichte van het voordeel. Dat kun je opvangen door de boetes wat flexibeler te maken en het bestuursorgaan de bevoegdheid te geven met het wederrechtelijk verkregen voordeel rekening te houden. Het zou goed zijn als het bestuursorgaan die mogelijkheid zou hebben.
Zoals zonet in het voorbeeld waarin de tuinder een transactie kreeg van slechts 1500 euro, terwijl
de winst 10.000 euro was?
Ja, en zo zijn er nog wel meer overtredingen. Als iemand een watergang dempt, dan moet hij er ergens anders water voor terug graven. Daar heb je grond voor nodig en dat kost geld. Als mensen niet
compenseren, hebben ze een financieel voordeel. Met een relatief kleine boete van 1000 tot 1500
euro en een kleine pakkans, is dat niet echt afschrikkend. Het zou goed zijn als daar meer recht aan
wordt gedaan.
Waarom houdt het Openbaar Ministerie bij een transactie of het al dan niet besluiten tot vervolging daar geen rekening mee in zo’n geval?
Bij de bestuurlijke strafbeschikking is het Openbaar Ministerie niet betrokken bij het toepassen van
de sanctie. Dat zijn gewoon vastgestelde bedragen.
2.3

Hoe denkt U over strafrechtelijke handhaving op het punt van
- Consequent optreden (rechtsgelijkheid)?
- Rechtvaardig optreden?
- Doortastend optreden?
- Rechtsbescherming?

Op het punt van consequent optreden: daar zitten mooie waarborgen in via de strafrechter, maar
daar komen de meeste zaken niet. Bij de bestuurlijke strafbeschikking zijn vaste bedragen gekoppeld
aan bepaalde overtredingen. Dat lijkt heel goed uit oogpunt van rechtsgelijkheid, maar dan gaat het
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soms over een grote overtreding en in andere gevallen om een kleine overtreding. Die overtredingen
kunnen heel erg van elkaar verschillen, maar de sanctie is dan hetzelfde. Ik heb weleens bij een college strafrecht gehoord dat alle omstandigheden van het geval mee moeten wegen in de beoordeling
welke straf op zijn plaats is, en dat is hier niet zo.
Binnen de bestuurlijke strafbeschikking is er dus eigenlijk geen mogelijkheid om adequaat rekening
te houden met de omstandigheden van het geval?
Voor zover ik weet niet, maar ik ben daar misschien minder goed in thuis.
Maar, u ziet dus ook dat dat soms wel kan wringen, dat je in twee gevallen die toch wel behoorlijk
van elkaar verschillen, toch met hetzelfde bedrag komt?
Ja, soms kan het in ieder geval aanleiding zijn voor het bestuursorgaan om in een geval waarin dat
wel wat zwaar zou zijn, toch nog maar even niet te kiezen voor het strafrecht. Dan wordt er gekozen
voor de bestuursrechtelijke kant.
Op het punt van rechtvaardig optreden: volgens mij gaat het vooral om de vraag wanneer je het
strafrecht wilt gaan gebruiken. En om de vraag of je daar in de goede gevallen voor kiest. Soms is het
heel rechtvaardig om een tik uit te delen, zoals ik al een paar keer heb gezegd.
In het verlengde van het vorige punt zou je misschien kunnen zeggen dat als het inderdaad zo is
dat de bestuurlijke strafbeschikking er toe leidt dat er onaanvaardbare rechtsongelijkheid is, dan is
het in die gevallen dus minder rechtvaardig?
Ja, maar daar wordt dan misschien onderuit gekomen door het strafrecht in dat ene geval dan maar
niet te gebruiken. Vanuit een beleidsmatig uitgangspunt, waarin het stimuleren van naleefgedrag
centraal staat, wordt een keuze gemaakt tussen bestuursrechtelijke of strafrechtelijke handhaving of
een combinatie van beide. Ik vind het daarom moeilijk om alleen te kijken binnen één zo’n stukje
strafrecht, want dat is maar een heel klein stukje uit de gehele instrumentenkist.
En u hebt weinig zicht op de gevallen waarin het Openbaar Ministerie wel tot vervolging over gaat?
Dat gebeurt vanuit het waterschap eigenlijk niet. Ik kan me geen zaak herinneren waarin ik dat heb
meegemaakt.
Op het punt van doortastend optreden: dat doortastende is de laatste tijd in ieder geval met die bestuurlijke strafbeschikking wel goed gedaan. Het bestuur maakt de strafbeschikking en dat gaat naar
het Centraal Justitieel Incasso Bureau en die zorgt voor het incasseren van die boete. Dat is een hele
korte en snelle weg en dat is wel vrij doortastend.
Op het punt van rechtsbescherming: voor de bestuurlijke strafbeschikking geïntroduceerd is zijn daar
wel vragen over gesteld. Maar je kunt verzet instellen en dan kom je toch nog bij de strafrechter uit;
dat vind ik op zich wel een goede weg.
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2.4

Vindt U dat het strafrecht een reparatoire taak heeft op het terrein van de ordeningswetgeving, en (zo ja) deze adequaat behartigt? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Ik vind dat het strafrecht in ieder geval een afschrikwekkende taak heeft, dus niet alleen dat bestraffende. Er zit in ieder geval de preventieve werking in en dat vind ik heel belangrijk. Dat is nodig.
En voor wat betreft de reparatoire doelstellingen, bijvoorbeeld wat u eerder noemde over het
wegnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel, dat zou je natuurlijk ook kunnen zien als een
reparatoire taak?
Die wordt eigenlijk niet veel gebruikt, voor zover ik weet. Terwijl ik het wel een heel mooi instrument
vind, dat ik er graag in het instrumentenkistje bij wil.
Zou dat misschien ook bij de bestuurlijke strafbeschikking kunnen worden gevoegd?
Mocht je hem bij de strafbeschikking willen introduceren, dan zitten er nog wel leuke vragen omtrent
de rechtsbescherming aan vast. Misschien zou deze sanctie zelfs in het bestuursrecht kunnen worden
geïntroduceerd.
Verder biedt het bestuursrecht voldoende instrumenten om een overtreding te beëindigen of de
effecten ervan te herstellen. Daar is het strafrecht niet zozeer voor nodig. Het gaat vooral om die tik
en het afschrikwekkende effect en dan misschien wel het reparatoire doel van het ontnemen van
wederrechtelijk verkregen voordeel.
2.5

Houden politie en Openbaar Ministerie bij strafrechtelijk optreden adequaat (niet te veel,
niet te weinig) rekening met belangen en klachten van betrokken burgers?

Ik vind het heel moeilijk om te overzien, omdat ik daar echt op afstand zit. Wat er nu aan strafrechtelijke handhaving gebeurt vanuit het waterschap, daar doet het Openbaar Ministerie eigenlijk niet zo
veel mee. De BOA’s staan natuurlijk formeel in dienst van het Openbaar Ministerie, maar het zijn ook
ambtenaren van het waterschap. Die houden wel rekening met belangen en klachten van betrokken
burgers. Het zit hem toch vooral in het bestuursrechtelijke stuk denk ik. Die knip is heel lastig te leggen als je beide instrumenten gebruikt.
2.6

Hoe denkt U over de proportionaliteit van in het strafrecht opgelegde straffen en maatregelen?

Daar komt weer het punt op tafel dat je bij een strafbaar feit aan een vast boetebedrag vast zit. Het
gaat dan om een overtreding van een bepaalde categorie, en dan kan de straf soms wat zwaar zijn en
soms ook wel weer licht.
Kunt u een voorbeeld geven van twee overtredingen die formeel onder dezelfde categorie zouden
vallen, maar waar toch sprake is van een verschil in de straf?
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Het is lastig om daar een voorbeeld van te geven. Maar wat er dan bij de lichte overtreding in ieder
geval gebeurt, is dat er voor wordt gekozen om het strafrecht even niet te gebruiken.
Maar het is wel zo dat de overtredingen die formeel onder de bestuurlijke strafbeschikking vallen,
daar zitten ook dermate lichte overtredingen tussen dat de straf in ieder geval te hoog is?
Ja, en daarom staat in het beleid van Rijnland dat bij bepaalde lichte overtredingen het strafrecht
niet gebruikt wordt. Daar probeer je al een correctie in te bouwen.
Is het soms ook zo dat het aan de andere kant niet proportioneel is en dat u denkt: ‘hiervoor zou
eigenlijk een zware sanctie op zijn plaats zijn, maar dat is dan ook niet mogelijk’?
Voor sommige overtredingen vraag je je af, wanneer je het over 1000 of 2000 euro hebt, of dat nu
echt een pijnprikkel is voor een wat grotere onderneming. In heel veel gevallen is het wel aardig,
maar er zijn wel situaties waarin het echt om financiële belangen gaat en er ook echt een calculerend
stukje in de overtreding zit. En dan vraag ik me wel af of het een voldoende prikkel is om een relatief
kleine boete op te leggen.

VERHOUDING BESTUURSRECHT EN STRAFRECHT
3.

Hoe kan de verhouding tussen bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving van ordeningswetgeving volgens U het best worden vormgegeven?

Ik zie het als een totaal aan instrumenten die je hebt in de handhaving. Je hebt een hele gereedschapskist vol met bestuursrechtelijke en strafrechtelijke instrumenten nodig. De kunst is om op het
juiste moment het juiste instrument te pakken. Of je dat nu op wetgevingsniveau goed kunt ordenen
of dat je dat als uitvoeringsorganisatie in je beleid moet doen? Ik denk dat je heel goed rekening
moet houden met inzichten vanuit de sociale wetenschap. Jullie universiteit heeft daar wel wat
mooie onderzoeken naar gedaan. Naar de vraag hoe werkt dat nu, wat zijn de effecten van handhaving op naleefgedrag? Ik denk dat dat heel lastig is om in een wet goed vorm te geven. Als je zorgt
dat al die instrumenten kloppen en dat je ze kunt gebruiken, dan is het vervolgens zo dat je ze in de
praktijk op de goede manier moet gaan gebruiken. De wetgever kan er alleen maar voor zorgen dat
de instrumenten er zijn en dat ze goed te gebruiken zijn. Vervolgens komt het er op neer hoe zij in de
praktijk gebruikt worden.
Aandachtspunten
3.1

Zou het onderscheid tussen reparatoire en punitieve sancties daarbij een rol dienen te spelen?

In mijn beleving kan het heel goed naast elkaar. In sommige gevallen, waarin herstel voorop staat, is
het bestuursrecht het goede instrument. Dat werkt gewoon goed en daar hebben we goede ervaringen mee. In andere gevallen is ook een strafsanctie op zijn plaats en daar hebben we het strafrecht
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voor. Ondertussen zijn we met de bestuurlijke strafbeschikking op weg om dat beter te laten werken.
Of de wetgever daar nu die keuze in moet gaan maken, dat denk ik niet.
3.2

Zou de ingrijpendheid van sancties en het al dan niet vrijheidsbenemende karakter daar-van
een rol dienen te spelen?

Het vrijheidsbenemende karakter komt in mijn praktijk bijna niet voor, dat kan ik dus niet echt zeggen. Maar het lijkt me logisch om vrijheidsbenemende sancties via het strafrecht te laten lopen. En
ook bij boetes, hoe hoog dan ook. Via de bestuurlijke strafbeschikking is het bestuursorgaan eerst
aan zet, maar als het verder gaat dan zit je in de strafrechtmodus. Dat vind ik wel goed, om daar de
straffen onder te brengen. Anders moet een bestuursrechter zich buigen over vragen rond straffen
en die rechters kijken toch iets anders naar waarheidsvinding dan een strafrechter.
Wat bedoelt u wanneer u zegt ‘ze kijken er iets anders naar’?
De bestuursrechter beperkt zich tot wat er op tafel wordt gelegd, welke casus komt er voor en welke
vragen zitten er in. De strafrechter kijkt wat breder. De strafrechter kijkt naar wat er feitelijk gebeurd
is en of een straf gelet op wat er gebeurd is terecht is. Ik denk dat daarin het bestraffende karakter
beter tot zijn recht komt en dat de benadering ook beter is vanuit oogpunt van rechtsbescherming.
Dus u zegt eigenlijk, überhaupt zodra er punitieve sancties worden opgelegd, en dan kan het ook
gaan om kleine boetes, dan verdient het aanbeveling om dat via het strafrecht te laten verlopen?
Ja, dat klopt.
3.3

Meent u dat bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving sterker op elkaar dienen te wor-den
afgestemd en sterker verweven dienen te zijn?

In de uitvoering wel. In de wetgeving hoeft het voor mij dan weer niet.
3.3.1 Hoe denkt U bijvoorbeeld over strafrechtelijk optreden in een situatie waarin het be-stuur
naar legalisering van een onrechtmatige situatie streeft?
Dat ligt voor mij aan het motief dat achter de overtreding zit: heeft iemand heel bewust er voor gekozen om geen vergunning aan te vragen, om daarmee bijvoorbeeld leges te ontlopen of vanwege
een ander argument. Dan verdient iemand een tik op de vingers, terwijl uiteindelijk de handeling nog
wel te legaliseren valt. Dat kan heel goed samen gaan in mijn beleving, zeker op het moment dat die
legalisering ook inhoudt dat er hier en daar nog wat aangepast moet worden. Op het moment dat er
eigenlijk geen echt kwalijk karakter in zit, bijvoorbeeld wanneer iemand überhaupt niet wist dat regels wat van hem verwachtten en er eigenlijk ook geen milieuprobleem of een probleem voor het
watersysteem is, zou ik niet zeggen dat je een bestraffende sanctie zou moeten opleggen.
3.3.2 Vormt de mogelijkheid van het verlenen van terugwerkende kracht aan een vergun-ning,
gekoppeld aan de mogelijkheid van herziening van een strafrechtelijke veroordeling, daar
een toereikende oplossing?
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Het verlenen van een vergunning met terugwerkende kracht heb ik nog niet meegemaakt, dus ik kan
daar niet zoveel over zeggen.
3.3.3 Hoe denkt U bijvoorbeeld over constructies die aan (meervoudige) recidive consequenties
verbinden voor de geldigheid van vergunningen (rijbewijs, verblijfsvergunning, horecavergunning)?
Dat vind ik altijd interessant, want in het omgevingsrecht kennen we de mogelijkheid om een vergunning in te trekken. Dan is er wel eens discussie over of dat nu een punitieve sanctie is, ja of nee.
Volgens mij is de leidende gedachte dat deze sanctie geen punitief karakter heeft, maar dat we met
intrekking willen voorkomen dat er nog meer overtredingen zullen plaatsvinden. Het is dus meer op
het herstel gericht. Dat is natuurlijk anders dan het idee achter de intrekking van vergunningen, zoals
het rijbewijs, als automatisch uitvloeisel van het enkele malen de fout in gaan. Ik vraag me af of je
daarmee echt het probleem oplost. Er zijn veel handelingen waarvoor een vergunning verleend moet
zijn, bijvoorbeeld het aanleggen van iets of het veranderen van een watersysteem. Als je de vergunning intrekt is die verandering nog steeds in het veld zichtbaar.
Het intrekken van de vergunning zoals dat nu in het water- of omgevingsrecht is geregeld, wordt
bijna niet gebruikt.
De vraag in zijn algemeenheid ziet er ook op dat je bestuursrechtelijke consequenties verbindt aan
meerdere strafrechtelijke overtredingen, misschien zelfs wel min of meer automatische constructies. Wat vindt u daarvan?
Die mogelijkheid is er wel, maar in de context waar we het hier over hebben is dat niet aan de orde.
3.4

Hoe kan de verhouding tussen bestuursorganen en strafrechtelijke organen het best worden vormgegeven?

3.4.1 Gaat Uw voorkeur bijvoorbeeld uit naar een taakverdeling als in de belastingwetge-ving,
waar de belastingdienst het voortouw heeft en het OM feitelijk alleen bij vrijheidsbenemende straffen/maatregelen in beeld komt?
3.4.2 Of gaat uw voorkeur bijvoorbeeld uit naar een taakverdeling als in het verkeersstraf-recht,
waar de politie het voortouw heeft en zowel in het strafrecht als door het CBR ingrijpende
sancties kunnen worden opgelegd?
3.4.3 Of gaat Uw voorkeur uit naar nog een andere taakverdeling?
Zoals ik het nu ervaar ligt het primaat bij het bestuursorgaan. Die hebben BOA’s in dienst; die zijn
formeel in dienst van het Openbaar Ministerie, maar in de praktijk ervaren ze dat ze medewerkers
van het waterschap zijn. Zij zijn bezig met die bestuurlijke strafbeschikking en daarbij ligt het primaat
in mijn beleving bij het waterschap, in ons geval dus bij het bestuursorgaan. Dat vind ik wel een goede regeling. Op het moment dat er echt in verzet wordt gegaan tegen zo’n strafbeschikking, dan is
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het wel weer logisch dat het Openbaar Ministerie de zaak overneemt. Van mij hoeft het Openbaar
Ministerie aan die voorkant niet een rol te spelen. Dat bleek in de praktijk niet uitvoerbaar.
Beschikt het Openbaar Ministerie over voldoende expertise om die afweging adequaat te kunnen
maken?
We hebben nog niet heel veel ervaring met dat verzet. Maar ik mag hopen dat wanneer het Openbaar Ministerie de expertise niet heeft, ze deze bij het waterschap komen halen en daar samen met
het waterschap in optrekken. Kijk als het echt heel specifiek om bepaalde technische details gaat,
dan verwacht ik niet dat het Openbaar Ministerie die kennis in huis heeft. Er is een goede samenwerking tussen twee partijen nodig.

BESTUURLIJKE BOETE
4.

Hoe denkt U over de bestuurlijke boete als instrument ter handhaving van ordeningswetgeving?

Ik denk dat het nodig is een tik op de vingers te kunnen uitdelen. Dat kan zowel via een bestuurlijke
boete als via een bestuurlijke strafbeschikking. Welke van de twee het is, maakt vanuit dat beleidsoogpunt niet zo heel erg uit. Dan ga ik ze toch vergelijken. Wat ik vanuit mijn organisatie heb meegekregen is dat de bestuurlijke boete praktische nadelen heeft. Zo moet de bestuurlijke boete door het
bestuursorgaan zelf worden geïnd. Dit kunnen we helemaal niet zo efficiënt als het CJIB, want zo
vaak doen we dat ook niet. Daarnaast wordt het bestuursorgaan belast met de behandeling van bezwaarschriften. Vanwege deze praktische argumenten heb ik de voorkeur voor een bestuurlijke
strafbeschikking.
Samengevat is het dus wel nodig om op de een of andere manier een punitieve sanctie op te kunnen leggen, maar als u het voor het zeggen zou hebben, dan liever de bestuurlijke strafbeschikking,
omdat dat heel veel handelingen wegneemt?
Ja, een bestuursorgaan dat tien of twintig keer per jaar zo’n sanctie gebruikt kan dit niet zo efficiënt
organiseren als het CJIB.
Dan gaat het over tien of twintig keer bij uw organisatie, betekent dat dan ook dat het bij andere
waterschappen net zoveel wordt gebruikt?
Ja, dat klopt.
4a.

Kan de bestuurlijke boete strafrechtelijke handhaving adequaat vervangen? Zo nee, waarom
niet? Zo ja, in welke situaties?

Dat vind ik heel lastig, want ik kan niet goed inschatten hoe een bestuurlijke boete in de praktijk uitpakt. In het geval dat je het met een geldbedrag afdoet via het strafrecht of via de bestuurlijke boete,

276

Omgevingswet

dan kan het effect voor die overtreder natuurlijk gewoon hetzelfde zijn. Het gevoel voor die overtreder blijft dat hij geld moet betalen omdat iets niet mag.
Aandachtspunten bij vraag 4a
4.1

Ziet U de bestuurlijke boete als een blijver, of is zij naar Uw inschatting een tijdelijke constructie die kan vervallen als het strafrecht op een aantal punten is aangepast?

Zoals ik al zei, gaat mijn voorkeur uit naar de bestuurlijke strafbeschikking en als dat zo uitpakt, dan is
de bestuurlijke boete geen blijver. Dat is dan iets dat er is geweest als een tussenfase.
U heeft dus wel gemerkt dat het heel nuttig is dat er punitief kan worden opgetreden, maar op
zichzelf beschouwd kan een efficiënt strafrecht dat dus ook oppakken?
Ja.
4.1.1 Zo ja, op welke punten dient het strafrecht dan te worden aangepast?
De komst van een bestuurlijke strafbeschikking is een hele goede maatregel geweest. Wat mogelijk
verbeterd kan worden is de punitieve handhaving van de lokale verordeningen. Ieder bestuursorgaan
heeft meerdere verordeningen (onder de omgevingswet wordt dit één verordening voor de gehele
fysieke leefomgeving). Deze verordeningen van de verschillende bestuursorganen zijn op veel punten
verschillend. Dit vormt volgens mij een lastig punt bij toepassing van de bestuurlijke strafbeschikking.
Voor de overtredingen waarbij de bestuurlijke strafbeschikking kan worden toegepast zijn feitcodes
vastgesteld. De vraag die naar voren komt is: hoe kan worden geborgd dat de bestuurlijke strafbeschikking toe kan worden gepast voor alle verordeningen die bij al die waterschappen, provincies en
gemeenten net even wat anders zijn. De vraag is hoe je dat goed vorm gaat geven.
Dus dat is een belangrijk uitvoeringsaspect: hoe kun je het op een efficiënte wijze koppelen aan de
lokale verordeningen?
Ja. Nu wordt er met feitcodes gewerkt, die zijn gebaseerd op een modelverordening, maar de modelverordening lijkt niet meer op de verordening die in 2015 door het Hoogheemraadschap van Rijnland
wordt vastgesteld. Daar is het dus zoeken of iets nog vergelijkbaar is. Misschien dat daar wel de uitdaging ligt, om te zorgen dat het goed genoeg gewaarborgd is in al die feitcodes en dat er genoeg
flexibiliteit in zit.
4.1.2 Zo nee, welke aantrekkelijke punten van de bestuurlijke boete kan het strafrecht niet incorporeren?
Gelet op het antwoord op vraag 4.1 heeft respondent deze vraag niet beantwoord.
4.2

Is het criterium van de open of besloten context, dat het kabinet in 2008 heeft aanvaard,
naar Uw mening bruikbaar voor de keuze tussen beide stelsels?
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Wij hebben bijna nooit een open context, maar altijd besloten. Er is altijd wel sprake van een vergunning of je spreekt iemand in het veld. Volgens mij is dat zoals een bestuursorgaan altijd werkt,
want dat is nodig als je herstel wilt. Het zijn veelal geen éénmalige handelingen. Als iemand door
rood rijdt, dan is dat iets anders dan een bedrijf dat ergens continu een handeling verricht. Dus zou
het merkwaardig zijn als ik dit een goed uitgangspunt zou vinden. Daarom wil ik de bestuurlijke strafbeschikking liever hebben.
4.3

Dient de aard en ernst van de normschending naar Uw mening doorslaggevend te zijn (zo-als
wel door de Raad van State is bepleit)?

Wel voor de keuze: ga ik punitief handhaven, of niet. Maar in mijn beleving niet bij de vraag of je dat
dan via de bestuurlijke of de strafrechtelijke weg doet.
Dus uw mening is dat als je al punitief gaat handhaven, dan via het strafrecht?
Ja, en als je niet punitief gaat handhaven dan moet je in het bestuursrecht blijven.
4.4

Is het naar Uw oordeel uit oogpunt van rechtsgelijkheid en rechtseenheid wenselijk dat één
en dezelfde gedraging zowel via het strafrecht als met een bestuurlijke boete kan worden
bestraft?

Nee.
4.4.1 Zo ja, hoe moet het onderscheid dan worden gemaakt? Is recidive in dat geval naar Uw oordeel bijvoorbeeld een reden om van bestuurlijke op strafrechtelijke handhaving over te
stappen?
Gelet op het antwoord op vraag 4.4 heeft de respondent deze vraag niet beantwoord.
4.4.2 Zo ja: moeten er dan nog nadere voorzieningen getroffen worden om rechtseenheid en
rechtsgelijkheid te bevorderen? Waar denkt U aan?
Gelet op het antwoord op vraag 4.4 heeft de respondent deze vraag niet beantwoord.
4.4.3 Zo nee: is een keuze tussen de bestuurlijke boete en strafrechtelijke handhaving op zijn
plaats als de norm tot oplegging van andere straffen of maatregelen dan een boete aanleiding kan geven?
Mijn pleidooi is om gewoon voor het strafrecht te kiezen en dan met een bestuurlijke strafbeschikking.
4.4.4 Zo nee: is een keuze tussen de bestuurlijke boete en strafrechtelijke handhaving op zijn
plaats in gevallen waarin strafvorderlijke bevoegdheden bij de opsporing nodig kunnen zijn?
Zie het antwoord op vraag 4.4.3.
278

Omgevingswet

4b.

Vindt U het wenselijk dat de bestuurlijke boete in ruimere mate wordt ingezet in het kader
van de handhaving van ordeningswetgeving? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Deze vraag heb ik ook al een beetje beantwoord, dus nee, dat hoeft niet. Liever de bestuurlijke strafbeschikking, gelet op alle praktische voordelen die daar ook aan vast zitten.
Aandachtspunten bij vraag 4b
4.5

Zou bij het al dan niet ruimer inzetten van de bestuurlijke boete in het kader van de handhaving van ordeningswetgeving een argument mogen zijn
- Dat het vervolgingsbeleid bij een bestuurlijke boete (mogelijk) in sterkere mate genormeerd kan worden dan in het strafrecht?
- Dat de strafoplegging bij een bestuurlijke boete in sterkere mate genormeerd kan worden
dan in het strafrecht?
- Dat het bestuursorgaan bij een bestuurlijke boete zelf over de vervolging beslist?
- Dat bestuursorganen bij een bestuurlijke boete de opbrengst van boetes zelf (kunnen)
behouden?
- Een ander argument?

Wat het argument van de normering van het vervolgingsbeleid bij een bestuurlijke boete betreft: ik
zie niet in waarom dat in het bestuursrecht meer genormeerd kan worden dan in het strafrecht.
Normering van de strafoplegging is volgens mij met de bestuurlijke strafbeschikking ook mogelijk. Er
zit per feitcode een bepaalde boete in, dus die boetes zijn vrij sterk genormeerd. Dat het bestuursorgaan zelf over de vervolging beslist maakt denk ik niet zoveel uit. In de praktijk komt het er bij de
bestuurlijke strafbeschikking ook op neer dat vanuit het bestuursorgaan, formeel natuurlijk niet omdat het BOA’s zijn in dienst van het Openbaar Ministerie die de zaak afronden, maar daar ligt dan
toch het handhavingsbeleid en het sanctiebeleid van het bestuursorgaan aan ten grondslag. Dat bestuursorganen de opbrengst van de boetes zelf kunnen houden klinkt heel aantrekkelijk, maar tegelijkertijd zitten er aan de achterkant ook weer kosten en lasten aan vast. Of het zelf mogen houden
van die boetes, de boetes als melkkoe, nu een goede prikkel is? Zelf denk ik van niet. Dat is geen
sterk argument om naar de bestuurlijke boete te grijpen.
4.6

Is de omstandigheid dat recidive bij oplegging van bestuurlijke boetes in mindere mate bij de
strafoplegging ter zake van latere feiten kan worden betrokken een argument om de bestuurlijke boete niet in te zetten?

Ik heb daar niet genoeg ervaring mee om er echt iets over te kunnen zeggen. Zeker als je kijkt naar de
huidige praktijk bij de waterschappen. Dan gaan we toch weer naar de bestuurlijke strafbeschikking,
en dan kijk je ook niet naar recidive. Het komt niet zo heel veel voor dat er sprake is van recidivisten
in de praktijk waar wij in werken. Je probeert er wel wat mee te doen als er echt sprake van is, maar
vaak zijn het eenmalige overtredingen en dan weer een paar jaar niet en dan weer een keer een
overtreding.
4.7

Is de omstandigheid dat rechtsmiddelen in het strafrecht schorsende werking hebben een
goede reden om op de bestuurlijke boete over te stappen?
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In het bestuursrecht kun je ook een voorlopige voorziening vragen bij de rechter, dus ik zie niet
waarom dit een sterk argument zou zijn.
4.8

Is de omstandigheid dat de burger in het bestuursrecht griffierechten moet betalen een argument voor het bestuursrecht of voor het strafrecht?

Als je de toegang tot de rechter laagdrempelig wilt houden dan zou je kiezen voor het strafrecht,
omdat je daar geen griffierechten hoeft te betalen. Tegelijkertijd, negen van de tien keer, als je door
de bestuursrechter in het gelijk wordt gesteld, dan moet de overheid de kosten gaan betalen en het
griffierecht weer terug betalen.
4.9

Is de positie van de strafrechter, die niet een beschikking toetst maar zelf beslist, een argument voor het bestuursrecht of voor het strafrecht?

Dat is denk ik wel een belangrijk argument voor het strafrecht. Dat niet alleen het geschil wordt getoetst, maar dat er ook wordt gekeken naar wat de feitelijke situatie is. De strafrechter kijkt dan net
iets verder.
U gaf eerder in het gesprek al aan dat de bestuursrechter iets anders aankijkt tegen waarheidsvinding, kunt u dat nader toelichten?
De bestuursrechter kijkt puur naar het recht zelf en naar wat is ingebracht. Hij zoekt daarin niet naar
de absolute waarheid zoals de strafrechter dat wel doet. Dat is een andere toetsing. De bestuursrechter wil ook een beetje uitkijken om niet op de stoel van het bestuursorgaan te gaan zitten. Dat is
toch een wat meer marginale toetsing. Volgens mij kijkt de strafrechter daar gewoon anders naar.
En dat vindt u wel een sterk punt van het strafrecht?
Ja.

PUNITIEVE HANDHAVING VAN DE OMGEVINGSWET
5.

Hoe kan de punitieve handhaving van de Omgevingswet volgens U het best worden ingericht?

Via het strafrecht met een bestuurlijke strafbeschikking, waar je misschien wel 99 procent van de
punitieve sancties mee voor elkaar kunt krijgen. Er zullen in het omgevingsrecht en in de Omgevingswet altijd gevallen zijn waarin de bestuurlijke strafbeschikking misschien wat te licht is: gevallen
waarin er wel gezondheidsrisico’s of veiligheidsrisico’s zijn. Ik denk dan niet zozeer vanuit de waterschappen, maar het omgevingsrecht is natuurlijk veel breder. Het lijkt me wel goed als in dat soort
zaken vervolging via het Openbaar Ministerie plaatsvindt, en dat er vrijheidsbenemende straffen
kunnen worden opgelegd. Dat gebeurt niet heel vaak maar af en toe heb je die wel nodig in het omgevingsrecht. Die mogelijkheid moet er wel zijn.
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5a.

In welke situaties dient strafrechtelijke handhaving volgens U aan de orde te zijn, en waarom?

Dan ga ik terug naar ons eigen handhavingsbeleid en sanctiebeleid. Gevallen waarin er substantiële
effecten op het milieu of op de watersystemen zijn en sprake is van kwalijk gedrag, dus een combinatie van die twee factoren. Dat is natuurlijk moeilijk in een wet vast te leggen.
En wat bedoelt u dan met kwalijk gedrag?
Dan bedoel ik de calculerende overtreder, iemand die bewust een overtreding begaat. Dat is moeilijk
in een wet op te schrijven. Daarom moet je die instrumenten hebben als bestuursorgaan, om dan
zelf in de uitvoering te kunnen beslissen welk instrument je gaat gebruiken.
Aandachtspunten bij vraag 5a
5.1

Is het criterium van de open en besloten context daarbij voor u van doorslaggevend be-lang?

Nee, eigenlijk niet, want je zit eigenlijk altijd in een besloten context. Daarbij vind ik dat voor het
strafrecht moet worden gekozen, dus daar zit geen afweging.
5.1.1 Dienen vrije veld-delicten een zaak voor het strafrecht te blijven?
In het verlengde van het voorgaande natuurlijk wel.
5.1.2 Moet bij punitieve handhaving verband houdend met vergunningen het primaat bij de
bestuurlijke boete liggen?
Nee, dat primaat hoeft niet bij de bestuurlijke boete te liggen, op het moment dat je kiest voor punitieve handhaving.
5.2

Zijn aard en ernst van de geschonden norm voor U van doorslaggevend belang?

In mijn beleving niet. Het zou mijn voorkeur hebben om alles via het strafrecht te laten verlopen. Dan
is het natuurlijk wel van belang welk instrument je binnen het strafrecht gaat inzetten: ga je echt
voor vervolging en ga je het voor de rechter brengen, of ga je met een bestuurlijke strafbeschikking
aan de gang. Dan zijn aard en ernst wel doorslaggevende punten, waarbij ik zou zeggen zoveel mogelijk via de bestuurlijke strafbeschikking en waar het echt een grove of ernstige overtreding is, dan via
de strafrechter.
Samengevat: dan is het een soort piramide, in die zin dat als het echt licht is, dan handel je binnen
het bestuursrecht via de waarschuwing of via de reparatoire mogelijkheden, en als het ernstiger
wordt, dan gaan minder ernstige gevallen via de bestuurlijke strafbeschikking en de nog ernstigere
gevallen daarvan zegt u, dan zou vervolging op zijn plaats zijn?
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Ja, maar naast dat punitieve stukje heb je natuurlijk nog de reparatoire handhaving gericht op herstel, met de last onder dwangsom en bestuursdwang. Dat gaat volgens mij wel naast elkaar, maar in
de handhaving zie je dat wel als een piramide. Het topje van de piramide ga je vervolgen voor de
strafrechter en het grootste deel kan volgens mij heel goed met de bestuurlijke strafbeschikking.
5.2.1 Dienen alle misdrijven in het strafrecht te blijven (en is voor de bestuurlijke boete slechts
plaats bij overtredingen)?
Al het punitieve dient in het strafrecht te komen.
5.3

Of is de zwaarte van de op te leggen straffen en maatregelen voor U van doorslaggevend
belang?

Binnen het strafrecht kun je deze keuzes ook wel maken volgens mij.
5.3.1 Zo ja: gaat het dan enkel om vrijheidsbeperkende en vrijheidsbenemende , straffen en
maatregelen?
Gelet op het antwoord op vraag 5.3 heeft respondent deze vraag niet beantwoord.
5.4

Is voor U ook van belang of de betrokkene voldoende financiële mogelijkheden heeft om een
eventueel opgelegde financiële sanctie te betalen?

Dat zou voor mij niet de doorslaggevende reden zijn. Vaak komt dat niet echt aan de orde als een
boete wordt opgelegd.
5.5

Is voor U ook van belang of het om een norm gaat waarvan de opsporing gebaat kan zijn bij
de inzet van strafvorderlijke bevoegdheden?

Ik kies voor het strafrecht, want dan heb je die bevoegdheden.
5.6

Is voor U ook van belang of het om een norm gaat waarbij samenwerking met buitenlandse
autoriteiten en/of rechtshulp een rol kan spelen?

Hierbij verwijs ik naar mijn eerdere antwoorden. Als er wordt gekozen voor het strafrecht, dan is dat
automatisch gewaarborgd. In de praktijk komt dat bijna niet voor. In ieder geval niet in mijn praktijk.
Het is een waterschap en bijna alles bevindt zich binnen de grenzen van het waterschap. Echt internationaal komt bijna niet voor.
5b.

Zijn er situaties waarin strafrechtelijke handhaving volgens U juist niet tot de mogelijkheden
zou moeten behoren? Zo ja, waarom?

Ik wil graag al die instrumenten in mijn gereedschapskoffer, maar wil ze niet altijd gebruiken. Situaties waarin het strafrecht in mijn beleving niet op zijn plaats is, zijn de situaties waarin er eigenlijk
geen ernstige overtreding is. Formeel is er dan wel een overtreding, maar er is geen probleem. Dan
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moet je er trouwens ook aan denken of je de regels niet wilt aanpassen of afschaffen. En als er eigenlijk geen sprake is van kwalijk gedrag, iemand heeft echt heel onbewust een overtreding gemaakt, of
iemand is echt goedwillend geweest en heeft geprobeerd het goed te doen, maar dat is niet goed
uitgepakt. Dan zou ik niet willen kiezen voor strafrechtelijke handhaving. Volgens mij is het heel
moeilijk om in een wet vast te leggen wanneer je dat wel en niet wilt gaan gebruiken. Het zit hem
natuurlijk ook wel een beetje in het strafrecht, want als er geen kwalijk gedrag is dan kun je in het
strafrecht ook niet zoveel.
Aandachtspunten bij vraag 5b
5.7

Zijn er situaties waarin toepassing van straffen en maatregelen naar uw inschatting of ervaring geen nuttig effect kan hebben?

Zie het antwoord op vraag 5b. Misschien kan het soms zelfs wel een averechts effect hebben, als
iemand goedwillend is en je geeft toch gelijk een tik op de vingers.
5.8

Geldt dat in die situaties ook voor de bestuurlijke boete?

Ja.
5.9

Kan toepassing van strafrecht in dergelijke situaties worden uitgesloten door strafbaarstelling achterwege te laten of door de vervolgingsbevoegdheid van het OM te beperken of anderszins te normeren?

Nee. Ik denk dat het lastig is om in abstracto aan te geven dat iets in dergelijke situaties niet strafbaar is. Als dit soort situaties zich bij een regel dikwijls voordoen, moet je je afvragen of je überhaupt
die regel wel wilt stellen. Als je vindt dat overtredingen van bepaalde regels eigenlijk nooit ernstig
zijn, of wij daar nooit echt op handhaven, haal dan alsjeblieft die regels weg.
5c.

Ziet U bij de strafrechtelijke handhaving van de Omgevingswet een rol weggelegd voor de
bestuurlijke strafbeschikking? Zo ja, in welke situaties?

Volgens mij in bijna alle situaties waar je punitief wilt handhaven, met uitzondering van de zeer ernstige en grote zaken waar vervolging voor de strafrechter op zijn plaats is en misschien wel een vrijheidsbenemende straf. Dat is niet mijn praktijk, die zie ik niet maar die zijn er natuurlijk wel.
Aandachtspunten bij vraag 5c
5.10 Ziet U een rol voor de bestuurlijke strafbeschikking in het Omgevingsrecht, en zo ja welke?
- Zo ja: aan welke door straffen te handhaven normen uit de Omgevingswet denkt U, bij
een bestuurlijke strafbeschikking?
- Zo ja: welke sancties kunnen naar Uw oordeel via een bestuurlijke strafbeschikking in het
Omgevingsrecht worden opgelegd? Denkt U alleen aan de boete, of ook aan de taakstraf,
of aan een bijkomende straf als de stillegging van de onderneming?
- Zo nee, waarom ziet U geen rol voor de bestuurlijke strafbeschikking?
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Ik denk daarbij eigenlijk aan alle normen. Er zitten in de Omgevingswet natuurlijk een aantal bepalingen die zich richten tot overheden en instructies geven aan overheden. Maar eigenlijk alles dat
gaat over handelingen die personen verrichten in de leefomgeving. Die handelingen mogen maar
daar zijn wel voorwaarden aan verbonden.
Om wat voor normen gaat het dan bijvoorbeeld, die punitief gehandhaafd zouden kunnen worden?
Bijvoorbeeld emissienormen zoals luchtemissie, emissies naar water en naar bodem, of geluidsvoorschriften. Als ik naar het eigen waterschap kijk, dan staan in onze eigen verordening regels die betrekking hebben op veranderingen van het watersysteem. Te denken valt aan een watergang dempen of afdammen, dat kan best wel een impact hebben.
Voor wat betreft de sancties die kunnen worden opgelegd: stillegging van de onderneming kan natuurlijk via het bestuursrecht ook al. Alleen dan is het niet echt een straf, maar meer om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt, dus dan zit je in het hersteldeel. Die sanctie heb je bij de bestuurlijke strafbeschikking denk ik niet echt nodig.
Dus dan is het misschien beter om dat niet te koppelen aan de bestuurlijke strafbeschikking?
Ja, dan kan het gewoon via het bestuursrecht gaan. Maar in de praktijk gebeurt dat echt niet veel. De
taakstraf kan misschien nuttig zijn, als iemand zijn boete niet kan betalen. Maar ik zit in eerste instantie te denken aan de boete, omdat we het veel over rechtspersonen hebben en niet over natuurlijke personen, al gebeurt dat ook wel eens. Het enige waar ik me nog iets bij kan indenken is dat
wederrechtelijk verkregen voordeel. Dat kan je misschien ook wel in het bestuursrecht introduceren,
dus dat is dan om het even. Het is in ieder geval iets dat waardevol kan zijn.
Dan zou je dus in één hand een boete op kunnen leggen en het voordeel dat verkregen is weggenemen. Als we het voorbeeld nemen dat we eerder in het gesprek hadden, van een kweker die te
snel water heeft geloosd, dan zou je kunnen zeggen: ‘we geven je een boete van X euro, en daarnaast kan de winst worden gezien als wederrechtelijk verkregen voordeel, dus dat nemen we
weg’?
Ja, inderdaad. Dan kunnen we vaststellen dat iemand een jaar lang te snel water heeft geloosd en in
welke gemiddelde extra opbrengst dat heeft geresulteerd. En die kunnen we vervolgens gaan terughalen. Dan kom je natuurlijk wel in je bewijsvoering op het vraagstuk hoe je dat precies gaat berekenen. En daarbovenop doe je nog een stukje boete, zodat het ook voor de calculerende overtreder
een negatieve prikkel is dat hij aan de overtreding niets overhoudt. Dat zou volgens mij ook in de
bestuurlijke strafbeschikking kunnen worden opgenomen.
5.11 Aan welke bevoegdheidsverdeling met het OM denkt U, als de bestuurlijke straf- beschikking in het Omgevingsrecht zou worden ingevoerd?
- Denkt U aan de bestuurlijke strafbeschikking onder toezicht en volgens richtlijnen van het
OM (art. 257ba Sv)?
- Of aan een variant die het bestuursorgaan meer autonomie biedt?
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Uiteindelijk, als er verzet is, dan is altijd weer het Openbaar Ministerie aan zet. Het lijkt me wel goed
als het Openbaar Ministerie daar nog een vinger aan de pols houdt.
De essentie is dat het Openbaar Ministerie dan de regie in handen heeft, en je kunt je, gelet op het
tweede gedachtestreepje, varianten voorstellen waar het bestuursorgaan misschien meer invloed
heeft?
In mijn beleving is het in de praktijk nu zo, dat de BOA’s die voor het Openbaar Ministerie werkzaam
zijn ook werken bij het bestuursorgaan. Eigenlijk ligt daar in de praktijk het zwaartepunt al bij het
bestuursorgaan, of bij de mensen die daar rondlopen. Alleen krijgen ze wel wat richtlijnen mee en
moeten ze verantwoording afleggen aan het Openbaar Ministerie. Ik denk dat dat wel goed is.
5.12 Aan welke bestuursorganen denkt U, bij de bestuurlijke strafbeschikking in het Omgevingsrecht?
- Denkt U aan gemeenten?
- Denkt U aan provincies?
- Denkt U aan waterschappen?
- Denkt U aan een RUD?
- Denkt aan nog andere bestuursorganen?
Ik denk in eerste instantie aan gemeenten, provincies en waterschappen, de drie decentrale overheden. Het Rijk heeft natuurlijk ook zijn toezichthouders, dus de minister kan zelf ook aan dat rijtje
worden toegevoegd. De RUD denk ik niet, want die voert de taken uit namens de gemeente en namens het college van burgemeester en wethouders, en namens de provincie. Dus die moeten dat
regelen met mandateren of delegatie. Andere bestuursorganen: ik kan me voorstellen dat er nog een
aantal functionele bestuursorganen zijn. Dan kun je denken aan de Nederlandse Voedsel en Waren
Autoriteit, al weet ik niet hoe die precies zijn georganiseerd.
5.13 Bestaat er bij de toepassing van de strafbeschikking behoefte aan aanvullende re-gels en/of
waarborgen buiten de regels die thans al in de wet zijn vastgelegd?
Dan kijk ik weer naar de verordening: hoe gaan we dat nu precies regelen? Die feitcodes vertalen
naar de verordeningen, of de verordeningen naar de feitcodes: daar zit nog wel een uitdaging in, om
te zorgen dat al die decentrale regels waarvan overtreding wel strafbaar is gesteld ook met de bestuurlijke strafbeschikking efficiënt kunnen worden gehandhaafd. Zeker als die regels geactualiseerd
worden, en de verordeningen worden om de zoveel tijd weer bijgesteld, dan moet je ook de feitcodes weer gaan bijstellen. Dat is de route om het te doen, en ik vind dat wederrechtelijk verkregen
voordeel gewoon heel interessant, of we daar niet iets voor kunnen regelen. Dat zijn volgens mij de
twee dingen die aandacht behoeven.
Ik heb in een eerder gesprek gehoord dat er misschien wel een mogelijk probleem zat dat die feitcodes alleen worden toegekend als verwacht wordt dat overtredingen meer dan 50 keer plaatsvinden, en dat dat er misschien voor gezorgd kan hebben dat voor bepaalde overtredingen geen bestuurlijke strafbeschikking is geïntroduceerd. Weet u daar iets van?
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Dat weet ik niet. Het ligt er misschien ook aan hoe gedetailleerd je het gaat vastleggen. Ga je er van
uit dat een overtreding van een verordening een feitcode is, of zeg je heel specifiek dat het gaat om
een bepaald artikel uit zo’n verordening. Dat is tot nu toe de insteek geweest, dus als je het wat abstracter maakt dan kun je daar misschien gelijk wel weer meer mee pakken.
Dus dat je zegt: ‘het gaat om overtreding van deze vergunning’?
Bijvoorbeeld een overtreding van de vergunningplicht of van de voorwaarden van de vergunning, dat
zou een feitcode kunnen zijn. Onder de verordening hebben we ook algemene regels, en ik kan me
ook voorstellen dat het niet naleven van die algemene regels, dat is ook een andere feitcode, en dat
daar nog wat verschil in zit.
Dat zou misschien een manier zijn om het efficiënter te organiseren?
Ja, en dan ben je ook wat flexibeler. Ook als al die decentrale overheden hun verordeningen gaan
aanpassen, wat met die Omgevingswet binnenkort ook gaat gebeuren. We moeten naar één integrale omgevingsverordening en de gemeente moet naar één omgevingsplan, waarin het bestemmingsplan en allemaal APV’s zijn geïntegreerd.
De gemeentes moeten dat allemaal zelf doen?
Ja, die moeten allemaal dat gaan integreren naar één verordening. Het waterschap moet ook die
verschillende verordeningen gaan integreren naar één verordening. De komende jaren gaat daar heel
veel in wijzigen en er zal gepionierd gaan worden om die verordeningen vorm te geven, om te kijken
wat de beste manier is om het te integreren. Dan is het denk ik wel goed als je daar flexibiliteit ingebouwd hebt.
5.14 Zijn er ook situaties waarin de bestuurlijke strafbeschikking naar Uw oordeel juist expliciet
niet ingevoerd zou moeten worden? Zo ja: waarom?
Nee, die zie ik niet.
5d.

Kan de bestuurlijke boete in de context van de Omgevingswet een goede rol vervullen? Zo
ja, in welke situaties en waarom? Zo nee, waarom niet? Dient daarbij nog onderscheid gemaakt te worden tussen de verschillende normenstelsels die onder de Omgevingswet zullen
vallen?

Dat zou wel kunnen. Als je niet kiest voor de bestuurlijke strafbeschikking, dan is het denk ik het beste alternatief. Je wilt dat punitieve karakter ergens hebben, maar als je dan toch kunt kiezen zou ik
pleiten voor de bestuurlijke strafbeschikking, en dan heb je de bestuurlijke boete niet nodig.
Aandachtspunten bij vraag 5d
5.15 Aan welke normen denkt U, bij toepassing van de bestuurlijke boete in het Omgevingsrecht?
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Deze vraag is door de respondent niet beantwoord.
5.16 Aan welke normering van de bestuurlijke boete denkt U, bij toepassing in de Omgevingswet?
- Zijn er normen, op het terrein van het Omgevingsrecht, waarvan de overtreding aanleiding zou moeten kunnen geven tot hoge bestuurlijke boetes?
- Ligt een strikte wettelijke normering van de hoogte van de bestuurlijke boete in de rede?
- Bestaat er behoefte aan inperking van beleidsvrijheid van het bestuursorgaan bij de ‘vervolgingsbeslissing’?
Gelet op de normen waarvan overtreding aanleiding zou kunnen geven tot hoge bestuurlijke boetes:
ik denk dat als je de deur open laat naar de strafrechtelijke vervolging, wanneer het zo’n heftige
overtreding is dat je die stap nog steeds kunt maken, dan kun je die hogere boetes ook voor elkaar
krijgen. Voor de waterschappraktijk zijn dat echt de uitzonderingen, die ik nu zo niet eens kan bedenken. Misschien bijvoorbeeld wanneer iemand in de waterkering gaat graven waardoor een heel
deel van Zuid-Holland onder water komt te staan omdat iemand een overtreding begaat, even heel
extreem gedacht. Ik kan me voorstellen dat je dan beslist dat je het feit niet meer via de bestuurlijke
strafbeschikking kunt afdoen, maar dat je het wilt laten voorkomen en misschien zelfs wel naar een
vrijheidsbenemende straf toe wilt.
5.17 Zijn er ook situaties waarin de bestuurlijke boete naar Uw oordeel juist expliciet niet ingevoerd zou moeten worden? Zo ja: waarom?
Ja, overal dan.
5e.

Acht U het wenselijk dat het bevoegde bestuursorgaan bij de punitieve handhaving van de
Omgevingswet zowel de beschikking heeft over de bestuurlijke boete als over de strafbeschikking?

Nee.
Aandachtspunten bij vraag 5e
5.18 Wat zijn, naar Uw mening, de voordelen van het ter beschikking stellen van zowel de bestuurlijke boete als de strafbeschikking?
Ik zie eerder nadelen. Een nadeel dat ik bijvoorbeeld zie aan de bestuurlijke boete is alle administratie en alles wat er aan de achterkant voor de bestuursorganen bijkomt. Een bestuursorgaan kan dat
nooit zo efficiënt en effectief doen als het CJIB het al oppakt. Beide lijkt mij ook, als je kijkt naar de
Omgevingswet waarin je het aantal instrumenten wilt minimaliseren, niet een gewenste oplossing.
Kies dan voor één instrument, de bestuurlijke stafbeschikking, en voer dat overal door.
5.19 Dient voor één en hetzelfde feit naar Uw oordeel tussen beide modaliteiten geko-zen te
kunnen worden? Zo ja: bij welke feiten?
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Volgens mij moet er gewoon één keuze worden gemaakt en moet dat consequent worden doorgevoerd in de hele Omgevingswet. En dan bij voorkeur dus de bestuurlijke strafbeschikking.

INTEGREREN BESTUURLIJKE EN STRAFRECHTELIJKE HANDHAVING?
6.

Verdient het aanbeveling om de bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving van de Omgevingswet meer te integreren? Zo ja, waarom en op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Ik denk dat het in de praktijk al aardig geïntegreerd is. Als ik naar mijn eigen waterschappraktijk kijk,
dan kom ik weer terug op die ene instrumentenkist met al het gereedschap en we kijken dan welke
instrumenten we nodig hebben voor deze casus, en dus voor deze overtreding. Dus in de praktijk is
het al geïntegreerd, het zijn natuurlijk twee verschillende rechtsgebieden, maar of je dat verder moet
integreren in de wet, dat denk ik niet. Dat is niet nodig.
Aandachtspunten
6.1

Zou U het wenselijk vinden om op het terrein van de Omgevingswet regels tot stand te brengen die strafrechtelijke handhaving kunnen blokkeren in een situatie waarin legalise-ring
wordt nagestreefd?

Negen van de tien keer is dat niet nodig, omdat daar het strafrecht wordt ingezet door de BOA die
vaak bij het bestuursorgaan werkt. Dus dan heb je die afstemming wel te pakken, in de zin van welke
route gaan we kiezen. Ik heb een enkele keer meegemaakt dat ook de milieupolitie om de hoek
kwam kijken, die dan misschien net even iets fanatieker het strafrecht wilde inzetten dan het bestuursorgaan. In mijn beleving kan het vaak best naast elkaar, en kun je iemand een tik op de vingers
geven en toch aan legalisatie werken. Ik kan me wel voorstellen dat er een situatie kan zijn waarin de
overtreding niet heel belangrijk is, ook te legaliseren is en dat iemand dan buiten de organisatie,
bijvoorbeeld van de milieupolitie, het strafrecht gaat inzetten. Dat kan tot ongewenste situaties leiden. Je mag ook hopen dat er dan afstemming is tussen het Openbaar Ministerie, de milieupolitie en
de BOA’s met het bestuursorgaan.
Eerder in het gesprek gaf u aan dat u zich, op zichzelf beschouwd, wel kunt voorstellen dat in de
situatie waarin naar legalisering wordt gestreefd, je toch het strafrecht inzet?
Ja. Ik denk dat een verplichte blokkering wanneer er legalisatie wordt nagestreefd niet goed is. Maar
er kunnen situaties zijn waarin het eigenlijk niet nodig is, en misschien wel ongewenst is, om het
strafrecht ook in te zetten in een legalisatietraject. Dat speelt volgens mij alleen maar als er niet een
BOA van het bestuursorgaan met het strafrecht bezig is, maar als er extern een BOA of een opsporingsambtenaar mee bezig is en er onvoldoende afstemming is.
6.2
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Dat hoeft volgens mij niet in de wet opgenomen te worden. Het lijkt mij niet goed wanneer het
Openbaar Ministerie de bevoegdheid krijgt tot een last onder dwangsom of de last onder bestuursdwang. Daar hebben we het bestuursorgaan voor. Ik zou het ook niet wenselijk vinden om dat bij de
strafrechter neer te leggen. Het in overweging geven bij een bestuursorgaan, dat kan volgens mij in
ieder geval wel. Daar heb je geen wettelijke bepaling voor nodig, als je goed samenwerkt en met
elkaar in gesprek bent.
Zou een rechter dat dan ook kunnen doen? Het is nu misschien niet mogelijk om dat in het vonnis
op te nemen.
Het Openbaar Ministerie kan dat in ieder geval doen, en daar kijk ik in eerste instantie naar. Voor de
strafrechter, die kan altijd een tip meegeven tijdens de zitting denk ik. Maar dat wordt wel lastig,
want dan wordt de bestuursrechter misschien ook gebonden aan zo’n tip of aan het advies. Ik zie er
eigenlijk niet echt een praktische meerwaarde in.
6.3

Zou U het wenselijk vinden dat het bestuursorgaan dat bij de strafrechtelijke handhaving
een bijzonder belang heeft ook een eigen positie krijgt in het strafproces?
Zo ja: zou het bestuursorgaan het recht moeten krijgen
- de processtukken in te zien;
- stukken aan het strafdossier toe te voegen;
- de strafrechter mondeling te informeren en te adviseren?
Zo nee: waarom niet?

Ik denk dat het in ieder geval wel goed is om processtukken in te zien, maar ook eventueel mondeling iets toe te lichten. Zeker als dat zaken zijn waaraan een bestuurlijke strafbeschikking ten grondslag heeft gelegen en waar het bestuur toch eigenlijk een grote bijdrage in heeft gehad. Dan kan het
denk ik ook wel toegevoegde waarde hebben om expertise te kunnen inbrengen die bij het Openbaar
Ministerie bijvoorbeeld niet zit.
Dus het zou wat dat betreft misschien ook wel aanbeveling verdienen om dergelijke regels te introduceren die het ook mogelijk maken dat je die drie genoemde dingen kunt doen?
Ja, ik denk dat dat wel een toegevoegde waarde kan hebben. En dat dat ook het Openbaar Ministerie
kan ondersteunen als er een zaak is.
6.4

Zou U het wenselijk vinden dat het OM bij de bestuurlijke handhaving een eigen positie zou
krijgen?
Zo ja: zou het OM het recht moeten krijgen
- de processtukken in te zien;
- stukken aan het dossier toe te voegen;
- de bestuursrechter mondeling te informeren en te adviseren?
Zo nee: waarom niet?

Ik kan me voorstellen dat het voor het Openbaar Ministerie fijn is om processtukken in te kunnen
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steld. Dan zouden ze het bestuurlijke proces goed kennen. Tegelijkertijd is dat ook wel weer een lastige, want je zit ook met het feit dat je niet hoeft mee te werken aan je eigen veroordeling en in het
bestuursrecht moet je wel meewerken.
Dat zou een tegenargument zijn om het Openbaar Ministerie die rol te geven?
Ik denk dat het Openbaar Ministerie zelf beter kan inschatten of ze daar behoefte aan hebben.
En misschien hebben ze die behoefte wel, maar of het in het kader van het recht om jezelf niet te
incrimineren verstandig is kan dan ook nog een vraag zijn.
Dat klopt, en dat is de problematiek waar de BOA’s ook al mee te maken hebben. Als ze twee petten
op hebben, die van het bestuursrecht en het strafrecht.
Om de bestuursrechter mondeling te adviseren, volgens mij is daar altijd wel een omweg voor, want
je kunt altijd als bestuursorgaan ook iemand uitnodigen als deskundige. Dus als je goed samenwerkt
dan zitten er wel wat mogelijkheden in. Ik zie de noodzaak dus niet zo.
6.5

Zou U het wenselijk vinden dat de oplegging van de stillegging en onderbewindstelling van
de onderneming nader wordt genormeerd, als sluitstuk van strafrechtelijke en bestuurlijke
handhaving?
Zo ja: heeft deze sanctie dan slechts een aanvullende functie ten opzichte van de last onder
bestuursdwang, en zo ja in welke gevallen?
Zo ja: zou de ISD-maatregel (eerdere veroordelingen) aanknopingspunten voor een normering bieden?
Zo nee: waarom niet?

Vanuit het bestuursrecht is er ook een mogelijkheid om een vergunning in te trekken, maar dat gebeurt bijna niet. Ik kan hier dus niet heel veel over zeggen.
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Werkzaamheden en expertise punitieve handhaving en de Omgevingswet
Wat is of zijn uw functie(s) en wat zijn uw dagelijkse werkzaamheden?
Ik ben Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daar maak ik deel uit van het parket bij
de Hoge Raad en dan meer specifiek van de strafsectie van het parket. Dat betekent dat ik me bezighoudt met de strafzaken. Hiervoor schrijf ik conclusies die voorafgaan aan beslissingen van de Hoge
Raad over rechtspunten die in cassatie aan de orde worden gesteld door partijen. Mijn geschiedenis
ligt bij de Rijksuniversiteit Groningen, waar ik gewerkt heb als wetenschappelijk medewerker. Nu ben
ik nog bij deze universiteit betrokken als gastdocent van enkele vakken. Daarna ben ik negen jaar
raadsheer geweest bij het Gerechtshof te Arnhem.
Zou u iets willen vertellen over uw expertise in verband met punitieve handhaving in het algemeen
en in relatie tot de onderwerpen die onder de Omgevingswet zullen vallen?
De punitieve handhaving in het algemeen; daar valt ook de traditionele strafrechtelijke handhaving
onder, daar heb ik daarom veel ervaring mee. Deze heeft vaak ook veel raakvlakken met het bestuur.
De eigenlijke bestuursrechtelijke handhaving behoort daarentegen niet tot mijn dagelijkse werkzaamheden. Daar heb ik dan ook minder ervaring mee. Dit geldt ook voor de wetten die straks zullen
vallen onder de Omgevingswet.

BESTUURLIJKE HANDHAVING
1.

Hoe denkt U in zijn algemeenheid over bestuurlijke handhaving van ordeningswetgeving?

a.

Wat zijn volgens U de sterke punten van bestuurlijke handhaving?

Een sterk punt van bestuurlijke handhaving is bijvoorbeeld dat de snelheid ervan hoog ligt, waarbij
aan weinig formaliteiten hoeft te worden voldaan. Dat is een voordeel als je ervoor wilt zorgen dat
wetten en regels worden nageleefd: dan moet ook een reactie snel kunnen volgen.
b.

Wat zijn volgens U de zwakke punten van bestuurlijke handhaving?

Een zwak punt van bestuurlijke handhaving kan zijn gelegen in de rechtsbescherming. Dat is natuurlijk duidelijk bij de bestuursrechtelijke handhaving, en voor deze valkuil dient dan ook gewaakt te
worden. Valkuilen zijn bijvoorbeeld: een zekere blikvernauwing bij het bestuur, aangezien dat kan
leiden tot schending van het verbod op ‘détournement de pouvoir’, en er mag ook geen sprake zijn
van willekeur. Daarnaast moet er sprake zijn van zuiverheid van oogmerk. Deze punten kunnen deels
via een democratische controle tot stand komen, maar op de achtergrond speelt de vraag naar de
rechtsbescherming altijd een rol. Toezicht door de onafhankelijke rechter kan dergelijke nadelen
voorkomen.
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Aandachtspunten
1.1

Ziet u de directe democratische legitimatie van bestuurlijk optreden door gemeenten, provincies en waterschappen als een sterk punt?

In het algemeen is dat een sterk punt voor bestuurlijk optreden, als het democratisch is gelegitimeerd. Als het gaat om specifiek punitief optreden dan is die democratische legitimatie wel een
voorwaarde, dus dat wetgeving tot stand komt in een democratisch proces. Met betrekking tot de
uitvoering van die wetgeving kan de vraag worden opgeworpen of in alle gevallen kan worden volstaan met die democratische legitimatie.
1.2

Hoe denkt U over bestuurlijke handhaving op het punt van
- Consequent optreden (rechtsgelijkheid)?
- Rechtvaardig optreden?
- Doortastend optreden?
- Rechtsbescherming?

Over deze punten kan ik, gelet op het beperkte aantal zaken dat ik daarover behandel, geen oordeel
geven.
1.3

Houdt het bestuur bij bestuurlijke handhaving adequaat (niet te veel, niet te weinig) rekening met belangen en klachten van betrokken burgers?

Dat vergt steeds een afweging van proportionaliteit. Hoe dat in de praktijk precies zit weet ik niet,
maar het is wel belangrijk dat hier goed op toegezien wordt.
1.4

Vindt U dat het bestuur reparatoire doelstellingen van handhaving adequaat behartigt (met
de last onder dwangsom/bestuursdwang)? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Het is goed voorstelbaar dat de genoemde instrumenten doelmatig zijn. Voor een verder oordeel
heb ik slechts de informatie tot mijn beschikking die in de traditionele media naar voren komt: soms
blijven er dingen liggen, soms is er onvoldoende capaciteit beschikbaar of is er een reorganisatie
gaande. Er zou daardoor hier en daar sprake kunnen zijn van een handhavingshiaat.
1.5

Ziet u de punitieve handhaving via bestuurlijke boetes als een sterk punt van bestuurlijke
handhaving? Zo ja, waarom, zo nee, waarom niet?

Of dat een sterk punt is hangt een beetje af van de invalshoek waarmee de vraag wordt benaderd.
Vanuit het bestuur bezien kan de bestuurlijke boete een instrument zijn dat nodig is. Dat kan zo zijn,
maar daar kan wel tegenover worden gesteld dat er goed nagedacht moet worden over de vraag in
welke gevallen er bestuurlijke punitieve handhaving moet plaatsvinden. Er moet daarbij ook worden
gekeken naar de stand van de rechtsbescherming. Dat is wel een aandachtspunt.
1.6
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Het is lastig voor mij om hier iets over te zeggen.
1.7

Hoe denkt U over de proportionaliteit van bestuurlijke boetes (eventueel per rechtsgebied)?

Daar weet ik ook niet zoveel van, maar ik denk dat het wel iets is waar zicht op zou moeten zijn.
Bedoelt u dat het publiekelijk kenbaar moet zijn in hoeverre met die proportionaliteit wordt omgegaan, of dat het een beginsel moet zijn dat geldt bij de strafoplegging door het bestuur?
Dat laatste in ieder geval, dat kan je denk ik wel als beginsel stellen. Dat voorgaande klopt ook, en
dat is eigenlijk ook wat ik bedoelde. Wil overheidshandelen ook in straffende zin legitiem zijn, dan
moet het ook als zodanig overgebracht worden.
Geschiedt dat bijvoorbeeld in het gebied waar u beter in zit, in het strafrecht, is dat een voorbeeld
van hoe dat adequaat geschiedt?
In het strafrecht is in ieder geval de openbaarheid een uitgangspunt. Dat geldt natuurlijk ook niet
over de hele linie. Bij de strafbeschikking is dat bijvoorbeeld wel anders. Daarbij kan je dezelfde vraag
stellen of het voldoende zichtbaar en controleerbaar is, ook voor het publiek. Dat is een meer abstracte vorm van controle die eigenlijk wel nodig is in een democratische rechtsstaat.

STRAFRECHTELIJKE HANDHAVING
2.

Hoe denkt U in zijn algemeenheid over strafrechtelijke handhaving van ordeningswetgeving?

a.

Wat zijn volgens U de sterke punten van strafrechtelijke handhaving?

Er wordt een belangrijke normatieve lading gegeven aan de uitspraken van de strafrechter. Behalve
bij een beslissing in een concreet geval hebben deze uitspraken een betere generaal preventieve
werking en dragen zij bij aan een normbesef in zijn algemeenheid. Dat is een voordeel.
b.

Wat zijn volgens U de zwakke punten van strafrechtelijke handhaving?

De strafrechtelijke handhaving is enigszins traag en stroperig. Daarbij is het altijd weer de vraag of er
voldoende expertise aanwezig is bij de organen van de strafrechtspleging: het Openbaar Ministerie
en de rechter.
Aandachtspunten
2.1

Ziet U de relatief onafhankelijke positie van het Openbaar Ministerie als een sterk punt van
strafrechtelijke handhaving?
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In zijn algemeenheid vind ik dit wel een sterk punt. Het Openbaar Ministerie vervult in het strafproces een belangrijke rol. Het is echter geen strikte voorwaarde dat het Openbaar Ministerie op een
wijze zoals wij die kennen betrokken is bij de strafrechtspleging.
Wat zou een andere wijze zijn waarop het Openbaar Ministerie daar ook bij zou kunnen worden
betrokken?
Het Openbaar Ministerie hoeft niet per se betrokken te zijn bij het hele traject van strafvervolging.
Ook burgers zouden bijvoorbeeld een vervolgingsrecht kunnen hebben, en daarnaast zouden ook
andere organen of instellingen of lichamen dit recht kunnen hebben. Het strafrecht kan dus ook anders ingericht worden.
2.2

Ziet U het als een zwak punt van het strafrecht dat de hoogte van opgelegde boetes niet
rechtstreeks te beïnvloeden is door andere bestuursorganen dan het Openbaar Ministerie?

Het uitgangspunt in het strafrecht is dat boetes niet vastgelegd worden door andere organen dan de
rechter. De wetgever zou dat anders kunnen definiëren, maar het wordt lastig als bestuurlijke overheden rechtstreeks invloed zouden hebben op de beslissing van de rechter. De rechter moet onafhankelijk zijn, ook bij het bepalen van de hoogte van een boete. Die onafhankelijkheid vormt daarmee een sterk punt. Anderzijds zijn er wel mogelijkheden in het proces zekere kaders aan te geven.
Dat kan door wetgeving gebeuren, maar ook door vormgeving van het vervolgingsbeleidvan het
Openbaar Ministerie. Ook hier vormt het geen noodzakelijke voorwaarde dat het Openbaar Ministerie dat doet. Ik kan me ook voorstellen dat andere organen die al betrokken zouden zijn bij de strafrechtspleging daarvoor eigen richtlijnen of uitgangspunten formuleren die tot uitdrukking komen in
een bepaalde eis of vordering die aan de rechter wordt voorgelegd.
En die andere organen die eventueel betrokken zouden worden bij de strafrechtspleging, zouden
dit ook bestuursorganen kunnen zijn?
Dat denk ik wel. Per saldo is het Openbaar Ministerie ook een bestuursorgaan. In de trias politica
behoort het tot de uitvoerende macht.
2.3

Hoe denkt U over strafrechtelijke handhaving op het punt van
- Consequent optreden (rechtsgelijkheid)?
- Rechtvaardig optreden?
- Doortastend optreden?
- Rechtsbescherming?

Op het punt van consequent optreden kan over strafrechtelijke handhaving worden gezegd dat rechters soms niet goed van elkaar weten tot welke beslissingen zij in bepaalde zaken komen, dat kan
verbeterd worden. In de praktijk valt dat over de hele linie te signaleren, ondanks de pogingen om
die rechtsgelijkheid voldoende te waarborgen door middel van oriëntatiepunten van de rechterlijke
macht en de strafvorderingsrichtlijnen van het Openbaar Ministerie.
Het uitgangspunt van rechtvaardig optreden wordt goed gerealiseerd. Door het strafrechtelijke stelsel van rechtsmiddelen kunnen eventuele uitschieters worden gerepareerd in hoger beroep.
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Het punt van doortastend optreden vormt van oudsher een zwak punt. Wel zijn er nu veel initiatieven gaande om de doorlooptijden te versnellen. Dat is wel een proces dat ook om aandacht blijft
vragen, omdat andere beginselen daar niet onder moeten gaan lijden.
Kunt u een aantal voorbeelden noemen van initiatieven die de behandelsnelheid verhogen?
Voorbeelden van initiatieven om de doorlooptijden te verhogen zijn de snelrechtprocedures, waarbij
een zaak al binnen een week voor de rechter wordt aangebracht. Daarbij kan het gaan over voetbalrellen, mishandeling, openlijk geweld en dergelijke. Daarnaast kan worden gewezen op de ZSMafdoening, waarbij op korte termijn een beslissing wordt gegeven over het verdere vervolg van de
zaak. Dat kan in veel gevallen heel snel resulteren in de oplegging van een strafbeschikking of het op
de zitting brengen van een zaak.
Over het punt van rechtsbescherming kan worden gezegd dat die in het strafrecht optimaal is.
2.4

Vindt U dat het strafrecht een reparatoire taak heeft op het terrein van de ordeningswetgeving, en (zo ja) deze adequaat behartigt? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

De maatregelen die in de Wet op de economische delicten zijn opgenomen zijn hier een voorbeeld
van, dat is een beetje een zorgenkindje. Het gaat dan om de maatregel tot stillegging van een onderneming, of boetes die opgelegd kunnen worden die in verhouding staan tot bepaalde behaalde voordelen. Daarnaast gaat het ook over de hele ‘pluk ze’- wetgeving, die niet alleen in het economische
domein functioneert. De handhaving vindt naar mijn idee over de hele linie niet zo heel efficiënt
plaats. Strafrechters zijn eigenlijk niet goed geëquipeerd om, wanneer het gaat over de puur reparatoire maatregelen, die vergelijkbaar zijn met maatregelen die het bestuur zou kunnen treffen zoals
het intrekken van een vergunning of het aanscherpen van vergunningsvoorwaarden, in dat soort
afwegingen goede keuzes te maken. Voor zover die mogelijkheden al wel wettelijk zijn gecreëerd, is
het moeilijk om ze in de praktijk te effectueren.
2.5

Houden politie en Openbaar Ministerie bij strafrechtelijk optreden adequaat (niet te veel,
niet te weinig) rekening met belangen en klachten van betrokken burgers?

In zijn algemeenheid is dit wel het geval.
2.6

Hoe denkt U over de proportionaliteit van in het strafrecht opgelegde straffen en maatregelen?

De opgelegde straffen en maatregelen zijn over het algemeen proportioneel. Proportionaliteit is het
uitgangspunt van het strafrechtelijk systeem. Het antwoord op de vraag of eventuele rechtsongelijkheid in straffen wellicht ook als disproportionaliteit zou kunnen worden gezien, hangt af van de invalshoek waarmee die vraag wordt benaderd, los van de vraag hoe het achter de komma zit met
proportionaliteit. Het afzonderlijke belang is dat straffen voor de buitenwacht min of meer gelijkwaardig zijn, dat hangt ook samen met het vraagstuk van de zichtbaarheid. Wanneer er wordt geconstateerd dat er verschillen bestaan tussen straffen die de strafrechter oplegt, dan moet het eigenlijk
duidelijk gemaakt worden waarom die verschillen er zijn.
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U bedoelt dus dat het een uitgangspunt van de rechter is om een proportionele straf op te leggen,
dat is waar hij naar streeft, en in de regel gaat dit goed?
Ja, dat bedoel ik.

VERHOUDING BESTUURSRECHT EN STRAFRECHT
3.

Hoe kan de verhouding tussen bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving van ordeningswetgeving volgens U het best worden vormgegeven?

Deze vraag kan in zijn algemeenheid niet gemakkelijk worden beantwoord. In de kern is er plaats
voor bestuurlijke handhaving van ordeningsvoorschriften. Het uitgangspunt is naar mijn idee dat de
bestuursrechter de rol van de strafrechter niet over kan nemen.
Aandachtspunten
3.1

Zou het onderscheid tussen reparatoire en punitieve sancties daarbij een rol dienen te spelen?

Ja, dat kan een eerste onderscheid zijn dat kan worden gemaakt. Reparatoire sancties kunnen het
beste door het bestuur behartigd worden, aangezien dat in zijn algemeenheid niet op wezenlijke
bezwaren stuit met betrekking tot de rechtsbescherming. De administratieve rechtspraak voorziet in
dat geval in rechtsbescherming die op dat niveau adequaat is. Het strafrecht is met betrekking tot die
reparatoire sancties minder goed geëquipeerd om die taken uit te voeren. Dat betekent dat het
strafrecht ook niet de rol van de bestuurlijke handhaving moet overnemen.
3.2

Zou de ingrijpendheid van sancties en het al dan niet vrijheidsbenemende karakter daarvan
een rol dienen te spelen?

Daarmee hangt ook samen hoe je het begrip sanctie definieert. Wanneer alles wat negatief uitpakt
wordt gezien als een sanctie, dan wordt alles onder dezelfde noemer gebracht. Er zijn sancties die
naar hun aard een sterker bestraffend karakter hebben, daar hoort in ieder geval de vrijheidsstraf
bij. Daarnaast kan er worden gedacht aan zeer hoge boetes, waar een lading aan wordt gegeven die
maakt dat het opleggen van een dergelijke boete in het strafrecht thuishoort. Maar dan gaat het
alleen over de straf, en niet zo zeer over de aard van de onderliggende normen. Als je aanknoopt bij
de straf, dan kun je daar ook nog een onderscheid maken voor straffen die echt typisch in het strafrecht thuishoren.
En zodra een sanctie behoorlijk ingrijpend is, dat zou er dan volgens u voor pleiten om de sanctie
dan ook daadwerkelijk strafrechtelijk te noemen, zoals het Europees Hof het dan al snel als een
‘criminal charge’ zou bestempelen?
Ja, dat pleit ervoor om die sanctie bij het strafrecht onder te brengen. Daar moeten alleen bij sommige straffen nog wel verdergaande consequenties aan worden verbonden. De rechtspraak van het
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Europees Hof geeft alleen een ondergrens aan waar het zegt dat voor toepasselijkheid van artikel 6
EVRM op een aantal punten moet worden voorzien in rechtswaarborgen. Dat is een ondergrens, en
daar moet in ieder geval aan voldaan worden. Maar op nationaal niveau kan daarboven nog een bepaalde cesuur worden aangewezen die inhoudt dat je voor straffen die eigenlijk in het domein van
het strafrecht horen, die zo’n sterke lading hebben en die ook normatief een boodschap uitstralen,
dat je daarvoor bij de strafrechter moet zijn.
Heeft u misschien een voorbeeld van een straf die nu een bestuursrechtelijk label heeft, waarvan u
zegt: dit heeft zo’n sterk strafrechtelijk karakter, dat zou eigenlijk thuishoren in het strafrecht?
Dat is bijvoorbeeld de hoge boete die opgelegd kan worden onder de Wet arbeid vreemdelingen.
Daarnaast is het voorstelbaar dat de zware sanctie die na een overtreding van het rookverbod voor
caféhouders, waarbij sprake is van recidive, opgelegd kan worden, niet meer in het bestuursrecht
thuishoort.
Dus eigenlijk zou je ervoor moeten kiezen om het strafrechtelijk af te doen, zodra het een bepaald
niveau van bestraffing krijgt?
Ja, dat denk ik wel.
3.3

Meent u dat bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving sterker op elkaar dienen te worden
afgestemd en sterker verweven dienen te zijn?

Afstemming van bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving is altijd goed, zeker wanneer van tevoren
in hoofdlijnen al duidelijk is omschreven welk domein op een bepaald moment aan zet is. Ik denk dat
het una-via beginsel als uitgangspunt zou kunnen worden genomen om te voorkomen dat er verdubbeling plaatsvindt, of ook dat bepaalde normovertredingen blijven liggen omdat onduidelijk is wie er
competent is of wie dat tot zijn verantwoordelijkheid rekent.
3.3.1 Hoe denkt U bijvoorbeeld over strafrechtelijk optreden in een situatie waarin het bestuur
naar legalisering van een onrechtmatige situatie streeft?
Dat probleem is mij bekend vanuit de Opiumwet, waar opgetreden wordt tegen coffeeshops die gedoogd worden. Dat is problematisch, en het wordt dan ook wel vereist dat er goed uitgelegd kan
worden waarom toch strafrechtelijk opgetreden wordt. Wanneer het bestuur constateert dat een
vereiste vergunning ontbreekt maar deze vergunning wel achteraf nog zou willen verlenen, en het
proces van legalisering in gang wordt gezet, zou de strafrechtelijke vervolging misschien opgeschort
moeten worden.
3.3.2 Vormt de mogelijkheid van het verlenen van terugwerkende kracht aan een vergunning,
gekoppeld aan de mogelijkheid van herziening van een strafrechtelijke veroordeling, daar
een toereikende oplossing?
Een mogelijkheid zou kunnen zijn om het Openbaar Ministerie tijdelijk niet ontvankelijk te verklaren,
in afwachting van de beslissing van het bestuur over een dergelijke vergunning, of eventueel over de
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rechtsgang die nog gaande is. Die oplossing is op zichzelf eleganter dan herziening nadat er al een
definitief veroordelend vonnis van de strafrechter ligt.
In uw oplossing stem je het voor die tijd echt af, en in het voorbeeld wordt het pas achteraf gedaan. Dus dat later de terugwerkende kracht wordt verleend, of in ieder geval het strafrechtelijk
oordeel ongedaan wordt gemaakt.
Ja, en als je het hebt over de traditionele herziening dan moet je daar ook heel zuinig mee zijn, aangezien dat het gezag van de rechter aantast. Wanneer je op voorhand al op de koop toeneemt dat
een rechterlijke beslissing in feite voorlopig is, dan doet dat afbreuk aan dat beginsel.
3.3.3 Hoe denkt U bijvoorbeeld over constructies die aan (meervoudige) recidive consequenties
verbinden voor de geldigheid van vergunningen (rijbewijs, verblijfsvergunning, horecavergunning)?
Die constructie is ook opgenomen in artikel 123b van de Wegenverkeerswet, het zogenaamde puntenrijbewijs. Dit houdt in dat wanneer iemand voor de tweede keer binnen vijf jaar onherroepelijk
wordt veroordeeld voor rijden onder invloed, waarbij die tweede keer een behoorlijk hoog promillage alcohol in het bloed is gevonden, daaruit volgt dat het rijbewijs ongeldig wordt verklaard. De betrokkene dient opnieuw rijexamen te doen voordat hij weer een nieuw rijbewijs kan krijgen. Deze
constructie is op zichzelf wel mogelijk en ook vanuit de optiek van het EVRM wordt het wel mogelijk
geacht. Er moet dan wel sprake zijn van een proportionele straf, die in de wet is vastgelegd en die
automatisch verbonden wordt aan de strafrechtelijke veroordeling. Bij maatregelen die los van het
strafrechtelijk circuit worden opgelegd ligt dit anders, waarbij bijvoorbeeld kan worden gedacht aan
het alcoholslotprogramma. Doordat beide procedures in dat geval naast elkaar lopen ontstaan er
mogelijk problemen met het ne bis in idem-beginsel.
Vindt u bijvoorbeeld zoiets als het puntenrijbewijs, waarbij dan automatisch na twee strafrechtelijke veroordelingen een bestuursrechtelijke consequentie wordt getrokken, een wenselijke vorm
van afstemming?
Dat is uiteindelijk een keuze van de wetgever, dus daar kan ik vanuit de rechterlijke optiek weinig
kritiek op hebben. Maar ik denk dat een dergelijke maatregel wel effectief kan zijn. Daarbij moet wel
voor ogen worden gehouden dat het een ingrijpende bestuurlijke sanctie is die wordt gekoppeld aan
twee onherroepelijke strafrechtelijke veroordelingen, maar dat die sanctie zelf niet definitief en onherroepelijk is. Er bestaan wel mogelijkheden om alsnog in het bezit te komen van het rijbewijs.
3.4

Hoe kan de verhouding tussen bestuursorganen en strafrechtelijke organen het best worden vormgegeven?

Op die vraag kan ik zo geen antwoord geven.
3.4.1 Gaat Uw voorkeur bijvoorbeeld uit naar een taakverdeling als in de belastingwetgeving,
waar de belastingdienst het voortouw heeft en het OM feitelijk alleen bij vrijheidsbenemende straffen/maatregelen in beeld komt?
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3.4.2 Of gaat uw voorkeur bijvoorbeeld uit naar een taakverdeling als in het verkeersstrafrecht,
waar de politie het voortouw heeft en zowel in het strafrecht als door het CBR ingrijpende
sancties kunnen worden opgelegd?
Aan de taakverdeling zoals die in het verkeersstrafrecht vorm heeft gekregen zijn zichtbaar nadelen
verbonden, doordat er dan twee sanctiestelsels naast elkaar gaan lopen. Bij het alcoholslotprogramma levert dat wel een zichtbaar probleem op.
Kunt u daar iets meer over vertellen, wat is de frictie bij het alcoholslotprogramma?
Het alcoholslotprogramma is vormgegeven als een zuiver administratiefrechtelijk handhavingsmechanisme, gekoppeld aan de vorderingsprocedure van het rijbewijs. Wanneer iemand niet over de
vereiste rijvaardigheid of rijgeschiktheid beschikt, kan dat leiden tot ongeldigverklaring van het rijbewijs. Het is mogelijk een aantal educatieve maatregelen te verbinden aan de beslissing over eventuele ongeldig verklaring van het rijbewijs, waaronder uiteindelijk ook het alcoholslotprogramma.
Wanneer er niet aan deze maatregelen wordt deelgenomen heeft dat als consequentie dat het rijbewijs voor alle categorieën ongeldig wordt verklaard. Dat is een erg ingrijpende maatregel, maar dat
is nog steeds vormgegeven als een louter administratieve aangelegenheid. Dat betekent dat wanneer
tegen een bestuurder met een bepaald alcoholpromillage is opgetreden dat hij en met dat zware en
ingrijpende administratieve traject wordt geconfronteerd en daarnaast, zonder dat er enige sprake is
van afstemming, met de strafrechtelijke vervolging voor precies hetzelfde feit. Dat levert frictie op.
Een aantal strafrechters heeft inmiddels gezegd dat een eventuele latere veroordeling afstuit op het
ne bis in idem-beginsel. Anderzijds heeft de Raad van State geoordeeld dat in sommige gevallen er
een veel meer indringende toets moet plaatsvinden of die maatregel wel evenredig is, in ieder geval
wanneer er sprake is van een echte ‘criminal charge’. De Raad van State heeft in het geval van
vrachtwagenchauffeurs aangenomen dat voor die categorie de sanctie zo ingrijpend is dat het als een
sanctie naar aanleiding van een ‘criminal charge’ moet worden gezien. De vraag is of die beperking
houdbaar is, aangezien het ook voor een gewone chauffeur in feite een sanctie is die valt onder artikel 6 EVRM.
Wat misschien ook een belangrijk aspect is, is dat het alcoholslot vrij kostbaar is om te laten inbouwen?
Ja, het hele programma kost €4500,-, waardoor sommige mensen dat niet kunnen betalen. De consequentie daarvan is dat het rijbewijs voor vijf jaar ongeldig is voor alle categorieën, behalve voor de
bromfiets. Ook voor de gewone categorie bestuurders is het een nogal vergaande sanctie, die meer
rechtsbescherming behoeft en een betere toetsing van evenredigheid. In de toekomst zal het ne bis
in idem-beginsel waarschijnlijk wel een rol gaan spelen als ook, na oplegging van het alcoholslotprogramma, de strafrechtelijke vervolging nog een keer wordt ingezet.
Dus zoals dit nu gestalte heeft gekregen in het verkeersrecht, dat is een voorbeeld van hoe dat
toch tot afstemmingsproblemen kan leiden?
Ja, en uiteindelijk dus ook tot conflicten tussen staatsorganen.
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Eerder in het gesprek, toen het ging over de hoogte van boetes, zei u al dat bepaalde sancties dermate bestraffend van aard zijn dat het strafrecht daar een plaats zou moeten hebben. Zou dat ook
gelden voor het alcoholslot of is het op zich goed dat het bestuur dit doet, maar dat de afstemming
tussen strafrecht en bestuursrecht hier verbetering behoeft?
Ik denk dat hier de zwakte van de administratiefrechtelijke en bestuursrechtelijke rechtsbescherming
in beeld komt. De intensiteit van toetsing van maatregelen van bestuursorganen is, vergeleken met
het strafrecht, soms wel erg mager. Als er maar steeds een marginale toetsing heeft plaatsgevonden,
valt er aan de evenredigheid van de opgelegde straf en aan de proportionaliteit daarvan eigenlijk niet
te tornen. Een verdergaande toetsing dan een marginale toetsing is in het bestuursrecht eigenlijk
niet goed mogelijk. Daarmee bereik je dus niet dat door de rechter een proportionele straf wordt
opgelegd.
3.4.3 Of gaat Uw voorkeur uit naar nog een andere taakverdeling?
Een stelsel zoals dat wordt gehanteerd in de belastingwetgeving, waarbij in wezen sprake is van een
overlegstelsel, biedt mogelijk meer bevredigende oplossingen. Dan bestaan er geen twee procedures
naast elkaar.

BESTUURLIJKE BOETE
4.

Hoe denkt U over de bestuurlijke boete als instrument ter handhaving van ordeningswetgeving?

Op zichzelf vind ik de bestuurlijke boete wel een nuttig instrument waar wel ruimte voor is. Het kan
snel, efficiënt en het kan volgens van te voren opgestelde richtlijnen en uitgangspunten worden opgelegd. Het instrument heeft wel zijn begrenzingen, en die hangen ook weer samen met de voordelen daarvan.
4a.

Kan de bestuurlijke boete strafrechtelijke handhaving adequaat vervangen? Zo nee, waarom
niet? Zo ja, in welke situaties?

Op een aantal punten is de bestuurlijke boete een goede vervanging van strafrechtelijke handhaving.
Een voorbeeld wordt gevormd door boetes die met betrekking tot verkeersovertredingen bij de Wet
Mulder zijn ondergebracht, dat werkt goed en het is niet nodig om dat allemaal weer bij het strafrecht onder te brengen. De massaliteit maakt dat het niet goed mogelijk is om daar het strafrechtelijk systeem voor te gebruiken.
Ondanks het feit dat u eerder aan gaf dat het strafrecht een aantal verbeteringsslagen heeft gemaakt, waardoor er in het strafrecht efficiënter opgetreden kan worden, bijvoorbeeld door de
strafbeschikking. Maar voor dit soort massale optredens is het bestuursrecht toch beter in staat
om dat op efficiënte wijze af te doen?
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Ja, dat ben ik nog steeds wel van mening. Er zal niet echt een gemis aan rechtsbescherming worden
gevoeld wanneer er een bestuurlijke boete wordt opgelegd voor een beperkte snelheidsovertreding
of wanneer er door rood licht is gereden, dus in gevallen waarbij sprake is van normale verkeersovertredingen waarvoor een boete wordt opgelegd die niet al te hoog is.
En u ziet daarbij ook geen problemen voor rechtsbescherming, bijvoorbeeld in het feit dat op kenteken wordt bekeurd?
Qua rechtsbescherming is dat nog redelijk georganiseerd. Het is wel een omslachtige procedure,
maar er bestaan wel mogelijkheden om op te komen tegen zo’n bekeuring wanneer de bekeurde zelf
niet als bestuurder heeft opgetreden. Er is misschien eerder sprake van een handhavingsgebrek,
doordat er zoveel op kenteken wordt bekeurd en niet op basis van aanhouding straffen opgelegd
kunnen worden. Door het verbaliseren of constateren op kenteken blijven er een heleboel andere
sancties uit beeld, die misschien wel aangewezen zouden kunnen zijn.
We hebben bij vraag 4a een situatie gezien waarin het goed is dat het bestuursrecht daarin optreedt. Zijn er misschien situaties waarin het minder geschikt is?
Situaties waarin het minder geschikt is om een zaak bestuursrechtelijk af te doen zijn afhankelijk van
de norm die aan de straf ten grondslag ligt, en aan de straf zelf.
Aandachtspunten bij vraag 4a
4.1

Ziet U de bestuurlijke boete als een blijver, of is zij naar Uw inschatting een tijdelijke constructie die kan vervallen als het strafrecht op een aantal punten is aangepast?

De bestuurlijke boete is zeker een blijver, en daar is ook plaats voor. Voor andere landen zal dat ook
zo gelden.
4.1.1 Zo ja, op welke punten dient het strafrecht dan te worden aangepast?
Gelet op het antwoord op vraag 4.1 heeft respondent deze vraag niet beantwoord.
4.1.2 Zo nee, welke aantrekkelijke punten van de bestuurlijke boete kan het strafrecht niet incorporeren?
Het strafrecht kan de snelheid en de efficiency van de bestuurlijke boete niet incorporeren. Omdat
het gebrek aan rechtsbescherming leidt tot die snelheid en efficiency, kan het niet op diezelfde manier in het strafrecht worden vormgegeven.
4.2

Is het criterium van de open of besloten context, dat het kabinet in 2008 heeft aanvaard,
naar Uw mening bruikbaar voor de keuze tussen beide stelsels?
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Wanneer er sprake is van een besloten context, en er dus al sprake is van een bestaande rechtsverhouding, dan zou dat criterium bruikbaar zijn om te kunnen vaststellen dat er sprake is van een contra-indicatie om bestuursrechtelijk op te treden.
Omdat je dan problemen krijgt met mensen die te nauw bij elkaar zijn betrokken bedoelt u?
Ja, want in de bestaande verhouding heeft het bestuur bepaalde doeleinden die het wil bereiken. Dat
zou kunnen leiden tot punitief optreden dat in de buurt komt van détournement de pouvoir.
Dan zou het misschien beter zijn om het aan een onafhankelijk orgaan als het Openbaar Ministerie,
dat geen enkele band heeft met wie dan ook, uit te besteden?
Ja, en ik denk dan ook dat het domein van de pure bestuurlijke boete in dat opzicht zo gering mogelijk dient te zijn. Standaard overtredingen die goed beschreven kunnen worden in richtlijnen, die
kunnen vaste tarieven hebben, dat is eigenlijk het domein van die bestuurlijke boete. Maar het kan
niet worden gebruikt als een discretionair middel in de sfeer van de handhaving.
En daarom is de verkeerscontext ook zo’n goed voorbeeld, want daar kan je heel specifiek vastleggen welke boete er volgt op zoveel kilometer per uur ter hard rijden. Daar zijn richtlijnen voor, het
wordt gepubliceerd, en dat vindt u dus goed. Maar wanneer het zich minder goed in standaardsituaties laat vangen dan is het misschien juist wel lastiger om dat bij het bestuur onder te brengen?
Ja, het gaat dan om discretionaire bevoegdheden die niet nader genormeerd zijn, daar bestaat dan
mogelijk een gevaar.
4.3

Dient de aard en ernst van de normschending naar Uw mening doorslaggevend te zijn (zo
als wel door de Raad van State is bepleit)?

Het is goed mogelijk om de normen op die manier in te richten. Er kan dan worden gedifferentieerd
naar handhavingsmechanisme. Er kunnen dan redelijk neutrale normen worden gesteld die zich goed
lenen voor bestuurlijke sanctionering. Die normen zou je dan kunnen uitbouwen met meer subjectieve elementen met een meer normatief verwijt, zoals opzet, schuld of in verzwaarde mate.
4.4

Is het naar Uw oordeel uit oogpunt van rechtsgelijkheid en rechtseenheid wenselijk dat één
en dezelfde gedraging zowel via het strafrecht als met een bestuurlijke boete kan worden
bestraft?

Dat vind ik niet wenselijk.
4.4.1 Zo ja, hoe moet het onderscheid dan worden gemaakt? Is recidive in dat geval naar Uw oordeel bijvoorbeeld een reden om van bestuurlijke op strafrechtelijke handhaving over te
stappen?
Gelet op het antwoord op vraag 4.4 heeft respondent deze vraag niet beantwoord.
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4.4.2 Zo ja: moeten er dan nog nadere voorzieningen getroffen worden om rechtseenheid en
rechtsgelijkheid te bevorderen? Waar denkt U aan?
Gelet op het antwoord op vraag 4.4 heeft respondent deze vraag niet beantwoord.
4.4.3 Zo nee: is een keuze tussen de bestuurlijke boete en strafrechtelijke handhaving op zijn
plaats als de norm tot oplegging van andere straffen of maatregelen dan een boete aanleiding kan geven?
In dat geval zou je moeten kiezen voor het strafrecht, dus een keuze tussen de bestuurlijke boete en
strafrechtelijke handhaving is dan op zijn plaats.
4.4.4 Zo nee: is een keuze tussen de bestuurlijke boete en strafrechtelijke handhaving op zijn
plaats in gevallen waarin strafvorderlijke bevoegdheden bij de opsporing nodig kunnen zijn?
Het zou eigenlijk mogelijk moeten zijn om dat te kunnen fuseren in één stelsel. Er moet niet zo’n
strikt onderscheid worden gemaakt tussen strafvorderlijke bevoegdheden en bestuurlijke bevoegdheden.
De assumptie die achter deze vraag zou kunnen liggen is: stel, we hebben een norm waarbij het
zich regelmatig voordoet dat het niet zomaar te constateren is zonder dat er strafvorderlijke bevoegdheden nodig zijn, dus laten we het dan maar in het strafrecht plaatsen want dan kunnen we
die bevoegdheden van stal halen. Wat vindt u daar van?
Dat is één oplossing waar voor kan worden gekozen, de andere oplossing is om bijzondere opsporingsdiensten in het leven te roepen waaraan bevoegdheden worden toebedeeld die gelijk lopen met
strafvorderlijke bevoegdheden.
Deze oplossing zou wat u betreft dus ook overwogen kunnen worden?
Ja, die situatie moet in ieder geval wel opgelost worden, het moet beter gesystematiseerd worden en
dan zou dit een optie kunnen zijn. Het oude probleem dat bepaalde gedragingen per se gecriminaliseerd moeten worden om bepaalde bevoegdheden in zicht te krijgen, dat is geen goede oplossing.
4b.

Vindt U het wenselijk dat de bestuurlijke boete in ruimere mate wordt ingezet in het kader
van de handhaving van ordeningswetgeving? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Mij zijn geen indicaties bekend dat dat zou moeten, maar daarbij moet worden opgemerkt dat ik het
juridische veld niet goed kan overzien, met name niet wanneer het gaat om de omgevingswetgeving.
Aandachtspunten bij vraag 4b
4.5

Zou bij het al dan niet ruimer inzetten van de bestuurlijke boete in het kader van de handhaving van ordeningswetgeving een argument mogen zijn
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- Dat het vervolgingsbeleid bij een bestuurlijke boete (mogelijk) in sterkere mate genormeerd kan worden dan in het strafrecht?
- Dat de strafoplegging bij een bestuurlijke boete in sterkere mate genormeerd kan worden
dan in het strafrecht?
- Dat het bestuursorgaan bij een bestuurlijke boete zelf over de vervolging beslist?
- Dat bestuursorganen bij een bestuurlijke boete de opbrengst van boetes zelf (kunnen)
behouden?
- Een ander argument?
De normering van het vervolgingsbeleid is op zichzelf een goed uitgangspunt. Wanneer dat met een
bestuurlijke boete heel goed lukt is dat een voordeel.
Dat de strafoplegging bij een bestuurlijke boete in sterkere mate genormeerd kan worden dan
in het strafrecht, is op zichzelf geen argument. Als het gaat om strafoplegging is de normering niet
het primaire uitgangspunt. Het gaat om de proportionaliteit van de opgelegde straf.
Dat het bestuursorgaan bij een bestuurlijke boete zelf over de vervolging beslist, zou ook op
andere manieren kunnen plaatsvinden. Bijvoorbeeld met de bestuurlijke strafbeschikking, of een
vervolgingsrecht van het bestuur. Het zou goed zijn wanneer het bestuursorgaan op de een of andere manier betrokken kan zijn bij de vraag of vervolging moet plaatsvinden. Het gaat dan om vervolging bij de strafrechter. Maar als het erom gaat of het bestuursorgaan zelf kan beslissen of er een
boete wordt opgelegd, dan is het weer de vraag waar de rechtsbescherming dan in zit. Daarbij is ook
van belang hoe die bevoegdheid wordt ingevuld. Die bevoegdheid kan noodzakelijk zijn omdat het op
een andere manier niet werkt, wanneer men bijvoorbeeld tegen problemen met het Openbaar Ministerie aanloopt.
In zijn algemeenheid zou het geen argument moeten zijn dat bestuursorganen bij een bestuurlijke boete de opbrengst van de boetes zelf kunnen behouden. Dat kan een oneigenlijk argument
opleveren bij het opleggen van een boete. Die problematiek speelt eveneens wanneer de politie
boetes oplegt voor verkeersovertredingen. Wanneer er budgettaire argumenten worden ingezet,
dan wordt de legitimatie van het strafrecht al snel ondergraven.
Een ander argument voor het ruimer inzetten van het bestuursrecht kan wel zijn dat het efficient is.
4.6

Is de omstandigheid dat recidive bij oplegging van bestuurlijke boetes in mindere mate bij
de strafoplegging ter zake van latere feiten kan worden betrokken een argument om de bestuurlijke boete niet in te zetten?

Dat is een kwestie van vormgeving, daarin kan wel worden voorzien. Wanneer de recidive bij oplegging van bestuurlijke boetes minder een rol speelt, kan er voor worden gezorgd dat het bestuursorgaan daar wel rekening mee kan houden, zoals het strafrecht dat bijvoorbeeld ook doet. En voor
zover dat niet mogelijk is moet er naar andere manieren worden gekeken.
4.7

Is de omstandigheid dat rechtsmiddelen in het strafrecht schorsende werking hebben een
goede reden om op de bestuurlijke boete over te stappen?

Naar mijn idee is dat geen goede reden.
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4.8

Is de omstandigheid dat de burger in het bestuursrecht griffierechten moet betalen een argument voor het bestuursrecht of voor het strafrecht?

Op zichzelf vind ik ook dat geen argument.
4.9

Is de positie van de strafrechter, die niet een beschikking toetst maar zelf beslist, een argument voor het bestuursrecht of voor het strafrecht?

Dit is een argument voor het strafrecht, maar het is mij ook bekend dat er mensen zijn die zich op het
standpunt stellen dat het voor een bestuursorgaan efficiënt is om zaken in eigen hand te houden.
Het is een argument voor het strafrecht, nu het uiteindelijk gaat om straffen die als zodanig zijn bedoeld en die ook werking moeten hebben, dan kan dat alleen als er een deugdelijke eigen beslissing
van de rechter aan ten grondslag ligt.

PUNITIEVE HANDHAVING OMGEVINGSWET
5.

Hoe kan de punitieve handhaving van de Omgevingswet volgens U het best worden ingericht?

Wanneer het gaat over behoeftes die bestaan voor de handhaving van die regelingen kan ik daar
vanuit de bestuurlijke invalshoek geen goed antwoord op geven.
5a.

In welke situaties dient strafrechtelijke handhaving volgens U aan de orde te zijn, en waarom?

Dan gaat het om de uitgangspunten die ik eerder heb genoemd. Overtredingen die zich gemakkelijk
en concreet laten omschrijven en die zich lenen voor een soort standaardafdoening, daar kan als
eerste aan worden gedacht voor de bestuurlijke handhaving. Zwaardere overtredingen, waarbij subjectieve bestanddelen aan de orde zijn, komen in aanmerking voor strafrechtelijke handhaving.
Aandachtspunten bij vraag 5a
5.1

Is het criterium van de open en besloten context daarbij voor u van doorslaggevend belang?

Voor mijn antwoord op deze vraag verwijs ik naar mijn eerdere antwoord op vraag 4.2.
5.1.1 Dienen vrije veld-delicten een zaak voor het strafrecht te blijven?
Wanneer er geen enkel bestuursorgaan toezicht of controle uitoefent op bepaalde delicten, is het
wel van belang dat dit onder het strafrecht valt zodat er toch handhaving kan plaatsvinden.
5.1.2 Moet bij punitieve handhaving verband houdend met vergunningen het primaat bij de bestuurlijke boete liggen?
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In dat geval is er sprake van de meer besloten context, waar al een rechtsrelatie aanwezig is. Zoals al
eerder aangegeven bij mijn antwoord op vraag 4.2, bestaan er nadelen wanneer het primaat bij punitieve handhaving bij de bestuurlijke boete ligt.
5.2

Zijn aard en ernst van de geschonden norm voor U van doorslaggevend belang?

Wanneer het gaat om de keuze voor strafrechtelijke handhaving zijn de aard en ernst van de geschonden norm van doorslaggevend belang. Dat is ook een kwestie van vormgeving van het bestuursrecht. De vraag is of de normen ook daar zo moeten worden geformuleerd dat die aspecten
wat beter tot hun recht komen dan nu het geval is. Dat maakt het mogelijk om onderscheid te maken
tussen een enkele kleurloze overschrijding van bepaalde normen: een overtreding waar dan wel een
reactie op zal volgen, maar die verder niet een dusdanig normatieve lading heeft, en het geval waarin
wel daadwerkelijk opzettelijk een inbreuk wordt gemaakt op dat achterliggende belang. Door het
formuleren van sommige normen komt dat slecht tot zijn recht, omdat er dan alleen een generieke
strafbaarstelling is van opzettelijk handelen in strijd met een bepaalde regel.
Die formulering waar u op doelt, dat zijn toch juist meer de strafrechtelijke formuleringen, zoals je
die ook kunt vinden in de Opiumwet, waar veelvuldig wordt gezegd: ‘voor zover het opzettelijk
wordt gepleegd, is het een misdrijf’?
Hiermee wil ik aangeven dat het karakter van de norm bepaalt wat de domeinen zijn voor het strafrecht of wat de domeinen zijn van het bestuursrecht. Er moet worden gekeken hoe die normen zijn
vertaald in de wetgeving.
Voor de Omgevingswet zou dat betekenen dat je een analyse moet maken van de norm, en bepalen of het een norm is die primair bestuursrechtelijk van aard is omdat het in de bagatelachtige
sfeer zit, en als het een norm is met vaak subjectieve bestanddelen of waar grote normatieve kleuringen een rol spelen dan zou dat strafrechtelijk gehandhaafd moeten worden?
Bij het formuleren van die norm moet al een idee bestaan over wat voor type norm het is.
Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, als we naar het proces van wetgeving kijken: dan zijn we precies omgekeerd bezig. In Uw opvatting ligt het niet voor de hand om eerst de normen op te stellen
en later te bekijken of deze strafrechtelijk of bestuursrechtelijk gehandhaafd moeten worden. U
zegt dat het beter is om bij het opstellen van de norm je al te realiseren hoe je de norm later wilt
gaan handhaven, want dat heeft ook consequenties voor het opstellen van de norm.
Dat klopt, dat is wat ik eigenlijk wilde zeggen.
Misschien nog wel een interessant punt: vaak denk je meer aan de objectieve gedraging bij de
vraag of dat nu bestuursrecht of strafrecht is, maar u sluit ook echt aan bij die subjectieve beleving.
Je zou kunnen zeggen, zodra er ook echt opzet of kwade wil in het geding is, los van welke norm
geschonden is, is dat een reden om naar het strafrecht te gaan.
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Ja, omdat daar behoefte is aan een normatieve reactie, waarin het verwijt veel sterker doorklinkt dan
in de bestuurlijke handhaving. Dat vormt een reden voor strafrechtelijke handhaving.
Dus een identieke gedraging, of wat er ook gebeurd is in de rechtswerkelijkheid, kan al ziet het er
van buiten gelijk uit, in het ene geval is het opzet en in het andere geval niet, dat kan echt een argument zijn om bestuursrechtelijk of strafrechtelijk te handhaven.
Denk daarbij ook aan het verkeer wanneer er een botsing plaatsvindt. Dat kun je waarnemen. Op
zichzelf is daar nog niet zoveel gebeurd, je kan zeggen: ‘iedereen die tegen elkaar aan botst krijgt een
bekeuring’. Alleen aan diegene aan wiens schuld het te wijten is, of die misschien wel opzettelijk op
die ander gebotst heeft, waarbij ook nog een tweede factor een rol speelt namelijk de gevolgen en
dergelijke, dat leidt tot een zwaarder verwijt en dat leent zich voor het strafrechtelijke.
5.2.1 Dienen alle misdrijven in het strafrecht te blijven (en is voor de bestuurlijke boete slechts
plaats bij overtredingen)?
Hier doet zich een lastig theoretisch punt voor. Allereerst is er de vraag wat misdrijven zijn, doorgaans zal er dan sprake zijn van een ernstige inbreuk op de rechtswerkelijkheid waarbij opzet of
schuld een rol speelt. De misdrijven die aan die criteria voldoen dienen in het strafrecht te blijven.
5.3

Of is de zwaarte van de op te leggen straffen en maatregelen voor U van doorslaggevend
belang?

Dit is een tweede trap is in het beslismodel. Bij de categorisering van de normen vormt ook de op te
leggen straf of maatregel een factor.
Is dat een factor die daarnaast een rol speelt, waardoor je zegt enerzijds, misdrijven sowieso in het
strafrecht, en een tweede factor is dat sommige overtredingen voor zover we daarvoor een zware
straf willen opleggen, die ook in het strafrecht plaatsen?
Dat bedoel ik.
5.3.1 Zo ja: gaat het dan enkel om vrijheidsbeperkende en vrijheidsbenemende straffen en maatregelen?
Het gaat in ieder geval om de genoemde straffen en maatregelen, maar daarnaast gaat het ook om
de hoge boetes. Wat een hoge boete is hangt ook van de context af, of er sprake is van een natuurlijk
persoon of een rechtspersoon. Daarin kan worden gedifferentieerd. Voor natuurlijke personen kan
bijvoorbeeld worden gedacht aan een boete boven de 1000 euro en bij rechtspersonen aan een boete vanaf 5000 euro.
5.4

Is voor U ook van belang of de betrokkene voldoende financiële mogelijkheden heeft om een
eventueel opgelegde financiële sanctie te betalen?
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Deze vraagt hangt samen met het voorgaande en vergt een abstracte bepaling. Wanneer de meeste
mensen wel een bepaald bedrag kunnen betalen dan is het verantwoord om het in de vorm van een
bestuurlijke boete te doen. Voor zover de draagkracht wel een probleem wordt, hoort een dergelijke
sanctie eigenlijk niet meer in het bestuursrecht.
Een achterliggende gedachte van deze vraag zou kunnen zijn dat je zogezegd van een kale kip niet
kan plukken, dus een bestuurlijke boete opleggen aan iemand die geen geld heeft is vrij zinloos,
maar het strafrecht heeft ook nog andere mogelijkheden, bijvoorbeeld de taakstraf, waarbij je in
een dergelijk geval wel zou kunnen optreden. Is dat misschien een argument voor het strafrecht?
Dat vind ik een goed argument.
5.5

Is voor U ook van belang of het om een norm gaat waarvan de opsporing gebaat kan zijn bij
de inzet van strafvorderlijke bevoegdheden?

Het gaat primair om de vraag welke bevoegdheden je ter beschikking stelt ter opsporing van bepaalde overtredingen van bepaalde normen.
Eerder gaf u ook al aan, dat een mogelijkheid waaraan ook gedacht zou kunnen worden is die
strafvorderlijke bevoegdheden ook toe te kennen aan andere instanties?
Ja, voor zover dat kan is het niet nodig om uit te wijken naar het strafrecht, maar er zullen altijd bepaalde strafvorderlijke bevoegdheden bestaan die niet kunnen worden toegekend aan andere instanties, zoals bijvoorbeeld voorlopige hechtenis en voorarrest.
5.6

Is voor U ook van belang of het om een norm gaat waarbij samenwerking met buitenlandse
autoriteiten en/of rechtshulp een rol kan spelen?

Dat is lastig te zeggen, daar spelen heel veel complicerende factoren een rol die niet goed zijn te
overzien.
5b.

Zijn er situaties waarin strafrechtelijke handhaving volgens U juist niet tot de mogelijkheden
zou moeten behoren? Zo ja, waarom?

In het geval van bagatelfeiten is het wel goed om die niet in het strafrecht te houden, waarbij kan
worden gedacht aan verkeersdelicten of het niet in de prullenbak gooien van afval.
Aandachtspunten bij vraag 5b
5.7

Zijn er situaties waarin toepassing van straffen en maatregelen naar uw inschatting of ervaring geen nuttig effect kan hebben?

Het is lastig om die vraag in zijn algemeenheid te beantwoorden.
5.8
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Voor deze vraag geldt ook dat die in zijn algemeenheid moeilijk te beantwoorden is.
5.9

Kan toepassing van strafrecht in dergelijke situaties worden uitgesloten door strafbaarstelling achterwege te laten of door de vervolgingsbevoegdheid van het OM te beperken of anderszins te normeren?

Wanneer er situaties bestaan waarin het geen zin heeft om die op een bepaalde manier te handhaven dan moet dat van tevoren worden genormeerd. Dat kan op verschillende manieren, door richtlijnen, aanwijzingen etc.
5c.

Ziet U bij de strafrechtelijke handhaving van de Omgevingswet een rol weggelegd voor de
bestuurlijke strafbeschikking? Zo ja, in welke situaties?

De bestuurlijke strafbeschikking is op zichzelf een aantrekkelijke fusie tussen de traditionele strafrechtelijke handhaving en de bestuurlijke boete waar ook ruimte voor is.
Aandachtspunten bij vraag 5c
5.10 Ziet U een rol voor de bestuurlijke strafbeschikking in het Omgevingsrecht, en zo ja welke?
- Zo ja: aan welke door straffen te handhaven normen uit de Omgevingswet denkt U, bij
een bestuurlijke strafbeschikking?
- Zo ja: welke sancties kunnen naar Uw oordeel via een bestuurlijke strafbeschikking in het
Omgevingsrecht worden opgelegd? Denkt U alleen aan de boete, of ook aan de taakstraf,
of aan een bijkomende straf als de stillegging van de onderneming?
De eerste vraag vind ik moeilijk te beantwoorden. Maar voor wat betreft de sancties die via de bestuurlijke strafbeschikking in het Omgevingsrecht kunnen worden opgelegd denk ik primair aan de
wat hogere boetes. De mogelijkheid van het opleggen van een taakstraf zou ik, buiten het Openbaar
Ministerie, vooralsnog niet aan een bestuursorgaan willen toekennen, vanwege de ingrijpendheid
daarvan. Ondanks het feit dat de mogelijkheid bestaat om in verzet te gaan bij de rechter, kleven er
wel haken en ogen aan, zoals het instemmingsvereiste dat is gekoppeld aan de strafbeschikking
waarbij een taakstraf wordt opgelegd. Daar ben ik dus wel huiverig voor.
5.11 Aan welke bevoegdheidsverdeling met het OM denkt U, als de bestuurlijke strafbeschikking
in het Omgevingsrecht zou worden ingevoerd?
- Denkt U aan de bestuurlijke strafbeschikking onder toezicht en volgens richtlijnen van het
OM (art. 257ba Sv)?
- Of aan een variant die het bestuursorgaan meer autonomie biedt?
De bestuurlijke strafbeschikking hoeft niet per se helemaal onder toezicht van het Openbaar Ministerie te vallen. Er kan wel worden gekeken tot in hoeverre autonoom optreden van een bestuursorgaan mogelijk is.
5.12 Aan welke bestuursorganen denkt U, bij de bestuurlijke strafbeschikking in het Omgevingsrecht?
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-

Denkt U aan gemeenten?
Denkt U aan provincies?
Denkt U aan waterschappen?
Denkt U aan een RUD?
Denkt U aan nog andere bestuursorganen?

In zijn algemeenheid kan ik hier niets over zeggen aangezien ik niet exact weet hoe het Omgevingsrecht is georganiseerd. Alle genoemde organen zouden reële opties kunnen zijn, mits zij maar voldoen aan de traditionele bureaucratische vereisten van integriteit en controle daarop.
5.13 Bestaat er bij de toepassing van de strafbeschikking behoefte aan aanvullende regels en/of
waarborgen buiten de regels die thans al in de wet zijn vastgelegd?
Dat is moeilijk te overzien. Hier is heel veel over gediscussieerd en dit is wat er is uitgekomen. Het is
een aanvaardbaar stelsel van waarborgen. In de context van deze vraagstelling zie ik geen lacunes die
oplossing zouden behoeven.
5.14 Zijn er ook situaties waarin de bestuurlijke strafbeschikking naar Uw oordeel juist expliciet
niet ingevoerd zou moeten worden? Zo ja: waarom?
Binnen de context van de Omgevingswet kan ik op die vraag geen antwoord geven.
5d.

Kan de bestuurlijke boete in de context van de Omgevingswet een goede rol vervullen? Zo
ja, in welke situaties en waarom? Zo nee, waarom niet? Dient daarbij nog onderscheid gemaakt te worden tussen de verschillende normenstelsels die onder de Omgevingswet zullen
vallen?

Het antwoord op deze vraag moet ik helaas schuldig blijven.
Aandachtspunten bij vraag 5d
5.15 Aan welke normen denkt U, bij toepassing van de bestuurlijke boete in het Omgengsrecht?
Niet beantwoord door respondent.
5.16 Aan welke normering van de bestuurlijke boete denkt U, bij toepassing in de Omgevingswet?
- Zijn er normen, op het terrein van het Omgevingsrecht, waarvan de overtreding aanleiding zou moeten kunnen geven tot hoge bestuurlijke boetes?
- Ligt een strikte wettelijke normering van de hoogte van de bestuurlijke boete in de rede?
- Bestaat er behoefte aan inperking van beleidsvrijheid van het bestuursorgaan bij de ‘vervolgingsbeslissing’?
Niet beantwoord door respondent.
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5.17 Zijn er ook situaties waarin de bestuurlijke boete naar Uw oordeel juist expliciet niet ingevoerd zou moeten worden? Zo ja: waarom?
Niet beantwoord door respondent.
5e.

Acht U het wenselijk dat het bevoegde bestuursorgaan bij de punitieve handhaving van de
Omgevingswet zowel de beschikking heeft over de bestuurlijke boete als over de strafbeschikking?

Op zichzelf lijkt me dat geen probleem. Of dat wenselijk is hangt er van af van de normen en belangen die behartigd worden door het bestuursorgaan.
Aandachtspunten bij vraag 5e
5.18 Wat zijn, naar Uw mening, de voordelen van het ter beschikking stellen van zowel de bestuurlijke boete als de strafbeschikking?
Er zijn gedragingen die zich naar hun aard wel lenen voor het afdoen door middel van een bestuurlijke boete. Daarnaast zijn er wat zwaardere normen die strafrechtelijk van aard zijn. In zijn algemeenheid kunnen die bevoegdheden naast elkaar bestaan, maar daarmee is niet gezegd dat bij één concrete norm beide modaliteiten van toepassing kunnen zijn, tenzij er sprake is van een gelede normstelling.
5.19 Dient voor één en hetzelfde feit naar Uw oordeel tussen beide modaliteiten gekozen te kunnen worden? Zo ja: bij welke feiten?
In zijn algemeenheid heb ik deze vraag beantwoord bij vraag 5.18. Voor wat betreft de keuze voor
concrete feiten kan ik daar geen antwoord op geven.

INTEGREREN BESTUURLIJKE EN STRAFRECHTELIJKE HANDHAVING?
6.

Verdient het aanbeveling om de bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving van de Omgevingswet meer te integreren? Zo ja, waarom en op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Het is goed om over die mogelijkheid na te denken, vanuit het uitgangspunt dat er een una-via beginsel zou moeten zijn, waar die modaliteiten al zoveel mogelijk in verwerkt zijn.
Aandachtspunten bij vraag 6
6.1

Zou U het wenselijk vinden om op het terrein van de Omgevingswet regels tot stand te brengen die strafrechtelijke handhaving kunnen blokkeren in een situatie waarin legalisering
wordt nagestreefd?
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Het is goed voorstelbaar dat er wordt voorzien in een tijdelijke schorsing van het vervolgingsrecht.
Het achteraf repareren is een minder wenselijke ontwikkeling. In een tijdelijke schorsing van het vervolgingsrecht zitten ook problemen, maar die zitten vooral in de sfeer van de afstemming en het
stelt ook eisen aan het bestuur om met de vereiste snelheid te opereren.
6.2

Zou U het wenselijk vinden om het Openbaar Ministerie en wellicht de strafrechter de bevoegdheid te geven een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang op te leggen,
of de oplegging daarvan bij het bestuursorgaan in overweging te geven?

De laatste optie lijkt me wel geschikt, aangezien ik over het algemeen wat huiverig ben om bestuurlijke instrumenten bij de strafrechter zelf neer te leggen. Dat wekt mogelijk verwachtingen die niet
waargemaakt zullen worden.
Hoe denkt u over de civielrechtelijke componenten die zijn ingevlochten in het strafrechtelijke
system, voor zover het strafproces niet teveel wordt belast. Dit zou daarvan dan misschien een
bestuursrechtelijke poot zijn. Bent u huiveriger voor wat betreft deze bestuursrechtelijke bevoegdheden dan u dat zou zijn voor de civielrechtelijke bevoegdheden die in het strafrecht zijn
geïncorporeerd?
Ja, eigenlijk wel. Ik vind dat met de bestuursrechtelijke bevoegdheden terughoudend moet worden
omgegaan, net als met die civielrechtelijke componenten. Enerzijds ontstaan er problemen in verband met een te grote belasting van het strafgeding maar ik zie ook problemen op het punt van de
vereiste deskundigheid in dat concrete beleidsgebied om die bevoegdheden bij de strafrechter onder
te brengen. Het is wel een mogelijkheid dat de strafrechter aan het bestuursorgaan in overweging
kan geven om van die bevoegdheden gebruik te maken.
6.3

Zou U het wenselijk vinden dat het bestuursorgaan dat bij de strafrechtelijke handhaving
een bijzonder belang heeft ook een eigen positie krijgt in het strafproces?
Zo ja: zou het bestuursorgaan het recht moeten krijgen:
- de processtukken in te zien;
- stukken aan het strafdossier toe te voegen;
- de strafrechter mondeling te informeren en te adviseren?

In die mogelijkheid zou ik me goed kunnen vinden. Allereerst moet de rol van het bestuursorgaan
worden gedefinieerd, en daarna moet worden bekeken welke bevoegdheden daarbij horen. Het uitgangspunt zou niet moeten zijn dat een bestuursorgaan een belangrijke rol in het strafproces krijgt
en daarom de processtukken mag inzien. De strafrechter zou op de zitting door het bestuursorgaan
wel geïnformeerd en geadviseerd kunnen worden. Een vertegenwoordiger van het bestuursorgaan
kan dan als een soort ‘nebenanklager’ optreden. Vervolgens kan worden bezien welke rechten daar
eventueel aan verbonden worden. Dat vereist wel een herziening van het strafproces.
6.4

Zou U het wenselijk vinden dat het Openbaar Ministerie bij de bestuurlijke handhaving een
eigen positie zou krijgen?

Wanneer het Openbaar Ministerie geen verantwoordelijkheid heeft, dan hoeft daarvoor geen kader
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te worden geschept waarmee wordt gesuggereerd dat ze daar wel verantwoordelijk voor zijn.
6.5

Zou U het wenselijk vinden dat de oplegging van de stillegging en onderbewindstelling van
de onderneming nader wordt genormeerd, als sluitstuk van strafrechtelijke en bestuurlijke
handhaving?

Tot nu toe is men er met betrekking tot dit soort maatregelen nog niet zo goed uitgekomen. Daarbij
kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de Wet op de economische delicten. Het zijn geen maatregelen die in het strafrecht gemakkelijk te hanteren zijn, reden om daar terughoudend mee te zijn. Die
maatregelen verdienen niet direct nadere normering, omdat er andere afwegingen worden gevergd
dan die in het normale strafrecht aan de orde zijn.
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Interview mr. O.J.D.M.L. (Oswald) Jansen
Werkzaamheden en expertise punitieve handhaving en de Omgevingswet
Wat zijn uw functie of functies en wat zijn uw dagelijkse werkzaamheden?
Ik ben universitair hoofddocent Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht en Juridisch
bestuursadviseur en advocaat van de gemeente Den Haag. Ik beschouw dit als een interview over
mijn ervaring als wetenschapper en niet als vertegenwoordiger van Den Haag, en geef dan ook uitsluitend mijn persoonlijke opvattingen weer. Ik ben ook betrokken bij dit onderzoek via de klankbordgroep Omgevingswet. Daarbij gaat het over het onderhavige onderzoek. Dat is even van belang
om te weten vanwege mijn betrokkenheid. Maar nogmaals, ik beschouw dit als een interview over
mijn persoonlijke opvattingen en uitlatingen als wetenschapper.
Dan is het nog goed om te weten dat ik mezelf beschouw als één van de drie à vier nationaal
specialisten bestuurlijke boete en dat ik mijn hele academische carrière heb gewijd aan de afbakening tussen bestuursrecht en strafprocesrecht. Ik ben gepromoveerd op de afbakening tussen bestuursrecht en strafprocesrecht bij Geert Corstens en Willem Konijnenbelt. Vervolgens ben ik doorgegaan met de bestuurlijke boete en heb ik me daar ook wel eens over uitgelaten in een NJV preadvies,531 een advies voor de raad van het openbaar bestuur532, enzovoorts. In de materie van de Omgevingswet ben ik geen deskundige.
Verder ben ik jarenlang rechter-plaatsvervanger geweest, in zowel de bestuurssector van de
rechtbank Den Bosch en de rechtbank Arnhem als wel bij de sector strafrecht; formeel zit ik nog
steeds bij de strafrechtsector van Arnhem. Ik ben jarenlang rechter-plaatsvervanger geweest in de
strafsector, in de Fraudekamer en in de kamer die regulier commuun strafrecht doet, en ik ben
raadsheer-plaatsvervanger geweest bij de Centrale Raad van Beroep. Ik heb ook nog enkele jaren
gewerkt als commercieel advocaat gespecialiseerd in het bestuursrecht.

BESTUURLIJKE HANDHAVING
1.

Hoe denkt U in zijn algemeenheid over bestuurlijke handhaving van ordeningswetgeving?

Als we het hebben over bestuursrechtelijke handhaving, dan hebben we het over een algemeen bestuursrechtelijk verhaal. Dat zijn de algemeen bestuursrechtelijke sancties. Een deel daarvan is te
vinden in de Algemene wet bestuursrecht en een deel daarvan zit niet in de Algemene wet bestuursrecht, maar is een ontwikkeling die je in de wetgeving ziet komen. Je ziet daar een aantal veel voorkomende instrumenten. In de Awb gaat het over de toezichtbevoegdheden, titel 5.2 Awb, en het
gaat over de last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom, als het gaat om herstelsancties,
en een bestuurlijke boete als bestraffende sanctie. Mijn benadering van de herstelsancties is dat de
Awb suggereert dat de last onder bestuursdwang de belangrijkste is in de praktijk, maar dat is niet
zo. De last onder dwangsom is de belangrijke sanctie in de praktijk. Dat zie je ook aan de economi531
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sche wetgeving, waar de last onder bestuursdwang amper een rol speelt en waar bijna altijd een
zelfstandige regeling is van de dwangsom en geen bestuursdwangregeling. Dit geldt voor gemeentes
niet, want die hebben de bevoegdheid om bestuursdwang op te leggen voor alles wat in hun takengebied behoort, en dat betekent dat zij dus op basis van de Awb de bevoegdheid tot het opleggen
van een last onder dwangsom hebben. In de praktijk van het omgevingsrecht is de last onder dwangsom de belangrijkste sanctie. Bij bestuursdwang heb je het eigenlijk vooral over spoedbestuursdwang. Een belangrijk voorbeeld is het verwijderen van verkeerd aangeboden vuilniszakken. Als je
dan gaat kijken: wat zijn dan de algemeen bestuursrechtelijke sancties of instrumenten die nog
steeds heel algemeen zijn maar niet in de Awb staan, dan is de eerste die opvalt ‘intrekking van begunstigende beschikkingen’. In de Omgevingswet staat een algemene regeling die ziet op een groot
aantal wetten die een heel algemeen bereik hebben. Volgens mij moet het antwoord op de vraag:
‘hoe ga je de Omgevingswet modelleren qua sanctieinstrumentarium?’, zijn afgestemd op hoe dat in
de economische sector vooral gebeurt. Daar is de Omgevingswet onvoldoende op toegesneden. Je
ziet in toenemende mate een zelfstandige last opkomen, ook wel bindende aanwijzing genoemd. Het
is van belang om ook aandacht te hebben voor de stroomlijningswet die onlangs (1 augustus 2014) in
werking is getreden, waarmee de Instellingswet ACM (Autoriteit, Consument & Markt) is aangevuld
met een aantal algemene bevoegdheden die ACM-breed zijn georganiseerd. De zelfstandige last is
dan vormgegeven als een bindende aanwijzing. Dat maakt dat de reactie op de overtreding technisch
gesproken een sanctie is, maar volgens de Awb niet. Daarnaast heb je de bindende gedragslijn, die
staat in een aantal wetten die de ACM toepast. Dat is een bindende gedragslijn die niet noodzakelijkerwijs een reactie is op een overtreding. Dezelfde soort bindende gedragslijn, zou je kunnen zeggen,
is in de Wft geregeld als een bevoegdheid van de Nederlandse Bank. Als er zich een ongewenste
ontwikkeling voordoet in een financiële situatie in de solvabiliteit van een onder toezicht gestelde
instelling, dan kan de bank optreden. Of er een overtreding is of niet, is niet relevant.
Je ziet met name die bindende aanwijzing geregeld worden als een onderdeel van een soort
regelgevingsstrategie waarbij de wetgever probeert meer algemene normen te maken, terug te treden, zorgplichten formuleert en zaken minder gedetailleerd probeert te regelen. Engelse termen,
daar heeft Bröring ook over geschreven onlangs, staan daarbij centraal. Het is ‘principle based’, het
zijn allemaal ‘regulation strategies’ die uit het Engelse denken komen. De gedachte is dat de wetgever terugtreedt, invulling van normen zou meer met zelfregulering moeten. Dat leidt weer tot eisen
aan de handhaving daarvan. Je ziet dat er in de Omgevingswet ook hele belangrijke voorbeelden van
terug te vinden zijn, zoals meer algemene normen, minder vergunningsplichten, meer zorgplichten
en minder gedetailleerde regels in die algemene normen, certificering van allerlei dingen waardoor
de sector zelf op kwaliteit toeziet, de overheid die terugtreed. Dat soort van trajecten, waar Frank
van Ommeren in het Handboek over Wetgeving hele mooie stukken over geschreven heeft533. Van
Ommeren beschrijft het heel goed. Die tendens in de regelgeving zie je steeds meer voorkomen en
de Omgevingswet is daar een goed voorbeeld van. Er zit een duidelijke filosofie achter: terugtred,
meer vertrouwen uitstralen naar de bedrijven, enzovoort.
In de Omgevingswet zitten toch minder regels?
Inderdaad, minder gedetailleerde regels. Alleen dat betekent tegelijkertijd dat je een moeilijkere slag
krijgt bij de handhaving. Als je heel gedetailleerde vergunningsvoorschriften hebt met allemaal speci533
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fieke voorschriften dan is dat in theorie eenvoudiger te handhaven. Maar als er allerlei algemene
termen zijn, dan betekent het dat de toezichthouder meer in discussie geraakt met de overtreder
over de vraag of er wel sprake is van een overtreding. Teruggrijpend: die bindende aanwijzing en die
bindende gedragslijn die vervult een belangrijke rol bij het nader invullen en het concretiseren van de
verplichtingen. En dat is van belang als het gaat om algemene termen, zorgplichten en dat soort van
zaken. Dat is een probleem in de jurisprudentie van dit moment. Met name de Raad van State lijkt
niet mee te gaan met de wens van de wetgever om een derde slag te maken, op het terrein van de
zorgplichten. Een voorbeeld is de jurisprudentie met betrekking tot de kinderopvang, waar de strategie van de wetgever was: ‘we maken een zorgplicht en we laten het aan de sector over om die zorgplicht nader en gedetailleerd in te vullen. Als die invulling uit de sector komt, dan leggen we dat neer
in een beleidsregel ter invulling van de zorgplicht. En we nemen ook voor de zekerheid een AMVBbevoegdheid op, dus de bevoegdheid om een algemeen verbindend voorschrift te maken. Mocht de
sector niet met de juiste normen komen of niet de juiste kwaliteitsstandaard hanteren dan kunnen
we dat alsnog afdwingen met een AMvB’. Dat is de strategie van de wetgever. De bedoeling van de
wetgever is dat ze eigenlijk die AMvB niet willen en dat de sector zelf met normen komt.
Wat doet de Raad van State in de Wet op de kinderopvang? Die stelt vast dat die beleidsregels
er zijn ter invulling van die zorgplicht, en dat dit betekent dat als je handhaaft op die zorgplicht je niet
handhaaft op de zorgplicht, maar handhaaft op de beleidsregel. Dat kan niet, want dat is geen voorschrift dat je kunt handhaven. Met andere woorden: in de rechtspraak is deze regelgevingsstrategie
volgens mij behoorlijk onderuit gehaald.
En de derde manier die u noemde?
De wetgevingspolitiek met zorgplichten die heeft een aantal fases doorgemaakt en er is een rapport
waar volgens mij Sjoerd Zijlstra bij betrokken is534. Overigens interessant om te zien dat Sjoerd Zijlstra en van Frank van Ommeren beiden verbonden aan de VU, totaal verschillend denken over zorgplichten. Sjoerd Zijlstra is van de ruimere mogelijkheden om zorgplichten in het leven te roepen en
Frank is daar zeer sceptisch over, want die zit meer op het legaliteitbeginsel. Er is een derde variant,
die ik niet heel goed kan weergeven, van zorgplichten waardoor er nog een stap verder wordt gezet
in de vaagheid van een zorgplicht. In die stroom zit de wetgeving heel vaak nu en dat is volgens mij
een stroom die door de rechtspraak niet wordt ondersteund. Het grappige is dat als het gaat om de
zorgplichten, dat de strafrechtspraak op dit punt meer toelaat dan de bestuursrechtspraak. De strafrechter is soepeler dan de bestuursrechtspraak. Dat is een interessante ontwikkeling. Als dit zo blijft,
dan valt te verwachten dat er een conclusie zal worden uitgelokt van de Staatsraad Advocaat Generaal met een uitspraak van de Grote Kamer van een van de hoogste bestuursrechters.
Hebt u een voorbeeld van waarin zich dat manifesteert?
Dat wordt geanalyseerd in dat boekje, en in dat rapport van Sjoerd Zijlstra. Dat is een werkgroep over
zorgplichten en daar wordt dat in gesignaleerd. In het strafrecht zit natuurlijk het bekende voorbeeld
de Wet Bodembescherming, waar een zorgplicht eenvoudigweg wel strafrechtelijk kan worden gehandhaafd en daar is veel jurisprudentie op gevolgd. Nu is er een art. 1a Omgevingswet, in de Wo-
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ningwet zit ook een zorgplicht, en je ziet dat de strafrechter daar niet zo heel moeilijk over doet,
maar de bestuursrechter wel.
Dan weer even terug. De Omgevingswet zit ook in die lijn en dan horen daar dus instrumenten
bij die ik in het wetsvoorstel nu zie ontbreken. Dus die bindende aanwijzing of die vaste gedragslijn,
ik zou zeggen dat het geven daarvan een algemene bevoegdheid moet worden in de Omgevingswet.
Alleen denk ik dat je hem dan nog wel moet gaan afbakenen met een situatie waarin er een vergunning is, want dan heb je de mogelijkheid volgens mij om nadere eisen te stellen. De ins en outs er van
ken ik niet, maar dat is dan een afbakeningskwestie. Wat je ook in toenemende mate ziet, is de publicatie van sanctiebesluiten. Daar moet de wetgever heel voorzichtig zijn, doordat de wetgever, het
Ministerie van Financiën, een keer een inschattingsfout heeft gemaakt. We zitten nu met een probleem bij de benadering van ‘naming and shaming’ en hoe bestraffend dat wel niet is. Want wat
deed de wetgever? Die had in een korte periode bij één van de financiële toezichtwetten voorafgaand aan de Wft geregeld dat de publicatie van sanctiebesluiten een bestraffende sanctie is met alle
waarborgen die daar om heen hangen. Vervolgens is de wetgever in de Wft tot het inzicht gekomen
dat het geen bestraffende sanctie is, en wordt het daarin geregeld als niet-bestraffende sanctie. En
dus heb je nu nog steeds allerlei ellende, ook buiten het financieel bestuursrecht, die overigens afneemt. Want iedereen gaat natuurlijk roepen: ‘Maar dat is wel een bestraffende sanctie!’ Daar ga je
procedures over krijgen. Om een lang verhaal kort te maken: als de wetgever aangeeft dat een
transparante en open overheid de lijn is, en dat is thans ook gewoonweg rijks- gemeente- en provinciebreed de lijn dan hoort daar bij dat je laat zien wat je doet. Daar hoort bij dat je sanctiebesluiten
en andere besluiten allemaal publiceert, zoals de ACM dat doet. Je regelt immers ook nog, zoals in
economische en financiële wetgeving, dat er een mogelijkheid is voor de overtreder om, voordat er
wordt gepubliceerd eventueel via een kort geding die publicatie te verhinderen of de tekst daarvan
aan te passen. Inmiddels heeft de wetgever ervaring, er wordt natuurlijk naar elkaar gekeken, met
hoe je zoiets moet vormgeven. In de Omgevingswet, in het wetsvoorstel dat ik ken, ontbreekt een
dergelijke bevoegdheid, en die hoort daar in thuis. Dat is instrumentarium dat je toespitst op bedrijfsmatige activiteiten.
Daar zullen we misschien later in het gesprek nog op terugkomen, omdat het specifiek gaat over de
Omgevingswet.
Prima. Dan zie je nog een aantal andere ontwikkelingen. Je ziet dat er bepaalde aanvullingen op bevoegdheden uit de Awb komen. De belangrijkste betreft de mogelijkheid om te reageren op het niet
meewerken bij toezicht, dus een schending van de medewerkingsplicht van artikel 5:20 Awb. Die
ontwikkeling behelst de mogelijkheid om daar een last onder dwangsom of een herstelsanctie voor
op te leggen, een vergunning te kunnen intrekken of een subsidie te kunnen beëindigen, dan wel een
bestuurlijke boete op te leggen. Bij de ACM is het regelgevingsstramien dat artikel 184 Wetboek van
Strafrecht wordt uitgesloten. Het wetgevingsbeleid is: de sanctie voor niet meewerken bij toezicht, is
artikel 184 Sr. Daar is een uitzondering op gemaakt in de economische wetgeving uitgevoerd door de
ACM. Eigenlijk vooral omdat de ACM geen strafrechtelijke handhaving heeft, en dan is dit efficiënter
dan om maar één keer een strafrechtelijke sanctie te hebben. Dat is dus niet het algemene model.
Het model is dat artikel 184 Sr blijft als sanctie, maar daarnaast is er ook een bestuurlijke boete. Dit
geeft de mogelijkheid om bij ernstige vormen van niet medewerking, die bij wijze van spreken dicht
tegen mishandeling of oplichting aan zitten, het strafrecht in te zetten. Voor de rest is er de boete of
de herstelsanctie. Je hebt een herstelsanctie nodig om alsnog medewerking af te dwingen. Dus je ziet
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in toenemende mate, zeker bij bedrijfsmatige activiteiten, dat het een aanvulling is op het toezichtinstrumentarium om deze sancties te regelen. Je ziet ook een aanvulling bij toezicht opkomen. De
hoofdregel is dat je geen woningen kunt betreden. Wel natuurlijk met toestemming, maar daar hebben we het niet over. Maar er is best veel regelgeving waarin het betreden van woningen wel mogelijk wordt gemaakt. Dan is er ook vaak een aanvullende regeling over wie dan de machtiging moet
geven. Het is niet heel erg handig wanneer dat de burgemeester of de officier van justitie moet zijn.
Dat zijn dus bevoegdheden die misschien vroeger meer in de strafrechtelijke sfeer zaten en die
worden nu rechtstreeks aan het bestuur toegekend?
Ja. Wat je gelukkig niet zo vaak ziet is dat er een doorzoekingsbevoegdheid in het bestuursrecht
wordt geïntroduceerd. Daar is maar één voorbeeld van en dat is een klein aantal wetten, met name
de Mededingingswet die door de ACM wordt uitgevoerd, daar wordt een doorzoekingsbevoegdheid
geregeld, die was er trouwens al, en dat is vooral gebeurd met het oog op Europeesrechtelijke verplichtingen. De doorzoekingsbevoegdheid bestaat niet in het omgevingsrecht en komt eigenlijk buiten de Mededingingswet niet voor.
Acht u het ook onwenselijk, want u zei net: ‘Gelukkig komt het niet zo vaak voor’?
Ja, ik ben het wel eens met de wetgever die destijds aangaf: ‘als er een doorzoekingsbevoegdheid
nodig is, dan moet dat maar in het strafprocesrecht worden vormgegeven’. Dat is een zo ingrijpende
bevoegdheid, dat hoort in het strafrecht thuis. Als je die bevoegdheid wil, dan moet je van die overtreding een misdrijf maken. Daar ben ik het wel mee eens. Je ziet ook meteen wat een criterium
wordt voor de vraag strafrecht of niet. Dat is ook: welke onderzoeksbevoegdheden heb je nodig. Nog
een voorbeeld is de telefoontap, die wil ik liever niet in het bestuursrecht zien. En zo zijn er een paar
meer, waarvan je denkt: ‘dat hoort daar niet thuis’. Voorlopige hechtenis, niet nodig. We hebben
natuurlijk wel de bestuurlijke ophouding, maar dat is toch echt wel iets bijzonders.
a.

Wat zijn volgens U de sterke punten van bestuurlijke handhaving?

Wat ik een sterk punt vind van bestuursrechtelijke handhaving, is dat bestuursorganen die de bevoegdheden hebben, controle hebben over de hele keten van beleidsvorming. Zij kunnen politieke
keuzes maken, bijvoorbeeld: we willen in gebied A iets bereiken, we willen daar naartoe, dit moet
gebeuren. De controle gaat vervolgens over alle juridische instrumenten, van het begin tot het eind,
dus ook de handhaving, en is in één hand. Dat zorgt ervoor dat de handhaving een doel heeft. De
handhaving wordt gericht naar het doel van het beleid dat achter de voorschriften ligt die worden
gehandhaafd. Dat beleid is meestal democratisch gelegitimeerd. Handhaving maakt dan deel uit van
een totaalpakket van bevoegdheden waar bestuursorganen over beschikken. De handhavingsbevoegdheid geeft sturing en richting. Strafrechtelijke handhaving, het Openbaar Ministerie, is oneerbiedig gezegd niets meer dan een club die bepaalt hoeveel processen-verbaal ze per jaar aankunnen
en wat ze vervolgens met die processen-verbaal gaan doen. Zij zijn niet bezig met de vraag: ‘waarom
doen we dit eigenlijk?’, in de zin van wat is nu het achterliggende beleidsdoel. Want dat is hun taak
niet. Daar verdiepen ze zich in principe niet in, omdat het hun taak niet is. Zij zoeken naar een passende sanctie. Dat betekent dus dat ze eigenlijk bezig zijn met het uitoefenen van sanctierecht, punt.
Daarbinnen zoeken ze hun doelstellingen.
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Het is dus juist een sterk punt van bestuurlijke handhaving dat ze rechtstreeks in contact staan met
het beleid dat ze zelf hebben opgesteld en dat ze dus altijd die koppeling kunnen leggen?
Precies. Eén van de structurele klachten vanuit het bestuur over het Openbaar Ministerie is dat ze
daar onvoldoende oog voor hebben en onvoldoende oor naar hebben. Dat zal best verschillen per
arrondissement en per officier, maar de algemene gedachte is dat het Openbaar Ministerie op zijn
eigen manier aan de haal gaat met de afhandeling van overtredingen die voor een bestuursorgaan
van belang zijn in het licht van de praktijk. Daarmee worden die doelstellingen als het ware gemankeerd, worden gefrustreerd. Natuurlijk kun je er in de samenwerking afspraken over maken, maar
het blijft zo dat het Openbaar Ministerie niet geacht wordt gevoelig te zijn voor dit soort van beleidsoverwegingen.
b.

Wat zijn volgens U de zwakke punten van bestuurlijke handhaving?

Tegelijkertijd zie je dan het potentiële zwakke punt, wat altijd wordt nagedragen naar bestuursorganen. Dat is dat zij niet effectief handhaven, omdat handhaven toevallig niet welgevallig is. Waarop
mijn repliek zou zijn: als dat toevallig democratisch is gelegitimeerd, dan is dat eigenlijk wel mooier
dan het Openbaar Ministerie dat niet althans veel minder democratisch gelegitimeerd is. Dat is niet
een opvatting die je altijd moet volhouden. Dat zie ik ook wel, maar dit nadeel heeft ook een andere
kant.
Dus de sensitiviteit voor de omgeving waar je in opereert kan ook wel positief uitpakken?
Exact. De reden dat het Openbaar Ministerie betrokken is bij handhaving, is vaak ook de gedachte:
het Openbaar Ministerie is één en ondeelbaar. Wat dus theorie is, waar ik straks nog wel een voorbeeld van heb. Twee is dat ze op wat meer afstand staan, en dat is natuurlijk evident waar. Maar aan
die afstand heb je niets als daar geen beleidsgevoeligheid in zit. Afstand heeft te maken met de zorgvuldigheid van de handhavingsbeslissing en ook de afweging van dat er geen vriendjespolitiek is, van
‘jij wel, en jij niet’. Uit de praktijk blijkt dat het Openbaar Ministerie in werkelijkheid niet één en ondeelbaar is. Laten we het voorbeeld nemen van de handhaving van de Wet arbeid vreemdelingen. Er
is onderzoek gedaan voorafgaand aan de invoering van de bestuurlijke boete in die wet, naar de
strafrechtelijke handhaving door Openbaar Ministerie en strafrechter van die wet. Daar bleek uit dat
de verschillen in rekwireer-activiteiten van het Openbaar Ministerie zeer groot waren. Dus dat één
en ondeelbaar valt ernstig te relativeren. Dat geldt natuurlijk ook voor de strafrechters, maar dat is
logisch in verband met hun vak om maatwerk toe te passen. Mede omdat die verschillen heel groot
waren, en omdat de sancties niet heel erg serieus, veel te laag en niet erg effectief waren, heeft men
destijds gekozen voor de bestuurlijke beboeting.
Alleen moeten we inmiddels met zijn allen vaststellen dat de wetgever daar nu wel heel erg
aan het feestvieren is. De sancties waren al disproportioneel vind ik zelf, maar dat zijn ze nu zeker
geworden. Dus het voordeel van bestuursrechtelijke handhaving is meer beleidsbetrokkenheid. Nadeel is dat die beleidsbetrokkenheid wellicht zou kunnen betekenen dat men wat te gemakkelijk de
oren laat hangen naar de economie of de werkgelegenheid van het betrokken bedrijf, om een voorbeeld te noemen. Daar moet wel even van gezegd worden: ‘ja, maar dat is dan ook vaak wel weer
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democratisch gelegitimeerd.’ Het Openbaar Ministerie zal wat minder de oren laten hangen naar dat
soort afwegingen.
En dan is er nog één: het Openbaar Ministerie heeft natuurlijk een grote diversiteit aan strafbare
feiten, en in de economische en financiële hoek zijn dat strafbare feiten waar het Openbaar Ministerie gemiddeld genomen geen verstand van heeft of geen interesse voor heeft, uitzonderingen daar
gelaten. Meestal vindt men commune delicten buitengewoon spannend en interessant: moord, mishandeling, verkrachting en dergelijke, maar als het gaat over bijvoorbeeld een APV-bepaling over de
handhaving van terrasvergunningen, dan vergt het erg veel van het Openbaar Ministerie om daar
buitengewoon veel belangstelling voor te hebben. Wat ik voor jullie onderzoek ook interessant vind,
is om te gaan kijken in de toelichtende stukken bij de stroomlijningswet van de ACM, in werking getreden op 1 augustus jongstleden. In die toelichtende stukken staat op welke wijze de handhavingsstelsels, die voordien bij de drie verschillende autoriteiten zaten, bij elkaar zijn gebracht in één handhavingsstelsel voor alle drie de sectoren. De voormalige NMA was gewend te werken met een regime
met uitsluitend bestuursrechtelijke handhaving, zeg maar variant één. De voormalige Consumenten
Autoriteit was gewend te werken met een systeem van duale handhaving, waarbij duaal bestuursrecht en privaatrecht is. En de voormalige OPTA was gewend om te werken met de afweging in een
duaal stelsel, maar dan met bestuursrecht en strafrecht. In het kader van die toelichting is ook ingegaan op de wensen van de Kamer en ook de toezegging die er aanvankelijk was om strafrechtelijke
handhaving te gaan invoeren bij de handhaving van de Mededingingswet. De regering heeft nu, gesteund door de Kamer, gezegd: ‘dat doen we niet’, en heeft een vrij uitvoerige set van argumenten
geformuleerd waarom bestuursrechtelijke handhaving moet blijven en waarom niet ook strafrechtelijke handhaving. Eén van die argumenten vind ik erg sterk, namelijk dat alles in één hand is. Wat ook
een argument is, is het opbouwen van kennis en specialisme. Dat is in het Omgevingsrecht eigenlijk
een hele interessante. Dan sta je wellicht wel op gevoelige tenen, maar je ziet nu dat bepaalde milieukennis zowel bij de politie aanwezig is als bij bestuursorganen. Als je daar naar kijkt zonder daar
een gedachte over te hebben van ‘wie moet er nu wat doen’, maar vanuit het oogpunt van efficiency
dan is het eigenlijk objectief gezien inefficiënt dat dezelfde kennis bij twee clubjes aanwezig is. Want
het is complexe kennis.
En als je daar bij de Omgevingswet naar kijkt, dan is er op één of andere manier lange tijd vastgehouden aan de lijn: we moeten de twee handhavingsstelsels aan elkaar knopen. Er zijn jarenlang
allerlei subsidiepotten tegenaan gegooid om bestuursorganen te laten samenwerken met het Openbaar Ministerie en de politie. Het succes daarvan is – als ik het goed zie – zeer betrekkelijk gebleken.
Alle bij het milieurecht betrokken organisaties zijn natuurlijk achter die subsidiepotten aangerend. En
vervolgens is, omdat het Openbaar Ministerie het niet fijn vindt, omdat ze immers zelf per arrondissement zijn georganiseerd, om met allerlei gemeentes en allerlei andere en diverse bestuursorganen
te onderhandelen, de drang opgekomen om dat te gaan regionaliseren. Dat soort van bewegingen
zie je in het omgevingsrecht en daar is het tamelijk uniek in. De druk in het omgevingsrecht is om
dingen te regionaliseren, ondanks het feit dat staand regeringsbeleid is om de overheid te organiseren langs drie lagen: rijk, provincie, gemeente. Er is een stevige lijn in het regeringsbeleid om bestuurlijke drukte te vermijden en daarom wordt gekozen voor het organiseren van de overheid in
deze drie overheidslagen met open huishouding. In het omgevingsrecht zien we toch een poging om
tegen die regeringslijn in toch regionalisering te verplichten. Voor handhaving is dat een hele spannende, en dat komt eigenlijk alleen in het omgevingsrecht voor.

321

Interview mr. O.J.D.M.L. (Oswald) Jansen

In het bestuursrecht kun je gemakkelijker organiseren dat je de kennis bundelt door mandaatregelingen slim aan te pakken. Dan kun je dingen samen zetten en kennis bundelen. Dat kan zijn doordat
wordt geregeld dat namens bestuursorganen wordt besloten, maar ook dat je slechts kennis bundelt
en de adviezen voorlegt aan het bestuursorgaan dat besluiten neemt, dat soort van varianten. Dit
kan in al zijn diversiteit en maatwerk in het bestuursrecht allemaal worden vormgegeven. Dat is in
het Openbaar Ministerie-land zo geleidelijk aan wel aan het ontstaan maar toch een stuk lastiger.
Dus dat is een belangrijk voordeel van bestuursrechtelijke handhaving: dat je kennismanagement
goed kunt organiseren en structureren, zodat het op de praktijk is toegesneden?
Zeker, ja.
Hebben we dan de belangrijkste algemene voordelen en nadelen van bestuursrechtelijke handhaving gehad?
Ik denk dat we vast nog wel een paar meer tegen gaan komen. Ik denk dat ook standaardisering van
afdoening in het bestuursrecht gemakkelijker is. Bijvoorbeeld boetetarieven. Boetetarieven kun je
redelijk handig standaardiseren met het voorschrijven van bepaalde modellen en formats, dat is in
het bestuursrecht redelijk goed te doen. De vertrouwdheid van hoe je met beleidsregels omgaat,
met transparantie en dat soort dingen, die veel groter is in het bestuursrecht dan in het strafprocesrecht, maakt dat standaardisering eenvoudig is te realiseren. Dat betekent ook een efficiëntieslag.
Aandachtspunten
1.1

Ziet u de directe democratische legitimatie van bestuurlijk optreden door gemeenten, provincies en waterschappen als een sterk punt?

Uiteraard, de reden dat we in ons wetgevingsbeleid kiezen voor drie overheidslagen is omdat we
daar de democratische legitimiteit in hebben georganiseerd. Tegelijkertijd moeten we daar ook een
hele belangrijke relativerende opmerking bij maken. Europese eisen maken het noodzakelijk om zo
hier en daar, en in toenemende mate, beslisbevoegdheden juist op afstand te plaatsen van de politiek. De OPTA moet in een zelfstandig bestuursorgaan worden geformeerd. De ACM is een zelfstandig bestuursorgaan, weliswaar zonder rechtspersoonlijkheid, omdat de OPTA deel uitmaakt van de
ACM. Er is een duidelijk wetgevingsbeleid vanuit Europa om de ‘regulation’, want dat is veel meer
dan alleen handhaving, alleen handhaving hoort daar ook bij, om dat te regelen in zelfstandige bestuursorganen die op afstand staan van de politiek en op afstand staan van de onder toezicht gestelde, oftewel de bedrijven die ze reguleren. Die afstand wordt in Europa dan veelal vormgegeven door
lidstaten, door de bevoegdheid van de minister om een aanwijzing in het individuele geval te geven
af te schaffen. Er komen wel algemene beleidskaders waarbinnen de ZBO’s moeten functioneren,
maar de mogelijkheden om aan een ZBO te vertellen: ‘bij onderneming A moet u wel en bij onderneming B moet u niet handhaven’, die wordt afgeschaft. Aan de andere kant wordt dan ‘capture’
tegengegaan door zeker te stellen dat die bedrijven ook op afstand staan. Zo krijg je een compensatie van die democratische legitimatie, die je dan vermindert door deze structuur, in vormen van participatie, consultatie, publicatie en transparantie. De democratische legitimiteit wordt dan op een
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andere manier ingevuld. Niet via de volksvertegenwoordiging, maar via presentatie en verantwoording aan het algemene publiek.
Nogmaals, het is vast regeringsbeleid om slechts bij hoge uitzondering af te wijken van de lijn
dat taken worden toebedeeld aan de drie democratisch gelegitimeerde open huishoudingen, en taken aan een gesloten huishouding toe te kennen zoals een ZBO. Daarbij komen dan steeds bestuurlijke taken samen met handhavingstaken. Een algemeen ordeningsprincipe is voorts dat handhavingsbevoegdheden in het bestuursrecht altijd aan een bestuursorgaan worden gegeven dat ook belast is
met allerlei uitvoerende taken. Het attribueren van een uitsluitende handhavingstaak aan een ZBO
zou bijvoorbeeld een zeer grote breuk zijn met dat beleid, en bovendien handhaving ongericht maken omdat het geen enkele relatie meer heeft met de beleidsdoelstellingen en de daaraan gerelateerde effectgerichte benadering die handhaving dient te hebben.
Dat gebeurt dus nu ook in de praktijk in Nederland?
Dat is gewoon Europese wetgeving. Het probleem dat de NZA nu bijvoorbeeld heeft is dat het niet
goed tussen de oren zit, dat op afstand plaatsen. Je ziet een heel duidelijk wetgevingsbeleid vanuit
de regering, al jaren, om daar mee om te gaan, ook al is het heel erg wisselend hoe dat wordt ingevuld. Maar je ziet dat er ZBO’s worden opgericht vanuit een bepaald idee. Daar worden ook altijd
handhavingsbevoegdheden aan gegeven. Voor het omgevingsrecht is dat niet een noodzakelijke eis
voor zover ik weet. Daar heb je alleen nog maar de concurrentiestrijd tussen de regionale omgevingsdiensten aan de ene kant, dat zijn uitvoeringsdiensten van de achterliggende bestuursorganen,
en de achterliggende bestuursorganen aan de andere kant. De omgevingsdiensten lijken te trachten
om dingen naar zich toe te trekken waardoor ze zichzelf meer aanmatigen dan de taak die zij hebben: uitvoering voor de achterliggende bestuursorganen bij wie de bevoegdheden berusten en door
wie het beleid moet worden bepaald met democratische legitimatie naar de eigen volksvertegenwoordigers. Dat is een gevecht dat nu gaande is, en het is inherent aan het gekozen systeem denk ik.
Probleem is ook dat die regionale omgevingsdiensten nu eens wel en dan weer niet bevoegdheden
krijgen uit bijvoorbeeld de bouwhoek en de woningwet en dat soort dingen. De gedachte is: ‘we
hebben nu milieu daar neergelegd’, en die diensten worden dan automatisch ‘omgevingsdiensten’
genoemd, want dan gaan ze ook meer doen dan alleen milieu. Er ontstaat dan het beeld dat die club
bezig is met het hele gebied van de Omgevingswet. Dat is allerminst het geval, dus de situatie is bepaald gecompliceerd, en heel divers.
1.2

Hoe denkt U over bestuurlijke handhaving op het punt van
- Consequent optreden (rechtsgelijkheid)?
- Rechtvaardig optreden?
- Doortastend optreden?
- Rechtsbescherming?

Op het punt van consequent optreden: daar kun je twee dingen van zeggen. Als je het in het bestuursrecht organiseert, dan zit stelselmatigheid in de genen van iedereen die met die instrumenten
bezig is binnen de handhaving. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk allerlei mechanismen om de stelselmatigheid aan te moedigen of af te dwingen. Bijvoorbeeld door beleidsregels op te stellen, dan wel te
eisen dat er beleidsregels zijn, door te eisen dat er jaarlijks verslagen zijn voor wat je uitspookt met je
handhavingsbevoegdheden in de stad in dit geval. In de praktijk gebeurt dat ook.
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Dat bevordert het consequent optreden?
Transparantie moet er zijn, over wat je doet, wat je doelstellingen zijn voor het komende jaar, je prioritering, verslaglegging over hoe je de prioriteiten hebt bereikt, hoeveel sanctiebesluiten, enzovoort. Al die dingen, transparant zijn, zorgen ervoor dat die stelselmatigheid wordt bevorderd, omdat
je verantwoording moet afleggen. Naar mate dat verder weg zit van de democratische legitimering
werkt het minder goed.
In zijn algemeenheid zegt u dus: bestuurlijke handhaving doet het in principe goed op het punt van
consequentheid, omdat het in de genen zit van degenen die het uitoefenen?
Het bestuur zou het goed moeten doen, omdat het in de genen zit.
Het zou het goed moeten doen, maar het doet het niet altijd goed dus?
Nee, en dat kan ook niet: waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Maar als het verkeerd gaat,
heeft het bestuursrecht krachtige mogelijkheden tot correctie ingebouwd. Voorbeelden zijn democratische legitimatie, negatieve pers, en goed toegankelijke rechtsbescherming bij de onafhankelijke
bestuursrechter.
Op het punt van rechtvaardig optreden: dat is een hele moeilijke, de vraag is vanuit welk perspectief
dat wordt bezien. We gaan even uit van de min of meer objectieve gedachte van eerlijk optreden,
waarbij je gelijke gevallen gelijk behandelt, en de vraag of je niet teveel je oren laat hangen naar A of
naar B. Je zou kunnen zeggen dat ambtenaren die bij overheden werken van nature een gevoel moeten hebben van wat rechtvaardig is of niet. En je hebt natuurlijk procedures die jou gaan inscherpen
wanneer iets onrechtvaardig is. Een burger die of een bedrijf dat onrechtvaardig wordt behandeld zal
in de praktijk, zeker als het om wat grotere dingen gaat, het niet nalaten om dat jou onder de neus te
wrijven. Dat gebeurt natuurlijk ook door politieke mechanismen, raadsvragen, enzovoort. Dat is het
procedurele antwoord op hoe je daar mee om moet gaan. Ik denk dat je er niet aan ontkomt dat je in
de praktijk wel eens gevallen hebt van iemand die te veel rouwdouwt, die te weinig oog heeft voor
één van de principiële verplichtingen in het bestuur, namelijk de individualiseringsplicht. Dat je onvoldoende oog hebt voor met wie je te maken hebt. Dat is niet een opvatting van het bestuur die nu
breed gedragen wordt, integendeel. Als je gaat kijken wat de opvattingen van het bestuur nu zijn,
waar je graag wilt dat je overheidsorganisatie op is ingericht, los van het succes, dan is procedurele
rechtvaardigheid de doelstelling die in de organisatie wordt gepompt. Prettig contact met de overheid, eerlijk zijn, transparant, vanuit vertrouwen, enzovoort. Dat klinkt als leuzen, maar het zit echt
redelijk diep in de gedachten van politici. Wethouders en dergelijke zijn er op gebrand dat je dat ook
effectief uitstraalt.
Dat zit dus misschien nu al in de genen van diegenen die bestuursrechtelijk handhaven?
Ja.
Wat dat betreft zit het dus qua rechtvaardig optreden, uitzonderingen daar gelaten, over het algemeen ook wel goed?
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Ja.
Op het punt van doortastend optreden: daar ben ik een stuk sceptischer over. Ik merk in de praktijk
dat als je juridisch een beetje thuis bent in wie er zoal overtreder kunnen zijn naar de huidige regelgeving, dan biedt dat mogelijkheden om bijvoorbeeld sancties op te leggen met minder onderzoekslast. Laat ik een voorbeeld noemen: op basis van het huidige overtrederbegrip kun je in veel gevallen
entiteiten, rechtspersonen, natuurlijke personen die ergens in een register staan ingeschreven, aanschrijven. Je weet wie de eigenaar is van een pand, je weet wie de directeuren van een rechtspersoon zijn, je weet wat de rechtspersoon is, dat is allemaal gerelateerd aan registers. Je kunt betrekkelijk eenvoudig het merendeel van de aanschrijvingen in het kader van de handhaving richten op die
rechtspersonen en natuurlijke personen. Het gaat hier om een redelijk efficiënte manier van aanschrijven. Het veronderstelt ook een wettelijke regeling over registers, alsmede meld- en administratieverplichtingen die de informatiepositie van de overheid op dit punt sterk doet zijn. Soms is er de
neiging om per se te willen weten wie werkelijk de overtreder is in dat pand, bijvoorbeeld een pand
met allemaal appartementen of allemaal in en uit vliegende mensen in het kader van de huisvestingswet, bijvoorbeeld dubbel wonen, illegale bewoning, enzovoort. Dan kun je inderdaad gaan proberen om echt te achterhalen wie er nu zit en wie dat nu zijn. Dat levert een hele zware onderzoekslast op. Doortastend optreden kan bijvoorbeeld zijn dat je als beleid hanteert: ‘we schrijven gewoon
de eigenaars aan, want de eigenaars worden geacht verantwoordelijk te zijn voor wat er in hun pand
gebeurt’. Dat is een lijn die in zijn algemeenheid in de jurisprudentie vol wordt ondersteund, als ik
me niet vergis. Neem bijvoorbeeld de Opiumwet met betrekking tot drugspanden, het zit overal wel
in. Als je dat uitstraalt en effectief handhaaft, dan zorg je ervoor dat er een handhavend effect komt
van dit beleid. Dan gaan die eigenaars, die woningstichtingen enzovoort, wel tien keer oppassen dat
ze zelf goed controleren wat er in hun pand gebeurt.
Ze hebben dan een zorgplicht, en daar gaan ze dan aan voldoen, omdat ze weten dat ze daarop
kunnen worden aangesproken?
Ja, je maakt de kans groter dat ze de tent in orde zullen hebben. Dit is een voorbeeld, want door dit
soort zaken merk je dat er doortastender kan worden opgetreden dan feitelijk gebeurt. Een ander
voorbeeld: als je kijkt hoe lang de mogelijkheid al bestaat om de feitelijk leidinggever aan een overtreding aan te pakken en hoe weinig die nog wordt toegepast in het bestuursrecht, dan zie je dat
daar ook heel weinig doortastend wordt opgetreden. Bijvoorbeeld: een rechtspersoon staat op het
punt failliet te gaan. Als je dan niet als standaardbeleid hebt dat je zowel de rechtspersoon als overtreder aanschrijft als de feitelijk leidinggever, dan zorgt dat ervoor dat als je alleen de rechtspersoon
aanschrijft, omdat dat wat makkelijker is in verband met hun financiële positie, je in het geval van
faillissement nooit meer uitkomt bij de natuurlijke persoon die de feitelijk leidinggever was van die
rechtspersoon, omdat inmiddels de curator feitelijk leidinggever is geworden van de rechtspersoon.
De curator heeft geen geld, dus die kan de overtreding niet beëindigen. Als je standaard doorprikt,
loont dat, want je hebt best wel veel personen en rechtspersonen die achter een kerstboom van
rechtspersonen schuil gaan. Het strafrecht leert ons dat je daar met feitelijk leidinggeven helemaal
doorheen kunt prikken totdat je bij de natuurlijke persoon bent die er achter zit. Dat is relatief eenvoudig in de meeste gevallen, uitgezonderd katvangers of de beheer BV, waar het pensioen zit en
andere ingewikkelde constructies. Als je daar slim mee omgaat, dan kun je doortastender optreden.
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Mij valt op dat daar minder doortastend wordt opgetreden dan soms zou kunnen. Dat is de juridische
techniek.
Dan heb je ook nog de huiver van ambtenaar, manager of bestuurder. Het is altijd zo, op alle
niveaus, dat handhaven niet lekker is. Een vergunning verlenen of een subsidie verstrekken is veel
leuker. Dat speelt overal een rol, want doorpakken is nooit fijn. Je ziet dan dat grote spelers, zoals
bedrijven, die kunnen dan soms iets gemakkelijker daarin iets bewerkstelligen dan de gemiddelde
burger die zijn vuilniszak verkeerd heeft aangeboden. Het is veel gemakkelijker om dat allemaal bij
de burgers neer te leggen, dan bij een bedrijf waar een economisch belang zit of bij werknemers
daarvan die uit andere hoofde hele mooie dingen voor de gemeente doen. Dan merk je dat je daar
wat beter naar moet kijken als ambtenaar. Het ligt heel erg aan de bestuurder of je daar kunt doorpakken of niet. De jurist heeft de neiging om deze machtsverhoudingen en sociale, politieke en bestuurlijke realiteit te ontkennen, of erger nog: aan te nemen dat het mogelijk is deze realiteit weg te
regelen met juridisch instrumentarium. Juridisch instrumentarium is daarvoor nodig, maar de werking van de democratische legitimering en open verantwoording alsmede transparantie is ook een
belangrijke factor.
Op het punt van de rechtsbescherming: de gedachte in het strafrecht is, en die is volstrekt onjuist,
dat de rechtsbescherming en rechtswaarborgen in het bestuursrecht veel minder zijn dan in het
strafrecht. Voor de zekerheid: rechtsbescherming is het systeem van de rechter en rechtswaarborgen
zijn de juridische drempels bij bevoegdheidsuitoefeningen. In het strafprocesrecht zijn dat bijvoorbeeld de redelijke verdenking of een sterkere vorm van vermoeden, het criterium dat de verdenking
een feit moet betreffen waarop voorlopige hechtenis staat, dat zijn waarborgen. Ik vind die gedachte
die wel wordt gebezigd grote klets. Er worden appels met peren vergeleken bij dat verhaal. Als je het
misdrijvenstrafrecht vergelijkt met bestuursrechtelijke handhaving, dan ben je de twee grootste verschillen met elkaar aan het vergelijken. Bij een misdrijf gaat het om een groot iets met een groot
risico op een vrijheidsbenemende straf, een mogelijk gerechtelijk onderzoek voor zover dat nog bestaat, telefoontap, huiszoeking. Daar hoort een enorm feitendossier bij en de strafrechter kijkt daar
heel goed naar. Als je dat vergelijkt met boetes die in standaardgevallen wordt opgelegd, dan ben je
appels met peren aan het vergelijken. Sterker nog, mijn stelling is dat de rechtsbescherming in het
bestuursrecht in veel gevallen beter is dan die in het strafrecht. In het bestuursrecht zal je een systeem als de Wet Mulder of een strafbeschikking, dat er op in is gericht om zaken zoveel mogelijk bij
de rechter weg te houden, niet bedenken. Het wordt in het bestuursrecht terecht een volstrekt normale gedachte beschouwd dat tegen een besluit bezwaar en beroep op een onafhankelijke bestuursrechter kan worden ingesteld, met de mogelijkheid om een spoedvoorziening te vragen aan de voorzieningenrechter. De Wet Mulder botst met de rechtbeschermingsgedachte die zich al gedurende
lange tijd in het bestuursrecht heeft gevormd. Het idee van de strafbeschikking is dat de zaken niet
bij de strafrechter komen. Bij de Wet Mulder is het doel dat zoveel mogelijk zaken bij de rechter
wegblijven. Dat de sanctie al wordt betaald voordat je überhaupt in beroep gaat (de zog. zekerheidsstelling).
Maar bij de Wet Mulder is het toch wel een bestuursrechter?
De Wet Mulder is strafrecht. De Wet Mulder is een kopie van het Duitse ‘Ordnungswidrigkeitengesetz’; ook de strafbeschikking is een kopie van het Duitse ‘Ordnungswidrigkeitengesetz’ en die twee
zijn net even andere kopieën. De hoofdregel in het bestuursrecht is: je legt een boete of een sanctie
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op en daar kun je vrijelijk tegen op komen in bezwaar en in beroep. Je loopt niet het risico dat als je
daar tegen op komt, dat je er uiteindelijk slechter van af komt. Het strafrecht gaat er bij wijze van
spreken prat op dat de strafrechter altijd nog iets anders kan doen dan wat voorheen is opgelegd.
Dat is het systeem. Dat systeem is zo bedacht, niet zozeer om de strafrechter alle mogelijkheden te
geven om zijn sanctie te bepalen, maar vooral om het niet al te aantrekkelijk te maken om het op de
strafrechter te laten aankomen. Als het gaat om opsporing in vergelijking met toezicht, dan zijn de
toezichtbevoegdheden en de mogelijkheden die je hebt om in het civiele recht schadevergoeding te
krijgen voor iets dat mis is gegaan in het bestuursrecht veel beter dan in het strafrecht. Mijn stelling
is: A. Het strafrecht biedt zeker niet meer rechtsbescherming en rechtswaarborgen dan het bestuursrecht en B: op bepaalde punten biedt het bestuursrecht zelfs meer bescherming en waarborgen dan
het strafrecht.
De lijn moet zijn: de vraag over rechtsbescherming is met name gericht op beboeting, artikel 6 EVRM
is vol van toepassing, de Awb heeft heel netjes al die waarborgen ingebouwd in de regeling, voor
zover relevant als het gaat om de voorbereiding van het boetebesluit, dus onder andere de hoorplicht en het boetedossier, en voor zover nodig daarna als het gaat om het getuigenverhoor enzovoort. Dat is allemaal heel netjes geregeld in het bestuursrecht. Daar komt bij dat de rechtspraak laat
zien dat op alle terreinen de eisen van 6 EVRM verschrikkelijk serieus worden genomen in het bestuursrecht. Je ziet zelfs dat de bestuursrechter zich voor vragen gesteld ziet waar het strafrecht niet
aan toe komt. Je ziet bijvoorbeeld vragen over daderschap, met name bij rechtspersonen, veel vaker
terugkomen in bestuursrechtelijke jurisprudentie dan in de strafrechtelijke jurisprudentie. Jurisprudentie uit het strafrecht over hoe om te gaan met het zwijgrecht van rechtspersonen is, bijvoorbeeld,
op één hand te tellen, stelt niet zo heel erg veel voor en is veelal erg oud. In het bestuursrecht wemelt het daarentegen van jurisprudentie over wie wel en wie niet een beroep kan doen op dat recht.
Dat is een teken dat serieus wordt omgegaan met de rechtsbescherming binnen het bestuursrecht?
Ja, en de lijn kan dus niet zijn, en is er gelukkig officieel ook niet, dat je voor het strafrecht kiest omdat de rechtsbescherming in het bestuursrecht niet op orde is. Dat zou niet terecht zijn. Hooguit zou
je kunnen zeggen dat er één belangrijk verschil is. Niet zozeer in de rechtsbescherming, maar het
bestuursrecht heeft het systeem dat het bestuursorgaan eerst aan zet is en een besluit moet nemen,
of eerst een sanctie oplegt, voordat iemand naar de rechter kan stappen. Dan kun je hooguit spelen,
als wetgever, met het toekennen van schorsende werking aan bezwaar of beroep. Als je schorsende
werking toekent heb je per saldo bijna het zelfde resultaat als de schorsende werking in het strafrecht. Alleen de schorsende werking die moeten we eigenlijk per saldo niet willen.
1.3

Houdt het bestuur bij bestuurlijke handhaving adequaat (niet te veel, niet te weinig) rekening met belangen en klachten van betrokken burgers?

In zijn algemeenheid zit dat in de genen van wat je als bestuur doet. Zeker in de moderne manier van
overheid bedrijven, als ik het zo mag zeggen. Dat neemt niet weg dat er wel verschillen zijn in hoe ver
dat denken is per soort bestuursorgaan. Bestuursorganen worden sneller afgestraft, politiek of anderszins, als ze onvoldoende rekening houden met de belangen van hun burgers. Dus het denken aan
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de burger, daar doe je het voor als gemeente en als je daar onvoldoende rekening mee houdt krijg je
op je donder.
De achterliggende assumptie van deze vraag is dat je ook te veel rekening kunt houden met de
burgers. Gebeurt dat soms?
Je zou hooguit kunnen zeggen, maar dat is dan geen beleid, dat je best wel gevallen hebt waarin iemand heel veel rekening houdt met de problemen die een burger ergens mee heeft, en daardoor te
laat en te lankmoedig doorpakt waar het moet. Dat is in de handhaving altijd een hele lastige beslissing. Pak je door nu of geef je het nog een kans? Dat is één. Een tweede is dat je moet gaan handhaven, maar dan merk je dat men op het politieke niveau er nog even extra over wil nadenken. Dat
hoeft niet noodzakelijkerwijs die ene bestuurder te zijn die toevallig nog iets moet regelen met dat
bedrijf dat nu een sanctie opgelegd dreigt te krijgen. Dat kan soms ook heel breed zijn, bijvoorbeeld
dat je in een tijd van economische teruggang niet wilt dat je te hard op A, B, of C drukt. Het zijn dan
steeds een soort van politieke afwegingen of juist afwegingen van: ‘ga ik door of geef ik nog een
kans’, waarin dan wel eens te veel wordt geluisterd naar de belangen van de burger of het bedrijf.
1.4

Vindt U dat het bestuur reparatoire doelstellingen van handhaving adequaat behartigt (met
de last onder dwangsom/bestuursdwang)? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Wanneer er een overtreding wordt gezien, is de natuurlijke neiging dat je daar iets mee doet. Maar
het kan best zo zijn, dat er dan te gemakkelijk wordt gedacht: ‘we hebben gesproken met onderneming A en er zijn afspraken gemaakt en de doelstelling is om Y controles per jaar te doen, dus bedrijf
A hebben we gehad, nu naar de volgende’. Dus dat er zo nu en dan misschien te weinig mechanisme
is om te kijken hoe het nu zit met de naleving van die afspraak. Ik weet niet of dat een algemeen
beeld is, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik denk alleen dat die neiging zo hier en daar zal bestaan, met
name als de handhaving niet zo heel goed georganiseerd is. Is de handhaving goed georganiseerd,
dan zijn er concrete stappen en concrete controles waardoor die overtreding altijd wordt beëindigd.
Van nature hoort het zo te zijn, en vaak is het ook zo als het goed georganiseerd is, dat je een overtreding niet laat voortduren. Dat is de neiging, want dat kan niet gebeuren. Uiteraard heeft het te
maken met prioriteiten en de invulling daarvan.
In zijn algemeenheid worden de reparatoire doelstellingen door de bestuursorganen goed behartigd?
Ik denk het wel, ja.
1.5

Ziet u de punitieve handhaving via bestuurlijke boetes als een sterk punt van bestuurlijke
handhaving? Zo ja, waarom, zo nee, waarom niet?

Inmiddels zijn wij op een punt in de rechtsontwikkeling beland waar de bestuurlijke boete een sanctie is die tot het standaardpallet behoort van bestuursorganen. Het enige rechtsgebied waar dat nog
niet is onderkend is het omgevingsrecht. Als je kijkt naar de meer dan 130 wetten waar die bevoegdheid in zit, dan moet je tot de conclusie komen dat het een standaardsanctie is en behoort te zijn.
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Ziet u de bestuurlijke boete als een sterk punt van bestuurlijke handhaving?
Dat is een sterk punt ervan, maar niet zonder herstelsancties. Ik vind dat je als bestuursorgaan de
mogelijkheid moet hebben om te reageren op een overtreding vanuit het perspectief: die overtreding had dus niet mogen plaatsvinden. Dat is een ander perspectief dan: die overtreding heeft
plaatsgevonden en hoe gaan we daar een eind aan maken? Die twee perspectieven van respectievelijk straffen en herstellen hoort een bestuursorgaan beide te kunnen toepassen. Daar komt bij dat
moderne inzichten van handhaving nog steeds heel erg zijn beïnvloed door het Engels denken, zoals
‘regulation’, ‘law enforcement’, en van de oudere school: ‘Braithwaite’, en nu vooral het concept
‘Regulatory craft’ van Malcolm Sparrow, allemaal dat soort van ideeën. Dat betekent dat bestuursorganen een hele ‘range’ aan afdoeningsmodaliteiten moeten hebben, zowel juridische instrumenten
als varianten van methodes van gebruik, bijvoorbeeld de waarschuwing, de voorlichting, de last, de
boete, de toezegging, herstelsanctie. Dat hele pakket moet kunnen worden ingezet en dan is de theorie er achter dat je voor het instrument moet kunnen kiezen dat het meeste effect heeft op de situatie die je wilt aanpakken. Dus niet: ‘hoeveel sancties per jaar gaan we opleggen’, maar ‘hoe zorgen
we ervoor dat wat we doen een zo groot mogelijk nalevingseffect heeft’. Je ziet dat in de handhavingsstrategie van de ACM terug: daar kun je gewoon de ideeën van Malcolm Sparrow uit optekenen.
Dezelfde gedachten zie je bij andere regulators, zoals DNB en AFM. Zo zie je een aantal van de landelijke regulators voor dezelfde strategie kiezen. Ik heb het idee dat bij gemeenten dat nog niet in de
volle breedte van het beleid is doorgedrongen, maar wel in sectoren. Neem bijvoorbeeld kinderopvang, dat zit daar veel meer in dan het omgevingsrecht.
En binnen het hele palet van mogelijkheden dat het bestuur heeft om invloed uit te oefenen, vindt
u die bestuurlijke boete dus ook onmisbaar?
Ja.
1.6

Hoe denkt U over de toepassing van de bestuurlijke boete door het bestuur (adequaat, te
weinig, te vaak)?

Ik merk dat er zo nu en dan teveel huiver is om een boete op te leggen. Je ziet de neiging zo hier en
daar, geënt op de Rotterdamse school, Rogier met name, maar niet alleen. Ik herinner aan een boekbespreking van het proefschrift van Aletta Blomberg en de oratie van Lodewijk Rogier in RM Themis
2002 (p. 269-276). Rogier had destijds de opvatting geventileerd in zijn oratie: ‘een boete mag je pas
opleggen wanneer een herstelsanctie niet werkt’. Hij had een soort van prioritering in gedachten die
inhield: ‘pas boetes wanneer herstel niet werkt’. Eigenlijk een ultimum remedium. Dat vind ik niet de
juiste benadering bij boetes. Maar je merkt dat die neiging er een beetje is, bij de invulling van beleid
door ambtenaren. De wetgever gaat ervan uit dat je voor één en dezelfde overtreding zowel een
herstelsanctie als een bestraffende sanctie kunt opleggen. Het strafrecht staat er ook helemaal niet
van te kijken. Maatregelen, straffen en zelfs binnen de variant straffen nog verschillende elementen.
Je hoeft daar niet heel erg nobel over te doen, van: ‘in het strafrecht doen ze het, dus moeten wij dat
ook’, zo zit het niet. Eigenlijk denk ik dat de belangenafweging andersom zou moeten zijn. Bij een
overtreding hoor je in beginsel altijd een bestuurlijke boete op te leggen, tenzij je kunt volstaan met
bijvoorbeeld een waarschuwing. Dat is een afweging die je doet in de sfeer van de verwijtbaarheid,
de ernst van de gedraging, en de persoon van de betrokkene. Dat is meer dan alleen theorie. En ver329
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volgens ga je na op welke wijze de overtreding kan worden beëindigd of de gevolgen daarvan ongedaan kunnen worden gemaakt, en of daarvoor een herstelsanctie noodzakelijk is en zo ja, welke.
Waarom vindt u dat in beginsel eigenlijk altijd een boete zou moeten worden opgelegd?
Omdat de overtreding al heeft plaatsgevonden en je iemand moet inpeperen dat dat niet had mogen
gebeuren, moet je als het ware ‘afrekenen’ de situatie met de overtreder afrekenen. Denk niet dat
dit dan betekent dat je een handhavingsplicht ook bij bestuurlijke boetes moet aannemen, maar je
komt wel dicht in de buurt. Je ziet dat best veel sectoren als beleid hebben dat eerst een maatregel
of iets anders voor de boete komt. Die terughoudendheid zie ik wel en ik vind dat de verkeerde benadering.
Dus eigenlijk vindt u dat er in de regel te weinig gebruik wordt gemaakt van de bestuurlijke boete?
Ja, in veel gevallen.
1.7

Hoe denkt U over de proportionaliteit van bestuurlijke boetes (eventueel per rechtsgebied)?

Heel wisselend. Laat ik een voorbeeld noemen van een uitschieter volstrekt in de verkeerde richting.
Ik heb de wet al genoemd, namelijk de Wet arbeid vreemdelingen. Ander voorbeeld: sociale zekerheid. Dat is hetzelfde ministerie en dezelfde vanuit rechtstatelijk oogpunt wat mij betreft perverse
politiek-bestuurlijke neiging van dit moment. Als je een vergissing begaat in de sfeer van de sociale
zekerheid dan kun je bijna niet ontkomen aan een volstrekt disproportionele boete. Maar als jurist
weet je tegelijkertijd dat de wetgever zoveel kan willen, maar dat de rechter hierin niet mee zal gaan.
Inmiddels heeft zich een hecht juridisch systeem van rechtswaarborgen, rechtsbescherming, wetgeving en jurisprudentie gevormd, waar de wetgever geducht rekening mee moet houden die flink wil
doen. Het probleem is alleen dat de rechter eerst jurisprudentie zal willen gaan vormen. Dan zal hij
er waarschijnlijk niet meteen een streep doorheen willen halen. De rechter zal, en dat weten we
allemaal op basis van eerdere jurisprudentie en het zich inmiddels gevormde systeem, dat de rechter
wil dat er wordt voorgeschakeld en dat er maatwerk wordt betracht: een nulbenadeling, een waarschuwing, enzovoort. Dat zijn twee voorbeelden van volstrekt disproportionele boetes.
Aan de andere kant zie je, als het gaat om de boetemaxima bij bedrijfsmatige activiteiten, een
irrationeel verschil tussen de Wet financieel toezicht en mededingingsrecht. Men vindt een boete
van ongeveer 4 miljoen maximaal voor de zwaarste categorie in de bancaire en financiële wereld al
heel erg hoog, terwijl men van het boetemaximum dat het veelvoudige daarvan bedraagt in het mededingingsrecht bij wijze van spreken niet meer met de ogen knippert. Wat mij betreft gaat het daar
om dezelfde soort hoogtes in boetes die je zou moeten kiezen.
Dan kijken we vervolgens waar gemeentes mee te maken hebben als het om bedrijfsmatige
activiteiten gaat. Je wilt de hoogte van de boete toch een beetje kiezen in relatie tot het gewin dat bij
een overtreding zou kunnen worden behaald. Als een bedrijf niet met de ogen hoeft te knipperen en
denkt: ‘nu ja de boete is een soort belasting of leges voor die overtreding waar ik drie miljoen mee
verdien, en dan betaal ik graag die 600 euro’, dan staat het maximum niet in verhouding. Als we kijken naar de Gemeentewet, dan staat daar een boetebevoegdheid in die niet goed werkbaar is. De
daar opgenomen boeteregeling wijkt enorm af van hoe een boeteregeling er normaal gesproken
eigenlijk uit behoort te zien. Daarom heeft ook geen gemeente er voor gekozen. Daar komt ook nog
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bij dat het boetemaximum dat daar in staat, en dat geldt zowel voor de strafbare feiten als voor de
beboetbare feiten die bij verordening kunnen worden gecreëerd, op geen enkele manier aansluit bij
de zeer veel voorkomende overtredingen in relatie tot bedrijfsmatige activiteiten waar je als gemeente op handhaaft. Dat is niet genoeg en daar kun je niets mee. Je ziet nu ook dat in de medebewindswetten, waar een boetebevoegdheid staat die door gemeentelijke bestuursorganen in toenemende mate wordt toegepast, dat die boetemaxima altijd hoger zijn. Opvallend is hier dat de tarieven van de strafbeschikking hier wel aanzienlijk zijn verhoogd, maar dat de tarieven die worden
voorgeschreven voor de boeteoplegging voor dezelfde feiten niet zijn aangepast sinds de inwerkingtreding van deze wetgeving.
Er zit een heel sterk wisselend beeld in welk maximum er wordt gekozen. Ik ben heel blij met het
initiatief en het beleid dat inmiddels, mede als gevolg van Gronings onderzoek, ‘Referentiekader
geldboetes’, is ingezet. In de aanwijzingen van de regelgeving staat het nu inmiddels. Ik heb er al in
1994 voor gepleit in het boek: ‘Van boeteatelier tot boetefabriek’, en in mijn NJV preadvies, om de
hoogte van de bestuurlijke boete altijd af te stemmen op de geldboetecategorieën uit het strafrecht.
Mijn voorstel was om de Awb aan te vullen met een van overeenkomstige toepassing verklaring van
de geldboetecategorieën, en dan aan de geldboetecategorieën een omzet gerelateerd maximum toe
te voegen. Dat laatste is nu bijna wet. Er komt een zevende boetecategorie, er zijn er nu zes, en die
zal inhouden: ‘indien dat niet genoeg is, dan is het tien procent van de omzet’. Dat komt in artikel 23,
zevende lid, van het Wetboek van Strafrecht te staan. En ik vind eigenlijk dat bij bedrijfsmatige activiteiten dat maximum standaard voor de zwaardere overtredingen beschikbaar moet zijn, maar altijd
op dezelfde manier. Wat onvoldoende gebeurt, en dat is in het strafrecht niet anders, is dat er wordt
gekeken naar vergelijkbare overtredingen en dat dat ongeveer hetzelfde maximum heeft. Dat gebeurt nog onvoldoende, maar dat is ook heel moeilijk af te dwingen.
Dat zou je natuurlijk ook kunnen zien als een aspect van proportionaliteit, maar u hebt een aantal
punten genoemd, in een aantal gevallen ligt het te laag, en in een aantal gevallen ligt het te hoog.
Heeft u een verklaring voor die disproportionele boetes?
Politieke druk. De Wet arbeid vreemdelingen heeft disproportionele boetes omdat het heel erg ‘sexy’
is om illegale vreemdelingen te weren en er voor te zorgen dat ze hier geen geld kunnen verdienen.
Daarom pakken ze de werkgevers aan die dat faciliteren. Het is dus heel erg ‘in’ om daar flink stoer
over te doen. Het is volstrekt disproportioneel, ook vanuit systematisch oogpunt, dat je daar zulke
hoge boetes oplegt, terwijl je daar in andere situaties niet eens aan denkt. Systematisch loopt het
spaak door politieke afwegingen. Daar kun je tegen zijn en daar moet je in dit geval vanuit rechtsstatelijk oogpunt ook tegen zijn, maar wij gaan er niet over. Het is een politieke afweging en de rechter
moet er uiteindelijk mee gaan werken. Gelukkig is er het hiervoor genoemde juridische systeem van
gevormde jurisprudentie, literatuur en wetgevingspraktijk dat stevig kan corrigeren en dat ook doet.
Dat is in het strafrecht volgens mij niet anders dan in het bestuursrecht.
En dat is heel moeilijk, omdat het pas na veel omwegen te omzeilen is?
Ja. De wetgever probeert zo nu en dan de rechter klem te zetten en om politiek-bestuurlijke redenen
te ringeloren. Dat wordt volgens mij ook wel in het strafrecht beproefd. Dan wordt het opgenomen
in een wet of een algemeen verbindend voorschrift, en dan kan die rechter er in principe niet aankomen; althans dat is de gedachte van de politiek. En het is soms het beleid van de wetgever. Het is
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dan aan de rechter om te zeggen: ‘daar heb ik nu even lak aan omdat ik toevallig art. 6 EVRM mag
gebruiken’. Dat is het spel. Inmiddels is dat ook redelijk voorspelbaar geworden door het stevige
systeem van rechtsbescherming en rechtswaarborgen dat zich in het bestuursrecht rond het bestuurlijke boetesysteem heeft gevormd. Probleem is wel dat je merkt dat bestuursorganen die gaan beginnen met een boetebevoegdheid onvoldoende de neiging hebben om te gaan kijken naar ervaringen bij andere bestuursorganen die al langere tijd boetes opleggen en waar al een heel verfijnd stelsel bestaat waarin is neergelegd op welke manier je met welke omstandigheden rekening dient te
houden: verminderde verwijtbaarheid, financieel nadeel, recidive. Je ziet dat bestuursorganen, ook
bij de rechter,teveel wegkomen met het verhaal: ‘ja, we moeten nog even kijken hoe het allemaal
werkt en we moeten een beetje afwegen’. De rechter heeft onvoldoende de neiging om te zeggen
tegen het bestuursorgaan: ‘dat weten we nu wel, en doe er wat mee’. Dat komt eigenlijk omdat met
name de Raad van State de neiging heeft om te zeggen: ‘wij zijn niet aan zet, want het systeem is dat
het bestuursorgaan moet begrijpen dat die verfijning nodig is, en wij reageren op de manier waarop
een bestuursorgaan dat dan doet’. De rechter is onvoldoende geneigd, vanuit die benadering, om te
zeggen: ‘Jongens, als je nu naar al die jurisprudentie kijkt over boetetoemeting, daar kun je al meteen een beleidsregel mee maken’. Het enige waar je mee moet oefenen is de afweging tussen zware
overtreding of niet, maar daar moet je toch al over nadenken.

STRAFRECHTELIJKE HANDHAVING
2.

Hoe denkt U in zijn algemeenheid over strafrechtelijke handhaving van ordeningswetgeving?

a.

Wat zijn volgens U de sterke punten van strafrechtelijke handhaving?

Het voordeel is dat je een aantal sancties hebt die geschikt zijn voor de rouwdouwers, qua overtreders. Daarnaast heb je bevoegdheden die verder gaan dan het bestuursorgaan geacht wordt te kunnen gaan.
Daarmee doelt u op strafprocessuele bevoegdheden?
Exact, bijvoorbeeld de voorlopige hechtenis, de vrijheidsbeneming in zijn algemeenheid, die hoort in
het strafrecht thuis en daar is consensus over. Daar horen de vrijheidsbenemende dwangmiddelen
bij en een aantal dwangmiddelen die grote inbreuk maken op grondrechten zoals de telecommunicatietap. Aan de hand daarvan kun je een indeling maken: als je dat soort dwangmiddelen nodig vindt,
dan moet je de overtreding waarnaar je dat onderzoek wilt gaan laten doen, (mede) in het strafrecht
vormgeven. Ik denk dat je ook kunt vaststellen dat een strafrechtelijke vervolging in zijn algemeenheid voor bedrijven een stuk vervelender is dan een bestuursrechtelijke sanctie. Dat verschil zou je
kunnen ondervangen door publicatie en ‘naming and shaming’. Dit instrument is als het ware inmiddels normaler geworden.
U zegt, het is over het algemeen vervelender voor bedrijven, maar dat ziet u dus eigenlijk als een
voordeel van strafrechtelijke handhaving?
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Ja, zeker, mits het goed wordt toegepast. Onder omstandigheden is het ook een voordeel dat het
Openbaar Ministerie wat verder van de politiek staat. Natuurlijk ondergeschikt aan de minister van
Veiligheid en Justitie op een bepaalde manier, maar toch wat verder van veel andere bestuursorganen. Dat kan soms een voordeel zijn, maar ook met mate.
b.

Wat zijn volgens U de zwakke punten van strafrechtelijke handhaving?

In de realiteit van het strafrecht is handhaving van de ordeningswetgeving altijd een groot probleem.
Ik ben rechter-plaatsvervanger geweest in een economische strafkamer. Die heeft altijd een klein
bestaan geleid: je moest een economische strafkamer inrichten, maar in de praktijk werden er toch
andere zaken bij die kamer gevoegd omdat je anders onvoldoende omvang in zaken hebt. Ik denk dat
het voor het Openbaar Ministerie heel lastig en bewerkelijk is om echt serieus bezig te zijn met ordening. Met name omdat de diversiteit en techniciteit regelmatig heel groot is, en het heel moeilijk is
om dat binnen de geringe omvang van het Openbaar Ministerie op het vereiste kwaliteitsniveau te
behappen. Dat is dus altijd heel problematisch en dat komt ook omdat ze op afstand staan. Zij zijn
niet bezig in diezelfde regelgeving om voortdurend na te denken over: vergunning ja of nee, wat zijn
de regeltjes, wat is de jurisprudentie. Al die juridische kennis kunnen ze gewoon niet bijhouden. Dat
maakt het dus problematisch om te organiseren. Ik noemde zo straks al het voorbeeld van de milieupolitie: dan ben je eigenlijk op twee terreinen kennis aan het organiseren. Je moet je afvragen of dat
efficiënt is. En als dat niet zo is, waarom wil je het dan toch? Dat is bij het Openbaar Ministerie tot op
zekere hoogte ook zo. De vraag is hoe je ervoor zorgt dat je het goed kunt doen als Openbaar Ministerie en dat je goed weet hoe het inhoudelijk allemaal in elkaar steekt. In zijn algemeenheid is dat
problematisch. Je hebt ook een grote doorloopsnelheid nodig en genoeg zaken van hetzelfde soort
van wetgeving om dat goed te kunnen doen. Dat is lastig te organiseren. Misschien zijn er alternatieven denkbaar die we in Nederland niet hebben ingevoerd, behalve in fiscale strafzaken. Bij wijze van
spreken kun je min of meer het Duitse systeem hanteren dat je als bestuursorgaan een vervolging
zou kunnen starten. Dat je als het ware niet alleen de strafbeschikking, maar ook een vervolgingsbeslissing neerlegt bij het bestuursorgaan. Dat tast natuurlijk de gedachte aan: ‘het Openbaar Ministerie is één en ondeelbaar’. Dat is een hele lastige afweging. De vraag is of we genoeg zaken gaan krijgen om de kennis op peil te houden, en of we genoeg expertise hebben en of we dat kunnen organiseren. Deze benadering zou neerkomen op een zeer principiële wijziging, en volgens mij moeten we
daartoe niet overgaan omdat dat het handhavingssysteem nog ingewikkelder zou maken.

AANDACHTSPUNTEN
2.1

Ziet U de relatief onafhankelijke positie van het Openbaar Ministerie als een sterk punt van
strafrechtelijke handhaving?

Ja, mits met mate. Dat hangt samen met de vraag of ze het kunnen organiseren met de juiste kwaliteit. Ik denk dat het er per saldo op neer komt dat de wetgever slim algemene delictsomschrijvingen
moet maken, zoals bijvoorbeeld artikel 173a Sr, als het gaat om milieustrafrecht. Je hebt ook iets
vergelijkbaars in de sfeer van sociale zekerheid, een bepaling die ook heel vaak wordt toegepast,
ergens in de buurt van valsheid in geschrifte. Voor de inlichtingenplicht in de sociale zekerheid, daar
is nu een algemene delictsomschrijving voor. Ik geloof dat dat ook ideeën zijn van bijvoorbeeld Ar333
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thur Hartmann: als je als wetgever er voor zorgt dat je een paar redelijk algemene delictsomschrijvingen hebt, dan kun je het Openbaar Ministerie in staat stellen om op die algemene delictsomschrijvingen de grotere economische feiten aan te pakken. Dan is er het stellige voordeel dat het Openbaar Ministerie wat verder af staat. Dat geldt niet voor meer beleid gerelateerde activiteiten, daar
zou het wel eens kunnen zijn dat het Openbaar Ministerie meer een hinderpaal is dan een samenwerkingspartner. Ik ben er ook van overtuigd dat er samenwerking moet zijn tussen de twee groepen
bestuursorganen, het justitiële kanaal en het administratieve kanaal. Die samenwerking moet gebeuren vanuit beide kanten, met een volledig pakket aan bevoegdheden. Dan krijg je pas de ‘win-win’situatie: ik kan dit, en dan kan jij dat. Dat is de samenwerking op basis van min of meer gelijkwaardigheid. Het Openbaar Ministerie heeft nu iets teveel de neiging om te gaan voorschrijven aan de
bestuursorganen hoe zij moeten handhaven, want zij weten hoe dat moet en dat doen de bestuursorganen dan helemaal niet goed. Die cultuur zit een beetje ingebakken in het strafrechtelijke denken
en het denken van het Openbaar Ministerie. Dat zie je aan de pogingen die nu zijn ondernomen om
de landelijke leidraad omgevingsrecht te maken. Er was een leidraad over handhaving in het milieurecht. Vroeger was dat iets met kernbepalingen, en daar zie je dat het Openbaar Ministerie een poging heeft ondernomen om aan bestuursorganen te gaan voorschrijven hoe zij hun stappen moeten
inrichten voorafgaand aan het inzenden van een proces-verbaal waar zij iets mee moeten in de sfeer
van vervolging. Onder het mom van: ‘wij gaan voor jullie niets doen, als jullie het zelf niet voor elkaar
hebben’. Dan zie je dat een bestuursorgaan een afweging moet gaan maken hoe laakbaar een bepaalde overtreding is bij een herstelsanctie, wat systematisch onjuist is. Je ziet dat die hele leidraad is
ingevlogen vanuit het idee van een strafrechtjurist die gaat kijken naar handhaving door bestuur. Dat
gaat niet goed.
En hoe houdt dit verband met de relatief onafhankelijke positie van het Openbaar Ministerie?
Als ze zich dus onafhankelijk opstellen, dan loop je het gevaar dat je onvoldoende gevoel hebt voor
de handhaving door je handhavingspartner. Ze ordenen het zo dat zij die processen-verbaal eenvoudig kunnen afdoen, oneerbiedig gezegd, en de samenwerkingspartners moeten hun werkzaamheden
alsmede modus operandi aan hen aanpassen, en niet andersom.
2.2

Ziet U het als een zwak punt van het strafrecht dat de hoogte van opgelegde boetes niet
rechtstreeks te beïnvloeden is door andere bestuursorganen dan het Openbaar Ministerie?

Dat vind ik geen zwakte. Dat is gewoon een systeemeigen element van het strafrecht. Wat wel zo is,
is dat het strafrecht jarenlang volstrekt onvoldoende tred heeft gehouden met zijn maxima en ook
met de keuze voor straffen in verhouding tot de economische ontwikkelingen. Het strafrecht heeft
daarvoor onvoldoende oog gehad. Misschien dat het verandert, dat weet ik niet. Bijvoorbeeld die
boetecategorie van die tien procent is een omslag. Je ziet dat bij de bestuursorganen de maxima veel
hoger zijn, omdat men daar veel gemakkelijker heeft kunnen inspelen op de vraag wat het economische gewin is en afstemming van de boete daarop.
Gaat dat over de maxima, of gaat dat over de straf die in de praktijk wordt gevorderd of opgelegd?
Over beide.
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2.3

Hoe denkt U over strafrechtelijke handhaving op het punt van
- Consequent optreden (rechtsgelijkheid)?
- Rechtvaardig optreden?
- Doortastend optreden?
- Rechtsbescherming?

Op het punt van consequent optreden: ik denk dat bij veel strafrechtjuristen de onjuiste opvatting
van Cleiren in haar proefschrift over beginselen van behoorlijk bestuur in het strafprocesrecht nog
steeds leeft. Dat is dat het sterke punt van strafrechtelijke handhaving het onvoorspelbare karakter is
van de vraag of je wel of niet wordt vervolgd. De grilligheid zou juist een sterk punt zijn. Een bestuursrechtjurist krijgt daar hele koude rillingen van, want dat is zuiver willekeur. Dus de stelling bij
heel veel strafrechtspecialisten was vanouds dat juist het niet-stelselmatige een sterk punt is van
vervolgingsstrategie.
Dat zit al in het vervolgingsbeleid, dat je bij wijze van spreken zelf kunt kiezen, via het opportuniteitsbeginsel, wie je al dan niet vervolgt, en dat het generaal preventieve effect wordt bereikt
omdat je altijd vervolgd zou kunnen worden?
Ja, dat is een beetje de gedachte. Als je bestuursrechtelijk kijkt naar de bevoegdheid van het Openbaar Ministerie om al dan niet te vervolgen, dan zou het zo moeten zijn dat je daar stelselmatig in
handelt. Je moet duidelijk maken aan de buitenwereld waarom je de één wel en de ander niet vervolgt. Dat gebeurt nu in toenemende mate met al die richtlijnen. Soms heten ze ook netjes beleidsregels, want dat zijn het, van het college van PG’s. Je ziet ook dat het Openbaar Ministerie de natuurlijk neiging heeft om die stelselmatigheid juist weg te redeneren, bijvoorbeeld vanuit de redenering:
‘Elke strafzaak is anders en geen één verdachte is dezelfde. Dat u zich er op beroept dat meneer Pietersen niet wordt vervolgd en ik arme broeder Jansen wel, sorry, uw zaak is altijd per definitie anders
dan die van een ander. Elke zaak bekijken we op zijn individuele merites’. Dat is het strafrechtelijke
denken, en dat is de lijn volgens welke het belang van stelselmatigheid wordt weggeredeneerd.
Speelt de procedure van artikel 12 Wetboek van Strafvordering hier nog een rol?
De drempel is daar natuurlijk heel hoog. En wat ook nog een punt is, in het strafprocesrecht heb je
niet de werking van het gelijkheidsbeginsel zoals in het bestuursrecht. Natuurlijk heb je in het bestuursrecht ook het uitgangspunt: ‘gelijke gevallen moet je gelijk behandelen in de mate waarin ze
gelijk zijn, en ongelijk in de mate waarin ze ongelijk zijn’. Ook bij beboeting zou dan het oordeel moeten zijn dat niet één geval hetzelfde is. Tegelijkertijd zit er een procedurele kant aan, die in het strafprocesrecht veelal ontbreekt. Als het verweer luidt, met feiten onderbouwd: ‘dat geval daar zit zo en
zo in elkaar en mijn geval is daarmee vergelijkbaar, want mijn geval zit zo en zo in elkaar’, dan ontstaat de verplichting voor het bestuursorgaan om uit te leggen, om te motiveren waarom dit geval
anders is dan de andere. Die motiveringsplicht is in het strafprocesrecht, naar mijn weten, nagenoeg
afwezig. In het strafprocesrecht zit de neiging, nog steeds, om de stelselmatigheid weg te redeneren.
In deze context gaat het om het vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie, maar je zou natuurlijk diezelfde vraag ook kunnen stellen over de strafrechter zelf, over het consequent optreden
in veroordelingen en de mate van bestraffing?
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Hoe het bij de strafrechter zelf zit, kan ik niet goed overzien. Ik weet wel dat ze bezig zijn met de
oriëntatiepunten. Die zijn het hardst wanneer de feiten het meest strak zijn. Zoals bijvoorbeeld bij de
bolletjesslikkers en bij bepaalde diefstallen. Bij de wat grotere dingen is het natuurlijk veel vager en
moeilijker. Ik weet dat men moeite doet om hetzelfde team een aantal jaren of maanden in een kamer te laten functioneren en door allerlei mechanismen ervoor te zorgen dat men met elkaar spreekt
over de casuïstiek. Ik durf alleen niet te zeggen of dat tot een concreet resultaat leidt. Ik heb het zicht
op die praktijk verloren.
Op het punt van rechtvaardig optreden: ik kan daar geen uitspraken over doen. Dat weet ik niet. In
zijn algemeenheid denk ik dat wij een heel groot vertrouwen hebben en mogen hebben in de strafrechter. Ik denk dat in de praktijk de strafrechter veel meer oog heeft voor de individuele omstandigheden van de verdachte bij zijn strafoplegging, dan men in veel sectoren in het bestuursrecht lijkt
te doen. Bestuursrecht heeft, met name bij de beboeting, de neiging om aan tarieven vast te houden.
Dat zie je ook in de jurisprudentie. Er is een neiging om de stelselmatigheid en gelijkheid wat strakker
in te richten. De strafrechter gaat toch meer kijken naar de individuele omstandigheden. De laatste
vraag op de zitting is niet voor niets: ‘Hoe gaat het met u?’. Daarna wordt er nagegaan of dit de juiste
straf is. Dan hebben de meeste strafrechters de neiging dat tarievenlijstje met oriëntatiepunten X, Y
& Z los te laten, omdat hij gelet op de meneer of mevrouw die voor hem zit, een bepaalde andere
sanctie toch een passende sanctie vindt. Dat is winst, dat is goed en moet zo blijven. Ik moet nog
opmerken dat het hier geschetste beeld van de praktijk van de strafrechtspraak vooral geldt voor de
zwaardere zaken met meer maatwerk. Dat maatwerk zie je in het bestuursrecht evenzeer.
Op het punt van doortastend optreden: als je naar de omloopsnelheid kijkt van veel strafzaken valt
dat reuze tegen. Met name in de ordeningsfeiten. Het is moeilijk om daar in zijn algemeenheid iets
over te zeggen. Ik heb de indruk, maar misschien is dat een verkeerde, dat de inspanningen van snel
berechten zijn gericht op overlastzaken, zoals mishandeling. Ik heb niet de indruk dat dat bij ordeningsfeiten zo is, en ik heb wel de indruk dat het bij ordeningsfeiten lang duurt allemaal. Dat daar
dan geen schorsende werking is, vind ik bepaald geen winstpunt in die sector.
Als je het vergelijkt met bestuursrechtelijke handhaving in die context, dan zou je kunnen zeggen
dat bestuursrechtelijke handhaving doortastender is dan het strafrecht?
Ja, dat lijkt mij wel.
Op het punt van de rechtsbescherming: dan moet je onderscheid gaan maken in de soort van afdoening. Als het gaat over de zwaardere misdrijven die worden vervolgd voor de meervoudige strafkamer, dat is een grote uitzondering. Dan heb je het over de ‘full dress procedure’. Grote waarborgen
in de zin van de dossiervorming, de dagvaarding, de tijd die je hebt om te reageren op je dagvaarding, je voor te bereiden op de verdediging en de zitting zelf. Dat zijn dan op zichzelf allemaal aardige
waarborgen, en dan heb je ook nog drie rechters. Maar het grootste gedeelte van de zaken wordt
natuurlijk niet afgedaan door drie rechters. De unus is natuurlijk de hoofdregel: als het tot een zitting
komt, dan is het de unus. Dan denk ik dat het in ordeningszaken in je handen knijpen is dat daar een
rechter zit die echt verstand heeft van de materie. Ik denk dat de rechterlijke macht daar ook best
moeite mee heeft om daar de juiste persoon voor te vinden, al zijn er hele goede bij. Maar als het
gaat over de niet-rechtspraak, dus bijvoorbeeld over de strafbeschikking, dan zijn de waarborgen
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bepaald minder dan in het bestuursrecht. Dan word je veel sneller in de situatie gedwongen: ‘laat ik
mij maar schikken in deze strafbeschikking, laat ik maar betalen, want ik wil niet naar de zitting’. Dan
voel je je niet vrij om het aan te vechten. In theorie heb je de mogelijkheid van verzet en de verwachting dat het leidt tot dagvaarding door de officier van justitie. Dat is natuurlijk een hele rare rechtsfiguur, dat je vraagt om een dagvaarding. Dat wil niemand, alleen de principiële gevechtsvoerders. De
drempel is dus heel groot om je te verzetten tegen iets waar je het niet mee eens bent. Dat vind ik
dus qua rechtsbescherming, de mogelijkheid om bij een rechter te klagen, beduidend minder dan in
het bestuursrecht.
Dat verhaal staat dus haaks op de mensen die juist voorstander zijn van de strafbeschikking, die
zeggen: ‘als je wilt, heb je alle waarborgen die je je maar kan wensen en kan je het traditionele
strafprocesrecht ondergaan’, maar u zegt dat dat eigenlijk volstrekte theorie is?
Ja, de bedoeling is juist niet dat mensen naar de rechter gaan en dat is ingebakken in het systeem.
Alles is er op gericht om dat te voorkomen. Mocht iemand wel in verzet gaan en de officier van justitie vragen om een dagvaarding, dan zal die officier van justitie in beginsel een hogere eis neerleggen
dan bij de strafbeschikking. Overigens geloof ik wel dat het beleid is, dat als het een gerechtvaardigd
verzet is, dat de rechter dan zoiets niet volgt. Maar het systeem is er op gericht om de overtreder bij
de rechter weg te houden.
Dus als ik u mag samenvatten, dan zegt u: ‘het beeld dat door sommige strafrechtjuristen wordt
geschetst dat is eigenlijk gebaseerd op een procedure die in de praktijk helemaal niet zoveel voorkomt, de ‘full dress procedure’, maar in wat eigenlijk het leeuwendeel van het strafrechtelijk optreden uitmaakt, daar is de rechtsbescherming juist veel minder goed geregeld dan in het bestuursrecht.
Ja, ik ken de cijfers niet, maar ik vermoed dat de ordeningswetgeving vooral niet op zitting komt. En
dan is er nog iets, er is zojuist een artikel verschenen van Jaap Roording in de bundel Kringgedachten
die is aangeboden aan Corstens bij zijn afscheid als president en raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden535. Zijn promotor, Geert Corstens, heeft samen met Walter Limborg een artikel geschreven in het liber amicorum van Balkema, dat gaat over: ‘tot hier en niet verder: al die beboeting buiten de rechter om, het is een schande’. Jaap Roording schrijft daarover dat hij daar niets van begrijpt.
Ik ben het helemaal met hem eens. Begrijp ik het goed, dan is ook Buruma het met hem eens (in een
inleiding bij het afscheidssymposium bij de Hoge Raad). Eén van de dingen die Roording schrijft in dat
onlangs gepubliceerde artikel, is dat er kritiek is op het bestraffende sanctiesysteem waarin het strafrecht naast het bestuursrecht staat en dus beboeting naast strafrecht. Eén van de redenen dat dit
onderzoek nu over de Omgevingswet plaatsvindt, is die lijn. De Nationale Ombudsman heeft een
advies uitgebracht over de vraag of dat vervelend is voor de burger. Zijn antwoord is dat dat niet zo
is. Wat Roording schrijft, en daar ben ik het helemaal mee eens, is dat doordat er een strafbeschikking is gecreëerd naast de bestuurlijke boete het systeem overbodig ingewikkeld is geworden. Die
twee horen niet naast elkaar. Het is of het één of het ander, en dat betekent per saldo het einde van
de strafbeschikking. Want de boete is er en die gaat niet weg, en de strafbeschikking wordt niet goed
uitgerold. Dus ik denk dat de conclusie uiteindelijk zal zijn dat de strafbeschikking een mislukt project
535

Jaap Roording, Het succes van het bestuurlijk sanctierecht en het ongenoegen van de strafrechtjurist, in: Jansen,
Oswald, Hofstee, E.J. & Smit, A.M.G., Kringgedachten. Deventer: Kluwer 2014, p. 71-81.
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is, zeker buiten het regulier commune strafrecht. Dat betekent dat je een goede keuze moet maken.
In mijn NJV-preadvies heb ik geschreven over de drie proceslijnen die Knigge heeft onderscheiden.
Eén daarvan was de transactieachtige dingen en ik heb geschreven: ‘wij vinden het Openbaar Ministerie rijp om sancties op te leggen. We vinden bestuursorganen rijp om bestraffende sancties op te
laten leggen. Wat is er op tegen om de officier van justitie de bevoegdheid te geven om herstelsancties op te laten leggen, die in het algemeen bestuursrecht zijn geregeld en om een bestuurlijke boete
op te leggen, en dan rechtsbescherming van de strafrechter’. Dan heb je het systeem helemaal dicht.
En dat komt dan in de plaats van de strafbeschikking?
Ja, alleen mis je wel het voordeel dat in de praktijk wordt nagestreefd, namelijk het weghouden van
de overtreder bij de rechter. Ik ben overigens heel kritisch over deze benadering, en dat zal duidelijk
zijn.
Waarom is dat zo?
In het bestuursrecht is het bieden van rechtsbescherming eenvoudigweg regel.
Maar bij de aloude transactiebevoegdheid, daar is de achterliggende gedachte ook dat je niet bij
de rechter komt. Kan dat als voorbeeld dienen?
Ja, maar bij de strafbeschikking is die gedachte nog veel verder doorgevoerd. Bij de transactie is er
sprake van een aanbod, zodat je niet zult worden vervolgd. Dat kon je vrijelijk aangaan of niet, dat
was de theorie. Die is bij de strafbeschikking afwezig.
En wat is er eigenlijk erger aan de strafbeschikking dan aan een transactie?
Het verschil is vooral dat de strafbeschikking vorm is gegeven vanuit een advies over de executabele
transactie. De transactie was niet meteen executabel. De strafbeschikking is nu zo ingericht dat als je
niet binnen twee weken in verzet gaat, dan is hij executabel. Dan kom je ook niet meer bij de rechter
terecht.
Het is een efficiënter, en voor de burger onvriendelijker systeem?
Dit systeem is niet voor de burger geschreven, maar voor het justitiële systeem.
2.4

Vindt U dat het strafrecht een reparatoire taak heeft op het terrein van de ordeningswetgeving, en (zo ja) deze adequaat behartigt? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Daarvoor moet je in de Wet op de economische delicten kijken, want dat is eigenlijk de enige wet
waar reparatoire maatregelen zijn opgenomen, zoals de voorlopige maatregel bijvoorbeeld. Ik denk
dat het bestuursrecht dat veel beter kan.
Maar denkt u dat het strafrecht wel die taak heeft?
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In het milieurecht was het traditioneel zo dat die voorlopige maatregel, de modaliteit van het Openbaar Ministerie, en de bestuursrechtelijke handhaving aan elkaar geklonken waren, doordat als er
een brief uitging met de inhoud: ‘wij gaan u een last onder dwangsom opleggen’, dan stond daar een
mededeling bij dat het Openbaar Ministerie hiervan is verwittigd, zodat het Openbaar Ministerie kan
overwegen om daar een voorlopige maatregel tegenaan te zetten. Ik geloof dat het aanvankelijk zo
was dat de officier van justitie een voorlopige maatregel oplegde, maar door capaciteitsgebrek is dat
verzwakt tot de mededeling dat de officier van justitie dat zou kunnen doen. Ik weet niet wat de
stand van zaken nu is. Ik kan me voorstellen dat in de samenwerking van de twee groepen bestuursorganen, dus justitiële bestuursorganen, het Openbaar Ministerie, en de andere overheidsbestuursorganen, zij allebei een volledig pakket van bevoegdheden hebben, en dan ga je zoeken om te kijken
hoe je elkaar kunt faciliteren. Dat kan alleen maar vanuit een soort zelfvertrouwen gebeuren dat je
allebei een taak hebt die je serieus neemt, met bevoegdheden die je inzet waar je open over bent
naar elkaar, en daar afspraken over maakt. Dan kan het zo zijn dat het strafrecht een aantal bevoegdheden heeft die aanvullend kunnen zijn of versterkend kunnen zijn ten opzichte van de bestuursrechtelijke handhaving.
Maar in zijn algemeenheid zegt u dat het strafrecht niet echt goed geschikt is om een reparatoire
doelstelling te behartigen?
Nee, tenzij het gaat over geestelijke vermogens, bijvoorbeeld de TBS, hoewel daar natuurlijk ook
discussie over is. En met betrekking tot het ontnemen van wederrechtelijk voordeel, ik weet dan niet
of het justitiële circuit effectiever is dan het bestuurlijke circuit.
2.5

Houden politie en Openbaar Ministerie bij strafrechtelijk optreden adequaat (niet te veel,
niet te weinig) rekening met belangen en klachten van betrokken burgers?

Dat weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat het niet hun taak is. Anders dan bij bestuursorganen zit het
niet in de genen. Dat wil niet zeggen dat dat dus betekent dat ze als rouwdouwers doorkachelen,
want dat zal zeker niet de regel zijn. Maar het zit niet van nature, qua structuur of qua organisatie, in
hun genen om de oren al te zeer te laten hangen of om al te zeer rekening te houden met de publieke opinie of met de regionale gevoelens ergens over. Dat zit niet noodzakelijkerwijs in hun genen.
Hun primaire focus is de verdachte en het slachtoffer, en de algemene publieke opinie over de wijze
waarop zij hun werk doen.
U zegt dus in ieder geval, qua bestuursrecht weet ik dat die per definitie luisteren naar de belangen
van burgers, want dat is hun primaire taak, en u wilt niet per se zeggen dat het Openbaar Ministerie of de politie dat niet doen, maar het is in ieder geval niet iets dat er bij hen zit ingebakken?
Dat klopt, het is niet institutioneel ingebakken.
2.6

Hoe denkt U over de proportionaliteit van in het strafrecht opgelegde straffen en maatregelen?

Daar heb ik geen oordeel over. Ik heb net iets gezegd over de boetemaxima bij economische aangelegenheden en de bestraffingspraktijk, en dat het strafrecht onvoldoende tred heeft gehouden met
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de economische en financiële kant van de bestraffing van ondernemingen en overtredingen die samenhangen met bedrijfsmatige activiteiten. Daar moet je natuurlijk wel bij in aanmerking nemen dat
het dan gaat over een heel onaangename manier van afdoening voor de overtreder. Dat mitigeert de
straf namelijk wel wat, en het risico van vrijheidsbeneming. Maar ik heb het vermoeden dat het aantal vrijheidsbenemende sancties dat voor ordeningsdelicten wordt opgelegd zeer minimaal is. Het
eindigt dan toch vaak in een vermogenssanctie. Wat dan de meerwaarde is van het strafrecht om
zo’n vermogenssanctie op te leggen daar zijn dan vervolgens ook weer vraagtekens bij te stellen.
Want in het bestuursrecht, gaf u in het gesprek al aan, wordt er toch wel relatief gemakkelijk naar
hogere sancties gegrepen?
De bestuursrechtelijke wetgeving heeft meer tred gehouden met de onderliggende financiële belangen bij overtreding dan het strafrecht.
En of het zevende lid in artikel 23 van het Wetboek van Strafrecht iets gaat toevoegen, dat moeten
we dan dus nog afwachten?
Dat komt waarschijnlijk ook doordat het strafrecht van nature veel meer structureel een focus heeft
op de natuurlijke persoon, en veel minder, eigenlijk nagenoeg niet, op de delicten gepleegd door
rechtspersonen. In het bestuursrecht heb je natuurlijk voortdurend te maken met rechtspersonen en
ondernemingen.

VERHOUDING BESTUURSRECHT EN STRAFRECHT
3.

Hoe kan de verhouding tussen bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving van ordeningswetgeving volgens U het best worden vormgegeven?

Deze vraag leidt in op allerlei beleidsnotities die bestaan over de keuze tussen twee sanctiestelsels,
en het aantal varianten in die notities is inmiddels tamelijk groot. Voor al die notities geldt, dat het
maar net is wat je wilt dat het wordt, en dan vind je de motiveringen wel om het op te schrijven. Er is
wel een aantal redelijk harde elementen in die afweging tussen die twee sanctiestelsels. Eén daarvan
is, dat het op dit moment nog niet goed mogelijk is om bestuurlijke boetes over de grens te innen.
Met andere woorden, het strafrecht heeft een rechtshulpinstrumentarium en het bestuursrecht
heeft dat nagenoeg niet536. Dat kun je vanuit het oogpunt van vrij verkeer van diensten, goederen en
kapitaal zwaar betreuren, maar dat is wel de situatie binnen Europa. Dat zou anders moeten, en er
zijn ook initiatieven om dat in Europa anders te gaan proberen, maar dat is nu niet zo. Als er nu een
boete wordt opgelegd aan een buitenlandse bank dan zijn ze bij de Nederlandse Bank bij wijze van
spreken de duimen aan het drukken: ‘Gaat het wel goed, wordt er wel betaald of niet’. En als ik me
niet vergis dan is het antwoord steeds dat er niet wordt betaald.
En wat is de consequentie daarvan voor de verhouding tussen het strafrecht en het bestuursrecht?

536
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Dat betekent dat je dan een criterium te pakken hebt op grond waarvan je in ieder geval één of twee
strafrechtelijke delicten zou willen hebben, waarmee dat soort van feiten kan worden aangepakt. Bij
een buitenlandse bank grijpen we dan bijvoorbeeld liever naar het strafrecht, om het rechtshulpinstrumentarium binnen te halen. Althans, zolang er geen internationaal instrumentarium voorhanden
is.
De noodzaak om een rechtshulpinstrumentarium te hebben is een redelijk duidelijk criterium. Niet
voor het gros, maar het is wel iets om te betrekken in de afweging. Het tweede is welke strafvorderlijke bevoegdheden denk je nodig te hebben. Dat is een vrij duidelijke. Daarna wordt het vager. Ik
denk dat je uiteindelijk in het omgevingsrecht, maar niet alleen daar, uitkomt op een soort driedeling
die de wetgever als uitgangspunt moet nemen. Het gros van de overtredingen zal uitsluitend met de
bestuurlijke boete worden afgedaan. Ik laat in mijn verhaal herstelsancties buiten beschouwing. Dan
heb je een vrij groot aantal overtredingen waar je zowel strafrecht als bestuursrecht nodig hebt. Dus
zowel beboeting als een strafbaar feit. En daarnaast heb je een zeer gering aantal feiten waarvan kan
worden gezegd: dat is uitsluitend strafrecht. Dan moet je er als wetgever ook nog voor gaan kiezen of
iets een commuun delict wordt, of misschien is het al een commuun delict, of moet het een economisch delict zijn. Waar je niet aan ontkomt, is dat je bij artikel 1a WED een exercitie moet gaan doen
zoals een hele tijd geleden door de commissie Kortmann is gedaan: ‘Handhaving door bestuurlijke
boetes’. Die commissie is nagegaan hoe je kunt achterhalen welke overtredingen geschikt zijn voor
een bestuurlijke boete en welke niet. Die hebben toen bij wijze van vingeroefening artikel 1 WED
erbij gepakt en de conclusie was dat eigenlijk alles wel kan via de bestuurlijke boete. Je ontkomt er
niet aan dat je bij artikel 1a WED een zelfde soort exercitie gaat doen. En eerlijk gezegd, denk ik dat
dat het einde van deze afzonderlijke aanwijzing van economische milieudelicten is, en dat de overblijvende economische milieudelicten in artikel 1 Wed zullen worden opgenomen. Een voorbeeld van
een overtreding waar beide sanctiemodaliteiten evident nodig zijn is het niet meewerken bij toezicht. Het gros krijgt een bestuurlijke boete en de echte rouwdouwers, waar het dus om het notoir
niet meewerken gaat, dan heb je het strafrecht nodig om via artikel 184 Sr tegen een misdrijf te kunnen optreden. Dan zie je meteen dat je dan misschien ook andere feiten en delictsomschrijvingen
zou kunnen vinden waarin een soort van ‘range’ zit van minder ernstig tot heel ernstig. Dat je dan
zegt: ‘zo’n soort overtreding, daar heb je allebei voor nodig’.
En dan kun je, afhankelijk van de aard van de overtreding, een keuze maken?
Dat klopt, daar kom je ongeveer op uit. En wat je vervolgens ook moet proberen te doen, en dat is
heel lastig, is te kijken hoe het bij andere rechtsgebieden, waar een bestuurlijke boete is opgenomen,
ongeveer geregeld is voor min of meer vergelijkbare soorten van verplichtingen of overtredingen.
Aandachtspunten
3.1

Zou het onderscheid tussen reparatoire en punitieve sancties daarbij een rol dienen te spelen?

Neen, omdat de exercitie die je onderneemt niets met herstelsancties te maken heeft, maar alleen
met bestraffende sancties. De vraag is dus welke bestraffende sancties regel je in het bestuursrecht
en welke in het strafrecht.
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3.2

Zou de ingrijpendheid van sancties en het al dan niet vrijheidsbenemende karakter daarvan
een rol dienen te spelen?

Dat het vrijheidsbenemende karakter een rol moet spelen, dat is evident. Dus indien je vrijheidsbeneming als sanctie noodzakelijk acht, dan is dat het strafrecht. Je moet tegelijkertijd wel even kijken
naar de realiteit daarvan. Zojuist zei ik dat het volgens mij zo is dat de meeste overtredingen in het
ordeningsrecht niet met een vrijheidsbenemende sanctie worden afgedaan. Dan is het redelijk ironisch dat je dat vervolgens wel als een criterium gaat hanteren om iets aan het strafrecht toe te delen. Dus dat is even een relativering van de waarde van dat argument, maar het is stellig zo dat als de
wetgever vindt dat een bepaalde overtreding in beginsel met een vrijheidsbenemende sanctie moet
worden afgedaan, daarvoor uitsluitend het strafrecht geschikt is. Dat is een vrij harde eis. In theorie
kan het ook de bestuursrechter zijn die een vrijheidsbenemende sanctie oplegt, maar dat is niet de
traditie en ik denk dat we die weg ook niet op moeten gaan.
3.3

Meent u dat bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving sterker op elkaar dienen te worden
afgestemd en sterker verweven dienen te zijn?

Voor wat betreft het sterker op elkaar afstemmen is mijn antwoord ja. Voor wat betreft verweven: je
zou kunnen zeggen dat het bestuursrechtelijke bestraffende systeem op één belangrijk punt anders
is dan het bestraffende systeem in het strafrecht. Dat is evident. Het bestuursorgaan legt een sanctie
op en dan kun je vervolgens je daar tegen verweren in een procedure. Dit kun je in principe in alle
vrijheid doen. Je loopt niet het risico dat je er slechter van af komt als je de procedure in gaat dan
voordat je aan de procedure begon. Hooguit dat je meer geld kwijt bent aan advocaten en griffierechten. Het strafrecht is natuurlijk een ander systeem. Dat is gewoon ingebakken. Het is dan de
vraag welke waarde je daar aan toedicht. Ik denk dat de waarde daarvan niet zo groot is. Zeker als je
de strafbeschikking mede in ogenschouw neemt. Als je zou willen kun je in het bestuursrecht schorsende werking toekennen, maar ik vind dat je dat niet moet doen. Je ziet dan ook dat die schorsende
werking in het mededingingsrecht op 1 augustus 2014 zo’n beetje is afgeschaft, omdat men daar niet
zulke goede ervaringen mee heeft. Dat is de schorsende werking van bestuurlijke boetes, want in het
financiële recht bestaat die schorsende werking dacht ik niet. Ik weet niet of dat ook voor de zwaarste sancties geldt. Ik moet hier benadrukken dat er een eenvoudige en toegankelijke mogelijkheid is
om de bestuursrechter om schorsing te vragen als voorlopige voorziening.
3.3.1 Hoe denkt U bijvoorbeeld over strafrechtelijk optreden in een situatie waarin het bestuur
naar legalisering van een onrechtmatige situatie streeft?
Dat is in beginsel onzorgvuldig bestuur. Stel dat je te maken hebt met een bouwvergunningachtige
situatie. Iemand is gaan bouwen zonder vergunning, dat mag niet. Als vervolgens zou blijken dat de
vergunning wel zou zijn verleend als deze zou zijn aangevraagd, dan heb je toch een iets andere situatie, qua ernst van de gedraging. Als je als bestuursorgaan overweegt, dat als de aanvraag komt, dat
de vergunning dan kan worden verleend en dat het bestuursorgaan dat ook gaat doen, dan is het de
vraag of het is aangewezen om daar een boete voor uit te delen. Je ziet bijvoorbeeld bij de Wet arbeid vreemdelingen dat een situatie als deze, dus er had kunnen worden gelegaliseerd, leidt tot een
aanzienlijke boetematiging. Het is de vraag of het Openbaar Ministerie dat ook zal doen. Misschien is
de strafrechter wel van mening dat hier strafoplegging niet is aangewezen. Het is een beetje afhan342
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kelijk van de situatie, maar in beginsel vind ik het onzorgvuldig afgestemd gedrag van het Openbaar
Ministerie.
Het Openbaar Ministerie zou dus niet moeten vervolgen in een dergelijke situatie?
In beginsel, maar ik kan me best voorstellen, want de vraag komt voort uit de lijn dat bestuursorganen teveel geneigd zouden zijn om een onderneming ter wille te zijn, en dan maar de regels aanpassen en zo de legalisering vormgeven, terwijl dat bedrijf de regels willens en wetens overtreedt om
dat af te dwingen. Dan kan ik me voorstellen dat de officier van justitie zijn eigen afweging moet
kunnen maken. Maar in zijn algemeenheid geldt ook voor het Openbaar Ministerie de hoofdregel in
het Nederlandse bestuursrecht, waar ook het Openbaar Ministerie aan gebonden is, dat je stelselmatig hoort te handelen en zoveel mogelijk op elkaar af hoort te stemmen. Maar dat wil niet zeggen dat
je geen andere dingen kunt doen, want dat hoort bij je eigen bevoegdheid. Je bent niet gebonden
aan wat een ander doet. Dat wil niet zeggen dat je dat volstrekt moet negeren. Dat bedoel ik met
onzorgvuldig bestuur.
Vindt u het in de regel ook niet zorgvuldig om naast legalisering een bestuurlijke boete op te leggen? Of vindt u dat wel kunnen?
De praktijk leert dat je een boete kunt opleggen, maar dat je dan in ieder geval moet matigen. Er is
een overtreding die heeft plaatsgevonden, en die overtreding was er niet geweest als op tijd een
aanvraag was ingediend. Dus dat is een overtreding. Dan kun je hooguit zeggen dat de gedraging
minder ernstig is vergeleken met iemand die datzelfde doet, maar er niet naar taalt om de situatie te
legaliseren, of in een situatie waar legaliseren helemaal niet mogelijk is.
3.3.2 Vormt de mogelijkheid van het verlenen van terugwerkende kracht aan een vergunning,
gekoppeld aan de mogelijkheid van herziening van een strafrechtelijke veroordeling, daar
een toereikende oplossing?
De herziening van een strafrechtelijke veroordeling niet. Dat is veel te omslachtig, en veel te moeilijk.
Een vergunning verlenen met terugwerkende kracht gebeurt vrijwel nooit volgens mij. Dit is volgens
mij een voorbeeld dat je in de handboeken ziet voor hoe het zou kunnen, maar dat in de praktijk niet
heel erg vaak voorkomt. Het is bijna hypothetisch. Ik denk ook dat het in de praktijk tot nauwelijks te
ontwarren kluwen procedures en juridische situaties gaat leiden.
3.3.3 Hoe denkt U bijvoorbeeld over constructies die aan (meervoudige) recidive consequenties
verbinden voor de geldigheid van vergunningen (rijbewijs, verblijfsvergunning, horecavergunning)?
Ik vind dat je dat in zijn algemeenheid zou moeten regelen. Het strafrecht biedt in theorie de mogelijk van ontzetting uit de rechten, maar dat wordt echt nooit gebruikt. Het bestuursrecht heeft wat
dat betreft veel betere mogelijkheden om een vergunning in te trekken of niet te verlengen. Ik vind
dat je in je wetgeving zorgvuldig moet gaan kijken naar intrekkingsgronden en dit is er stellig één van.
De gedachte achter intrekking in dit soort gevallen is dat het vertrouwen is komen te vervallen dat
iemand zich aan de regels gaat houden, dus dan houdt het op. Overigens zou je ook kunnen denken
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aan de uitsluiting. Dat is een Europese sanctie, en dat is een uitsluiting voor een bepaald aantal jaren.
Als je dan een aanvraag indient, dan wordt die voor de eerstkomende vijf jaar niet toegekend. Deze
intrekking is bijna die uitsluiting. Maar ook bijvoorbeeld niet-meewerken op basis van artikel 5:20
Awb, zou een grond moeten zijn voor een mogelijkheid om een vergunning in te trekken.
Bij het formuleren van de intrekkingsgrond moet worden nagedacht over de vraag of deze
wordt gekoppeld aan een onherroepelijke sanctiebeslissing, en (mede in het licht van het Maligearrest en de daarop in dit kader gebaseerde jurisprudentie van de Raad van State) een automatische
intrekking en automatisch verval is of niet. In het bestuursrecht bestaan hier veel mogelijkheden om
te variëren. De gekozen vorm is ook van belang voor de mate waarin de bestuursrechter de intrekking of het vervallen van het recht kan toetsen.
Dus dit vindt u vormen van afstemming tussen het bestuursrecht en strafrecht die zeker aanbeveling verdienen?
Ja, absoluut.
3.4

Hoe kan de verhouding tussen bestuursorganen en strafrechtelijke organen het best worden
vormgegeven?

Dat hangt technisch gesproken af van de vraag welke overtredingen zowel strafbaar als beboetbaar
zijn. Dat is het begin, want dan moet er worden afgestemd. Wat niet meer moet gebeuren is dat het
Openbaar Ministerie zoals in het verleden aan bestuursorganen zaken voor gaat schrijven, aan allerlei bestuursorganen van allerlei niveaus en van allerlei pluimage, en probeert allerlei bestuurlijke
trajecten in te zetten om voor elkaar te krijgen dat bestuursorganen een soort stappenplan of op de
ernst van de gedraging afgestemd beleid gaan ontwikkelen op basis waarvan zij hun sanctie gaan
inzetten, zodanig dat het Openbaar Ministerie een instroom krijgt waar zij gelukkig van worden. Dat
is niet de samenwerking van de toekomst in het omgevingsrecht, en nergens eigenlijk.
Dat is dus een voorbeeld van hoe het niet moet?
Zeker niet, dat is gedoemd te mislukken. Het moet een samenwerking zijn vanuit een volledig instrumentarium aan beide kanten en vanuit een open inzicht in elkaars mogelijkheden. Dat begint bij:
we hebben overtredingen die zowel strafbaar als beboetbaar zijn, en dan moeten we een afspraak
maken. Zoals: ‘wanneer krijg ik van jou wat en wanneer wil ik het niet zien’, dus dan krijg je een convenant. Maar je hebt ook de driehoek op lokaal niveau, en natuurlijk verschillende soorten van tripartite overleggen op andere overheidsniveaus. Daar gaat het over, en dat is veel ruimer dan: ‘wanneer doen we wat en hoe zorgen we dat ons beleid is afgestemd op jullie beleid’. Dat is een invulling
voor de verplichting van alle bestuursorganen, inclusief het Openbaar Ministerie, om af te stemmen.
Die wordt zo ingevuld.
3.4.1 Gaat Uw voorkeur bijvoorbeeld uit naar een taakverdeling als in de belastingwetgeving,
waar de belastingdienst het voortouw heeft en het OM feitelijk alleen bij vrijheidsbenemende straffen/maatregelen in beeld komt?
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3.4.2 Of gaat uw voorkeur bijvoorbeeld uit naar een taakverdeling als in het verkeersstrafrecht,
waar de politie het voortouw heeft en zowel in het strafrecht als door het CBR ingrijpende
sancties kunnen worden opgelegd?
3.4.3 Of gaat Uw voorkeur uit naar nog een andere taakverdeling?
Als je gaat kijken naar de omvang van de handhavingsactiviteit van politie en justitie, en je vergelijkt
dat met de omvang van de handhavingsactiviteit van het overige bestuur in het omgevingsrecht, dan
is de omvang bij de rest van de overheid natuurlijk veel groter. Deze behoort ook veel groter te zijn,
en daar past niet bij dat de politie en het Openbaar Ministerie het voortouw hebben. Hen past als het
ware enige bescheidenheid. In het systeem van het belastingrecht is er voor gekozen om de financiele jongens controle te laten houden over hun financiële belangen. Als zij het geld krijgen dat met
fraude gemoeid is en zij dat geld kunnen krijgen door niet te vervolgen, dan hebben ze in eigen hand
dat er niet wordt vervolgd. Ze hebben het geld en daar ging het ze om, al is dat gechargeerd. Zo’n
figuur is niet zo heel erg geschikt in het omgevingsrecht. Ik denk dat je in het omgevingsrecht een
standaardmodel moet hebben. Dat is dat je bepaalde bestuursorganen hebt en het Openbaar Ministerie en die hebben een afstemmingsoverleg, toegespitst op de regio, maar het kan ook lokaal. Ik
weet dat het Openbaar Ministerie allerlei nachtmerries heeft over de noodzaak om lokaal af te
stemmen met alle gemeenten. De bevoegdheid zit op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau in
de overheidsorganisatie. De regionale omgevingsdiensten zijn uitvoerend voor de achterliggende
bestuursorganen, respectievelijk de provincie, waterschappen en gemeenten. En dan ligt het voor de
hand dat je op het niveau van die regionale omgevingsdiensten, in dezelfde regio een soort overleg
hebt met de pendant van het Openbaar Ministerie, maar dat laat onverlet dat formeel de afspraak
gemaakt moet worden met de achterliggende bestuursorganen. En dan zijn er gewoon verschillen in
taakgebied van die omgevingsdiensten. Het OM moet daar denk ik eenvoudigweg maar mee in het
reine komen, en deze realiteit accepteren.
Hiermee zegt u nu alleen iets over dat er overlegd moet worden, en dat er afspraken gemaakt
moet worden, maar u zegt nog niet concreet iets over wat er uit dat overleg zou moeten komen.
Kunt u daar iets meer over vertellen?
We spraken heel erg in het begin over transparantie, laten zien wat je doet, sanctiebesluiten, handhavingsplannen, doelstellingen, prioritering enzovoort. Dit soort overleg heb je nodig om af te gaan
stemmen hoe je vanuit een bepaalde informatiepositie over hoe het ervoor staat in een bepaald
regelingsgebied wat gaat doen, afhankelijk van de capaciteit en prioriteiten van de bestuursorganen
en de mogelijkheden van het Openbaar Ministerie dan wel de politie.
En voortbouwend op wat u eerder zei, zal de uitkomst daar waarschijnlijk in de regel wel zijn dat
het Openbaar Ministerie moet constateren dat zij veel en veel minder capaciteit hebben dan de
bestuursorganen, en dat het wat dat betreft ook voor de hand ligt dat het Openbaar Ministerie
alleen in uitzonderingsgevallen of de meest ernstige gevallen een rol zal krijgen toebedeeld?
Ja, en daar moet je dan van tevoren, als het even kan, afspraken over maken.
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BESTUURLIJKE BOETE

4.

Hoe denkt U over de bestuurlijke boete als instrument ter handhaving van ordeningswetgeving?

Dat hoort een standaardsanctie te zijn.
4a.

Kan de bestuurlijke boete strafrechtelijke handhaving adequaat vervangen? Zo nee, waarom
niet? Zo ja, in welke situaties?

Er is een aantal benaderingen waaruit je kunt kiezen. Eén daarvan is: zal het er toe leiden dat er sancties worden opgelegd waar het strafrecht niet tot sanctieoplegging komt? Het antwoord daarop is:
‘jazeker’. Volgens sommigen, Utrechters bijvoorbeeld, die hebben een hele tijd geleden een boek
uitgebracht over hoe punitief Nederland is. Dan is dat natuurlijk een vergroting van het aantal punitieve sancties, maar het vult dan wat mij betreft een gat in, doordat het sancties zal genereren waar
het strafrecht tot sanctieoplegging niet in staat is, of daar niet aan toekomt, door capaciteitsgebrek.
Terwijl het dus wel zou moeten, en het voorziet wat dat betreft dus in een behoefte?
Als je kijkt naar de lijst van artikel 1a WED met name, dat geldt ook voor de strafbaarstellingen in
allerlei bijzondere omgevingswetten, want daar draait het natuurlijk allemaal om, het omgevingsrecht, dan vervult die boete daar een rol in. Als je kijkt naar evaluatieonderzoeken van de strekking
dat de bestuurlijke boete is ingevoerd en waar de vraag wordt gesteld hoe het bevalt of hoe het ermee gaat, dan zijn al die evaluatieonderzoeken positief over de bestuurlijke boete. En niet zelden
wordt daarbij aangegeven dat het strafrecht niet aan sanctieoplegging toekwam, of dat het Openbaar Ministerie daar niet geïnteresseerd in was of dat het er geen capaciteit voor had, en dat er nu
een mogelijkheid is om wel een sanctie op te kunnen leggen.
Dus het leidt tot verbetering?
Zeker.
Aandachtspunten bij vraag 4a
4.1

Ziet U de bestuurlijke boete als een blijver, of is zij naar Uw inschatting een tijdelijke constructie die kan vervallen als het strafrecht op een aantal punten is aangepast?

De eerste lijn in het antwoord op de vraag is dat de bestuurlijke boete er is, en dat die niet weggaat.
Het is een algemene sanctie, een sanctie behorend tot het algemeen sanctiepalet van het bestuur.
De tweede lijn is wat voor aanpassingen in het strafrecht nodig zouden zijn om de bestuurlijke boete
ineens niet meer nodig te maken. Ik denk dat dat het strafrecht niet gaat lukken. Een aantal dingen
wordt al afgevangen, bijvoorbeeld de hoogte van de sancties wordt aangepast door die 10 procent
norm, maar dan hebben we het echt over de zwaarste feiten. Het strafrecht zal niet zover gaan dat
het uitgangspunt dat de strafrechter de straffen oplegt, wordt verlaten. Dat uitgangspunt is daar en
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dat hoort ook zo te blijven. Dus ik denk dat het niet lukt om het strafrecht zodanig aan te passen dat
de bestuurlijke boete uiteindelijk, in welk gebied dan ook, en misschien wel overal, niet meer nodig
is. Overigens: ik heb zelden een zuiverder voorbeeld gezien van een achterhoedegevecht dan op dit
punt: de bestuurlijke boete is here to stay. De rechtsvergelijking met andere landen in de EU ondersteunt mijn stelling. Ik verwijs nog naar de afgelopen VAR-vergadering, waar één van de preadviseurs
trachtte om de leden van de VAR ervan te overtuigen dat de bestuurlijke boete afgeschaft zou kunnen of moeten worden en dat alles weer wordt teruggeplaatst in het strafrecht. Dat idee werd geloof
ik nog net niet weggehoond..
4.1.1 Zo ja, op welke punten dient het strafrecht dan te worden aangepast?
Gelet op het antwoord op vraag 4.1 heeft de respondent deze vraag niet beantwoord.
4.1.2 Zo nee, welke aantrekkelijke punten van de bestuurlijke boete kan het strafrecht niet incorporeren?
Kort samengevat is dat de beleidsgevoeligheid van het sanctieinstrument en het systeem dat je de
boete meteen oplegt en daarna een procedure voert, het systeem dat iemand vrijelijk kan procederen over sancties waar iemand het niet mee eens is. Dat laatste kan op dit moment niet in het strafrecht met een strafbeschikking, al zou dat in principe in het strafrecht wel anders kunnen worden
vormgegeven. En voorts, het vakinhoudelijke, het specialisme, want het Openbaar Ministerie of het
strafrecht kan dat niet op alle terreinen goed organiseren. Dan kan je er beter voor kiezen om de
sanctie neer te leggen, dicht in de buurt van waar de kennis zit van het beleidsveld of van de materie
waar het over gaat. Dat is precies dezelfde reden waarom je zegt dat een ZBO ook een sanctiebevoegdheid hoort te krijgen. Daarvan zou je kunnen zeggen dat dat de reden is om ook deze bestraffende sanctie in beginsel bij het bestuursorgaan te leggen.
Dit toont ook aan dat de handhavingsbevoegdheid een stevige relatie moet hebben met het
overige beleid om niet stuurloos te zijn. Ideeën om uitsluitend de handhaving in een afzonderlijke
ZBO onder te brengen, voor zover dergelijke gedachten bestaan, zouden dan ook alleen daarom
meteen naar de prullenbak moeten worden verwezen.
4.2

Is het criterium van de open of besloten context, dat het kabinet in 2008 heeft aanvaard,
naar Uw mening bruikbaar voor de keuze tussen beide stelsels?

Ja en nee. Welk systeem het kabinet ook heeft bedacht in al die opvolgende notities over de keuze
tussen de sanctiestelsels, het brengt altijd met zich dat als je voornemens bent om een boetebevoegdheid in te voeren, je de argumenten erbij kunt halen die daar bij passen en dat past dan prima
in de context van het open en besloten systeem. Is de lijn van redeneren: ‘we willen die boete niet,
we willen een strafrechtelijke sanctie’, dan is diezelfde nota, met dezelfde begrippen evenzeer geschikt om de motieven aan te voeren om die lijn te bewandelen. Daarvan is dan de conclusie dat je
de vraag kunt stellen wat die notitie eigenlijk toevoegt. Het zijn eigenlijk argumenten, zoals er vele
zijn, om voor het één of het ander te kiezen. Dus je kunt er van alles mee, en je zegt er niets mee.
Maar u zei net, enerzijds ja en anderzijds nee. Dit is dan nee, is er ook een ja?
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Nee, het levert geen bruikbare criteria op. Ja, het zit ook niet in de weg.
Maar u vindt het dus geen inhoudelijk criterium op basis waarvan je daadwerkelijk een op argumenten gestoelde beslissing kunt motiveren?
Ik denk dat we het met zijn allen moeten opgeven om een scherp inhoudelijk criterium te vinden. In
Duitsland heeft men meer dan een eeuw lang geprobeerd om criteria te bedenken voor de vraag
naar de keuze tussen twee systemen, dus wanneer wel, en wanneer niet. En dat bleek onmogelijk,
omdat het uiteindelijk toch een politieke beslissing is.
Is men daar in Duitsland mee gestopt, of zegt u, dat laat zien dat het onmogelijk is om daar een
oplossing voor te vinden?
Als zelfs de Duitsers er met hun dogmatiek niet uitkomen om iets te formuleren in de zin van: ‘zo
moet het altijd in het strafrecht, en zo niet’, dan moeten wij ook niet gaan proberen om dat toch
voor elkaar te boksen. Ik wil er wel nog even op wijzen, dat als we naar Europa kijken en daar rechtsvergelijkend naar kijken, dan zien we daar dat het dominante systeem een bestuurlijk boetesysteem
in het bestuursrecht is, en niet een systeem als de strafbeschikking of de Wet Mulder, dus niet het
‘Ordnungswidrigkeitengesetz’537. Je ziet dat er een natuurlijke neiging is, en dat heeft te maken met
taal en naburigheid, om bij het nadenken over de inrichting van het boetesysteem naar Duitsland te
kijken. En dat is nu net niet wat je moet doen, omdat Duitsland zo’n systeem gewoon niet kent. Dan
kun je beter kijken naar Frankrijk of Spanje of Italië, maar zeker niet naar Duitsland, want dat systeem is anders. Dan ben je als het ware een strafbeschikking met een bestuurlijke boete aan het vergelijken, en dan ga je argumenten aan het strafbeschikkingssysteem ontlenen om iets over het systeem van de bestuurlijke boete te zeggen, en dat klopt niet.
Daarmee zegt u dus dat het Duitse systeem geen goede inspiratiebron vormt om bestraffende
sancties in Nederland vorm te geven?
Ja, dat klopt.
4.3

Dient de aard en ernst van de normschending naar Uw mening doorslaggevend te zijn (zoals
wel door de Raad van State is bepleit)?

Ik verwijs naar de Duitse pogingen om dat te doen. Het speelt een rol bij de keuze van de argumenten die je gebruikt en de redeneerlijn waarom je het één in het strafrecht regelt, en het andere niet.
Je moet je niet aanmatigen dat je langs de lijn van die twee, dus de aard en de ernst van de normschending, voor eens en altijd helder kunt maken wat naar het strafrecht moet en wat niet. Dat hebben ze in Duitsland geprobeerd en met hun dogmatiek is het niet gelukt. Wij hebben die dogmatiek
niet, dus laten wij het niet ook gaan proberen. De Raad van State heeft een soort huiver vanuit de
gedachte dat het systeem onhelder is. Ik kan de Raad van State hier niet zo goed volgen, eerlijk gezegd, en ik ben het ook niet eens met deze adviseur. Ik verwijs nog naar de Nationale Ombudsman,
die er ook naar gekeken heeft, en dan blijkt dat je er ook best anders over kunt denken.
537
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4.4

Is het naar Uw oordeel uit oogpunt van rechtsgelijkheid en rechtseenheid wenselijk dat één
en dezelfde gedraging zowel via het strafrecht als met een bestuurlijke boete kan worden
bestraft?

Daar heeft het op zichzelf niets mee te maken, met de rechtseenheid of rechtsgelijkheid. Het is veel
belangrijker om ervoor te zorgen, wat nu ook al wetgevingsbeleid is, dat je vergelijkbare onderwerpen op dezelfde wijze benadert. Dus als je het hebt over medeplegen, dat je dat niet anders invult in
het bestuursrecht dan in het strafrecht. Ik denk wel dat het systeem ermee gediend zou zijn dat de
wetgever probeert volgens de lijn dat als er een groot aantal overtredingen is, en het gros hoort bij
het bestuursorgaan te blijven, dan zoek je die afstemming niet bij de sanctie, maar je zoekt afstemming bij andere sancties die het bestuursorgaan al heeft. Veel organen hebben herstelsancties in hun
pakket, dat is standaard. Dat betekent dat ze toezichthouders hebben en onderzoeken doen en
daarmee de techniek van handhaving als het ware al in zich hebben. Dan is het heel functioneel om
daar een boetebevoegdheid naast te zetten. Want hetzelfde onderzoek kan ook dienen om een boetebesluit voor te bereiden. Dat is de gelijkheid en de stelselmatigheid die je moet zoeken, en niet de
stelselmatigheid los van de normen: het is bestraffend, dus moet het bestraffende deel in het strafrecht gehangen worden. Dat is de algemene lijn. Je ontkomt er niet aan, dat je van een aantal overtredingen vindt en moet vinden als wetgever, dat daar met zowel een bestuurlijke boete als met een
vervolging of strafrechtelijke sanctie op moet kunnen worden gereageerd. Aan het begin van ons
gesprek gaf ik het voorbeeld van de schending van de medewerkingsplicht, artikel 184 Sr. Het gros
kan prima met een bestuurlijke boete worden afgedaan, maar de grove schending van de medewerkingsplicht is een misdrijf.
En dan moet je overschakelen naar het strafrecht?
Ja. En daarbij, strafrechtmensen hebben een oriëntatie op het strafrecht die inhoudt dat als er een
overtreding wordt ontdekt, men denkt: ‘we gaan opsporen, vervolgen en verder’. Het beginpunt van
een strafrechtjurist is de opsporing. Daarbij wordt vergeten dat in de praktijk het beginpunt van de
opsporing niet het strafbare feit is, maar de controlehandelingen die er zijn verricht. Er is een onderzoek geweest met allerlei feiten en er wordt een keuze gemaakt dat bepaalde dingen naar het strafrecht gaan, of de officier van justitie wordt erover ingelicht en we maken er een proces-verbaal voor
op. En daar gaan we dan een herstelsanctie voor opleggen, en die twee lopen dan parallel. Het strafrecht kijkt als het ware terug, zoals een strafrechter in het dossier. Pagina één van het stamprocesverbaal is: er is een feit ontdekt, en zo gaat het verder. Dat betekent dat er heel éénlijnig gedacht
wordt. Van daaruit ook de gedachte dat bestuurlijke beboeting ook bestraffing is, en dus ook moet
worden afgestemd met strafrechtelijke sancties. Dan wordt er een heel belangrijk ander aspect gemist, namelijk dat er een onderzoek is, er zijn toezichthouders en feiten. En dan worden er keuzes
gemaakt wanneer dat onderzoek klaar is, en die houden in dat er wordt gekozen voor bepaalde zaken een herstelsanctie of bestuurlijke boete op te leggen, en voor andere zaken wordt de vervolging
ingezet. Dat is de praktijk. Dan is het functioneler om de sanctie aan de inhoud te koppelen van het
hele traject en niet aan de bestraffende kracht.
Dus op zichzelf zou dat prima via het bestuursrecht kunnen?
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Ja.
4.4.1 Zo ja, hoe moet het onderscheid dan worden gemaakt? Is recidive in dat geval naar Uw oordeel bijvoorbeeld een reden om van bestuurlijke op strafrechtelijke handhaving over te
stappen?
Er is een aantal voorbeelden in de wetgeving waar de gedachte ‘three strikes and you’re out’, een rol
speelt. Dus bij de tweede of de derde keer dat een vergelijkbare overtreding nog een keer wordt
gepleegd, dus bij recidive, is het bestuursorgaan niet meer bevoegd om een boete op te leggen en
kan er alleen nog maar worden vervolgd. Dat werkt alleen maar als de officier van justitie ook echt
gaat vervolgen. Daar heb ik mijn vraagtekens bij. Het zou een systeem kunnen zijn, maar dan is het
misschien beter om de beboeting niet uit te sluiten, en het erbij te laten om de derde overtreding
een strafbaar feit (misdrijf?) te laten zijn. Enfin, het bestaat en je zou kunnen kijken of het daar
werkt. Ik geloof dat sociale zaken en werkgelegenheid zo’n systeem heeft, in de Arbeidstijdenwet.
Dan heb je twee soorten reacties op recidive. Maar je hebt ook wetgeving waar recidive een boetemaximum verhogend effect heeft. Soms 100 procent en soms 50 procent, en soms een naastgelegen
hogere categorie. Ik denk dat dat standaard wetgevingsbeleid moet zijn, en dan moet je ook proberen de beschrijving van recidive te uniformeren.
En dat zou, op zichzelf beschouwd, prima binnen de bestuursrechtelijke handhaving plaats kunnen
vinden?
Ja, en je zou er wellicht voor kunnen kiezen dat voor recidive een boetemaximum verhogende omstandigheid wordt gedefinieerd in de wet. En vervolgens wordt de strafrechtelijke bevoegdheid of
het strafbare feit gerelateerd aan het tweede geval van recidive. Ik durf alleen niet te zeggen of het
werkt, want dat suggereert wel dat de officier van justitie volop aan het vervolgen gaat, en het niet
meer met een strafbeschikking kan afdoen.
Want u gaf net al aan dat u enige aarzeling heeft of de officier van justitie bij recidive wel daadwerkelijk zal overgaan tot vervolging. Ik heb ook weleens het geluid vernomen dat, als er eerst een
bestuursrechtelijke sanctie is opgelegd, en bij recidive neemt het Openbaar Ministerie het over,
dat er dan een lagere boete wordt gevorderd dan bij het eerste vergrijp, dus een soort kwantumkorting voor meerdere overtredingen in feite. Dat is iets wat als onwenselijk wordt gezien. Hoe
denkt u daarover?
In het bestuursrecht is het de hoofdregel, zoals dat in het strafrecht formeel ook een hoofdregel is bij
het overtredingenstrafrecht, dat meerdaadse samenloop de ‘volle mep’ oplevert. Dat is de regel en
dan wordt er gekeken hoe dat uitpakt. En dan kan het zo zijn dat bijvoorbeeld financiële omstandigheden van de overtreder leiden tot matiging. Maar de hoofdregel is: twee keer overtreden is twee
keer de boete betalen. Als het inderdaad ertoe leidt dat de officier van justitie lager gaat zitten dan in
het bestuursrecht het geval is, dan moet je dat systeem niet overwegen. Het faalt dan. Ik wijs er op
dat ik vind dat het OM en het bevoegde niet-justitiële bestuursorgaan over en weer een afstemmingsopdracht hebben, en dat die het beste werkt indien beiden een volledig pakket van redelijk
autonoom uit te oefenen bevoegdheden hebben.
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Dat zou dan een argument zijn om juist niet naar het strafrecht over te stappen?
Ja, of in ieder geval daar betere afspraken over te maken.
4.4.2 Zo ja: moeten er dan nog nadere voorzieningen getroffen worden om rechtseenheid en
rechtsgelijkheid te bevorderen? Waar denkt U aan?
De wetgever moet niet verder gaan dan de maxima afstemmen, dus de bestuurlijke boetemaxima
afstemmen op de geldboetecategorieën uit het strafrecht en de keuze maken van de set overtredingen die uitsluitend met een bestuurlijke boete kunnen worden afgedaan, de set van overtredingen
waar de overtreding zowel een beboetbaar als een strafbaar feit is, en de set overtredingen die een
strafbaar feit zijn en/of een economisch delict. Dat is de overweging van de wetgever.
In de categorie waar we het nu over hebben, waarin overtredingen zowel een strafbaar feit als een
beboetbaar feit zijn, moet er een afstemming zijn. Die afstemming zit al in de Awb, dat kan met een
convenant. Het ligt voor de hand dat het met een convenant gebeurt, want dan kun je in zijn algemeenheid afspraken maken. Als je voor het instrument van het convenant kiest dan kun je ook het
aantal bestuursorganen dat zich committeert aan de afspraken in het convenant doen toenemen.
Dat is met name in het omgevingsrecht van groot belang, omdat de diversiteit van bestuursorganen
heel erg groot is. Daar kun je natuurlijk de strafrechter niet mee binden, en dat hoort ook niet zo te
zijn. De officier van justitie hoort zich er wel aan te binden, hoewel die dat in de praktijk niet doet.
Het Openbaar Ministerie verlangt wel van bestuursorganen dat ze zich binden aan een bepaalde
afdoening, maar het Openbaar Ministerie bindt zich zelf niet aan een bepaalde vorm van afdoening.
Hooguit dat een proces-verbaal in een bepaalde vorm kan worden ingestuurd. Maar ze gaan zich niet
binden aan een bepaalde strafeis. Dit is wat mij betreft de illustratie van de eenzijdigheid op dit moment.
Zolang het OM daar niet toe bereid is , dan is het alleen afspreken van dit soort dingen niet effectief
genoeg. Ik heb eerder gezegd: waar het om gaat, is dat twee clubs van bestuursorganen op basis van
gelijkwaardigheid een goede samenwerking dienen te zoeken en dat werkt alleen als ze allebei een
volledig en volwaardig instrumentarium hebben. En dus niet ook de cultuur die het Openbaar Ministerie heeft: ‘wij zijn van handhaving en dus hebben wij daar verstand van, jullie zijn van het bestuur
en zijn instrumenteel en handhaving is bij jullie niet in heel erg goede handen’.
4.4.3 Zo nee: is een keuze tussen de bestuurlijke boete en strafrechtelijke handhaving op zijn
plaats als de norm tot oplegging van andere straffen of maatregelen dan een boete aanleiding kan geven?
Gelet op het antwoord op vraag 4.4 heeft de respondent deze vraag niet beantwoord.
4.4.4 Zo nee: is een keuze tussen de bestuurlijke boete en strafrechtelijke handhaving op zijn
plaats in gevallen waarin strafvorderlijke bevoegdheden bij de opsporing nodig kunnen zijn?
Gelet op het antwoord op vraag 4.4 heeft de respondent deze vraag niet beantwoord.
4b.

Vindt U het wenselijk dat de bestuurlijke boete in ruimere mate wordt ingezet in het kader
van de handhaving van ordeningswetgeving? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
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Ja, in ruimere mate, want het is een algemene sanctie. Alleen de wetgever heeft nog niet alles uitgerold over de breedte van de ordeningswetgeving. Maar in het overige deel van de ordeningswetgeving is het gewoon al een heel gebruikelijke sanctie.
Aandachtspunten bij vraag 4b
4.5

Zou bij het al dan niet ruimer inzetten van de bestuurlijke boete in het kader van de handhaving van ordeningswetgeving een argument mogen zijn
- Dat het vervolgingsbeleid bij een bestuurlijke boete (mogelijk) in sterkere mate genormeerd kan worden dan in het strafrecht?
- Dat de strafoplegging bij een bestuurlijke boete in sterkere mate genormeerd kan worden
dan in het strafrecht?
- Dat het bestuursorgaan bij een bestuurlijke boete zelf over de vervolging beslist?
- Dat bestuursorganen bij een bestuurlijke boete de opbrengst van boetes zelf (kunnen)
behouden?
- Een ander argument?

Dat het vervolgingsbeleid bij een bestuurlijke boete (mogelijk) in sterkere mate genormeerd kan
worden: dat geloof ik niet, althans niet in juridische zin. Het Openbaar Ministerie, de officier van
justitie en de PG’s vallen in principe onder hetzelfde bestuursrechtelijke regime, in de zin van aanwijzingen geven, beleid formuleren, je aan je beleid houden en het rechtspositioneel ondervinden wanneer je niet luistert naar de minister. Dat regime, even heel kort neergezet, geldt in het bestuursrecht
precies zo. Ook daar kun je de beslissing van het wel of niet opleggen van een boete koppelen aan
beleidsregels en daar ben je in principe aan gehouden, op dezelfde manier als de officier van justitie
er aan gehouden is. Juridisch is daar geen verschil. Als het gaat om tarifering, dat zit impliciet in de
vraag, dan is dat in het bestuursrecht gemakkelijker, door de cultuur die daar heerst, dan in het strafrecht.
Het is dus geen strikt juridisch argument, maar een praktisch argument?
Het Openbaar Ministerie is wel in staat om requireerrichtlijnen te formuleren en ook te publiceren,
en ze houden zich daar ook aan, maar tegelijkertijd is het zo dat als de minister aan het Openbaar
Ministerie oplegt dat de straffen flink moeten worden verhoogd, dan maakt de strafrechter zelf wel
uit wat hij daarvan vindt. Dan voert het OM de opdracht van de minister uit, maar vangt het vaak
volkomen voorspelbaar en terecht bot bij de rechter.
Dat de strafoplegging bij een bestuurlijke boete in sterkere mate genormeerd kan worden dan in het
strafrecht: in theorie zou dat niet zo moeten zijn, maar in de praktijk is dat zeker wel zo. Als een bestuursorgaan redelijk gedetailleerde tarieven vaststelt langs welke de hoogte van bestuurlijke boetes
moet worden gekozen, dan heeft de bestuursrechter in zijn algemeenheid de neiging om dat te volgen tenzij hij het echt te vergaand vindt. De bestuursrechter zal niet licht het strafrechtelijk adagium
echt voelen of uitvoeren. Het denken op de manier: ‘wie bepaalt hier de straf eigenlijk, dat ben ik, de
rechter’, is een manier van denken die de bestuursrechter niet van nature in zich heeft. Daar zit wel
verbetering in naar mijn stellige indruk, zelfs bij de Raad van State in Wav- zaken.
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Dus eigenlijk is het zo dat, in ieder geval in de praktijk, de strafoplegging bij de bestuurlijke boete
beter genormeerd kan worden, en dat zou dus ook een argument kunnen vormen om juist te kiezen voor die bestuurlijke boete?
Ja, en in de praktijk wordt die keuze ook zo gemaakt, als ik het goed zie.
Dat het bestuursorgaan bij een bestuurlijke boete zelf over de vervolging beslist: dat is een goed
argument. Dat is weer de beleidsgevoeligheid. We moeten ook niet onderschatten hoe het recht in
het bestuursrecht omtrent de beslissing ‘we moeten een boete opleggen of niet’ genormeerd is in
jurisprudentie. Dat is behoorlijk verfijnd door het gelijkheidsbeginsel, de stelselmatigheid, de motiveringsplicht, en de belangenafweging. De beslissing tot vervolging is in het strafrecht veel minder verfijnd genormeerd dan in het bestuursrecht het geval is.
Dat bestuursorganen bij een bestuurlijke boete de opbrengst van boetes zelf (kunnen) behouden: ik
vind dat eigenlijk een non-argument. Het is een non-argument omdat de hoofdregel is dat de opbrengst van de bestuurlijke boete toekomt aan de rechtspersoon waartoe het bestuursorgaan behoort. Een uitzondering (de enige?) wordt gevormd door de bevoegdheid van de lokale deken van de
Nederlandse Orde van Advocaten die vanaf 1 januari 2015 boetes kan opleggen die ten goede van de
Staat (wwft) of een andere rechtspersoon komen (niet de lokale orde, maar de NOVA). De ACM heeft
geen rechtspersoonlijkheid en daarom vervalt de boete aan de Staat. Maar het speelt wel een rol,
met name bij de debatten over de bestuurlijke boete bij kleine ergernissen en bij de Wet Mulder, en
de discussie over de PV-vergoeding. Dat is het verhaal dat zo nu en dan bij bestuursorganen of in
politieke discussies het financiële argument een belangrijke rol speelt. Eigenlijk is dat niet goed, omdat het over handhaving gaat en dat wordt soms vergeten. Handhaving mag immers geld kosten en is
geen vorm van belastingheffing. Alleen als het gaat om Wet Mulder-achtige discussies, en alles wat in
die hoek zit, dan komt dat financiële argument om de hoek kijken. Bij andere categorieën niet echt.
Daar gaat het meer over stevige tikken uitdelen, en niet zozeer over wat je met die stevige tikken
verdient.
De financiering speelt op een bepaalde manier wel een belangrijke rol. Als je kijkt naar de
sancties die een bestuursorgaan oplegt en vervolgens kijkt naar wat voor soort boetebevoegdheid je
aan een bestuursorgaan gaat geven, dan is van belang dat het geen eenzijdig sanctiepakket is. Als
voorbeeld kan daarbij worden genoemd dat als het gaat om boetes tot een bedrag van 340 euro, dan
kun je alleen maar een handhavingsapparaat een beetje deugdelijk in de lucht houden als het om
grote aantallen gaat die je geautomatiseerd kunt afdoen. Als je een mogelijkheid hebt om een compleet sanctiepakket, met onder andere een last onder dwangsom, met herstelsancties, met massale
boetes en maatwerkboetes, hoog en laag dus, toe te passen, dan ben je bezig met handhaven en met
keuzes maken en maatwerk kiezen en wordt het financiële argument veel minder belangrijk. Het
financiële argument is eigenlijk alleen en vooral een rol gaan spelen bij de Wet Mulder. Dat komt
mede omdat het Rijk ervoor heeft gekozen om de boetemachine op de snelwegen wat harder te
laten draaien, zoals in het verleden om de uitbreiding van het gevangeniswezen te bekostigen. Ook is
het Rijk om financiële redenen zeer terughoudend om de beboeting van bepaalde overtreding neer
te leggen bij het bestuursorgaan dat inhoudelijk het meest belang heeft bij een effectief handhavingsbeleid op de regelgeving die achter de betrokken overtreding schuilgaat. Zo denk ik wel eens
dat het argument dat de bestuurlijke boete niet ten goede moet komen aan de rechtspersoon achter
het beboetende bestuursorgaan, maar aan de Staat, in wezen een argument is om te voorkomen dat
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het Rijk een financiële aderlating moet doen om de beboeting van bepaalde overtredingen te laten
aan de meest voor de hand liggende en niet tot het Rijk behorende bestuursorganen. Hoofdregel is
overigens, en daarop is vrijwel geen enkele uitzondering (een opmerkelijke uitzondering is de beboeting door de lokale dekens van de orde van advocaten per 1 januari 2015), zeker niet als het gaat om
aan het Rijk toekomende boetes, dat de bestuurlijke boetes toekomen aan het tot beboeting bevoegde bestuursorgaan. Ik denk dan ook dat het verloren energie is of uit het oogpunt van evenwichtig wetgevingsbeleid zou moeten zijn om in het kader van de beboeting van overtredingen in het
Omgevingsrecht van deze hoofdregel af te wijken. Mijn waarschuwing is eigenlijk dat het financiële
argument niet de kwaliteit van handhaving en de vrije keuze in handhavingsdoelstellingen moet beinvloeden, en het bieden van een evenwichtig systeem en een volledig pakket van toezicht- en sanctiebevoegdheden draagt daartoe stellig bij. De omstandigheid dat de opbrengsten aan een ander
overheidslichaam zouden moeten toekomen, heeft hier wel invloed op, maar andersom dan waar de
vraag vanuit gaat. Indien het boeteopleggende bestuursorgaan geen enkel financieel belang heeft
(afgezien van de kosten van het handhavingsapparaat) bij de kwaliteit van boeteopleggingen (inningsproblemen geven een heel goed beeld van de kwaliteit van opleggingen) zoals het geval zou zijn
indien de opbrengsten naar een ander openbaar lichaam gaan dan waartoe het boeteopleggende
bestuursorgaan behoort, dan wordt het erg lastig om effectief op de handhavingskwaliteit te sturen.
Ik verwijs hier naar de – als ik goed ben geïnformeerd- ervaringen met de matig terugkoppelende
dienst van het OM die met de strafbeschikkingen is belast. De sepotbeslissingen die daar worden
genomen, komen niet zelden als een niet gemotiveerde verrassing uit de lucht vallen.
Ten slotte: als de opbrengsten van een last onder dwangsom aan het opleggende bestuursorgaan
toekomen, zie ik niet wat de bestuurlijke boete zo speciaal maakt dat van de hoofdregel zou moeten
worden afgeweken in het gehele boeterecht nu we spreken over beboeting in het omgevingsrecht. Ik
verwacht overigens dat het financiële argument bij de beslissing over het toekennen van boetebevoegdheden aan bepaalde bestuursorganen in het kader van de handhaving in het omgevingsrecht,
zeker ook gelet op de lange traditie en hoeveelheid literatuur en beleidsmatige aandacht voor de
kwaliteit van de handhaving, niet dezelfde rol gaat vervullen als in de Mulderfeiten en kleine ergernissen. Het gaat in het omgevingsrecht ook eenvoudigweg vrijwel steeds om geheel andere soorten
van overtredingen.
Het lijkt er overigens op dat in de Tweede Kamer een meerderheid is voor het afschaffen van de zogenaamde PV-vergoeding, en dat betekent dat dit element van het financiële argument nu op een
bepaalde manier lijkt te zijn beslecht.
Wat best veel bestuursorganen zouden willen, is dat de inning kan worden gecontracteerd met het
CJIB. Het is een club die dat best goed kan, en een envelop van het CJIB heeft op zich zelf al een positief effect op de inning, maar dat wordt tegen gehouden als het gaat om dit soort boetes. Dat is weer
de strategie van de strafrechtkant van justitie, om te ontmoedigen dat gemeenten met name de
bestuurlijke boete gaan hanteren. Terwijl je wel ziet dat als het Rijk zijn eigen clubjes wil laten innen,
bij bijvoorbeeld de nieuwe Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit en een aantal andere clubjes,
het CJIB daar wel de dienstverlening voor verricht. Het past overigens bij de wijze waarop de wetgever om dient te gaan met de verantwoordelijkheid van de andere overheden, dat het aan de andere
overheden wordt gelaten hoe zij de handhavingsorganisaties inrichten, en de wijze van inning behoort daarbij. Nu eens zal contracteren met het CJIB een optie kunnen zijn, dan weer een gemeen354
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schappelijke uitvoeringsorganisatie, de lokale belastingdienst, enzovoorts. Dat sluit aan bij de boeteregelingen die reeds bestaan. In de Awb is voorgeschreven op welke wijze financiële sancties worden
geïnd, en de wijze waarop dat wordt georganiseerd wordt aan het betrokken bestuursorgaan gelaten.
4.6

Is de omstandigheid dat recidive bij oplegging van bestuurlijke boetes in mindere mate bij de
strafoplegging ter zake van latere feiten kan worden betrokken een argument om de bestuurlijke boete niet in te zetten?

Ik denk dat je in het boeterecht als standaardsysteem moet hebben dat recidive boetemaximum
verhogend is. Op dit moment zien we allerlei varianten in de wijze waarop recidive een rol speelt; de
wetgever moet zich wat mij betreft beperken tot één systeem: de verhoging met een vast percentage van het boetemaximum. Ik vind zelfs dat dat toegevoegd moet worden aan de regeling in de Awb.
Ook verhogend boven het cumuleren van de boetes op individuele gevallen?
Jazeker, want dit zijn twee verschillende grootheden. Net zoals in het strafrecht het geval is, kunnen
bestuurlijke boetes bij meerdaadse samenloop cumuleren, en is een maatwerkcorrectie met het
evenredigheidsbeginsel mogelijk. Recidive maakt een overtreding eenvoudigweg ernstiger. Van belang is wel dat het percentage waarmee de recidive boetemaximumverhogend werkt moet worden
afgestemd op het wetgevingsbeleid op dit moment, en ik weet even niet of dit dan een verhoging
met 50% of met 100% is. Het gaat hier overigens om verhoging van het boetemaximum, en het gebeurt uiterst zelden, en dat is in het bestuursrecht dus niet anders dan in het strafrecht, dat bij de
feitelijke boeteoplegging exact dat maximum wordt opgelegd.
Dus je krijgt dan twee keer die individuele boete, plus een extra bedrag voor de recidive?
Ja, een soort opslag. Daar is niets vreemds aan in het publiekrechtelijke sanctierecht.
Is het überhaupt zo dat recidive bij bestuurlijke boetes minder goed kan worden betrokken?
Eén van de criteria die is opgenomen in de beleidsnota betreffende de open en besloten context, en
die een rol speelt, is dat het niet goed mogelijk is voor bestuursorganen om de recidive bij te houden.
Ik vind dit als onderscheidend argument onzin. In de praktijk, als je naar al die boeteregelingen kijkt,
speelt recidive altijd een rol. Natuurlijk heb je in het strafrecht het documentatieregister, en dan is de
gedachte van de gemiddelde strafrechtjurist dat de recidive alleen daarin is geregistreerd. Bestuursorganen kijken altijd naar recidive, uiteraard. Die kijken ook naar: ‘het is al de tweede keer, dus geven we hem een extra douw’. Dus als je naar de boeteregelingen kijkt zit recidive daar standaard in.
Wat niet zo is, en ik denk dat het in het strafrecht ook niet zo is: als een heel ander bestuursorgaan
voor een vergelijkbare overtreding een boete oplegt, waar het echt heel andere wetten betreft, dan
weet je niet van elkaar dat er sprake is van recidive. In het strafrecht kun je veronderstellen dat je
het wel ziet, maar de praktijk wijst – dacht ik - uit dat het niet zo is, dus dat er dan ergens toch een
veroordeling wordt gemist van een gerechtshof in hoger beroep van een lopende strafzaak in een
ander ressort, en dat het dan niet uit het systeem getrokken kan worden. De vraag veronderstelt dat
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het probleem is dat er geen register van recidive is. Ik denk dat het probleem kan worden gerelativeerd.
4.7

Is de omstandigheid dat rechtsmiddelen in het strafrecht schorsende werking hebben een
goede reden om op de bestuurlijke boete over te stappen?

Ja en nee. Ja, omdat ik vind dat bij bestuurlijke beboeting de hoofdregel moet zijn dat er geen schorsende werking is. Ik voeg er nog een argument aan toe waarom dat zo is. Het moet de hoofdregel
zijn, omdat dat in ieder geval de mogelijkheid biedt om beroep en bezwaar niet aan te moedigen,
want bezwaar en beroep is dan interessant omdat je de betalingsverplichting uitstelt. Dat moet je
voorkomen. Tegelijkertijd heeft het bestuursrecht ook een heel goed mechanisme om in gevallen
waarin schorsende werking is aangewezen, bijvoorbeeld vanwege financiële noodtoestanden, die
ook toe te passen. En dat gebeurt in de praktijk dan ook. Dan heb je de mogelijkheid van een voorlopige voorziening, alhoewel er dan wel sprake is van griffierechten. Maar als je het hebt over ordeningsdelicten en dergelijke, dan moeten we het daar toch eigenlijk niet over hebben, over dit soort
van betalingsproblemen.
Is het dan een sterk punt van het bestuursrecht dat die schorsende werking er niet is, en een nadeel van het strafrecht dat er wel sprake is van schorsende werking?
Exact. Je ziet dat zelfs de meest verstokte regeling waarin wel van schorsende werking sprake is, bijvoorbeeld in de mededingingswet, dat het daar is gerelativeerd tot een bezwaarprocedure. Dus om
bezwaar en beroep te voorkomen, en het mededingingsrecht laat zien dat bezwaar en beroep ook
wordt ingezet om de betalingsverplichting uit te stellen, daar zou dus een streep doorheen moeten.
En dan heb je tegelijkertijd met de voorlopige voorziening de mogelijkheid om in gevallen waar dat
nodig is, dat tegen te gaan. En bovendien, als de boete niet in stand blijft, dan moet de boete gewoon terugbetaald worden met rente, dus financieel is er geen nadeel.
Is het feit dat het strafrecht schorsende werking heeft een goede reden om over te stappen op de
bestuurlijke boete?
Ja. En de nee is, dat als je schorsende werking zou willen, dan kun je het vormgeven in het bestuursrecht.
4.8

Is de omstandigheid dat de burger in het bestuursrecht griffierechten moet betalen een argument voor het bestuursrecht of voor het strafrecht?

Nee, in het ordeningsrecht is dat geen argument. Je hebt meestal te maken met bedrijven en ondernemingen die financieel redelijk oké zijn, en die ook als ze een bouwvergunning hebben of niet krijgen of waar ze het niet mee eens zijn, niet zullen aarzelen om die griffierechten te betalen. Daar zou
je bij beboeting niet anders over moeten denken. Ik kan me wel voorstellen dat je bijvoorbeeld bij
geschillen met betrekking tot de sociale zekerheid, met structureel minder kapitaalkrachtigen, dat je
daar anders over denkt. Daar komt deze vraag ook vandaag: de vraag is gesteld vanuit de vormgeving
van de Wet Mulder. De praktijk in het omgevingsrecht is gelet op het veelal bedrijfsmatige karakter
ervan daarmee gewoon volstrekt niet vergelijkbaar. Dan heb je natuurlijk daar ook mitigerende juris356
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prudentie op basis van art. 6 EVRM. Het kan zo zijn dat iemand er financieel zo slecht voor staat, dat
het griffierecht tot nul moet worden gereduceerd. Er is dus corrigerende jurisprudentie in het bestuursrecht die uitwassen tegengaat. Ook de wetgever moet daarmee geducht rekening houden - en
heeft dat blijkens de intrekking van onzalige voorstellen daaromtrent in het verleden, ook gedaan.
Per saldo vind ik het dus op geen enkele manier een doorslaggevend argument.
4.9

Is de positie van de strafrechter, die niet een beschikking toetst maar zelf beslist, een argument voor het bestuursrecht of voor het strafrecht?

Dat is een heel moeilijk te beantwoorden vraag, want in het bestuursrecht is het in beginsel zo dat de
rechter sancties matigt of aanpast waar hij het niet mee eens is. En in principe is het zo dat het systeem van hem verlangt dat de rechter zijn eigen afweging maakt. Maar ik zei al eerder, in de praktijk
valt dat wat tegen. Dat komt waarschijnlijk vooral doordat het bestuursorgaan eerst heeft gesproken,
en de rechter dan gaat kijken: ‘nou dat ziet er wel redelijk uit, waarom zou ik daar dan anders over
denken’. Als de rechter er anders over denkt dan aarzelt de rechter ook niet om wat anders te doen.
In het strafrecht is dat volgens mij vaak ook zo, zeker bij zaken die relatief standaard zijn. De officier
requireert, de rechter weet ongeveer wat het requireerbeleid is van de officier van justitie, want die
is ook niet gek en die heeft ook ervaring en ze zien elkaar heel vaak in de zittingszaal. De rechter zal,
zeker bij politierechterzittingen, in het gros van de gevallen zeggen: ‘dat lijkt mij ook’, en dan volgt
een sanctie conform gerequireerd. Maar gaat het om misdrijven en zittingen van de meervoudige
kamer en grote delicten, dan is de meerwaarde van het strafrecht dat die strafrechter alles wikt en
weegt, en nadenkt over de straf. Maar dat gebeurt in het bestuursrecht ook. Als je die hele grote
boetes hebt, bijvoorbeeld in het mededingingsrecht, dan zie je dat het College van Beroep voor het
Bedrijfsleven daar heel indringend naar kijkt. De vraag is dus of het verschil dat de vraag suggereert,
feitelijk groot is. Ik heb daar mijn twijfels bij, dus daarom weet ik niet zeker of dat een argument zou
moeten zijn.
Dus bij de lagere boetes volgt de rechter grosso modo toch wel wat de officier van justitie vordert,
en heb je dus eigenlijk een vergelijkbare situatie als in het bestuursrecht?
Ja, en hier moet je weer oppassen dat je appels met peren aan het vergelijken bent.
En in de zwaardere gevallen waarbij de strafrechter evident rekening houdt met de persoonlijke
omstandigheden, zou het in identieke gevallen ook in het bestuursrecht het geval zijn?
Bij de hele grote zware boetes, die heel fors ingrijpen in de bedrijfseconomie of in de financiële omstandigheden van de overtreder, gaat een bestuursrechter daar ook heel goed naar kijken. De jurisprudentie laat dat al jaren zien.

PUNITIEVE HANDHAVING VAN DE OMGEVINGSWET
5.

Hoe kan de punitieve handhaving van de Omgevingswet volgens U het best worden ingericht?
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Er zit een groot aantal bestuursorganen in het omgevingsrecht, en ook in de Omgevingswet. Er is een
groot aantal bestuursorganen dat bevoegd is om iets te doen aan sancties. Het bevoegde gezag is
dus heel divers. Je hebt de minister, provincies, waterschappen, gemeentelijke bestuursorganen en
misschien nog een paar ZBO’s. Die bevoegde gezagen hebben de bevoegdheid om overtredingen in
het leven te roepen, dus om regelingen te maken, te keuren en verordeningen te maken. Zij hebben
al jaren de bevoegdheid om alle gebruikelijke bestuurlijke sancties op te leggen (last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, intrekking begunstigende beschikking etc.) en om strafbare feiten in
het leven te roepen, zelfs economische delicten. Ook gemeenten hebben al jaren de bevoegdheid om
economische delicten in het leven te roepen, zie artikel 1a WED. Principieel kun je dan ook zeggen:
‘als zij in staat worden geacht om strafbare feiten in het leven te roepen, dan moeten zij ook de mogelijkheid krijgen om beboetbare feiten in het leven te roepen’. Principieel zie ik geen enkel verschil.
Dat betekent dat de Omgevingswet moet regelen, en dat regelt het wetsvoorstel al, dat die regelgevende bevoegdheden er zijn, dus dat de mogelijkheid er is om algemeen verbindende voorschriften
in het leven te roepen, dus de AMvB, ministeriële regeling, keur, verordening, enzovoort. Daarmee
hangt samen dat er ook strafbare feiten zullen kunnen worden gecreëerd door al deze regelgevers.
Dan zou die wet evenzeer de grondslag moeten geven om in al die regelingen en op al die regelniveaus te bepalen dat er beboetbare feiten zijn. De wet in formele zin, de Omgevingswet, die regelt
dan wat daarvan de boetecategorie, dus het boetemaximum, is. Dat zou het systeem moeten zijn. Dit
onderwerp moet niet aan de AMvB worden uitbesteed, maar behoort meteen in de wet in formele
zin te worden verankerd. De AMvB zou ook niet aan tot andere overheden behorende regelgevende
bestuursorganen moeten voorschrijven op welke wijze zij gebruik kunnen maken van hun regelgevende bevoegdheid om beboetbare feiten te creëren met het door de wet in formele zin bepaalde
reële boetemaximum dat aansluiting zoekt bij de geldboetecategorieën uit het strafrecht. Een dergelijke AMvB zou verkokering en het verhinderen van maatwerk in de hand werken. Michiels heeft daar
onlangs terecht op gewezen in een bijdrage in het Tijdschrift voor Bouwrecht.
Daarnaast regelt de Omgevingswet zelf voorschriften, die ook weer moeten worden gehandhaafd. Je hebt de delegatiegrondslag, en daarmee bedoel ik delegeren van regelgeving voor voorschriften, en daar hoort dan ook bij de bevoegdheid om daar: a. strafbare feiten en b. bestuurlijk
beboetbare feiten te creëren. Dan zou je een oplossing moeten verzinnen voor de vraag of je nu in al
die lagen ook de mogelijkheid moet creëren om voor één overtreding zowel een beboetbaar feit als
een strafbaar feit te creëren. Het probleem is dat als de wetgever daar een te dwingende keuze in
maakt, dat ze dan verkokering in de hand werkt. In de praktijk is het zo dat bestuursorganen een heel
pakket hebben aan handhaving en wat de Omgevingswet neerlegt bij een club, kan heel wel niet
goed samengaan met naastliggende regelgevingscomplexen die binnen één organisatie zitten. Daar
moet de wetgever dus heel erg voor oppassen. Maatwerk moet mogelijk blijven.
Dat is grosso modo het systeem van regelgevende bevoegdheid, dus ook sanctiebevoegdheid.
Ik denk dat er een exercitie zou moeten plaatsvinden om artikel 1a van de WED en de bijzondere
Omgevingswetten, of de wetten die onder het werkingsbereik van die Omgevingswet vallen, zonder
dat ze zelf vervallen, te beoordelen: die gaan we uit het strafrecht halen, want daar wordt niets mee
gedaan, en daar doen we dan de bestuurlijke boete voor. Ik vind het een indicatie dat als je eerst
dacht ‘dit is een strafbaar feit’, dan moet het toch gek lopen als je nu tot de conclusie komt ‘strafrecht wordt het niet, dus maar geen bestraffende sanctie’. Dat is een beetje een rare redenering. Ik
vermoed overigens dat deze exercitie het einde gaat betekenen van artikel 1a, omdat de meeste
daarin opgenomen overtredingen met een bestuurlijke boete zullen blijken te kunnen worden afge358
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daan, terwijl de resterende economische milieudelicten eenvoudigweg in artikel 1 Wed kunnen worden opgenomen.
Dus er moet empirisch worden gekeken naar wat er nu onder het strafrecht valt, en als er overtredingen zijn die niet worden gehandhaafd dan haal je dat uit het strafrecht?
Dat lijkt mij heel mooi, en vervolgens moet je proberen een inhoudelijke keuze te maken voor de
resterende strafbare feiten. Daar kan misschien worden geprobeerd, maar dat is misschien heel ambitieus, om die wat in te dikken tot meer commune delicten die een onrecht identificeren dat je
strafbaar stelt, en dat kun je ook in het economisch strafrecht proberen, dus in de WED.
Wat bedoelt u daar precies mee, met ergens meer commune delicten van maken?
Dezelfde beweging die in het sociale zekerheidsrecht is gedaan. Al die bijzondere sociale zekerheidswetten bepaalden dat een schending van de inlichtingenplicht een strafbaar feit is. Toen heeft men
op een gegeven moment bedacht om dat uit die wetten te halen, en daar een doleus en een culpoos
delict van te maken en die op te nemen in het commune strafrecht. Ik vind het van belang dat er
vanuit het commune strafrecht wordt gekeken naar de economische ontwikkeling en economie, dus
kun je een aantal fouten identificeren waar je een commuun delict van kan maken. Dat zou een exercitie zijn die ik me kan voorstellen. Die is waarschijnlijk in het licht van de Omgevingswet wat al te
ambitieus, maar niet minder noodzakelijk.
Het gaat dus om twee tendensen, het opruimen van niet-gehandhaafde strafrechtelijke feiten en
het idee om de allerzwaarste feiten die toch een commuun of groot onrechtgehalte met zich meebrengen, of je die eruit kunt lichten en in het commune strafrecht kunt brengen?
Ja, daarmee ruim je op en ben je ook aan het dereguleren. En dan moet je een aantal indelingsprincipes gaan ontwikkelen. Je kunt bijvoorbeeld tot de conclusie komen dat het om strafbare feiten of
overtredingen gaat die zeer regelmatig grensoverschrijdend plaatsvinden. Dan zou op dit moment
het onverstandig zijn om het strafrecht daar uit te sluiten, gelet op het feit dat we geen instrumentarium hebben om over de grens te beboeten. Dan kun je ervoor kiezen: alleen maar strafrecht, of
allebei. Je kiest voor allebei als je denkt: ‘het gros beboeten, en als we een keer een grensoverschrijdend geval tegenkomen dan kiezen we voor het strafrecht’. Ik noemde het voorbeeld van de medewerkingsplicht, daarvan vind ik dat het zowel beboetbaar als strafbaar behoort te zijn. We hebben
gesproken over de strafvorderlijke bevoegdheden, hoe die de keuze bepalen. Zo heb je een aantal
indelingsprincipes denk ik.
5a.

In welke situaties dient strafrechtelijke handhaving volgens U aan de orde te zijn, en waarom?

Zie het antwoord op vraag 5.
Aandachtspunten bij vraag 5a
5.1

Is het criterium van de open en besloten context daarbij voor u van doorslaggevend belang?
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Nee.
5.1.1 Dienen vrije veld-delicten een zaak voor het strafrecht te blijven?
Vergis ik mij niet, dan zit hier onder andere een politieke discussie achter over de gevolgen van de
omstandigheid dat de politie het betrokken specialisme niet in stand heeft gehouden of wenst te
houden, en de vraag of gemeentelijke toezichthouders dan als BOA met de opsporing van die strafbare feiten kan worden belast. Ik denk dat het per saldo beter af is bij een bestuursorgaan dat duinen
heeft of hei of bos. Dat onderscheid kun je echter niet maken, want de idee is dat de handhaving van
deze delicten standaard aan bestuursorganen wordt toebedeeld over de gehele linie. Ik weet niet
zeker hoe de praktijk daarbij is, maar ik kan me zo voorstellen: stroperij is nog steeds een delict en
dus een strafbaar feit, daar zal dit niets aan af doen. Dan denk ik niet dat het aantal keren dat daarvoor wordt geverbaliseerd erg hoog zal zijn, want dat specialisme ontbreekt.
Dus u zegt eigenlijk, het zou niet bij het strafrecht moeten blijven, of althans het zou normaal gesproken raadzaam zijn om het aan het bestuursrecht toe te delen?
Tegelijkertijd weet ik niet zeker of hier bepaalde geweldsrisico’s een rol spelen. Het zouden best wel
eens mensen kunnen zijn met jachtgeweren. Ik heb hier dus onvoldoende praktijkervaring in. Als dat
feitelijke constellaties zijn, dan zou je voor allebei kiezen. Er zou ook goed gekeken moeten worden
naar de daadwerkelijke opsporing van deze strafbare feiten en de oorzaak van de omvang van die
cijfers, om een verstandige beslissing te nemen hier.
5.1.2 Moet bij punitieve handhaving verband houdend met vergunningen het primaat bij de bestuurlijke boete liggen?
Het gaat dan eigenlijk over de situatie dat je handhaaft op niet-naleving van vergunningsvoorschriften. Een andere variant is dat je handhaaft op het handelen zonder de vereiste vergunning. Dat is
een stuk ernstiger. Dit is volgens mij de vraag naar handhaven op de voorschriften bij een vergunning. Wat nu al praktijk is, is dat je bestuurlijke sancties op beide loslaat. Handelen in strijd met de
vergunningvoorschriften en handelen zonder vergunning kan beiden als ik me niet vergis al jaren
leiden tot een herstelsanctie. Ik zie niet goed waarom je dan bij het opleggen van een bestuurlijke
boete hier ineens het onderscheid zou moeten maken tussen handelen in strijd met een vergunningsvoorschrift en het handelen zonder vergunning. Het ligt dus voor de hand dat je naast een herstelsanctie de bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen regelt. Het feitenpakket waar je
mee werkt en waar je een sanctie bij kiest, daar zitten altijd die herstelsancties bij. Dan moet je daar
een andere bestuursrechtelijke sanctie naast zetten, namelijk de bestraffende. Handelen zonder
vergunning, dus zonder de vereiste vergunning, daar zit weer impliciet het criterium van de open en
besloten context achter: vergunningshouders ken je, dus is er sprake van een besloten context en in
het geval van de open context is dat niet het geval. Daarvan kun je zeggen dat het strafrecht een rol
kan vervullen, maar dat wil niet zeggen dat de bestuurlijke boete geen rol kan vervullen. Dat komt
eigenlijk vooral omdat handelen zonder vergunning terwijl een vergunning wel vereist is, een graad
erger is dan een vergunning aanvragen, netjes doen en dan de voorschriften niet naleven. Met andere woorden: bij handelen zonder vergunning zou ik menen dat naast herstelsanctie en bestuurlijke
boete met een stevig boetemaximum, ook strafrechtelijke vervolging mogelijk moet zijn. Ik voeg
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daaraan toe dat naar mijn idee bij handelen zonder vergunning overleg tussen de justitiële en andere
bestuursorganen noodzakelijk is over aspecten zoals legaliseerbaarheid, en de selectie van ernstige
en minder ernstige gevallen van het handelen zonder vergunning. De wetgever kan het vereiste
maatwerk op dit punt niet bieden, en dus moet dat aan de betrokken bestuursorganen in het concrete geval worden overgelaten (al dan niet binnen de grenzen van afspraken in een convenant of gemeenschappelijk vastgesteld beleid of zoiets dergelijks). Daar komt bij dat justitiële bestuursorganen
zich niet moeten aanmatigen de verwachting te kunnen wekken om in staat te zijn alle gevallen van
handelen zonder vergunning te vervolgen.
5.2

Zijn aard en ernst van de geschonden norm voor U van doorslaggevend belang?

Hiervoor verwijs ik naar een eerder antwoord.
5.2.1 Dienen alle misdrijven in het strafrecht te blijven (en is voor de bestuurlijke boete slechts
plaats bij overtredingen)?
Ik denk dat dat te grof zou zijn. Het is heel gemakkelijk: alle overtredingen eruit en beboeting mogelijk maken, en alle misdrijven in het strafrecht. Maar ik denk dat je preciezer moet kijken.
5.3

Of is de zwaarte van de op te leggen straffen en maatregelen voor U van doorslaggevend
belang?

Dan val je terug op de vraag of je vrijheidsbeneming een serieuze mogelijkheid vindt. Zo ja, dan moet
het in het strafrecht. Zo nee, dan is de vraag waarom er strafrecht nodig is. Ook het verhaal over
overtredingen en misdrijven gaat niet echt werken, want juist bij de WED is dat onderscheid tamelijk
gradueel. Ook daar is het redelijk lastig. Bij overtredingen kun je ook flinke tikken uitdelen qua sanctie. Je moet dus preciezer kijken dan het relatief gemakkelijke onderscheid tussen overtreding en
misdrijf.
Dat begrijp ik, maar als er wordt gekeken naar de zwaarte van de op te leggen straffen of maatregelen?
De zwaarte speelt een rol, maar je moet dan wel kijken naar wat die op te leggen straf zal zijn. Als het
om de hoogte van de boete gaat, dan is de zwaarte geen criterium. Gaat het om vrijheidsbenemende
sanctie, dan is dat wel een criterium.
5.3.1 Zo ja: gaat het dan enkel om vrijheidsbeperkende en vrijheidsbenemende straffen en maatregelen?
Zie het antwoord op vraag 5.3
5.4

Is voor U ook van belang of de betrokkene voldoende financiële mogelijkheden heeft om een
eventueel opgelegde financiële sanctie te betalen?
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Nee, want dat speelt een rol bij de boetetoemeting of de straftoemeting. Wat hooguit een rol speelt,
maar dan heb je het over de keuze die de wetgever maakt voor de sanctie, dus het boetemaximum
of de geldcategorie, is: ‘hebben we hier te maken met overtreders die over het algemeen een smalle
beurs hebben, dan is het wat disproportioneel om daar bijvoorbeeld 810.000 euro tegen aan te zetten’, dus ga je een lagere categorie kiezen. Dat doe je in het strafrecht, en dat doe je in het bestuursrecht. Dat is geen onderscheidend criterium. Nogmaals: ook hier zien we een vraag die lijkt te zijn
voortgekomen vanuit een min of meer strafrechtelijke visie vanuit een Wet Muldersysteem. Overtredingen in het omgevingsrecht zijn daarmee niet goed vergelijkbaar wat mij betreft. Het gaat veelal
om bedrijfsmatige activiteiten met economische belangen, geldelijk gewin en het argument van de
bedrijfseconomische afweging.
Dat gaat dan over de algemene keuze tussen het strafrecht en het bestuursrecht, maar de assumptie die achter deze vraag ligt is dat als je een boete zou opleggen aan iemand waarvan evident is
dat hij dat niet kan betalen, dat een vrij zinloze exercitie lijkt. Terwijl je zou kunnen betogen dat in
het strafrecht je naast financiële sancties wat makkelijker terug kunt vallen op andere sancties,
zoals de vrijheidsbenemende sancties of de taakstraf.
Dat vind ik een heel discutabel argument, eerlijk gezegd. Impliciet zeg je hiermee immers mede, dat
aangezien het strafrecht ook de mogelijkheid van vrijheidsbeneming heeft om een overtreder af te
straffen die geen centen heeft, moet het systeem het mogelijk maken dat de minder bedeelden dan
moeten zitten, terwijl de beter bedeelden kunnen volstaan met het betalen van de bestuurlijke boete. Hiermee worden overigens door elkaar gehaald: de afweging die een wetgever in zijn algemeenheid moet maken, dus waar hoort de sanctie thuis voor deze overtreding, en de afweging in concreto. Dan is het zo dat in het strafrecht, als iemand niet kan betalen, er inderdaad voor een andere
sanctie kan worden gekozen, bijvoorbeeld de vrijheidsbeneming of dienstverlening. Dat is in het bestuursrecht lastiger. Er moet natuurlijk rekening worden gehouden met de financiële omstandigheden, dus het kan best zijn dat er een boete uit zou moeten rollen van nul en dat het dan per saldo
blijft bij een herstelsanctie. Dan heb je nog het volgende probleem, want dan heeft de overtreder
ook geen geld om de overtreding ongedaan te maken. Dan heb je denk ik in het bestuursrecht geen
mogelijkheden meer. Maar dat is een probleem waar de toepassende bestuursorganen van de meer
dan 130 huidige boeteopleggende bestuursorganen nu ook – en velen daarvan al jaren – mee in het
reine lijken te komen.
Dan zou het argument kunnen zijn, is dat misschien geen reden om dan de overstap te maken naar
het strafrecht?
De vraag is hoe je dat in zijn algemeenheid dan zou moeten regelen. Het enige wat het bestuursrecht
dan nog over heeft, is de last onder bestuursdwang. Dat betekent dat het bestuursorgaan zelf, op
eigen kosten, de overtreding ongedaan maakt. Dat is natuurlijk iets wat we als bestuursorgaan als
laatste willen. Nogmaals hier lopen dus door elkaar heen: de algemeen systematische keuze die je
maakt als wetgever en hoe het dan in concreto werkt.
Maar een uitvloeisel van die algemene keuze kan natuurlijk zijn dat je zowel een bestuursrechtelijk
traject als een strafrechtelijk traject hebt, en dat je dus soms keuzes zult maken hoe je daarmee in
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concreto om zult moeten gaan. De vraag is, zou dit een argument zijn om in dat concrete geval dan
te kiezen voor het strafrecht?
Dat is dan eigenlijk wel een beetje gemeen, dat de redenering is: ‘deze heeft geen centen, dus die
stoppen we in het strafrecht’, en we gaan iemand strafrechtelijk vervolgen met dat argument, en dan
kan de strafrechter daar een andere tik voor bedenken. Dat is bedenkelijk.
5.5

Is voor U ook van belang of het om een norm gaat waarvan de opsporing gebaat kan zijn bij
de inzet van strafvorderlijke bevoegdheden?

Hiervoor verwijs ik naar een eerder antwoord.
5.6

Is voor U ook van belang of het om een norm gaat waarbij samenwerking met buitenlandse
autoriteiten en/of rechtshulp een rol kan spelen?

Hiervoor verwijs ik naar een eerder antwoord.
5b.

Zijn er situaties waarin strafrechtelijke handhaving volgens U juist niet tot de mogelijkheden
zou moeten behoren? Zo ja, waarom?

In zijn algemeenheid geldt dat als je weet dat daar in het strafrecht niets mee gedaan wordt, haal het
feit dan maar uit het strafrecht weg.
Aandachtspunten bij vraag 5b
5.7

Zijn er situaties waarin toepassing van straffen en maatregelen naar uw inschatting of ervaring geen nuttig effect kan hebben?

Ja. Wanneer sanctieoplegging door het strafrecht de beleidsdoelstellingen enorm frustreert, waardoor het achterliggende belang achter die overtreding, waarvoor de strafrechtelijke vervolging gaat
plaatsvinden, gewoon wordt beschadigd door de actie van het strafrecht.
5.8

Geldt dat in die situaties ook voor de bestuurlijke boete?

Nee.
5.9

Kan toepassing van strafrecht in dergelijke situaties worden uitgesloten door strafbaarstelling achterwege te laten of door de vervolgingsbevoegdheid van het OM te beperken of anderszins te normeren?

Nee, dat moet in concreto worden bepaald, denk ik.
5c.

Ziet U bij de strafrechtelijke handhaving van de Omgevingswet een rol weggelegd voor de
bestuurlijke strafbeschikking? Zo ja, in welke situaties?
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De impliciete gedachte die achter deze vraag zit is of er nog ruimte is voor een strafbeschikking wanneer de bestuurlijke boete betrekkelijk massaal in het omgevingsrecht wordt ingevoerd. In theorie
zou je kunnen antwoorden dat dat niet zo is, wanneer de strafbeschikking een vermogenssanctie
impliceert, want dan is het niet nodig. De strafbeschikking heeft nog wel een rol wanneer het een
andersoortig doel heeft, bijvoorbeeld een geldelijke sanctie als tegemoetkoming aan het slachtoffer.
Dat kun je in het bestuursrecht met een boete niet. Dus er zit een aantal dingetjes in die strafbeschikking die je niet kunt koppelen aan een bestuurlijke boete, in theorie. In de praktijk kan het wel,
want je kunt waarde toekennen aan het gedrag van de overtreder richting het slachtoffer bij de bepaling van de hoogte van de boete, bijvoorbeeld. Dat gebeurt ook wel eens.
Het wordt denk ik wel tijd om te erkennen dat de invoering van de strafbeschikking in een
situatie waarin blijkens de meer dan 130 wetten waarin de bevoegdheid tot het opleggen ervan is
geregeld, het sanctiestelsel onnodig heeft gecompliceerd, en dat terwijl de conclusie ook zou moeten
zijn (zie eerder) dat de strafbeschikking – zeker buiten het commune strafrecht – is mislukt. Onder
verwijzing naar mijn NJV-preadvies zou ik zeggen dat de strafbeschikking moet worden omgevormd
tot een door de Officier van Justitie en – namens deze – door de politie op te leggen herstelsanctie of
bestraffende sanctie met toepassing van de Awb en rechtsbescherming door de strafrechter.
Maar het feit dat u zegt, het kan in de praktijk al wel gebruikt worden bij de bestuurlijke boete, dat
betekent dat de mogelijk positieve effecten van zo’n bestuurlijke strafbeschikking misschien niet
zo groot zijn als zou kunnen worden gedacht?
Dat denk ik.
Is er überhaupt ruimte voor die bestuurlijke strafbeschikking, denkt u?
Er zit nog één nog ander verschil in. Als je niet voldoet aan de verplichtingen van de strafbeschikking,
dan zit er een sanctie op die het bestuursrecht niet heeft. Dat kan vervangende hechtenis zijn. En er
speelt ook nog iets met gijzeling. Er zitten dus hele stevige bevoegdheden achter als je niet betaalt.
Dat zijn bevoegdheden die het bestuursorgaan niet heeft. Ik weet niet of dat doorslaggevend zou
moeten zijn. Ik weet dat overheden, en met name gemeentelijke overheden, best wel een probleem
hebben met de inning van sancties als het gaat om bepaalde types. Dat zijn dezelfde types waar verkeersovertredingen a. veel voorkomen en b. die buitengewoon moeilijk te innen zijn. Dat zijn toevallig ook de types die dan heel vaak er voor gaan kiezen, althans geen andere keuze hebben, om dan
maar te gaan zitten. Voor dat soort categorieën van overtreders, wat in het omgevingsrecht zeker
niet de hoofdmoot is, zou je kunnen veronderstellen dat de strafbeschikking en het dwangmiddelinstrumentarium dat betaling moet afdwingen dat er achter zit, meerwaarde heeft. De vraag is of je in
abstracto die keuze zou kunnen of moeten maken.
Ik vind eigenlijk dat de strafbeschikking het sanctiesysteem onnodig verstoort. De afbakening,
de helderheid van het systeem wordt onnodig verstoord. Dus of er een bestuurlijke sanctie van maken, of helemaal afschaffen. Daar bedoel ik mee, dat kan ook een bestuurlijke sanctie zijn op te leggen door de officier van justitie dan wel de politie (zie eerder).
Aandachtspunten bij vraag 5c
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5.10 Ziet U een rol voor de bestuurlijke strafbeschikking in het Omgevingsrecht, en zo ja welke?
- Zo ja: aan welke door straffen te handhaven normen uit de Omgevingswet denkt U, bij
een bestuurlijke strafbeschikking?
- Zo ja: welke sancties kunnen naar Uw oordeel via een bestuurlijke strafbeschikking in het
Omgevingsrecht worden opgelegd? Denkt U alleen aan de boete, of ook aan de taakstraf,
of aan een bijkomende straf als de stillegging van de onderneming?
- Zo nee, waarom ziet U geen rol voor de bestuurlijke strafbeschikking?
Wat betreft de sancties: stillegging van de onderneming, dat is gewoon bestuursdwang. Dat hebben
we al.
5.11 Aan welke bevoegdheidsverdeling met het OM denkt U, als de bestuurlijke strafbeschikking
in het Omgevingsrecht zou worden ingevoerd?
- Denkt U aan de bestuurlijke strafbeschikking onder toezicht en volgens richtlijnen van het
OM (art. 257ba Sv)?
- Of aan een variant die het bestuursorgaan meer autonomie biedt?
Het punt met het systeem van de strafbeschikking is dat je in Nederland een systeem hebt van bestuurlijk toezicht. Je hebt daarin drie lagen en er is een systeem hoe er in de gaten wordt gehouden
dat bij taakverwaarlozingen of bij dingen die niet goed gaan, dat er bevoegdheden zijn. In die lijn
heeft men het aantal bevoegdheden en bemoeienisbevoegdheden van een hogere laag ten opzichte
van een lagere gekapt. Men heeft dus de hiërarchische lijnen gekapt, omdat men, uitgaand van de
capaciteit van elk van die lagen, er zelf voor moet zorgen dat de dingen goed gaan. En er is een regeling voor als het misgaat: dan kan worden ingegrepen. Het systeem van de strafbeschikking doorsnijdt dat volkomen. Het college van PG’s gaat dan zichzelf aanmatigen aan het bestuursorgaan te
kunnen opleggen hoe het moet handelen. Dat gebeurt dan eigenlijk vanuit dat verkokerde kanaaltje
van dat proces-verbaal door die BOA. Dat snijdt elkaar. Dat zou daarom een principieel bezwaar tegen de strafbeschikking moeten zijn.
Iets anders is dat als je BOA’s gebruikt, en dus een opsporingsbevoegdheid ergens voor in gaat
zetten, dan is het evident dat de officier van justitie daar zeggenschap over heeft. Dan heb je het
over opleiding, akte en ook over de bevoegdheid van: ‘zo wil ik het hebben, dit gaat niet goed en van
jou ga ik die akte afpakken’, dat soort van dingen. Dat ligt voor de hand. Dat is een andere lijn dan:
‘hoe ga je om met jouw sanctiestelsel’. Ik heb al gezegd dat ik eigenlijk vind dat het systeem van de
strafbeschikking mislukt is.
Het zou dus eigenlijk ook geen rol moeten spelen binnen de Omgevingswet?
Laten we dat niet gaan proberen, want hoe lang zijn we nu al niet bezig om die strafbeschikking uit te
rollen over de beleidsvelden? Pas zeer onlangs is men begonnen om de bevoegdheid neer te leggen
bij de directeur van de regionale omgevingsdiensten, maar dat ding wordt nog amper toegepast,
voor zover ik weet. We zitten nu al jaren nadat die wet is ingevoerd, dus het gaat niet heel erg vlot.
Laten we gewoon meteen gaan voor een volledige regeling van bestuurlijke beboeting voor in beginsel alle overtredingen waarvoor ook een herstelsanctie kan worden opgelegd, en een paar strafbaarstellingen voor de meest ernstige gevallen naast de mogelijkheid van beboeting. Deze strafbare feiten zouden zo ernstig moeten zijn, dat de strafbeschikking dan niet voor de hand ligt.
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5.12 Aan welke bestuursorganen denkt U, bij de bestuurlijke strafbeschikking in het Omgevingsrecht?
- Denkt U aan gemeenten?
- Denkt U aan provincies?
- Denkt U aan waterschappen?
- Denkt U aan een RUD?
- Denkt aan nog andere bestuursorganen?
Laten we daar maar gewoon mee ophouden.
5.13 Bestaat er bij de toepassing van de strafbeschikking behoefte aan aanvullende regels en/of
waarborgen buiten de regels die thans al in de wet zijn vastgelegd?
Nee
5.14 Zijn er ook situaties waarin de bestuurlijke strafbeschikking naar Uw oordeel juist expliciet
niet ingevoerd zou moeten worden? Zo ja: waarom?
Ja, gewoon afschaffen.
5d.

Kan de bestuurlijke boete in de context van de Omgevingswet een goede rol vervullen? Zo
ja, in welke situaties en waarom? Zo nee, waarom niet? Dient daarbij nog onderscheid gemaakt te worden tussen de verschillende normenstelsels die onder de Omgevingswet zullen
vallen?

Ja, het wordt tijd dat ook het omgevingsrecht meegaat in de vaart der volkeren. Daar bedoel ik mee
dat bijna alle andere sectoren de bestuurlijke boete beschouwen als een reguliere sanctie. Het omgevingsrecht is nu aan de beurt. Ik verwijs naar mijn talloze antwoorden eerder in dit interview.
Aandachtspunten bij vraag 5d
5.15 Aan welke normen denkt U, bij toepassing van de bestuurlijke boete in het Omgevingsrecht?
Zie mijn antwoorden bij eerdere vragen.
5.16 Aan welke normering van de bestuurlijke boete denkt U, bij toepassing in de Omgevingswet?
- Zijn er normen, op het terrein van het Omgevingsrecht, waarvan de overtreding aanleiding zou moeten kunnen geven tot hoge bestuurlijke boetes?
- Ligt een strikte wettelijke normering van de hoogte van de bestuurlijke boete in de rede?
- Bestaat er behoefte aan inperking van beleidsvrijheid van het bestuursorgaan bij de ‘vervolgingsbeslissing’?
Op het punt van de normen waarvan overtreding aanleiding zou moeten kunnen geven tot hoge
bestuurlijke boetes: daarvoor weet ik te weinig van het omgevingsrecht af. Ik heb een paar keer gezegd: de exercitie is te kijken naar artikel 1a WED, daar zit een aantal categorieën in, dat is volgens
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mij artikel 6 WED, categorieën met de geldboetecategorie. Het moet toch raar lopen dat als je het
daar weghaalt, en daar een boete van maakt, dat je dan ineens een hele lage bestuurlijke boete vaststelt als wetgever dan voorheen gold als strafrechtelijk maximum. Bovendien moet je dan als wetgever uitleggen dat je geen ander oordeel omtrent de strafwaardigheid hebt ingenomen in verband
met artikel 1, tweede lid, Sr en 5:46, vierde lid, Awb.
Op het punt van de strikte wettelijke normering van de hoogte van de bestuurlijke boete: ik denk dat
je niet ontkomt aan een gemengd stelsel van boetetarieven en van vrije afstemming, zoals bijvoorbeeld in het financieel toezichtrecht het geval is. Vrije afstemming betekent dat je geen boetetarieven voorschrijft in een algemeen verbindend voorschrift, maar dat je het aan het bestuursorgaan
overlaat om de hoogte af te stemmen op de mate van verwijtbaarheid en de ernst van de gedraging,
enzovoort. Dan kan een bestuursorgaan er ad hoc voor kiezen om er ook nog een beleidsregel voor
te maken. Dat moet volgens mij het systeem zijn. Dus een gemengd systeem van deels wettelijke
boetetarieven en deels een vrije boetebevoegdheid waarbij de mogelijkheid bestaat van beleidsregels.
Op het punt van inperking van de beleidsvrijheid van het bestuursorgaan bij de ‘vervolgingsbeslissing’: nee, daar is geen behoefte aan. Dat past niet in de hedendaagse opvattingen over ‘sparrow’ en
dat soort dingen. Handhaving is dat je op zoek gaat naar een effect-georiënteerde handhavingsstrategie, waarbij je een grote diversiteit aan instrumenten kunt inzetten. Daar hoort bij dat de wetgever
elk bestuursorgaan de gelegenheid geeft om maatwerk te leveren. Zo gauw hier de wetgever gaat
ingrijpen, wordt dat maatwerk moeilijker gemaakt en slaat de verkokering toe.
5.17 Zijn er ook situaties waarin de bestuurlijke boete naar Uw oordeel juist expliciet niet ingevoerd zou moeten worden? Zo ja: waarom?
In theorie zou je kunnen denken aan beboetbare gedragingen die per definitie door overheden worden begaan of door bestuurders van overheden. In theorie kun je daar gewoon een boete voor opleggen, maar ik kan me voorstellen dat dat strafrechtelijk relevant is. Belangrijker nog is denk ik dat ik
een rol voor het strafrecht zie bij overtredingen met een zeer frauduleus karakter en bij overtredingen waar de strafbeschikking naar algemeen gevoelen niet denkbaar is.
5e.

Acht U het wenselijk dat het bevoegde bestuursorgaan bij de punitieve handhaving van de
Omgevingswet zowel de beschikking heeft over de bestuurlijke boete als over de strafbeschikking?

Nee, de strafbeschikking moet worden afgeschaft.
Aandachtspunten bij vraag 5e
5.18 Wat zijn, naar Uw mening, de voordelen van het ter beschikking stellen van zowel de bestuurlijke boete als de strafbeschikking?
Ik verwijs naar eerdere antwoorden.
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5.19 Dient voor één en hetzelfde feit naar Uw oordeel tussen beide modaliteiten gekozen te kunnen worden? Zo ja: bij welke feiten?
Ik verwijs naar eerdere antwoorden.

INTEGREREN BESTUURLIJKE EN STRAFRECHTELIJKE HANDHAVING?
6.

Verdient het aanbeveling om de bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving van de Omgevingswet meer te integreren? Zo ja, waarom en op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Aandachtspunten
6.1

Zou U het wenselijk vinden om op het terrein van de Omgevingswet regels tot stand te brengen die strafrechtelijke handhaving kunnen blokkeren in een situatie waarin legalisering
wordt nagestreefd?

Ik denk dat je daar de verkokering mee in de hand werkt dan wel het maatwerk belemmert, maar
dan aan de strafrechtkant. Ik denk dat je dat niet in zijn algemeenheid kunt regelen. Dat is niet verstandig. Mij lijkt de verplichting van bestuursorganen over en weer om elkaars beleid op elkaar af te
stemmen toereikend.
Eerder in het gesprek gaf u wel aan dat in concrete gevallen doorgaans het toch een uiting van
slecht bestuur is als je enerzijds streeft naar legaliseren en anderzijds wordt er toch vervolging
instelt?
Je zou je hooguit kunnen voorstellen, maar ik weet niet hoe dat eruit zou moeten zien, dat je dan een
soort van overlegplicht hebt, zoals bijvoorbeeld ook in het financiële recht bestaat tussen de AFM en
DNB, dat als de één voornemens is iets te doen wat op het taakgebied van de ander ligt, dan is in dit
geval de officier van justitie verplicht om te overleggen, dan wel instemming te zoeken van het andere bestuursorgaan. Dat zou je kunnen denken, maar je zult heel voorzichtig moeten zijn met algemene verboden of bevoegdheidsbelemmeringen. Ik denk dat je dan als wetgever iets regelt terwijl je
niet goed kunt overzien of dat in de praktijk wel in alle gevallen goed past.
6.2

Zou U het wenselijk vinden om het Openbaar Ministerie en wellicht de strafrechter de bevoegdheid te geven een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang op te leggen,
of de oplegging daarvan bij het bestuursorgaan in overweging te geven?

Ik heb ooit geschreven, in mijn NJV-preadvies, dat de officier van justitie belanghebbende zou moeten zijn, dus een verzoek zou moeten kunnen doen om te handhaven. Er is inmiddels jurisprudentie
waaruit blijkt dat de officier van justitie geen belanghebbende is bij een bestuursrechtelijke handhavingsprocedure in verband met art. 1:6 Awb. Dat vind ik niet wenselijk. Ik zou het goed vinden als de
officier van justitie, daar is dan dus een wettelijke voorziening voor nodig, de mogelijkheid heeft het
bestuursorgaan te verzoeken om handhaving. Meer dan dat is niet nodig, want dat betekent dat het
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bestuursorgaan verplicht is om te motiveren, want dan gaat de beginselplicht tot handhaving werken
en die kan de officier van justitie dan inroepen.
Deze vraag ziet op de wenselijkheid dat het Openbaar Ministerie, en wellicht de strafrechter zelf
de bevoegdheid krijgen om hetzij echt een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang
op te leggen, of de oplegging daarvan bij het bestuursorgaan in overweging te geven.
Ik vind dat je de officier van justitie de bevoegdheid moet kunnen geven, niet de strafrechter want
dat heeft niet zoveel zin. De strafrechter ga je immers geen bestuurlijke sanctie geven, de last onder
dwangsom is tenslotte een bestuurlijke sanctie. Je kunt wel de officier van justitie de last onder
dwangsom of last onder bestuursdwang als bevoegdheid geven. Daar is niets op tegen. Als je de officier van justitie geschikt acht om in deze massaliteit een strafbeschikking op te laten leggen en transacties aan te bieden, dan is er principieel helemaal niets op tegen om datzelfde justitiële bestuursorgaan een bestuurlijke sanctiebevoegdheid te geven. Dus de last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom, en in theorie de bestuurlijke boete.
Voor de strafrechter zou er voor bestuursrechtelijke lasten dus geen plaats moeten zijn?
Voor de rechter kan dat niet, want de bestuursrechter heeft ook niet de bevoegdheid om aan een
bestuursorgaan op te leggen om iets te doen. De bestuursrechter oordeelt over een beslissing en als
de bestuursrechter die beslissing vernietigt dan kan de bestuursrechter de opdracht geven om a of b
te doen. In die positie komt de strafrechter nooit, dus dat is principieel onjuist en waarschijnlijk gewoon ook in strijd met de scheiding der machten.
En de iets minder vergaande variant, dat de oplegging daarvan bij het bestuursorgaan in overweging wordt geven door de strafrechter?
Het meest principiële is dat de strafrechter de officier van justitie vraagt om een verzoek tot handhaving te doen. Het is geen goed idee. De strafrechter gaat zichzelf dan een grotere bevoegdheid aanmeten dan een bestuursrechter ooit heeft gehad. Je komt hier dus weer in conflict met de scheiding
der machten.
6.3

Zou U het wenselijk vinden dat het bestuursorgaan dat bij de strafrechtelijke handhaving
een bijzonder belang heeft ook een eigen positie krijgt in het strafproces?
Zo ja: zou het bestuursorgaan het recht moeten krijgen
- de processtukken in te zien;
- stukken aan het strafdossier toe te voegen;
- de strafrechter mondeling te informeren en te adviseren?
Zo nee: waarom niet?

In theorie is dat al zo, met name als bestuursorganen schade lijden. Dan zijn ze als benadeelde partij
betrokken, maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. Ik zie die eigen positie van het bestuursorgaan
niet zo goed voor me. Een bestuursorgaan zou denk ik belanghebbende kunnen zijn in een procedure
op grond van artikel 12 Wetboek van Strafvordering. Zij het, dat als je moet aannemen dat de officier
van justitie geen belanghebbende is in een bestuursrechtelijke procedure, dat het dan tamelijk voor
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de hand ligt om te veronderstellen dat een bestuursorgaan ook geen belanghebbende is in een procedure op grond van artikel 12 Sv. Dat zou kunnen betekenen dat de wetgever eigenlijk de spiegelbeelden moet regelen. Dat wordt geregeld dat de officier van justitie een verzoek tot handhaving kan
doen en het bevoegd gezag, het bestuursorgaan, belanghebbende is een procedure op grond van
artikel 12 Sv. Ik denk dat dat de meest zuivere strafprocesrechtelijke regeling zal zijn van die situatie.
Maar ik kan me voorstellen dat dat zich in de regel niet vaak zal voordoen in situaties waarin ook
bestuursrechtelijke handhaving kan plaatsvinden, en dat de assumptie van deze vraag is: het
Openbaar Ministerie begint een procedure, en zou het dan misschien wenselijk zijn dat het bestuursorgaan stukken mag inzien, stukken aan het dossier kan toevoegen, en advies kan geven aan
de strafrechter?
Dat zou kunnen, maar ik kan niet goed overzien of dat gaat werken. Waar wel aandacht voor moet
zijn, maar dat staat er misschien wel buiten, is dat ik wel eens heb begrepen dat het buitengewoon
moeizaam is om informatie te krijgen van de officier van justitie die je nodig hebt bij de bestuursrechtelijke handhaving. Dan kun je dus niet een bestuurlijke sanctie aantonen of motiveren en onderbouwen, omdat de officier van justitie van mening is dat het hem niet vrij staat om gegevens te
verstrekken. Ik weet niet hoe dat het beste kan worden opgelost, maar het is wel een probleem in de
praktijk. Ik denk niet dat je dat oplost door het bestuursorgaan, wanneer dat al lang klaar is met zijn
bestuurlijke sanctieoplegging, want strafvervolging duurt nu eenmaal veel langer, dan nog het strafdossier te laten inzien. Ik denk niet dat dat iets toevoegt. Zeker indien zou worden geregeld dat een
bestuursrechtelijke sanctie zoals de intrekking al dan niet automatisch volgt op een strafrechtelijke
sanctie, maar niet alleen dan, dient er oog te zijn voor gegevensuitwisseling.
6.4

Zou U het wenselijk vinden dat het OM bij de bestuurlijke handhaving een eigen positie zou
krijgen?
Zo ja: zou het OM het recht moeten krijgen
- de processtukken in te zien;
- stukken aan het dossier toe te voegen;
- de bestuursrechter mondeling te informeren en te adviseren?
Zo nee: waarom niet?

Ja, als een belanghebbende die een verzoek kan doen tot handhaving. Ik denk dat die mogelijkheid in
de praktijk altijd open staat, om als Openbaar Ministerie de processtukken in te zien, stukken aan het
dossier toe te voegen en de bestuursrechter te informeren. Dat veronderstel ik.
U vindt dat op zich wel wenselijk?
Ik weet niet of je dat wettelijk moet regelen. Maar het past bij samenwerking tussen de bestuursorganen, dat men van elkaars informatie kennis zou moeten kunnen nemen binnen de grenzen van
privacy enzovoort.
En dat gebeurt dus nu ook al?
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Ik denk dat de mogelijkheden die de officier van justitie heeft om kennis te nemen van gegevens die
bestuursorganen hebben, normaal gesproken beter zijn dan andersom. In zijn algemeenheid geldt
dat de gegevensuitwisseling tussen het justitiële en administratieve kanaal moeizaam is en minder
wederkerig dan zou moeten.
6.5

Zou U het wenselijk vinden dat de oplegging van de stillegging en onderbewindstelling van
de onderneming nader wordt genormeerd, als sluitstuk van strafrechtelijke en bestuurlijke
handhaving?
Zo ja: heeft deze sanctie dan slechts een aanvullende functie ten opzichte van de last onder
bestuursdwang, en zo ja in welke gevallen?
Zo ja: zou de ISD-maatregel (eerdere veroordelingen) aanknopingspunten voor een normering bieden?
Zo nee: waarom niet?

De bevoegdheid tot stillegging van een onderneming hebben we al. Dat is een last onder dwangsom
met de strekking: ‘gooi de tent dicht’, of zelfs de sluiting met de last onder bestuursdwang. Die wordt
in voorkomende gevallen ook gebruikt, geheel of gedeeltelijk. De sluiting is al een bestuursrechtelijke
standaardsanctie. Dat wil uiteraard niet zeggen dat deze met grote regelmaat wordt opgelegd. Het
gaat hier om een zeer ingrijpende variant herstelsanctie. Onderbewindstelling is daarentegen geen
standaardsanctie. Je hebt wel een vergelijkbare variant als bestuurlijke sanctie in het financiële recht:
de onder curatelestelling, de stille curatele of de minder stille curatele, en die is ook min of meer uit
de Wed gekopieerd. Het algemeen bestuursrecht heeft die mogelijkheid niet, dus je zou in theorie
kunnen veronderstellen dat het strafrecht daar beter is geëquipeerd, maar ik denk dat het bestuursorgaan zoiets beter kan uitvoeren. De al dan niet stille curatele zou dan ook in het omgevingsrecht
een nuttige bevoegdheid kunnen zijn.
Heeft deze sanctie dan slechts een aanvullende functie ten opzichte van de last onder bestuursdwang, en zo ja in welke gevallen? U gaf net al aan dat het in de praktijk al heel goed werkt?
Ja, dat klopt.
En zou de ISD-maatregel (eerdere veroordelingen) aanknopingspunten voor een normering bieden?
Het lijkt me reuze spannend in het omgevingsrecht, maar ik kan het me werkelijk niet voorstellen.
Wat misschien wel een sanctie zou moeten zijn, is de mogelijkheid om iets te doen met de betrouwbaarheid van de bestuurder. In het financiële recht worden eisen gesteld aan bestuurders, die worden benoemd in financiële instellingen. Die eisen hebben te maken, niet alleen met deskundigheid,
maar ook met antecedenten. Dus niet een BIBOB-ding maar het is de vraag of dit een bestuurder is
die zich bezig moet houden met, bijvoorbeeld, de veilige verwerking van afvalstoffen. Ik kan me
voorstellen dat je bij afvalstoffen een toets gaat aanleggen, om te kijken wie de bestuurder of feitelijk leidinggevende van het bedrijf is. Ik kan me voorstellen dat je daar zo’n regime zou willen invoeren met bijpassende sancties. Ik geloof dat er nu net een wetsvoorstel is ingediend dat iets dergelijks
doet in het faillissementsrecht, en ik denk dat zoiets als de betrouwbaarheid van een bestuurder, dat
komt wel in de buurt van de ISD-maatregel, misschien wel meerwaarde zou kunnen hebben.
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En een uitvloeisel daarvan zou kunnen zijn dat iemand die in het verleden, door het begaan van
overtredingen, bewezen heeft niet geschikt te zijn voor die functie, dus niet in staat moet worden
geacht om bestuurder te zijn of zelfs uit die functie gezet zou moeten kunnen worden?
Ja, dat is iets waarvan ik denk dat dat in het omgevingsrecht, in voorkomend geval, misschien wel
een idee zou kunnen zijn
.
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Interview mr. M.G.J. (Maayke) Maas-Cooymans en mr. P.C. (Paul) Verloop
Werkzaamheden en expertise punitieve handhaving en de Omgevingswet
Wat zijn uw functie of functies en wat zijn uw dagelijkse werkzaamheden?
Maas: Ik ben advocaat-partner van dit kantoor en verbonden aan de sectie bestuurs- en strafrecht. Ik
ben in 1997 gestart als advocaat. Ik treed op voor kleine en (heel) grote ondernemingen, met name
ook risicovolle bedrijven. Deze bedrijven worden vaak met handhaving geconfronteerd. Maar ik
treed ook op voor overheden, onder meer op het gebied van het handhavingsbeleid, dus het opstellen en uitvoeren daarvan en het kiezen van de geschikte sancties die je zou kunnen toepassen.
Handhaving vormt een zwaar accent in mijn praktijk, en mijn ervaring is wel dat ik de afgelopen jaren
van een juridisch adviseur meer en meer ben geworden tot een strategisch, politiek adviseur en/of
een communicatieadviseur. Handhaving is momenteel, en dan spreek ik echt vanuit de klei hier in de
Rotterdamse haven en Moerdijk, tevens speelbal van de politiek en het daarbij behorende krachtenveld. De materiële waarheid, de daadwerkelijke aantasting of dreiging van de omgeving, die we allemaal proberen te voorkomen, speelt soms een minder belangrijke rol dan de ogenschijnlijke aantasting en optreden ‘voor de bühne’.
Verloop: Ik ben advocaat-medewerker bij de sectie bestuurs- en strafrecht van dit kantoor, waarbij ik
het strafrechtelijke deel doe. Het grootste gedeelte van onze cliënten in dit kader bevindt zich in de
milieuhoek, dan wel in de financieel-economische hoek, waarbij zij te maken krijgen met handhaving
waarvan vaak niet op voor hand duidelijk is of dat bestuursrechtelijk of strafrechtelijk gaat worden.
We begeven ons dus echt op het snijvlak. Ik ben hiervoor jarenlang docent geweest aan de Erasmus
Universiteit en veel betrokken geweest bij dit soort onderzoeken. Daarnaast doceer ik met enige
regelmaat op het snijvlak van bestuursrecht en strafrecht met één van de andere medewerkers van
het boeteteam, over de bestuurs- en strafrechtelijke handhaving.
Zou u iets willen vertellen over uw expertise in verband met punitieve handhaving in het algemeen
en in relatie tot de onderwerpen die onder de Omgevingswet zullen vallen?
Maas: Alle onderwerpen die onder de Omgevingswet vallen vormen ons werkveld. Een groot deel
van onze praktijk is Omgevingswetgeving, zoals natuurbescherming, ruimtelijke ordening, het echte
milieuwerk. Via de VNG ben ik veel betrokken bij handhaving door gemeenten en heb ik in 2013 de
Handreiking Handhaving voor en door gemeenten opgesteld. Wat betreft punitieve sancties hebben
we een boeteteam binnen ons kantoor, en daar zitten collega’s in van verschillende secties. Dat zijn
onder andere mr. Verloop, die ook aan dit interview deelneemt, en ikzelf, en medewerkers vanuit
het bestuurs- en strafrecht, maar ook iemand vanuit de sectie mededingingsrecht, omdat punitieve
sancties natuurlijk ook veel in het financieel bestuursrecht voorkomen. En dan proberen wij zoveel
mogelijk ervaring en kennis uit te wisselen. Als wij boetedossiers behandelen van een beweerdelijke
overtreder dan proberen wij zoveel mogelijk informatie uit te wisselen en bekijken wij ook vaak samen het boetedossier en dan maakt iemand de processtukken. Dat doen wij niet met zijn allen, maar
het idee van het team is wel echt nuttig en dat komt natuurlijk ook door de werkelijkheid, waarin
steeds meer boetes verschijnen.
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Verloop: Het grootste gedeelte van onze cliënten is dus hier gevestigd of in de Moerdijk, of in ieder
geval werkzaam op een gebied dat heel veel met het milieurecht te maken heeft. Waar veel onderzoeken plaatsvinden, hetzij gepland, hetzij ongepland. En waarbij in veel gevallen een onderzoek
begint als een handhavingsonderzoek maar kan uitmonden in een strafrechtelijk onderzoek, waarbij
het ook voor de handhavende dienst vaak niet helemaal duidelijk is welke kant het op moet, omdat
er op enig moment nog overleg gevoerd moet worden met een autoriteit die besluit via welke kant
een vermeende overtreding zou moeten worden afgedaan.

BESTUURLIJKE HANDHAVING
1.

Hoe denkt U in zijn algemeenheid over bestuurlijke handhaving van ordeningswetgeving?

Maas: Op dit moment wordt de ordeningswetgeving met name gehandhaafd via de herstelsancties,
dat is in ieder geval de ervaring die wij hier hebben. Wat ik het mooie vind van de bestuurlijke handhaving zoals die nu is, met de focus op herstel, is dat het herstellen van de omgeving het doel zou
moeten zijn, dan wel het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen van die aantasting. Dat wordt
bereikt met herstelsancties. Wat ik een nadeel vind is dat ik het idee heb dat vanwege het gebrek
aan punitieve mogelijkheden in het omgevingsrecht, en ik merk aan de bestuurlijke autoriteiten dat
zij ook behoefte hebben aan straffen, en dan bedoel ik leed toevoegen, dat ze de bestuurlijke sanctie-instrumenten als het ware ‘misbruiken’. Daar bedoel ik mee dat ze de instrumenten zodanig in
proberen te zetten dat ze het bedrijf ook raken op ‘gevoelige plekken’. Een voorbeeld dat ik in verband met het legaliteitsbeginsel schrijnend vond is de situatie waarin een bedrijf werd gevraagd een
overtreding op te heffen binnen een bepaalde termijn. In zo’n situatie denk je aan de last onder
dwangsom. De ‘last’ werd mondeling gegeven maar zou op schrift worden gesteld. Het was een crisissituatie dus de communicatie verliep wat anders en een mondelinge last onder dwangsom is niet
toegestaan (zoals recent ook door de Afdeling is bevestigd), maar er was bereidheid en noodzaak wat
te doen door het bedrijf dus de last werd afgewacht. Uiteindelijk werd de last op papier vormgegeven als een last onder bestuursdwang. Daar is wel op gereageerd: ‘dit is geen last onder bestuursdwang, want u geeft opdracht aan het bedrijf zelf, aan de overtreder, dus dat gaat niet goed’. Vervolgens werd er gezegd, en dat is ook de kern van één van de zaken die ik zou willen meegeven aan
dit onderzoek, dat er gewoon te weinig kennis en menskracht aanwezig was aan de zijde van de
overheid om daadwerkelijk bestuursdwang toe te passen. Dus toen werd het zo geconstrueerd dat
dit een last onder bestuursdwang was, want het bedrijf zelf werd ingezet als instrument van het bestuursorgaan en de toezichthouder was aanwezig om toezicht op die werkzaamheden te houden. Dat
vind ik over het randje.
Maar wat ik nog belangrijker vind is de vraag waarom het nog meer van belang was voor deze
overheid om het een last onder bestuursdwang te laten zijn. Dat is omdat in de Awb staat dat je een
last onder bestuursdwang ook bekend maakt aan de rechthebbende op de zaak. In dit geval ging het
om een opslagbedrijf dat opslagcontainers verhuurt die leeg moesten worden gemaakt. Dus al die
producten die opgeslagen zijn, zijn van anderen. Die anderen zijn de rechthebbenden op de zaak, en
met de omschrijving: ‘dit is een last onder bestuursdwang’, had het bevoegd gezag ineens een instrument om alle klanten aan te schrijven. ‘Kijk eens wat wij aan het doen zijn’, onder het mom van
‘wij moesten dit op grond van de wet aan u vertellen, en dat wilden wij eigenlijk echt niet, maar het
moest’. Ondertussen is het bedrijf vreselijk beschadigd, want al die klanten kregen brieven van over374
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heden en die gingen natuurlijk vragen stellen en dat gaf een dynamiek. Daarnaast werd het mogelijk
om de kosten van het uitgeoefende toezicht te verhalen, althans daartoe werd een poging gedaan.
Inmiddels is duidelijk dat dit opgelost moet worden door de wetgever om de toezichtkosten te kunnen verhalen.
Op die manier wordt een reparatoir instrument dan misbruikt in punitieve zin?
Maas: Ja, en toen ik voor dit onderzoek gevraagd werd, en ook de vragen las, bedacht ik me dat ik,
los van wat ik zelf vind van meer punitieve sancties in het ordeningsrecht, sterk het gevoel heb dat
die behoefte er aan overheidszijde echt is. In die zin vind ik herstelsancties passend, maar ik vind het
nadeel dat je soms ook wel zou willen optreden bij bedrijven waarvan je denkt: ‘jullie maken er een
potje van, en daarvoor moeten we jullie ook kunnen straffen, voor jullie gedrag’. En daar is het strafrecht in ieder geval voor, maar wellicht niet de capaciteit.
Dat kunnen ze nu in veel gevallen niet, en dus zijn ze in zekere zin vleugellam?
Maas: Ja, en dan ga je dit soort gekke dingen krijgen. Dat moeten we echt niet hebben.
Verloop: Ik ben op zich wel een voorstander van bestuurlijke handhaving, omdat daar veel mogelijkheden liggen, maar het instrumentarium zou nog wel wat uitgebreid mogen worden. Bijvoorbeeld
met de mogelijkheid tot het opleggen van voorwaardelijke boetes. In het strafrecht is dat een zeer
gebruikelijk instrument, wat denk ik voor bestuursorganen heel bruikbaar kan zijn, omdat je daarmee
een waarschuwing afgeeft die iets doet, zonder dat je meteen heel zwaar hoeft door te pakken. Het
voordeel van bestuurlijke handhaving is ook dat de kennis over het gebied waarop een bedrijf werkzaam is, in sterkere mate bij het bestuur zou moeten liggen dan bij een op grotere afstand geplaatst
Openbaar Ministerie. Dus daar zit een voordeel in.
Een nadeel vind ik wel dat, gevoelsmatig, de rechtsbescherming in het bestuursrecht lastiger
is. Daar zit overigens ook het punt bij dat bestuursorganen het naar mijn smaak moeilijk vinden om
een duidelijke keuze te maken of duidelijk te maken in hoeverre men in onderhandeling is met het
bedrijf om te zorgen dat conform de wetgeving wordt gewerkt, en anderzijds bezig is met het verzamelen van materiaal dat kan leiden tot oplegging van een punitieve sanctie. Daar moet een strakker
onderscheid in worden gemaakt. Het is voor bedrijven niet duidelijk, maar voor veel handhavers ook
niet.
a.

Wat zijn volgens U de sterke punten van bestuurlijke handhaving?

Zie het antwoord op vraag 1.
b.

Wat zijn volgens U de zwakke punten van bestuurlijke handhaving?

Zie het antwoord op vraag 1.
Aandachtspunten
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1.1

Ziet u de directe democratische legitimatie van bestuurlijk optreden door gemeenten, provincies en waterschappen als een sterk punt?

Maas: Ja, ik denk dat dat de kern is van handhaving. We hebben met elkaar afgesproken dat we elkaar mogen aanspreken op regels, maar natuurlijk wel als dat gelegitimeerd is. Dus het legaliteitsbeginsel vind ik erg belangrijk en daarom gaf ik ook net dat voorbeeld, want dat is natuurlijk niet waarvoor wij die herstelsanctie in het leven hebben geroepen, om ze zo om te buigen dat ze uiteindelijk
punitief worden. Dat zie je natuurlijk op allerlei fronten, en dat komt mede door de rechtspraak.
Sancties die als herstel worden aangemerkt op juridische merites, worden toch als leedtoevoegend
ervaren. Het is een soort juridische werkelijkheid die is geschapen en die niet meer past op de feitelijke. Maar ik vind die democratische legitimatie een groot goed.
Maar het is misschien voorstelbaar dat het bestuursorgaan dat er voor gekozen heeft om deze
‘sanctie’ op te leggen, dat juist deed om aansluiting te zoeken bij de kiezers, althans bij degene die
belanghebbende waren bij die operatie?
Maas: Alleen denk ik dan dat het parlement er is voor de kiezers, om die wetten er doorheen te laten. Dan zou ik eerder zeggen dat als deze behoefte wordt gesignaleerd, dan moet de wetgeving
worden aangepast. Daar is natuurlijk ook dit onderzoek voor. Het past niet binnen het legaliteitsbeginsel om op te gaan zoeken wat je denkt dat het electoraat wil, anders dan wanneer dat volgt uit de
wet. Daar ben ik niet voor.
1.2

Hoe denkt U over bestuurlijke handhaving op het punt van
- Consequent optreden (rechtsgelijkheid)?
- Rechtvaardig optreden?
- Doortastend optreden?
- Rechtsbescherming?

Maas: Op het punt van consequent optreden spreek ik echt vooral uit ervaring en dan moet ik constateren dat er geen sprake is van rechtsgelijkheid. Wat wij merken, is dat er steeds meer gewerkt
wordt met zwarte lijsten. Wanneer een bedrijf op een zwarte lijst staat, dan krijgt het verscherpte
aandacht. Enkel het feit dat je verscherpte aandacht krijgt op basis van je bewezen gedrag in het
verleden, dat begrijp ik nog wel. Alleen de focus is meer en meer op de lijst van notoire overtreders,
of mensen die er een potje van maken, maar heb je die bedrijven wel echt allemaal in het vizier en is
het systeem er op berekend zo te werken nu wij merken dat vergelijkbare bedrijven, min of meer
toevallig of door ‘handige’ communicatie de dans ontspringen. De aandacht voor onderzoek naar hoe
het staat met bedrijven die niet op dat lijstje staan is minder. Wat ik ook lastig vind in het kader van
rechtsgelijkheid is dat er ook een grote wens is, merken wij, om overtreders een naam te geven. Dus
wat je hier ziet is dat er dan lasten komen en helemaal onderaan de pagina wordt in een klein regeltje, in een ondertekst, een typering opgenomen en dan krijgt een bedrijf het keurmerk ‘calculerend’
of ‘reactief’. Het is gemakkelijk om op de lijst te komen maar aanzienlijk moeilijker voor bedrijven om
dat etiket weer kwijt te raken, en daarbij speelt dan de vraag waarom bepaalde bedrijven nooit in die
lijstjes voorkomen. Dat is wel heel erg lastig. Temeer nu deze ‘naming’ doorklinkt in vergunningprocedures (strengere voorschriften voor die bedrijven) en hogere dwangsommen, waar de hoogte van
dwangsommen al niet heel kritisch worden beoordeeld door de bestuursrechter.
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De focus ligt daarbij dan op de ‘usual suspect’, en daar gaat alle aandacht naar uit?
Maas: Ja, en de andere zitten in de gewone cyclus, en zelfs aangekondigde inspecties, maar ik vraag
me af of dat proces van het vaststellen van dat lijstje en het bepalen welk keurmerk er mee wordt
gegeven niet nogal twijfelachtig is, de manier waarop dat gaat. Dus echt rechtsgelijk vind ik het nog
niet helemaal.
Op het punt van rechtvaardig optreden merken wij dat, vooral na de Odfjell-situatie en Moerdijk en Chemiepack, er sprake is van een enorme politieke druk op de handhavende instanties. Wij
maken in het veld mee dat communicatie alleen maar plaatsvindt over de band van de last onder
dwangsom en de last onder bestuursdwang, waarbij er veel minder ruimte is om te kijken of je
daarmee nog kunt wachten en eerst in overleg kunt treden met de overtreder. Vroeger werkte dat in
veel gevallen goed, totdat de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat ‘onderhandelingstoezicht’ is gaan
noemen. Daar ben ik het zeer mee oneens, want dat geeft een heel negatieve klank aan het fenomeen dat een toezichthouder en handhaver in gesprek gaan en zijn met het bedrijf. Als er alleen
maar wordt gecommuniceerd via lasten of via voornemens tot lasten, dan wordt het enorm gejuridiseerd. En dat is iets wat de overheid altijd teruggeeft aan de bedrijven: ‘haal er geen advocaat bij,
want jullie juridiseren het ten onrechte’, maar je moet tegenwoordig wel als bedrijf. Het is hartstikke
lastig geworden om nog in gesprek te raken en te pogen zelf de overtreding op te heffen, welke bereidheid er echt bij het merendeel van de bedrijven wel is. Wat de bedrijven nog wel moeten leren is
beter en frequenter communiceren.
Het wordt dus minder rechtvaardig dan het vroeger geweest is?
Maas: Ja, waarbij ik er echt van overtuigd ben dat het bevoegd gezag het gevoel heeft dat het rechtvaardiger is, omdat zij gewoon de letter van de wet handhaven. Zij zijn in feite teruggegaan naar de
oorsprong: ‘wij zijn er om de wet te handhaven’, en dan het liefst de letterlijke tekst van de wet. Er is
tegenwoordig nog weinig marge.
Verloop: Er is minder oog voor het hogere doel waarvoor een wet geschreven is, bijvoorbeeld voor
het milieu, waarvan eigenlijk al die bedrijven heel graag willen dat er niets fout gaat, want alles wat
wel fout gaat kost geld en levert over het algemeen bijzonder weinig op. Het aantal bedrijven dat
bewust milieuregels wenst te overtreden uit kostenoogpunt is niet zo heel erg groot.
Maas: Terwijl dat beeld vanuit de overheden waarschijnlijk wel anders is.
Verloop: Ja, maar voor de grote bedrijven geldt dat eigenlijk niet of nauwelijks. Het zal vaak gelden
voor de wat kleinere bedrijven, die bijvoorbeeld niet in een internationaal verband zijn ingebed. Bij
grotere bedrijven wil men het gewoon zo goed mogelijk doen, met inachtneming van milieubelangen
en redelijke eisen. En dat gesprek over die redelijke eisen is eigenlijk doodgevallen, omdat er niet
meer gepraat kan worden, omdat men bang is om informatie weg te geven, omdat de overheid geen
vragen wenst te beantwoorden, uit angst om te worden opgehangen aan de antwoorden.
Dus de perceptie bij die bedrijven is er nu ook één van onrechtvaardigheid?
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Maas: Ja, zeer. Wij zijn zeer gespecialiseerd in risicovolle bedrijven, dus we doen veel op het gebied
van het Besluit risico zware ongevallen, en wij hebben in mei daar een hele dag aan gewijd, waar
bijna alle BRZO-bedrijven waren uitgenodigd en een heel aantal ook is geweest. Daarna hebben we
verschillende workshops gegeven om met de bedrijven over naleving en handhaving van die regels te
praten. En dan is de veelgehoorde klacht, dat het niet meer rechtvaardig is. De politieke druk en de
mondige omgeving beïnvloeden de wijze van handhaven. Zo veranderen met de tijd de inspectierapporten, de BRZO-inspectierapporten. Deze zijn zo uitgebreid dat bijvoorbeeld één feit helemaal
wordt ontrafeld in wel tien of vijftien overtredingen, waardoor het ook voor de burger vaak veel bedreigender overkomt, want die kunnen die veelheid helemaal niet plaatsen. Het gekke is dat deze
gedetailleerde rapporten die bovendien openbaar worden gemaakt, er lijken te zijn voor die burgers,
maar de burgers stel je er niet mee gerust en het bedrijf geef je het gevoel van: ‘wat ben je toch aan
het overdrijven, want het ging om één handeling en dat pluis je helemaal uit’. En het vervelende is,
en dat heeft niets meer met het recht te maken maar met de psychologie van die verhoudingen, dat
die bedrijven steeds meer in een boze en gefrustreerde houding schieten en overheden steeds meer
in de formele modus, terwijl het milieu of het herstel van de situatie uiteindelijk het slachtoffer
wordt.
Dus de legitimiteit van de wet en van de handhaver die wordt ernstig in twijfel getrokken?
Maas: Ja, dat is echt een issue op dit moment. Het punt van doortastend optreden hangt samen met
het voorgaande punt. Voorheen, dat volgt ook uit het rapport van de Onderzoeksraad en het CMIarrest, zijn er wel situaties geweest waarin de toezichthouder het veel te bont heeft gemaakt, met
name de CMI casus is sprekend. Er was daar een heel ijverige handhaafster, die had intern allerlei
berichten verstuurd over de brandveiligheid. Daar is heel weinig mee gedaan. Er ging weleens een
brief naar het bedrijf waarin het bedrijf erop werd gewezen dat het goed zou zijn als het bedrijf iets
zou ondernemen, maar dan stuurde het bedrijf een brief terug dat ze daarin niet meer gingen investeren omdat ze gingen verhuizen. Vervolgens is de hele loods afgebrand. Dat was weinig doortastend. Wat we nu zien is dat we helemaal doorgeschoten zijn naar doortastend, namelijk alles gaat
meteen via een sanctie. Dat is zeker doortastend, maar ik denk iets ‘te’. Bovendien: niet in alle gevallen hoeft onderhandeling (of in gesprek gaan met) zo uit de hand te lopen, we moeten verstandig
blijven nadenken en termijnen stellen en opvolgen en zaken niet op z’n beloop laten.
Misschien wel doortastend, maar niet effectief?
Maas: Nee, niet per se effectief. De rechtsbescherming is er natuurlijk gewoon. Wat wij zien, is dat
bedrijven ook beter en verstandiger moeten communiceren. Er worden meer sanctiebeschikkingen
genomen en er lopen dus ook meer procedures. Dat is niet altijd nuttig of effectief, omdat je dan
vooral bezig bent met procedures voeren en veel minder met het herstel althans voorkomen van
overtredingen. Wat ik zelf adviseer, omdat ik hoop dat het een bijdrage levert aan het voorkomen
van procedures, is veel meer werk te maken van de ‘voornemenprocedure’. Dat is onderdeel van de
besluitvorming, dat op grond van artikel 4:8 Awb een voornemen kenbaar wordt gemaakt om een
last op te leggen en dat het bedrijf daar dan op reageert. Wat wij hier meemaken is dat bedrijven
daar heel weinig gebruik van maakten en dat dan een beeld ontstaat bij het bevoegd gezag alsof het
bedrijf niet geïnteresseerd is, terwijl het bedrijf denkt: dank voor de brief, we gaan aan de slag en
melden ons wel als het niet gaat lukken binnen de gestelde termijn. Communicatie is belangrijker
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dan ooit. Er is in de meeste gevallen echt bereidheid om de overtreding ongedaan te maken, alleen
dat kost vaak tijd. Waar ik die voornemenprocedure heel nuttig vind, ook al is het in juridische zin
geen rechtsbescherming, maar het kan het wel zo worden gezien, is dat je zowel tegemoet kunt komen aan de politieke wens van de burger om te laten zien dat je optreedt door een sanctie op te
leggen, maar dat het een sanctie is die past bij de situatie. Wat ik dan adviseer als je zienswijzen indient: laat goed zien wat de risico’s zijn, hoe je het wilt aanpakken, welke tijd je daar voor nodig hebt
en bewijs dat ook. Heel vaak zijn er externen nodig, zoals ‘contracters’ die voor het bedrijf zaken
moeten aanpassen. Als er een nieuwe sprinklerinstallatie geïnstalleerd moet worden, dan kan dat
niet meteen morgen al gebeuren. Als die mogelijkheid van een zienswijze helemaal niet wordt gebruikt, dan heb je een dag later een last dat je binnen een week iets moet hebben gedaan. Dan moet
er toch bezwaar worden gemaakt om duidelijk te maken dat deze last onmogelijk kan worden nagekomen, terwijl als in de zienswijze al een plan van aanpak is aangeleverd, dan is het niet erg als er
een herstelsanctie volgt met een begunstigingstermijn die is aangepast aan dat plan van aanpak. Dat
zou ik een prima situatie vinden, of dat de overheid gewoon in gesprek gaat.
Dus dat dat vaker gebeurt?
Maas: Ik merk in de rechtsbescherming dat als het eenmaal op een bezwaarprocedure aankomt, dan
is het gewoon heel lastig om je gelijk te halen of om nog wat gedaan te krijgen. Want je merkt, zeker
bij zaken waar de veiligheid of het milieu in geding is, en dat is natuurlijk wel eigen aan de ordeningswetgeving, dat ook bij rechters en ook bij de burger altijd het gevoel is: ‘dit is zo belangrijk’, en
‘het zal wel onveilig zijn’, dat de juridische vertaling naar: ‘is deze begunstigingstermijn wel of niet
lang genoeg’, wordt beïnvloed: ‘dadelijk heb ik een langere termijn toegestaan en dan vallen er
slachtoffers’. Dat is natuurlijk bij veiligheid en milieu een component die heel moeilijk is om te vangen in de handhaving, maar daar zou wel, als het gaat om het toepassen van herstelsancties, meer
aandacht voor moeten zijn. Dat je probeert die risico’s en veiligheid beter in te kaderen en in te
schatten. Dat is ook echt een taak voor het bedrijfsleven, om daar zelf mee te komen, als zo’n voornemen zich voordoet. Alleen de overheid moet daar ook serieus naar kijken. Daar zit op dit moment
toch echt een kramp.
Het zou de rechtsbescherming van bedrijven ten goede komen om meer op die wijze te handelen?
Maas: Ja, absoluut, want die staan nu gewoon achter. Ze zitten altijd in de verdachte hoek, want men
heeft gewoon het beeld: ‘het milieu vinden bedrijven niet belangrijk, en bedrijven zijn alleen geïnteresseerd in de commercie’. Ik voel me wel eens als advocaat van die bedrijven alsof ik naar een film
kijk, en dan ziet de kijker wel dat de persoon die in de film beschuldigd wordt, dat die het echt niet
gedaan heeft, alleen je kunt het niet duidelijk maken. Dat is bij bedrijven best heel vaak het geval.
Dat is een kwestie van kennis en elkaar informeren.
1.3

Houdt het bestuur bij bestuurlijke handhaving adequaat (niet te veel, niet te weinig) rekening met belangen en klachten van betrokken burgers?

Maas: Ik heb wel het gevoel dat zodra er een handhavingsverzoek ligt, dat daar adequater op wordt
gereageerd dan een paar jaar geleden. Maar ik zie nog wel onderscheid tussen de aard van de klachten. Er is meer dan ooit sprake van klokkenluiders en daar wordt meteen op gereageerd. Ook hier zie
379

Interview mr. M.G.J. (Maayke) Maas-Cooymans en mr. P.C. (Paul) Verloop

je wel verschil tussen de zwarte lijst en niet zwarte lijst bedrijven. Als het gaat om de industrie en de
grote bedrijven, dan gaan er ook multidisciplinaire inspectieteams op af, en als het om wat kleinere
zaken gaat, in een dorpskern of in een gemeente waar de mensen elkaar toch ook beter kennen, dan
gaat het anders, dat was vroeger niet anders dan nu. Op dit moment is er bij de grotere bedrijven
wel een onderscheid naar regio, is mijn ervaring, tussen de aard van de klacht en hoe bereidwillig de
autoriteiten zijn om daar op af te gaan in het westen of bijvoorbeeld in het noorden. Een landelijke
organisatie als Brzo+ of de omgevingsdiensten zouden hier meer lijn in moeten krijgen.
En met ‘anders’ bedoelt u dat daar misschien wel te weinig rekening wordt gehouden met belangen van burgers?
Maas: Ja, dan gaat men bijvoorbeeld niet meteen af op een klacht over geluidsoverlast. Mijn ervaring
is echt, en ik heb een paar van die dossiers, want we treden niet veel op voor particulieren maar
soms wel, dat als zij klagen over bijvoorbeeld een café dat te veel lawaai maakt, dan gaat daar niet
meteen een heel team op af. Eerst wordt er een briefje gestuurd, of er wordt helemaal geen briefje
gestuurd en moet je rappelleren of bellen, terwijl als de klacht is: ‘we wonen in Pernis en we hebben
het gevoel dat er te veel gefakkeld wordt of wij ruiken wat of er komen deeltjes op onze auto’s terecht’, dan gaat er meteen een batterij toezichthouders naar toe in een busje. Onmiddellijk. Daar zit
dus echt verschil tussen. En dat is ook niet onlogisch, er is te weinig handhavingscapaciteit en die
moet je dus gericht inzetten daar waar het meer nodig is, dat is te volgen, maar blijft knellen.
1.4

Vindt U dat het bestuur reparatoire doelstellingen van handhaving adequaat behartigt (met
de last onder dwangsom/bestuursdwang)? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Maas: Hierbij wil ik wel opmerken dat ik natuurlijk bepaalde dossiers zie, en ik kan dus niet spreken
voor alle bestuursorganen. Wat ik alleen merk door de politieke druk als gevolg van de uitlatingen
van de Onderzoeksraad en van de ILenT, die de toezichthouder/handhaving door andere bestuurslagen in de gaten houdt, is dat de politieke druk maakt dat er lasten worden uitgestuurd voor hele
kleine overtredingen. Waarbij ik dus wel echt het idee heb dat we niet zozeer praten over het belang
en het doel van het herstellen van de situatie of de rechtstoestand, maar dat er veel meer wordt
gehandhaafd om het handhaven, om maar te laten zien dat je handhaaft. Dat is jammer en dat bedoelde ik net eigenlijk ook, als je ziet dat bepaalde overtredingen helemaal uitgerafeld worden om er
maar zo veel mogelijk van te maken, dat vind ik lastig. Ik vind dat het belang van reparatie niet altijd
de overhand heeft.
1.5

Ziet u de punitieve handhaving via bestuurlijke boetes als een sterk punt van bestuurlijke
handhaving? Zo ja, waarom, zo nee, waarom niet?

Maas: Los van de boete, is het punitieve belangrijk met name als het gaat om bepaalde onderwerpen
van het ordeningsrecht waar echt een direct gevaar is voor het milieu, de veiligheid of de volksgezondheid, voor zover die geen overlap kennen, in combinatie vooral met de houding van bedrijven.
Het lijkt me voor een wetgever ontzettend lastig om dat goed in te kaderen, maar als je kijkt naar het
doel van een punitieve sanctie dan zijn we herstel al voorbij, want daar zijn andere sancties voor. Dit
is alleen om leed toe te voegen, om het bedrijf het gevoel te geven dat ze niet goed bezig zijn en dat
ze daar voor gestraft worden. Daar komt niet iedere situatie voor in aanmerking. Dat vind ik in het
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algemeen een probleem van de boete, maar als het gaat om bedrijven die een bijzondere verantwoordelijkheid hebben, bijvoorbeeld de risicovolle ondernemingen, daar past dat sneller bij. Daar
vind ik het logischer dat je sneller leed toevoegt. Ook in de situatie dat er geen kwade bedoeling achter zit. Daar is meer de tendens, en dat is ook de achtergrond van de Seveso-regelgeving en daarop
gebaseerde BRZO-regelgeving, dat het een hele bijzondere verantwoordelijkheid is. Dat zie je bijvoorbeeld ook in de Wet op de veiligheidsregio’s. In die wetgeving, en dat vind ik eigenlijk wel bijzonder, is niet zozeer de inrichting of de onderneming de normadressaat, maar de persoon van de
bestuurder. Dan geef je als wetgever echt het signaal: ‘wij vinden dat deze ‘mens’ een bijzondere
verantwoordelijkheid heeft’. Dat wordt uitdrukkelijk benoemd, want die mens heeft niet alleen de
zorg voor zijn eigen onderneming en de mensen die daar werken, maar ook voor iedereen in de omgeving. Je bent een risicovol bedrijf omdat jouw impact heel groot is en daar vind ik het eigenlijk
meer voor de hand liggen om dat te doen. Dan is het sterke punt daarvan dat zodra iets leedtoevoegend is, dan heeft het toch een ander effect op de onderneming. Als het strafrecht is, dat voelt voor
een bedrijf veel ingrijpender, en zeker grote bedrijven die ook een aandeelhouder bijvoorbeeld in
Amerika hebben of elders. Het punitieve karakter heeft dus een andere connotatie voor het bedrijf
en dat komt harder aan. En kan verondersteld worden effectiever te zijn.
Het kan dus onder omstandigheden wel degelijk nuttig zijn?
Maas: Absoluut, daar ben ik van overtuigd. Want herstelsancties zijn toch meer ‘part of the deal’. Die
komen vaker binnen bij een bedrijf, en deze hebben een minder direct effect vanwege de begunstigingstermijn. En die kun je zelf ook nog wel voorkomen, maar bij een boete zie je dat er meteen
rechtshulp wordt gezocht, terwijl je bij de last onder dwangsom pas veel later in beeld komt. Een last
onder dwangsom wordt in de regel op een ander ‘niveau’ opgepakt. Dat heeft dus echt een andere
impact. Overigens zien we na het rapport van de onderzoeksraad dat keuringsinstanties (die bepaalde managementsystemen moeten certificeren) veel meer kijken naar lasten als belemmering voor
certificering. In die zin zijn er in de keten ook effecten te verwachten van handhaving.
1.6

Hoe denkt U over de toepassing van de bestuurlijke boete door het bestuur (adequaat, te
weinig, te vaak)?

Maas: Wij komen het vooral tegen bij de voormalige arbeidsinspectie, de ISZW. Ik vind eigenlijk dat
dat bestuursorgaan, en dat zag je ook in het rapport van de Onderzoeksraad, het meest consequent
en constant is. Dat is ook een bestuursorgaan dat toeziet op kwetsbare belangen, namelijk de werknemers. Alleen zie je wel dat het op cliënten soms overkomt als een enorme boete, terwijl ze nauwelijks ruimte hebben om die te ontlopen of gematigd te krijgen. De boete is meer in beton gegoten
dan de last onder dwangsom.
1.7

Hoe denkt U over de proportionaliteit van bestuurlijke boetes (eventueel per rechtsgebied)?

Maas: Dat ligt eigenlijk op voorhand al vast voor allerlei situaties, en het is lastig beoordelen of de
boetes proportioneel zijn. Dit wordt altijd in twijfel getrokken door cliënten omdat zij altijd het gevoel hebben net anders te zijn dan de situaties die in de beleidsregels zijn vervat of door de wetgever
zijn gewogen. Aan de andere kant is het zo dat als het bepalen van de boetehoogte voor verschillende situaties goed in elkaar steekt, dan is die proportionaliteit in de regel beter geborgd.
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Je moet als bedrijf wel zelf de matigingsgronden aanvoeren dus in de procedure moet je zelf initiatief
nemen.
Maar uw ervaring is dat het in sommige gevallen niet adequaat gebeurt?
Maas: Ik denk het eigenlijk wel, heel eerlijk gezegd. Mijn ervaring is dat de bijzondere omstandigheden die worden opgeworpen, toch al wel zijn betrokken bij het bepalen van de boetehoogte, maar
toch zijn er soms wel hele gekke situaties en dan zou je toch iets ruimhartiger moeten kunnen zijn. Je
kunt als de boetehoogte wordt vastgesteld, afgaan op alle geijkte situaties, als je dan iets wilt met
hele bijzondere situaties waar niet aan is gedacht, dan moet dat in de matiging zitten. Dat is meer
een uitvoeringszaak, omdat daar niet altijd de ruimte voor wordt geboden. Dat vind ik wel weer iets
anders dan de boetehoogte die wordt bepaald achter het bureau, bij wijze van spreken.

STRAFRECHTELIJKE HANDHAVING
2.

Hoe denkt U in zijn algemeenheid over strafrechtelijke handhaving van ordeningswetgeving?

Verloop: Juist in de ordeningswetgeving is er heel veel plaats voor handhaving buiten het klassieke
strafrecht, omdat het in het grootste gedeelte van de gevallen gaat om overtredingen waar niet een
bijzonder sterke normatieve component in zit. Het is regelingswetgeving , het is ordeningswetgeving.
Het is niet het klassieke strafrecht dat, om het zo maar te zeggen, ziet op de tien geboden, dus handelingen waarvan iedereen op zijn klompen kan aanvoelen dat ze onwenselijk zijn en daarom strafbaar. Dat geldt voor de ordeningswetgeving eigenlijk niet, omdat het effect van het handelen in het
gros van de gevallen niet direct merkbaar zal zijn, bijvoorbeeld als het gaat over milieuovertredingen.
Dus er is minder plaats voor de klassieke strafrechtelijke handhaving, ook omdat het strafrechtelijk
systeem zoals het is opgetuigd, een groot aantal componenten heeft die voor deze feiten niet altijd
het meest wenselijk zijn.
Dan hebben we het over de zwakke punten van het strafrecht. Waarin is het strafrecht dan niet
goed onderlegd in dit geval?
Verloop: Enerzijds is het zo dat het bestuursorgaan de meeste kennis zou moeten hebben van het
gebied waarop gehandhaafd wordt, meer dan het op afstand geplaatste Openbaar Ministerie, waar
men met een hele andere blik kijkt naar handelen dan een bestuursorgaan dat zal doen. Dus je zou
het strafrecht dan moeten beperken tot het echt opzettelijk handelen of tot hele zware overtredingen misschien wel.
Maas: Daar ben ik het zeer mee eens. Het bestuursorgaan heeft ook een meer day-to-day-relatie met
de normadressaat.
Verloop: Ja, en voor kleinere overtredingen kan een bestuursorgaan dat heel prima doen. Maar zodra
je in het punitieve terechtkomt, dan komen we in de criminal charge van artikel 6 EVRM, waar een
hele serie aan rechten bij hangt. Zodra de boetes naar de tien miljoen gaan, dan zal je als onderne382
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ming geneigd zijn om alles uit de kast te willen halen om je daar tegen te verweren. Wij zien natuurlijk in onze praktijk ook dat als boetes beperkt blijven, dan denkt de betrokkene: ‘laat maar gaan’,
want de kosten om je daar tegen te verweren zijn hoger dan het betalen van de boete. En een zwak
punt in het strafrecht zoals het nu is, maar dat verandert met de bestuurlijke boete ook, is dat het
strafrecht openbaar is. Daar worden mensen over het algemeen niet echt vrolijk van, want je hebt
niet in de hand wat voor informatie er naar buiten komt. Dat kan je met oplegging van een bestuurlijke boete, hoewel die natuurlijk tegenwoordig ook steeds vaker gepubliceerd wordt, nog iets meer
‘managen’.
Is dit dan een zwak punt van het strafrecht, dat het openbaar is?
Maas: Dat ligt er aan vanuit welk perspectief je het bekijkt. Het is voor de burger onprettig, maar als
het om de gedragsbeïnvloeding gaat dan is het juist een extra stimulans om na te leven. De strafrechtelijke ‘bedreiging’ wordt anders ervaren.
Verloop: De sfeer er omheen is anders, maar uiteindelijk is de publiciteit in de praktijk bij strafzaken
ook nul komma nul. Er is een heel beperkt aantal grote zaken die wel de publiciteit halen, maar 99,9
procent van de zaken, daar hoort natuurlijk nooit iemand iets van. Dat is inderdaad een beeld dat het
strafrecht openbaar is en daardoor zwaarder, maar in feite is er bijna nooit sprake van die openbaarheid. Waarbij ook nog heeft te gelden dat een heel groot deel van de zaken die zich in de ordeningswetgeving afspeelt nog steeds met een transactie wordt afgedaan, waarin er vaak wordt gepraat
over op welke manier daarover gepubliceerd wordt. Dat komt vaak in een persbericht, maar de overtreder heeft wel enige mogelijkheid om daar invloed op uit te oefenen.
Maas: Dat is zeker zo, er wordt heel vaak afgestemd bij de persberichten die uit gaan.
Verloop: Een sterk punt van het strafrecht blijft natuurlijk dat het veel sterker normbevestigend is
dan een door het bestuur opgelegde boete, want het is de rechter die straft. Dat voelt veel heftiger
aan voor alle betrokkenen binnen de onderneming dan een opgelegde bestuurlijke boete.
Daarom is het, als je echt serieus werk wilt maken van gedragsbeïnvloeding, beter om wel gebruik
te maken van die strafrechtelijke component?
Verloop: In beginsel denk ik wel. Twee jaar geleden is Karin van Wingerde, criminologe, hier in Rotterdam gepromoveerd op een proefschrift over de effecten van boetes bij afvalverwerkingsbedrijven. Het generaal preventieve effect daarvan is nul komma nul, omdat de andere ondernemingen
niet weten dat er boetes worden opgelegd. Dus het speciaal preventieve effect is vrij groot omdat de
onderneming die de klap krijgt, hem ook echt voelt. Die voelt dan de normbevestiging van het strafrecht. Het generaal preventieve effect is nul, omdat iedereen voor de rest toch denkt - ‘als ze het al
weten - het zal mij niet overkomen, want wij hebben het zo goed op orde’.
Maas: Voor wat betreft die gedragsbeïnvloeding, merken wij een groot verschil. Cliënten vragen ons
vaak of een bepaald handelen kan worden aangemerkt als een overtreding, en wat ze dan mogelijk
op zich af kunnen zien komen op het moment dat die overtreding daadwerkelijk wordt vastgesteld.
Als ik dan een e-mail terugstuur met de inhoud: ‘Het is een overtreding, en daar kan een last onder
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dwangsom of een last onder bestuursdwang voor worden opgelegd’, dan komt het vaak voor dat het
intern wordt afgehandeld zonder verdere afstemming. Maar als ik daarbij zet ‘en dit is ook een economisch delict’, dan wordt het veel eerder geëscaleerd naar de directie en dan gaat het gewoon een
ander kanaal in. Dat is echt het effect van het strafrecht. Bij de bestuurlijke boete is dat effect niet of
minder aan de orde.
a.

Wat zijn volgens U de sterke punten van strafrechtelijke handhaving?

Zie het antwoord op vraag 2.
b.

Wat zijn volgens U de zwakke punten van strafrechtelijke handhaving?

Zie het antwoord op vraag 2.
Aandachtspunten
2.1

Ziet U de relatief onafhankelijke positie van het Openbaar Ministerie als een sterk punt van
strafrechtelijke handhaving?

Verloop: In beginsel wel, hoewel ik mij afvraag hoe sterk die onafhankelijke positie van het Openbaar
Ministerie is in dit soort zaken. In theorie beslist het Openbaar Ministerie zelf of ze een zaak oppakken en of ze gaan vervolgen of niet. In de praktijk vindt er natuurlijk toch overleg plaats met alle
handhavingsdiensten, over de vraag op welke wijze een onderzoek wordt afgedaan. Dus de positie
van het Openbaar Ministerie, het Functioneel Parket en het Functioneel Parket hier in Rotterdam is
betrekkelijk afhankelijk, omdat diezelfde officier van justitie uiteindelijk bij de DCMR, de uitvoeringsdienst, aan tafel zit om te kijken welke onderzoeken er lopen, welke ze daarvan strafrechtelijk gaan
oppakken en welke daarvan bestuurlijk worden opgepakt. Dus er is formeel wel sprake van een onafhankelijke positie, maar als de handhaver er bij een bestuursorgaan op zou aandringen dat het
strafrechtelijk opgepakt moet worden, dan gaat die officier van justitie natuurlijk niet onafhankelijk
daarvan volstrekt anders beslissen.
Maas: Wat wij steeds meer zien, is dat het bestuursrechtelijke bevoegd gezag aangifte doet tegen
het bedrijf. Dat is natuurlijk ook bijzonder in het hele bestel. Die neiging aangifte te doen of het
Openbaar Ministerie zelf te verwittigen, is meer en meer aanwezig als het bevoegd gezag het gevoel
krijgt dat het bedrijf de naleving niet serieus neemt. Dus wat wij altijd indringend adviseren is: communicatie. Laat het bevoegd gezag schriftelijk weten dat je het serieus neemt en dat je bereid bent te
herstellen en wat je daaraan doet, dat je in overleg wilt en een plan van aanpak maakt, enzovoort.
Om te voorkomen dat het niet escaleert naar het Openbaar Ministerie. Heel veel bedrijven reageren
op een voornemen een herstelsanctie op te leggen door aan de slag te gaan, maar ze communiceren
verder niet met het bevoegd gezag. En bij het bevoegd gezag vragen ze zich vervolgens af of zij wel
serieus genomen worden, omdat ze een brief schrijven maar daar geen reactie op krijgen. Dat is een
kwestie van communicatie die een bepaald beeld oplevert over het bedrijf, terwijl heel veel bedrijven
niet moedwillig niet reageren omdat het ze niet zou interesseren. Het bedrijf wil het probleem juist
meteen oplossen.
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Verloop: De focus ligt altijd bij het oplossen van het probleem van de veiligheid in het bedrijf en nooit
in het communiceren daarover met het bevoegd gezag.
Maas: En zo ontstaan er dus vaak ten onrechte die etiketten en zwarte lijsten.
2.2

Ziet U het als een zwak punt van het strafrecht dat de hoogte van opgelegde boetes niet
rechtstreeks te beïnvloeden is door andere bestuursorganen dan het Openbaar Ministerie?

Verloop: Daarvoor geldt dat het de vraag is in welke mate dat nu per se zo is. Ik denk dat daar echt
wel invloed op wordt uitgeoefend. Het Openbaar Ministerie kijkt bij de strafeisen echt wel naar datgene wat de boetebeleidsregels ergens over zeggen. Het zou namelijk heel merkwaardig zijn om,
voor een feit dat je eigenlijk in een zwaarder sanctioneringssysteem oppakt, een veel lagere boete te
vragen dan dat er zou gebeuren als een bestuursorgaan dat doet. Ik denk dat die invloed er dus wel
degelijk is. Anderzijds heeft het Openbaar Ministerie wel sterker de neiging om rekening te houden
met de belangen van de overtreder. Dat ontbreekt nog wel eens bij boeteoplegging door bestuursorganen, omdat mijn indruk is dat daar echt met de nagels gehangen wordt in de boetebeleidsregels,
en men gewoon niet durft los te laten wat er op papier staat, want stel je voor dat er inconsequent
zou worden gehandeld en dat je dat voor de voeten geworpen krijgt. Voor het Openbaar Ministerie is
het wat dat betreft misschien gemakkelijker om op enige afstand te zeggen: ‘wij zien dat er hard
wordt gewerkt aan verbetering en zien dat er een nieuw management zit dus daar houden we rekening mee’. En dan kom je weer terug op de mogelijkheid om het in de voorwaardelijke sfeer te trekken of een deels voorwaardelijke sfeer, en dat kun je dan zien als een soort laatste waarschuwing.
De vraag ziet op het niet rechtstreeks beïnvloeden door andere bestuursorganen, u zei net dat
andere bestuursorganen wel degelijk invloed uitoefenen op het Openbaar Ministerie. Is dat ook
actief?
Verloop: Al dan niet rechtstreeks, maar ik kan me niet voorstellen dat het Openbaar Ministerie niet
kijkt naar boetebeleidsregels die door bestuursorganen zijn opgesteld.
Maas: Er is zeker contact met het bestuursrechtelijk bevoegd gezag, bijvoorbeeld over de straftoemeting.
Verloop: En met de inspectie SZW natuurlijk ook wel. Dat is een ander soort ordeningswetgeving
misschien, maar er is natuurlijk contact tussen de handhavende instantie en het Openbaar Ministerie, dus er is invloed.
Dus weliswaar is die invloed er niet formeel, maar in de praktijk is er wel degelijk sprake van overleg?
Verloop: Het bestaat niet dat het Openbaar Ministerie of een officier van justitie een vervolging en
een strafeis niet afstemt met die diensten. Dat gebeurt gewoon niet, dat kan niet.
Maas: Wij hebben die praktische ervaring met de DCMR. Ik denk dat dat ook in het kader van de Regionale Uitvoeringsdiensten alleen maar zal toenemen.
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Verloop: En anderzijds, de officier van justitie kan niet iets heel anders gaan doen dan dat handhavende orgaan, omdat hij die handhavers nodig heeft in zijn strafrechtelijk onderzoek. Als de handhaver, niet de RUD, een onderzoek doet dat uiteindelijk strafrechtelijk wordt opgepakt, dan kan het
niet zijn dat de officier van justitie volledig los daarvan, zonder enig overleg, maar wat gaat doen.
Want dat krijgt hij onherroepelijk op zijn bordje op het moment dat hij ze weer nodig heeft. Dan
loopt het vertrouwen weg. Dus, nee: geen rechtstreekse invloed, maar wel degelijk invloed.
2.4

Hoe denkt U over strafrechtelijke handhaving op het punt van
- Consequent optreden (rechtsgelijkheid)?
- Rechtvaardig optreden?
- Doortastend optreden?
- Rechtsbescherming?

Verloop: het punt van consequent optreden is er strafrechtelijk totaal niet, omdat er niet bijzonder
veel OM-richtlijnen zijn voor de handhaving van de ordeningswetgeving. Dat betekent dat het veel
meer de vraag is wat er voor boete gevraagd gaat worden. Dat betekent dat er binnen het Openbaar
Ministerie binnen teams veel overlegd wordt over de vraag wat collega’s met een bepaalde zaak
zouden doen. Daarbij wordt er misschien wel gekeken naar de boetebeleidsregels, maar het is niet
bijzonder consequent.
Dus het is niet goed gesteld met de rechtsgelijkheid in het strafrecht?
Maas: Maar de vraag is ook of het nodig is.
Verloop: Dat is een volgende vraag. Er wordt wel in enige mate gekeken naar andere zaken die er
geweest zijn, maar heel vaak is het zo casuïstisch dat je daar niet echt van kan zeggen: ‘Er is dit gebeurd en dat is vergelijkbaar met die zaak’. Het zijn geen winkeldiefstallen. Daarvan kan je zeggen dat
er zoveel van plaatsvinden, dus maken we er een richtlijntje voor.
En het Functioneel Parket en de strategische milieukamer, leiden dat soort initiatieven ook niet tot
rechtsgelijkheid?
Verloop: Een beetje wel, maar het blijft zo casuïstisch en er zijn geen hele duidelijke richtlijnen voor.
De fraudekamers hebben nu een keer wat opgesteld, waarvan de helft van de rechters vindt dat het
totaal onzin is en er dus van afwijkt. Men probeert er dus wel enige mate van gelijkheid in te krijgen,
maar het is niet bijzonder consequent in ieder geval, en het is ook gemakkelijk voor de officier van
justitie om af te wijken op grond van de bijzondere omstandigheden van het geval.
En de vraag die u zelf al opwierp, is het onwenselijk, die rechtsongelijkheid?
Verloop: Ja, voor een deel natuurlijk wel, omdat je ook graag houvast wilt hebben aan wat er in andere zaken gebeurd is.
Maas: Als burger wil je rechtszekerheid, weten waar je in welke situaties aan toe bent.
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Verloop: Dat zit hem zowel in de vraag welk afdoeningstraject er wordt gekozen, want ook dan blijft
wel eens boven de markt zweven waarom een bepaalde zaak in het strafrecht wordt gehaald en een
andere zaak bestuurlijk wordt afgedaan. De wens is er wel om daar de vinger achter te krijgen, en
daarbij speelt de vraag wat iemand moet doen om uit het strafrecht te blijven.
Maas: In ieder geval moet er voor worden gezorgd dat het contact en de communicatie met het bestuursrechtelijk bevoegd gezag zodanig is dat een goed beeld ontstaat, want zij hebben echt een
stem in wat naar het Openbaar Ministerie gaat en zelfs dus via zo’n aangifte.
En die rechtsongelijkheid, heeft u het dan met name over landelijke rechtsongelijkheid in die zin
dat een bedrijf uit Groningen anders aangepakt kan worden dan een bedrijf uit Rotterdam, of is er
ook binnen Rotterdam strafrechtelijk gezien sprake van rechtsongelijkheid?
Maas: Ja, ook binnen Rotterdam, want dat is zo casuïstisch, dus of dan nog wel sprake is van rechtsongelijkheid is de vraag.
Verloop: Er is het lijstje van de milieu- en keurfeiten, voor de hele kleine overtredinkjes. Daar is het
wel geregeld en is het netjes uitgeschreven, dus is er niet veel sprake van afwijking. Maar zodra het
groter wordt, is dat anders. Dat komt ook doordat heel veel kleine overtredingen gaan samenlopen
en bepaalde gedragingen onder verschillende overtredingen gebracht kunnen worden, waardoor het
heel erg zoeken is wat daar nu een passende sanctionering bij is.
Verloop: het punt van rechtvaardig optreden vind ik heel moeilijk. Het optreden in strafrechtelijke zin
is in ieder geval transparant en ik vind dat transparanter dan bestuursrechtelijk optreden. Ook als er
een boeterapport wordt opgemaakt, dan geeft een proces-verbaal zoals dat in het strafrecht gebruikt
wordt vaak meer houvast over hoe een overtreding geconstateerd is en wat er dan exact geconstateerd is dan het boeterapport, en dat heeft te maken met het schrijven van dat soort rapporten.
Maas: Dat zie je bij de Inspectie SZW, die hebben weer veel meer ervaring en daar komen omvangrijke boeterapporten vandaan. Zelfs rapporten die lijken op een boeterapport, maar dan als bewijs
dienen voor een herstelsanctie. De andere bestuursorganen hebben er nog minder ervaring mee.
Verloop: Dus in die zin zit er wat meer transparantie in misschien en dat maakt het rechtvaardiger.
Rechtvaardigheid houdt ook een procedurele rechtvaardigheid in, waarin duidelijk wordt gemaakt
wat het verwijt is en waarom het verweten wordt. Dat is met goede boetebeschikkingen ook best
goed te ondervangen.
Maas: Heel veel hangt van de uitvoering af.
Verloop: het punt van doortastend optreden is het meest vreselijke wat er is, want dat is er in de
ordeningswetgeving gewoon niet. Dat komt simpelweg omdat het strafrecht altijd jaren achterloopt
op de daadwerkelijke gebeurtenis. Het duurt gewoon te lang. De doorlooptijden zijn veel te lang om
het optreden echt doortastend te maken. Als je kijkt naar het soort zaken waarvoor wij bij de rechter
komen, dan gaat het over overtredingen van twee, drie of vier jaar geleden die al lang zijn opgelost
en waar dat probleem al helemaal weg is. Het strafrecht geeft dan het nabrandertje van: ‘U hebt het
toen fout gedaan.’ Dan is de reactie: ‘Dat wisten wij toen ook al, want we hebben het opgelost’.
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En de pogingen van het Functioneel Parket om daar vaart achter te zetten? U zegt dat het op dit
moment nog niet heeft geleid tot doortastend optreden?
Verloop: Ik heb in de afgelopen week nog met het Functioneel Parket gebeld met de vraag waar de
processtukken blijven. Dan gaat het allemaal om onderzoeken waarin één, twee, drie jaar geleden
eens een keer iemand is gehoord. En waarvan men hoopt binnenkort de processtukken binnen te
krijgen. Wat doortastend optreden betreft: het duurt allemaal te lang.
Maas: Dat is ook mijn ervaring, zeker.
Verloop: de rechtsbescherming is natuurlijk veel beter. Zodra er sprake is van een ‘criminal charge’
en een zaak strafrechtelijk wordt opgepakt, dan gaat het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek
van Strafvordering gelden en dat betekent dat je heel duidelijk een set van rechten op papier hebt,
waar je gebruik van kunt gaan maken in een systeem dat er ook op is ingericht dat je daar gebruik
van maakt. Dat biedt veel meer mogelijkheden voor de verdediging om eigen standpunten naar voren te brengen voor een rechter die onafhankelijker oogt. Niet onafhankelijker ‘is’, want ook de bestuursrechter is onafhankelijk, maar die kijkt op een hele andere manier naar de inhoud van het dossier dan de strafrechter. De strafrechter is uit de aard der zaak kritischer op het Openbaar Ministerie
en vindt ook dat hij dat mag zijn en die vindt veel meer dat hij een eigen lijn moet kiezen. Dat kan
overigens ook in opwaartse zin zijn, als hij vindt dat het Openbaar Ministerie te laag gaat zitten. Dat
zie ik de bestuursrechter veel minder snel doen. De bestuursrechter is veel meer toetsend en kijkt
naar hetgeen het bestuursorgaan opschrijft, en of dat enigermate hout snijdt. En als dat laatste het
geval is, dan is het goed.
De rechtsbescherming in het strafrecht is dus wel beter geregeld dan in het bestuursrecht?
Verloop: Dat vind ik wel.
2.4

Vindt U dat het strafrecht een reparatoire taak heeft op het terrein van de ordeningswetgeving, en (zo ja) deze adequaat behartigt? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Verloop: In de WED hebben we een paar mogelijkheden om op hele korte termijn maatregelen te
nemen om te repareren. Maar ten opzichte van de mogelijkheden die het bestuursorgaan heeft, zijn
die eigenlijk veel minder geschikt. Simpelweg omdat strafrechtelijke handhaving op grotere afstand
staat. Maatregelen kunnen door een officier van justitie worden toegepast, maar het is veel logischer
om dat in het bestuursrecht te regelen. Dat geldt ook voor stillegging van de
onderneming of een onderdeel van een onderneming. Daar is het strafrecht eigenlijk niet op toegesneden en dus ook niet op de reparatoire taak.
Maas: Ik ben het daar mee eens. Dat komt met name ook door de kennis en ervaring van de bestuursrechtelijk toezichthouder en handhaver. Die komen veel vaker bij de normadressaat, en die
hebben meer en praktische kennis van de regels waar ze op toezien. Zij weten vaak beter wat werkt
en wat niet werkt. Ik vind het strafrecht en een reparatoir karakter helemaal niet samen gaan, dat
hoort veel meer bij het bestuursorgaan.
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Dus u vindt beide dat het strafrecht eigenlijk niet zoveel reparatoire taken heeft?
Maas: Wat mij betreft kan het worden gemist.
Verloop: De reparatoire mogelijkheden in het strafrecht liggen voornamelijk in het voorwaardelijk
kunnen straffen. Je moet dit en dit gaan doen anders krijg je alsnog een tik op je vingers, wanneer je
het niet doet. Dat past natuurlijk veel meer binnen het bestuursrecht om dat te gaan doen met een
last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang, en veel minder bij strafrecht en ordeningswetgeving, en misschien wel veel meer in het commune strafrecht: u moet zich onder behandeling
laten stellen anders moet u terug de bak in, dat kan, maar niet hier.
2.5

Houden politie en Openbaar Ministerie bij strafrechtelijk optreden adequaat (niet te veel,
niet te weinig) rekening met belangen en klachten van betrokken burgers?

Verloop: Als het gaat om ordeningswetgeving vind ik dat heel moeilijk, omdat er heel weinig direct
betrokken burgers zijn. Als je kijkt naar wat we hier hebben, dan zijn dat stankklachten uit de omgeving, maar dat zijn burgers die uiteindelijk in de strafzaak volledig wegvallen. Want de DCMR wordt
gebeld met een stankklacht, maar wie die stankklacht doet blijft onbekend.
Maas: Het Openbaar Ministerie doet daar niets meer mee.
Verloop: Er wordt natuurlijk wel gezegd, bij de afdoening en bij het requisitoir, dat een bepaalde straf
wordt geëist omdat de risico’s voor de omgeving zo groot zijn geweest. Maar dat is meer een praatje
voor de bühne, dan dat er adequaat rekening wordt gehouden met het belang van de burger. Het is
in het belang van de burger dat er geen onveilige situatie bestaat en het bestuursorgaan is geëquipeerd om ervoor te zorgen dat de controles worden gehouden om er voor te zorgen dat die situaties
niet bestaan, en zo snel mogelijk ongedaan worden gemaakt.
Maas: Het is gewoon ook de aard van de wetgeving. Burenruzies en burengerucht dat is veel voor de
hand liggender en daar heb je veel meer een directe rol.
Verloop: Overigens, wanneer er sprake is van een arbeidsongeval, dan zit daarin sterker het rekening
houden met belangen en klachten van de betrokkenen. Het slachtoffer van het arbeidsongeval wordt
door het Openbaar Ministerie ook echt wel opgevangen en begeleid en dat doen ze denk ik ook echt
best goed in het gros van de gevallen. Maar als het gaat om milieuwetgeving dan speelt het eigenlijk
nauwelijks een rol. De direct betrokkenen zijn wij, zal ik maar zeggen.
Ik denk dat de achtergrond van de vraag ook is dat als iemand belt over stankoverlast, wordt dat
dan ook opgepakt of worden die klachten genegeerd?
Verloop: Ik denk dat als je de politie belt, dat die dan zegt: ‘Daarvoor moet je niet bij ons zijn’. Als je
als betrokken burger hier rechtstreeks de politie over zou benaderen, dan staan ze aan de balie met
hun oren te klapperen van: ‘Waar heb je het over want wij kunnen er niets mee. Daarvoor moet je
niet bij ons zijn maar bij de persoon die de overlast veroorzaakt.’
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2.6

Hoe denkt U over de proportionaliteit van in het strafrecht opgelegde straffen en maatregelen?

Verloop: Ik denk dat er in ieder geval in het strafrecht veel aandacht wordt besteed aan de proportionaliteit daarvan. Dat komt voor een deel omdat de rechter in sommige gevallen uiteindelijk bestraft, en die houdt daar uit de aard van zijn werkzaamheden altijd rekening mee. Door het Openbaar
Ministerie wordt ook rekening gehouden met de proportionaliteit, alhoewel ik denk dat het Openbaar Ministerie ook wel eens de neiging heeft om uit onderhandelingsoverwegingen hoog in de
boom te gaan zitten, om uiteindelijk niet tot een zitting te komen maar tot een transactie. Dat omdat
het voor alle partijen gunstig is om het zo snel mogelijk af te doen. Bij het transactievoorstel wil die
proportionaliteit nog wel eens een beetje uit de bocht vliegen. Wat dat betreft zijn er voor de wat
ernstigere feiten te weinig normen of de normen zijn te onduidelijk.
Met uit de bocht vliegen bedoelt U dat het transactiebedrag dan te hoog is?
Verloop: Daarmee bedoel ik dat er een voorstel wordt gedaan waarvan je weet dat het bij de rechter
altijd lager gaat worden, maar omdat je de zitting graag wilt voorkomen, ter voorkoming van kosten
en publiciteit, wordt er nogal eens akkoord gegaan met een transactievoorstel, waarvan je met zekerheid kunt zeggen dat als je het bij de rechter gaat uitvechten dat je dan op de helft uitkomt.
Formeel juridisch is de transactie geen straf natuurlijk, maar zo wordt het wel ervaren door degene
die het moeten betalen. En als het wel tot een echte straf komt, hoe is dan uw ervaring met de
proportionaliteit? Is deze straf dan te hoog of te laag? Ik heb wel eens gehoord dat de straf te laag
is, in eerdere gesprekken.
Verloop: De vraag is natuurlijk wat te laag is. Uiteindelijk leg je een straf op als vergeldingsmechanisme en om te zorgen voor preventie. Er ligt een wetsvoorstel om de strafmaten bij economische
delicten draconisch te verhogen, tot percentages van de omzet.
Maas: Zoals in het financieel toezicht.
Verloop: En zoals in de mededingingen.
Maas: Maar aan Odfjell is bijvoorbeeld een strafrechtelijke boete opgelegd van drie miljoen. Heel
strafrechtelijk Nederland viel van zijn stoel, want dat was nog nooit gebeurd. Een jaar daarvoor hadden we voor Odfjell een last onder dwangsom van tien miljoen, maar daar stond men niet van te
kijken. Dat loopt dus heel erg uit elkaar.
Verloop: Ik geloof eerlijk gezegd niet zo in de gedachte dat als je maar hele hoge boetes oplegt, dat
bedrijven er dan wel mee ophouden. Daar zit een gedachte achter dat er uit economische motieven
overtredingen worden gepleegd. Die gedachte is, wat ik in mijn praktijk zie, eigenlijk in heel veel gevallen onjuist. Overtredingen worden gepleegd omdat mensen slordig zijn, omdat medewerkers
domme dingen doen, omdat er onhandige dingen gebeuren, omdat er wordt besloten om deze grote
investering te doen, alleen past dat even niet in andere investeringen die we aan het doen zijn dus

390

Omgevingswet

moet dat even uitgesteld worden. Dat is geen kwade opzet of onverschilligheid die je weghaalt door
het opleggen van hele hoge boetes.
Maas: Dit heeft toch ook met het runnen van een onderneming te maken. Daar is heel weinig gevoel
voor bij de overheden, dat merken we wel. Dat zie je bijvoorbeeld ook als het gaat om de afweging
hoe snel situaties hersteld kunnen worden. Voordat er binnen een onderneming een beslissing is
genomen om geld uit te geven, dat gaat soms over veel schijven. Dan zeg je als jurist natuurlijk altijd
tegen die bedrijven: ‘dat kan wel zijn, maar daar hoef je met een last onder dwangsom met de begunstigingstermijn niet naar te kijken’. Het gaat gewoon om de feitelijke situatie en de vraag hoe snel
iets ongedaan kan worden gemaakt.
Verloop: Het zijn eigenlijk bijna nooit bewuste overtreders. Het zijn geen malafide bedrijven. Malafide bedrijven daarvan kun je zeggen: ‘geef ze een hoge boete, dan houden ze er wel mee op’. Wat
niet waar is, want het gaat uiteindelijk alleen maar om de pakkans.
Maas: Ik heb weleens het idee dat als het strafrecht in beeld komt, dan maakt het eigenlijk niet eens
veel uit hoe hoog de straf is die kan worden opgelegd, maar het enkele feit dat het strafrecht is,
heeft een effect.
Verloop: Het heeft een veel zwaardere lading.
Het communiceert heel sterk dat er een norm is overtreden?
Verloop: Ja, en dat weegt veel zwaarder voor die ondernemingen dan de hoogte van de boete. Dat
boetes te laag zouden zijn, ze zijn nooit goed wat dat betreft. Er wordt niet meer effect bereikt door
het opleggen van hele hoge boetes.

VERHOUDING BESTUURSRECHT EN STRAFRECHT
3.

Hoe kan de verhouding tussen bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving van ordeningswetgeving volgens U het best worden vormgegeven?

Maas: Dan vind ik het primaat van het herstel toch het allerbelangrijkste. Het belangrijkste in ordeningswetgeving moet zijn dat we teruggaan naar de situatie waarin er geen overtreding meer is. De
focus moet liggen op de bestuurlijke handhaving, dat is het uitgangspunt. Daarbij zou er in die bestuurlijke handhaving meer ruimte moeten zijn om overleg te hebben over hoe de overtreding ongedaan wordt gemaakt, want dat is in de praktijk heel erg lastig. Bijvoorbeeld het plan van aanpak en
de begunstigingstermijn. Het strafrecht moet daar altijd op volgen, als het al wordt in
gezet. Maar dan alleen in situaties waar kwetsbare belangen bedreigd zijn of worden als gevolg van
de overtreding en waarbij is gebleken dat diegene die de overtreding heeft begaan met opzet heeft
gehandeld of laat blijken dat hij helemaal niet geïnteresseerd is in herstel. Dat is natuurlijk wel lastig
om vorm te geven in de wet, maar blijft een kwestie van uitvoering. Het gaat niet zelden om ingewikkelde regelgeving waarbij het een uitdaging is om daar helemaal aan te voldoen. Dat is zeker het
geval waar het open normen betreft, zoals in het milieu- en omgevingsrecht. Dan vind ik het wel een
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grote stap als er meteen een strafrechtelijke aanpak volgt. Iedereen wordt geacht de wet te kennen.
Maar dat is soms lastig als de inhoud van de wet onduidelijk is.
Dat is mogelijk, het adagium wordt in ieder geval vaak gebruikt in het kader van rechtsdwalingen
en in hoeverre dat disculperend kan werken.
Maas: Precies, en als er wordt gekeken naar bijvoorbeeld de BRZO-regelgeving, daar is het kernartikel: ‘Gij zult alle maatregelen treffen om te voorkomen dat er een zwaar ongeval plaatsvindt’. En dan
is het de vraag wat dat precies betekent. Als een bedrijf de zaken niet helemaal op orde heeft, en er
vallen gaten waardoor er daadwerkelijk een risico op een zwaar ongeval bestaat, dan is na onmiddellijk herstel van de situatie leedtoevoeging een prima sluitstuk. Alleen zou ik daarbij wel de genoemde
volgorde willen aanhouden. Wat wel lastig is, maar dat is ook niet altijd te voorkomen met wetgeving, is dat die twee trajecten vaak tegelijk worden opgestart. Handhavers en toezichthouders hebben twee petten op en die kijken dan welke pet het meest passend is op dat moment. Doordat die
twee trajecten dan onbewust of bewust naast elkaar lopen, kan er via de bestuurlijke trajecten veel
belastende informatie worden verzameld. Dan is het wel erg zuur wanneer een bedrijf in een situatie
zit waarin het wil herstellen, maar het voelt zich belemmerd om daar open in te zijn omdat je mogelijk als sluitstuk het deksel op je neus krijgt vanuit het strafrecht. Dat zijn wel lastige situaties, maar
deze zijn er nu ook al. Maar het zwaartepunt zou toch moeten liggen bij het herstel.
En daarmee doelt u op leedtoevoeging in de zin van het strafrecht, of in zijn algemeenheid?
Maas: Of door middel van de bestuurlijke boete, want zo wordt het echt gepercipieerd. Daarvoor kan
in die situaties worden gekozen omdat het bedrijf enkel door de mogelijkheid dat het ermee wordt
geconfronteerd, zich wellicht ook anders gaat gedragen. Dat effect heeft dit soort sancties natuurlijk
ook, en dat kan ik me voor dat soort regels wel voorstellen. Maar goed, de BRZO-regelgeving gaat
niet op in de Omgevingswet. Maar als het milieu ernstig wordt aangetast dan heb je nog steeds wel
die mogelijkheid nodig.
Aandachtspunten
3.1

Zou het onderscheid tussen reparatoire en punitieve sancties daarbij een rol dienen te spelen?

Maas: Als het gaat om de aantasting van onze leefomgeving, dan moet dat natuurlijk zo snel mogelijk
ongedaan worden gemaakt, omdat dat vaak ook voortsijpelende gevolgen heeft. Bijvoorbeeld in het
geval van bodemverontreiniging, wanneer daar te lang over wordt gediscussieerd en er wordt een
punitieve sanctie opgelegd, dan is het de vraag wat er dan met die bodem gebeurt. Als er sprake is
van een verspreiding van de verontreiniging, dan moet er natuurlijk zo snel mogelijk worden ingegrepen, en dat is in heel veel milieuzaken het geval. Daar is dat onderscheid belangrijk.
Maar dat betekent niet per se dat als het punitief is, dan moet het ook strafrecht zijn. Het kan dus
ook bestuursrechtelijk punitief zijn?
Maas: Zeker.
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3.2

Zou de ingrijpendheid van sancties en het al dan niet vrijheidsbenemende karakter daarvan
een rol dienen te spelen?

Maas: Ja, zeker als je gaat kiezen. Als er wordt gekeken naar hoe een bedrijf dat ervaart, dan worden
een bestuurlijke boete en strafrechtelijke vervolging als ingrijpender ervaren dan een herstelsanctie.
Het heeft een duidelijk effect. Iedereen wordt voorzichtiger als het om het strafrecht gaat, dus ik
denk dat dat zeker een rol speelt. De vraag is dan wel of met het vrijheidsbenemende karakter op de
gevangenisstraf wordt gedoeld, ook voor de feitelijk leidinggevers?
De vraag ziet ook op de verhouding tussen bestuursrecht en strafrecht en op de ingrijpendheid
daarvan, dat betekent dat je van mening zou kunnen zijn dat als boetes heel ingrijpend zijn, dat er
dan moet worden gekozen voor het strafrecht. Of zouden hoge boetes, volgens u, ook goed in het
bestuursrecht kunnen worden geregeld?
Maas: Ik denk dat dat zeker via het bestuursrecht kan, via de feitelijk leidinggever. Sinds het in de
Awb is opgenomen zien wij dat de feitelijk leidinggever niet heel vaak wordt aangepakt met een last
onder dwangsom. Dat gebeurt vaker bij de bestuurlijke boete, omdat dat meer aansluit bij het strafrecht. Wij vragen ons af welk effect het zou hebben als je herstelsancties meer aan de feitelijk leidinggever oplegt. Wat wij wel merken, is dat bijvoorbeeld hele belangrijke individuen als het gaat om
naleving van milieuwetgeving, dat zijn bijvoorbeeld de HSQE-managers of de HSE-managers of de
SHEQ-managers (Safety, Health, Environment, en Quality), die worden opgenomen in het managementteam. Dat komt omdat het naleven van de milieuregels bij bedrijven meer en meer aandacht
krijgt, en dat zie je in die ontwikkeling terugkomen. Die ‘milieumanagers’ moeten direct rapporteren
aan de bestuurders, dus dat krijgt een bepaalde aandacht. Dat betekent wel dat die managers
kwetsbaar worden, want die worden al gemakkelijk de feitelijk leidinggever in die MT rol. We hebben
laatst een workshop gegeven waarbij de vraag centraal stond of de HSQE manager nog wel een aantrekkelijke functie is, of dat iemand met die functie misschien beter ontslag kan nemen. Een mooi
effect wat daar dan het gevolg van is, is dat men zegt: ‘wij gaan veel sneller naar boven communiceren dat er geïnvesteerd moet worden, wij gaan veel harder op de rem trappen en schriftelijke communicatie vastleggen dat er zich onveilige situaties voordoen waar het management zich wat van
moet aantrekken’. Dat doen zij omdat zij onder de aandacht staan van het Openbaar Ministerie. Dat
is natuurlijk een gedragsbeïnvloeding die rechtstreeks in verband staat met het feit dat je als manager strafrechtelijk vervolgd kunt worden, als individu. En dat de vervolging zich niet richt op de onderneming waarom het gaat. In dat laatste geval ga jij gewoon naar huis, vrij van alle blaam, en lost
jouw bedrijf het wel op. Vanwege dat effect heeft het strafrecht echt wel een functie. Dat effect is bij
het strafrecht nog groter als het om een vrijheidsbenemende straf zou kunnen gaan, dan de bestuurlijke boete. Want het effect van de bestuurlijke boete is nog steeds dat er wordt betaald, en dan is
iemand er vanaf. Dat kan echt een wezenlijke rol spelen in het gedrag van mensen dat je natuurlijk
wilt beïnvloeden met sancties.
3.3

Meent u dat bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving sterker op elkaar dienen te worden
afgestemd en sterker verweven dienen te zijn?

Maas: Verweven zie ik als iets wezenlijk anders dan iets afstemmen. Naar mijn mening dienen deze
vormen van handhaving niet sterker verweven te worden. Ik ben erg voor het systeem dat je een
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onderscheid hebt tussen sancties die gericht zijn op het herstel van de situatie, daar is het dan voor
bedoeld, en het bestraffende karakter. Dat zou ik gescheiden willen houden.
Wat ik wel belangrijk vind is, is dat er afstemming is. Het is heel begrijpelijk dat ieder bevoegd
gezag een sanctie kan opleggen, en dat het gezag zelf bekijkt van welke situatie sprake is, hoe dat
beoordeeld wordt en welke sanctie passend wordt geacht. Als iedereen dat in zijn eigen bestuurslaag
doet kan op een gegeven moment het totale sanctiepakket uit de pas lopen. Er zijn nu natuurlijk heel
veel afstemmingsgremia, waarin ze naar elkaar kijken van: ‘wat doe jij en wat doe ik?’ En het Openbaar Ministerie en het bestuursorgaan moeten natuurlijk ook afstemmen. Maar als je kijkt naar de
verschillende herstelsancties die ook naast elkaar kunnen worden opgelegd, dan wordt het soms wel
heel erg veel. Met name zit dat hem in het feit dat bijvoorbeeld een last onder dwangsom wordt
opgelegd met een bepaalde hoogte, en dan krijg je de strafrechtelijke vervolging, want dat kan allemaal naast elkaar, maar dan heb je ook nog alle exoten zoals het publiceren van de last onder
dwangsom. We kenden al de publicatie van de boete, maar hier in de Rijnmond-regio worden ook de
herstelsancties gepubliceerd van BRZO-ondernemingen. Zo wordt het op een gegeven moment wel
heel erg veel wat een bedrijf op zich af krijgt en ook met die ‘leedtoevoegende effecten’ moet in
afstemming rekening worden gehouden.
Zou dat door middel van afstemming in betere banen geleid kunnen worden?
Maas: Ik kan me zeker voorstellen van wel, want dan zou je de vraag kunnen stellen wat voor effect
het op een bedrijf heeft als zo’n last wordt gepubliceerd, en hoeveel geld het kwijt is als dat wordt
verbeurd, en tot in hoeverre het bedrijf gestraft moet worden met een eventuele extra geldboete, en
aan wie dat dan vervolgens wordt opgelegd. Die afstemming zou wel beter kunnen. Op een gegeven
moment is iemand echt wel ‘gestraft’.
Binnen dat sanctiearsenaal, die publicatie van de last, wordt dat ook ervaren als een fikse straf?
Maas: Ja, ik krijg zo veel bedrijven die vragen hoe ze dat tegen kunnen houden. Vaak is dat gewoon
niet tegen te houden omdat het bezwaar vaak is dat het ongenuanceerd is of onjuist maar daar
houdt de wet geen rekening mee. Maar wat natuurlijk heel vervelend is, los van het (grote) belang
van openbaarheid, dat op het moment dat zo’n last opgeschreven wordt, welke formulering er dan
gekozen wordt. Dan gaat het weer over die etiketten. Als heel gemakkelijk wordt gezegd: ‘dit is een
calculerende overtreder, dat plaatsen we meteen op internet’, dan is dat heel eenzijdig en zeker niet
altijd objectief vastgesteld.
Dat wordt dan ook daadwerkelijk zo gepubliceerd?
Maas: Absoluut, en dat is vaak een eenzijdig beeld. Als advocaat van dat soort bedrijven kan ik alleen
maar adviseren dat men bezwaar moet maken tegen de openbaarmaking, of een zienswijze in moet
dienen met het verzoek aan de overheid om ook dat openbaar te maken, zodat je in ieder geval twee
kanten van een verhaal hebt. Of ik adviseer dat er een publicatie op de eigen website wordt geplaatst, met een link naar de website van het bevoegd gezag, maar dan vestig je er meer de aandacht
op. Kortom, heel lastig voor bedrijven om te voorkomen maar wel beschadigend.
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Die bedrijven zijn bang voor pr-schade? En die vindt dan ook daadwerkelijk plaats, want mensen
lezen die informatie dus ook?
Maas: Ja, die vindt echt plaats en mensen lezen het ook echt. Er wordt zeer veel gebruik gemaakt van
internet, social media, blogs , Twitter enz.
Een publicatie kan in zo’n geval dus bijdragen aan een negatieve beeldvorming?
Maas: Ja, zeer. En ik weet dat het niet als punitief wordt gekenmerkt in juridische zin, maar in de
praktijk is het wel leed toevoegend.
En ik neem toch wel aan dat de intentie van leedtoevoeging daar achter zit, of wordt het onder het
mom van informatieverschaffing gedaan?
Maas: Ja, het wordt bovenal onder het mom van informatieverschaffing gedaan. De grondslag ligt in
artikel 8 Wob. De burger vraagt het, en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft er ook op aangedrongen. Dat biedt een mooie ‘dekmantel’.
Maar het wordt dus niet in de sleutel van ‘naming and shaming’ geplaatst?
Maas: Nee. Het gebeurt met een beroep op het rapport van de Onderzoeksraad. Zo is dat ingestoken.
3.3.1 Hoe denkt U bijvoorbeeld over strafrechtelijk optreden in een situatie waarin het bestuur
naar legalisering van een onrechtmatige situatie streeft?
Maas: Dat maken we heel vaak mee, en dat komt soms onrechtvaardig over. Stel er is sprake van een
overtreding waarbij een vergunningsvoorschrift wordt overtreden. Daar kunnen allerlei oorzaken aan
ten grondslag liggen. Wanneer het bevoegd gezag dat iets over die vergunning te zeggen heeft, zich
op het standpunt stelt dat datgene dat jij doet en wat nu wel een overtreding oplevert, eigenlijk prima kan worden toegestaan, dan handel je formeel in strijd met de regels, maar het is samen met de
regelgever/vergunningverlener op te lossen. Dan kom je tot een situatie waarin het formeel is opgeschreven dat wat jij deed ook daadwerkelijk mag, en dan krijg je toch nog straf.
Dat gebeurt dus ook?
Maas: Ja, dat gebeurt ontzettend veel.
Kunt u daar misschien een voorbeeld van geven om het iets concreter te maken?
Maas: Er is bijvoorbeeld sprake van een overtreding van de emissie-eisen in de vergunning. Emissieeisen worden vastgesteld aan de hand van de best beschikbare technieken (BBT). Als je die toepast
dan hoort daar een bepaald emissieniveau bij, maar soms gebeurt het wel eens dat op het moment
dat die vergunning werd verleend het eigenlijk heel lastig was om te bepalen wat een goed emissieniveau was. Door allerlei veranderingen waar het bedrijf ook door heen is gegaan, andere grondstof395
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fen die alleen nog maar beschikbaar zijn, is gebleken dat die emissie-eis echt niet deugt en dat het
mogelijk is om dat te vergunnen, zodat je weer in lijn komt met je vergunning.
Daar wordt ook in geïnvesteerd door het bedrijf. Dat wordt afgestemd met ILenT, met de gedeputeerde, kortom iedereen is aan het werk om het op te lossen, maar er loopt ook een strafrechtelijk onderzoek. Daar begrijpt een bedrijf niets van. Met de ene overheid wordt samengewerkt om
het helemaal op te lossen, en vervolgens zitten we in het verdachtenbankje en krijgen we verhoren
over ‘hoe het zover heeft kunnen komen’, terwijl het allemaal heel plausibel is, en ook vergunbaar.
De focus moet eigenlijk daarop liggen, maar dat proces wordt besmet doordat er ook een strafrechtelijk onderzoek tussendoor loopt. En dan worden mensen aarzelend en terughoudend in dat eigenlijk lovenswaardige proces waarin men probeert dit te herstellen, omdat ze bang zijn dat wat ze zeggen weer wordt doorgespeeld aan het Openbaar Ministerie en dat ze daar dan last van krijgen. Je
gaat elkaar negatief beïnvloeden.
3.3.2 Vormt de mogelijkheid van het verlenen van terugwerkende kracht aan een vergunning,
gekoppeld aan de mogelijkheid van herziening van een strafrechtelijke veroordeling, daar
een toereikende oplossing?
Maas: Ik denk zeker dat het een werkbare oplossing zou zijn. Een andere oplossing is dat je gewoon
als Openbaar Ministerie eerst bekijkt of het nu wel of niet gelegaliseerd kan worden, dus dat dit traject in ieder geval wordt afgewacht in het kader van opportuniteit. Aan herziening van een strafrechtelijke veroordeling zit toch ook een nadeel, namelijk dat er wel een strafrechtelijke veroordeling
heeft plaatsgevonden. Het is nu eenmaal heel erg moeilijk weg te gummen dat je ooit een strafrechtelijke veroordeling hebt gehad.
Dus dat is eigenlijk te laat en zover moet het eigenlijk helemaal niet komen?
Maas: Klopt, want als je een veroordeling eenmaal aan je broek hebt dan onthoudt men dat. Niet
dat je veroordeeld bent maar dat het is herzien. Dat onthouden mensen niet.
3.3.3 Hoe denkt U bijvoorbeeld over constructies die aan (meervoudige) recidive consequenties
verbinden voor de geldigheid van vergunningen (rijbewijs, verblijfsvergunning, horecavergunning)?
Maas: Ik kan zo’n constructie wel volgen. Vanuit de toezichthouder of handhaver kan worden gedacht dat wanneer iemand zo vaak de regels aan de laars lapt dan kan of wil iemand dus kennelijk
niet leren of luisteren. Daar moeten consequenties aan kunnen worden verbonden. Daarbij vraag ik
me wel af hoe dan, omdat de mogelijkheid al bestaat dat een vergunning als sanctie wordt ingetrokken omdat die vergunning niet wordt nageleefd. Is het de bedoeling dan dat de vergunning na bijvoorbeeld drie keer recidive van rechtswege vervalt?
In de vraag worden voorbeelden genoemd, die heb je bijvoorbeeld ook in het verkeersrecht, waar
strafrechtelijke overtredingen directe bestuursrechtelijke consequenties hebben. Dus bijna geautomatiseerd. De vraag is of die verhouding een verstandige is?
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Maas: Ik vind dat voor dit soort vergunningen die hier staan, dat zijn toestemmingen, en daarbij gaat
het om vrij simpele toestemmingen. Als ik drie keer te hard rijd, dan is dat feitelijk vast te stellen.
Dan kan ik inderdaad niet goed luisteren en moet ik mijn rijbewijs maar kwijtraken. Dat kan ik allemaal volgen. Een horecabedrijf heeft ook niet heel veel ingewikkelde regels om na te leven. Maar bij
hele grote ondernemingen is het wel ingewikkeld om te bepalen. En is het nu zo dat als je vergunningvoorschrift A overtreedt, en dan weer vergunningvoorschrift B of C, heb je dan al recidive? Of
pas als je drie keer A hebt overtreden?
En eerder in het gesprek gaf u ook al aan dat één gedraging soms wordt opgesplitst tot bijvoorbeeld twaalf overtredingen?
Maas: Precies, en dat is in het milieurecht veel gemakkelijker dan bijvoorbeeld bij te hard rijden of
rijden onder invloed. Dat zijn hele simpele en afgebakende overtredingen. Maar in het milieurecht
ligt dat echt anders en ik zou daar ook op tegen zijn.
3.4

Hoe kan de verhouding tussen bestuursorganen en strafrechtelijke organen het best worden
vormgegeven?

3.4.1 Gaat Uw voorkeur bijvoorbeeld uit naar een taakverdeling als in de, belastingwetgeving,
waar de belastingdienst het voortouw heeft en het OM feitelijk alleen bij vrijheidsbenemende straffen/maatregelen in beeld komt?
3.4.2 Of gaat uw voorkeur bijvoorbeeld uit naar een taakverdeling als in het verkeersstrafrecht,
waar de politie het voortouw heeft en zowel in het strafrecht als door het CBR ingrijpende
sancties kunnen worden opgelegd?
3.4.3 Of gaat Uw voorkeur uit naar nog een andere taakverdeling?
Maas: Mijn voorkeur zou uitgaan naar een mix, maar met het primaat van de herstelsanctie, dus dat
is het bestuursorgaan, waarbij het strafrecht een sluitstuk zou moeten zijn. Maar zeker in omgevingswetgeving zou het primaat bij het herstel moeten liggen. En leedtoevoeging als de overtreding
bewust wordt toegebracht.

BESTUURLIJKE BOETE
4.

Hoe denkt U over de bestuurlijke boete als instrument ter handhaving van ordeningswetgeving?

Maas: Op zichzelf is dat een prima instrument, omdat het misschien net iets meer een prikkel geeft
dan de last onder dwangsom, maar de meeste prikkel geeft wel het strafrecht. En dan is de vraag
wat de boete nog gaat toevoegen. Een last onder dwangsom kan ook heel hoog oplopen (tien miljoen in een voorkomend geval) zo hebben wij meegemaakt. Van j de dwangsom kun je je afvragen,
als de dwangsom echt heel hoog wordt, of het dan een dwangsom of een boete is. Er zijn er die menen die menen dat een heel hoge dwangsom ineens op een boete neerkomt. De dwangsom moet in
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redelijke verhouding staan tot de overtreding, daar zit de grens. Daarnaast merken wij dat HSQEmanagers als feitelijk leidinggever hun gedrag aan het aanpassen zijn uit angst voor strafrechtelijke
vervolging. Als je die twee dingen ziet, dan is het de vraag wat de bestuurlijke boete hier nog gaat
toevoegen. De herstelmodus hoort namelijk echt bij het bestuursorgaan, want die zit het dichtst op
het bedrijf. Het strafrecht zou dan in dit soort zaken ook echt als het strafrecht het meest passend
zijn.
Dus de focus bij het bestuur ligt op die reparatoire maatregelen en als er punitief opgetreden moet
worden dan zou het via het strafrecht moeten?
Maas: Ja, dat heeft mijn voorkeur. Er is namelijk wel een heel groot verschil tussen wat in het strafrecht als boete kan worden opgelegd en de bestuurlijke boete, of valt dat mee?
Verloop: Nee, dat wordt steeds meer gelijk getrokken. De verschillen worden steeds kleiner. Ik kijk er
net iets anders tegenaan, want ik vind het niet zo bezwaarlijk als de boeteoplegging bij het bestuursorgaan blijft liggen. Als je vervolgens maar wat gemakkelijker naar een echt vol toetsende rechter
kunt, bijvoorbeeld door de stap van het bezwaar eruit te halen, omdat die eigenlijk niets doet. Dus in
die zin is misschien de bestuurlijke strafbeschikking, het daarvoor bedachte systeem, wat logischer in
strafoplegging dan de huidige bestuurlijke boete. Dat heeft er onder andere mee te maken dat het in
het strafrecht heel gebruikelijk is om, als een zaak voor een rechter komt, getuigen te gaan horen,
terwijl het in het bestuursrecht volstrekt ongebruikelijk is. Dat zou natuurlijk voor de vaststelling van
feiten en de uiteindelijke strafoplegging een beter systeem zijn. De bestuurlijke boete zoals die er nu
is en waar het bestuursorgaan zegt: ‘zo zit het’, daar kan de overtreder alles over roepen wat hij wil,
maar het bestuursorgaan zal in negen van de tien gevallen zeggen: ‘wij vinden toch dat het zo zit’, en
bij een bestuursrechter krijg je het lastiger voor elkaar om tegenbewijs te leveren door het horen
van getuigen. Dus in die zin, de boeteoplegging door het bestuursorgaan, de boetecoördinator
meestal, vind ik niet zo gek. Er is wat mij betreft weinig behoefte aan nog een tussenstap met het
Openbaar Ministerie, wat eigenlijk ook niets anders doet dan het neerleggen van een boete alleen
noemen we het dan een eis, waar de rechter iets mee gaat doen. Ik vind een bestuurlijke boete in die
zin niet heel gek.
Maas: Alleen als je kijkt naar gedragsbeïnvloeding, dan merken wij dat het meer impact heeft als het
bij het strafrecht ligt, het punitieve, en het herstel bij het bestuursorgaan. Dat komt denk ik ook omdat in het klassieke bestel, het bestuursorgaan alleen maar de herstelsanctie had. Zo zijn we het gewend, en zo heeft het bestuursorgaan ook altijd opgetreden. De boeteoplegging is erbij gekomen.
Dus de perceptie is vooralsnog anders als het afkomstig is van het bestuursorgaan qua gedragsbeïnvloeding, dan wanneer het van het strafrecht komt.
Verloop: Ik zie de bestuurlijke boete op zich wel als een nuttig instrument, en of je het dan een bestuurlijke strafbeschikking wilt noemen of een bestuurlijke boete, dat maakt niet zoveel uit. Maar
boeteoplegging door een bestuursorgaan dat toezicht op de naleving houdt vind ik niet zo heel gek.
Dat hoeft niet per se naar het Openbaar Ministerie.
4a.
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Maas: Mijn rode draad binnen het geheel is, dat als ik kijk naar wat het doel is van zowel de bestuurlijke boete als strafrechtelijke handhaving, dan is dat het toevoegen van leed en het geven van een
prikkel om vooral te zorgen dat je niet in de situatie terecht komt waarin je bestraft kunt worden. Als
je kijkt naar het effect dat het heeft op de overtreder, of de beweerdelijk overtreder, dan heeft het
strafrecht het meeste effect en impact. Maar het is lastig om te bedenken wat het voordeel van de
bestuurlijke boete is, gelet op de effecten die je wilt nastreven. Ik kan me een praktisch punt voorstellen, en dat is het ontlasten van het Openbaar Ministerie. Want als alles bij het Openbaar Ministerie ligt, wordt de werklast te hoog. En als je daar niet aan ontkomt, en de bestuurlijke boete krijgt
toch een rol, dan zal dat nooit vervanging van het strafrecht moeten zijn. Waarbij je eigenlijk ook de
boete niet zo hoog zou moeten maken, want je moet in de ordeningswetgeving echt heel goed kijken
naar of de ordening nu echt verstoord is, of niet. Als die niet echt verstoord is, maar je hebt wel de
letter van de wet overtreden en je wilt toch iemand leed toevoegen, voor die situaties vind ik bestuurlijke boete wel goed. Maar als het echt gaat om de hele zware impact op de ordening, en als het
gaat om de notoire overtreders, dan moet je echt het strafrecht achter de hand hebben als sluitstuk,
waarbij in al die situaties het primaat bij het herstel ligt, bij het bestuursorgaan.
Verloop: Daar ben ik het mee eens. De bestuurlijke boete kan de strafrechtelijke handhaving voor
een heel groot gedeelte adequaat vervangen, zoals bijvoorbeeld in de wegenverkeerswetgeving ook
al is gebeurd, voor de standaardovertredingen. Zodra je vindt dat iets ernstiger is, dan zal het toch in
het strafrecht moeten blijven.
Aandachtspunten bij vraag 4a
4.1

Ziet U de bestuurlijke boete als een blijver, of is zij naar Uw inschatting een tijdelijke constructie die kan vervallen als het strafrecht op een aantal punten is aangepast?

Maas: Nee, dat antwoord hebben we eigenlijk net al gegeven. Het is geen kwestie van blijven of vervallen. De bestuurlijke boete kan gemist worden als je het strafrecht hebt, maar het is voorstelbaar
dat dat feitelijk en praktisch gezien niet houdbaar is, dus dan zie ik het zoals hiervoor onder vraag 4a
weergegeven en de geschetste rol tussen de drie mogelijkheden. Ik zie het dus niet als iets tijdelijks.
4.1.1 Zo ja, op welke punten dient het strafrecht dan te worden aangepast?
Gelet op het antwoord op vraag 4.1 heeft respondent deze vraag niet beantwoord.
4.1.2 Zo nee, welke aantrekkelijke punten van de bestuurlijke boete kan het strafrecht niet incorporeren?
Maas: Dat heeft ook te maken met wat Paul Verloop al een aantal keren heeft aangegeven, dat het
bestuursorgaan dichter op de overtreder zit en beter kan inschatten wat passend is en de situatie
beter kent en meer kennis heeft. Dan kun je adequater reageren op de wat minder ingrijpende overtredingen.
Verloop: Andersom, want het strafrechtelijk systeem kan de boeteoplegging niet aan. Je moet het
strafrecht niet gaan aanpassen om dat wel voor elkaar te kunnen krijgen, want dat betekent dat je
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zaken waarin je die rechtsbescherming echt stevig wilt neerzetten, kwijt gaat raken. Hoe meer ik er
over praat, hoe meer ik ga voelen voor de bestuurlijke strafbeschikking. Die kun je opleggen en die
zal in heel veel gevallen adequaat en afdoende zijn en niet tot verzet leiden bij de overtreder, omdat
hij het er eigenlijk ook wel mee eens is. En als de overtreder het er niet mee eens is, omdat er discussie is over de aard van overtreding, over de vaststelling, enzovoort, dan kom je in een systeem terecht waarin je met zijn allen dat onderzoek kan doorlopen om te kijken wat er daadwerkelijk kan
worden vastgesteld.
Dus als het strafrecht wordt aangeboord, bijvoorbeeld door de bestuurlijke strafbeschikking een
grotere plaats te geven, dan zou dat kunnen dienen als vervanging van wat nu de bestuurlijke boete is. U zegt dus eigenlijk dat dat heel goed zou kunnen?
Verloop: Ja, dat klopt.
4.2

Is het criterium van de open of besloten context, dat het kabinet in 2008 heeft aanvaard,
naar Uw mening bruikbaar voor de keuze tussen beide stelsels?

Maas: Wat ik daar lastig aan vind, en dat zien wij bij milieuvergunningen heel erg terugkomen, is dat
daar degene die de regels maakt, ook degene is die de regels handhaaft. En dan is het ook nog zo dat
diegene die de regels maakt, zelf nog best goed kan reproduceren wat er met die regels wordt bedoeld en daar dus rekening mee kan houden in de handhaving. Maar het Openbaar Ministerie heeft
de neiging om die regels heel letterlijk uit te leggen, zonder dat het bekend is met de context of de
bedoeling van de maker van de regels. Wat wij daarom zien, en dat is een reactie van de praktijk, is
dat, door die hele scherpe handhaving en heel letterlijke lezing door het Openbaar Ministerie, de
vergunningverlener in vergunningen een soort parlementaire geschiedenis opneemt. Dat is een cursief gedrukte toelichting. Soms wordt er geprocedeerd tegen vergunningen, alleen omdat we een
rechterlijke uitspraak willen waarin duidelijk wordt aangegeven hoe het voorschrift moet worden
opgevat, dan weten we dat in het kader van de handhaving. Dus ik vind het wel heel moeilijk bij vergunningvoorschriften waar soms minder duidelijke normen worden voorgeschreven.
Wat u betreft is bestuursrechtelijke handhaving in die context beter, want die handhavers begrijpen de regels beter?
Maas: Ja; die kunnen nog te rade gaan bij hun collega’s die de voorschriften zelf hebben geschreven.
4.3

Dient de aard en ernst van de normschending naar Uw mening doorslaggevend te zijn (zoals
wel door de Raad van State is bepleit)?

Maas: Daar ben ik zeker voor. En dan heb je verschil tussen opzettelijk en niet opzettelijk. We vinden
allemaal dat als iemand echt bewust de regels overtreedt, dan bestraffing moet volgen. Daarnaast
kan ik me ook voorstellen, als er niet bewust wordt gehandeld, maar uit de aard van de activiteiten
volgt wel een bijzondere verantwoordelijkheid, omdat die activiteiten nu eenmaal een bijzonder
risico opleveren, dan mag je daar ook meer verwachten en sneller ‘straffen’. Dan is de aard van de
normschending zowel als de ernst van de normschending, relevant. Het is dan logisch om naar het
strafrecht te gaan.
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4.4

Is het naar Uw oordeel uit oogpunt van rechtsgelijkheid en rechtseenheid wenselijk dat één
en dezelfde gedraging zowel via het strafrecht als met een bestuurlijke boete kan worden
bestraft?

Verloop: Wat mij betreft niet.
Maas: Nee, wat mij betreft ook niet.
Verloop: Overigens vind ik dat voorbeeld dat hierna wordt genoemd, met betrekking tot recidive,
daar kan ik me dat namelijk wel goed voorstellen, alleen dan is het niet meer één en dezelfde gedraging. Er is dan sprake van een serie van gedragingen.
Maas: Nee, want dan is het zo dat je eerst de boete kreeg voor de gedraging. En dan doe je het weer
en dan volgt het strafrecht.
De zinsnede ‘kan worden gestraft’ wijst op situaties waarin verschillende handhavingsregimes van
toepassing zijn, en de vraag is of dat wenselijk is. Het is ook voorstelbaar dat er een systeem bestaat waarin alleen het bestuursrecht of alleen het strafrecht mogelijk is.
Verloop: Dat zou wel mijn voorkeur hebben, waarbij ik denk dat je bij heel veel gedragingen uiteindelijk eerst in een bestuurlijk boetesysteem terechtkomt, mits je daar maar zou kunnen doorstappen
naar de strafrechter.
Zoals de bestuurlijke strafbeschikking?
Verloop: Inderdaad, en dat je daarnaast van een aantal zaken kunt zeggen: ‘dit is zo ernstig, dat gaan
we sowieso strafrechtelijk handhaven’.
Maas: Ja, en daar ziet vraag 4.3 ook op, op de aard en de ernst van de normschending.
4.4.1 Zo ja, hoe moet het onderscheid dan worden gemaakt? Is recidive in dat geval naar Uw oordeel bijvoorbeeld een reden om van bestuurlijke op strafrechtelijke handhaving over te
stappen?
Gelet op het antwoord op vraag 4.4 is deze vraag door de respondenten niet beantwoord.
4.4.2 Zo ja: moeten er dan nog nadere voorzieningen getroffen worden om rechtseenheid en
rechtsgelijkheid te bevorderen? Waar denkt U aan?
Gelet op het antwoord op vraag 4.4. is deze vraag door de respondenten niet beantwoord.
4.4.3 Zo nee: is een keuze tussen de bestuurlijke boete en strafrechtelijke handhaving op zijn
plaats als de norm tot oplegging van andere straffen of maatregelen dan een boete aanleiding kan geven?

401

Interview mr. M.G.J. (Maayke) Maas-Cooymans en mr. P.C. (Paul) Verloop

Verloop: Dat zit hem wat mij betreft weer in de aard en ernst. Hoe ernstiger de overtreding, hoe
meer je de mogelijkheid wilt hebben om uit de boetesfeer te gaan en een stap verder te zetten door
maatregelen te treffen tegen personen, en niet alleen maar tegen de onderneming, zoals dat nu in
de boetesfeer bij de feitelijk leidinggever ook al kan. Als een gedraging echt een groot effect of mogelijk een groot effect heeft, dan vind ik het helemaal niet zo gek dat je zegt: ‘nu moeten we strafrechtelijk doorpakken met alles wat daar bij hangt’.
4.4.4 Zo nee: is een keuze tussen de bestuurlijke boete en strafrechtelijke handhaving op zijn
plaats in gevallen waarin strafvorderlijke bevoegdheden bij de opsporing nodig kunnen zijn?
Verloop: Het enige wat ik me hierbij kan voorstellen is dat het gaat over de vrijheidsbenemende
strafvorderlijke bevoegdheden.
Maas: Dat is het enige denk ik, want verder zitten ze behoorlijk op één lijn.
Verloop: Qua opsporing is er strafrechtelijk wel meer mogelijk.
Maas: Maar in de praktijk merken we daar eigenlijk weinig van.
Verloop: Dat gebeurt bijna nooit.
Maas: Maar we kunnen bijvoorbeeld niet gijzelen in het bestuursrecht.
Verloop: En bovendien, als je strafvorderlijk kijkt naar wat een bevoegdheid zou kunnen zijn die nuttig is in de opsporing van dit soort gedragingen, dan heb je het toch al gauw over de telefoontap. En
dat vind ik een middel dat een hele grote inbreuk maakt. Het gebeurt, maar dat vind ik niet geschikt
voor dit soort overtredingen. Tenzij je het hebt over overtreding van artikel 169 Sr, het opzettelijk in
de lucht brengen van een stof die een groot gevaar voor de volksgezondheid oplevert en door bijvoorbeeld lekkingsgevaar grote milieuschade veroorzaakt. Daar zal alleen niet zo vaak sprake van
zijn.
4b.

Vindt U het wenselijk dat de bestuurlijke boete in ruimere mate wordt ingezet in het kader
van de handhaving van ordeningswetgeving? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Maas: Het is niet echt nodig, maar ik zie wel de praktische noodzaak.
Maar het hoeft dus niet via de bestuurlijke boete, want het kan ook via de bestuurlijke strafbeschikking?
Maas: Ja, omdat wij merken dat wanneer een sanctie bij een bestuursorgaan vandaan komt, daar
een minder gedrag beïnvloedende werking van uitgaat, dan wanneer het uit het strafrecht komt. De
bestuurlijke strafbeschikking heeft die invloed wel. Maar voor de bestuurlijke boete geldt dat dus
niet en die hoeft dan ook niet, wat mij betreft, in ruimere mate te worden ingezet.
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Aandachtspunten bij vraag 4b
4.5

Zou bij het al dan niet ruimer inzetten van de bestuurlijke boete in het kader van de handhaving van ordeningswetgeving een argument mogen zijn
- Dat het vervolgingsbeleid bij een bestuurlijke boete (mogelijk) in sterkere mate genormeerd kan worden dan in het strafrecht?
- Dat de strafoplegging bij een bestuurlijke boete in sterkere mate genormeerd kan worden
dan in het strafrecht?
- Dat het bestuursorgaan bij een bestuurlijke boete zelf over de vervolging beslist?
- Dat bestuursorganen bij een bestuurlijke boete de opbrengst van boetes zelf (kunnen)
behouden?
- Een ander argument?

Voor wat betreft de eerste drie punten bent u, zo heeft u aangegeven, van mening dat er eigenlijk
niet sterker moet worden ingezet op de bestuurlijke boete. Wat vindt u in dat verband van de genoemde argumenten?
Verloop: Nogmaals, ik vind die bestuurlijke boete niet zo heel gek. Dus om de boeteoplegging vanuit
het bestuursorgaan te regelen, met de gedachte dat je misschien wel naar het strafrecht kan doorstromen. Het bestuursorgaan kan bij de bestuurlijke boete bepalen hoe zij het beleid in de regio willen gaan inzetten om normbesef te creëren. Ik kan me dus goed voorstellen dat voor wat betreft de
normering van het vervolgingsbeleid bij de bestuurlijke boete, dat de DCMR hier zegt: ‘Dit is ons
speerpunt voor de komende tijd, en hier gaan we stevig op controleren en dus ook op beboeten als
we het aantreffen’.
Maas: Maar dan heb je wel weer rechtsongelijkheid, meer dan het Openbaar Ministerie dat meer
landelijk opereert.
Verloop: Dat is dus de vraag.
Maas: Het is wel het juridische uitgangspunt, dat dat zo is.
Verloop: Ja, omdat het college van PG’s landelijk het beleid van het Openbaar Ministerie bepaalt.
Maar aan de andere kant kan er natuurlijk in een bepaalde regio behoefte zijn aan inzet op een bepaald punt, en op zich bespreekt de hoofdofficier van justitie dat in het driehoeksoverleg ook al met
de politie en de burgemeester. Dus ik vind het dan niet zo gek om te zeggen: ‘de mogelijkheid van
bestuurlijke beboeting levert dus ook op dat je ergens op kan gaan sturen, zonder dat je dat per se
landelijk hoeft af te stemmen’. Wat dat betreft is het helemaal niet zo gek dat het bestuursorgaan
zegt: ‘wij vinden dit belangrijk’. En dat mag wat mij betreft afgestemd worden met de burgemeesters
in de regio of misschien ook wel met de hoofdofficier van justitie in het totale plaatje.
Maas: Dat zou dan binnen de RUD’s vormgegeven kunnen worden.
Verloop: Bijvoorbeeld, en dat vind ik dan helemaal niet zo’n gekke gedachte.
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Die extra invloed van het bestuursorgaan en het feit dat je rechtstreeks invloed kunt uitoefenen,
dat is dus wel een sterk punt?
Verloop: Ja, want waarom zou het niet het bestuursorgaan zijn dat bepaalt in welke mate ergens op
wordt gestuurd op enig moment.
Maas: Omdat de ervaring wel is dat er gewoon veel meer bestuursorganen zijn in het land, die hele
andere meningen hebben. Dus ik vind uit ervaring die plek minder geschikt. Het is soms behoorlijk
een eigen koninkrijkje. En er wordt natuurlijk wel aan gewerkt om dat op te lossen, en de RUD’s zijn
daar ook een soort oplossing voor, maar in de praktijk merken wij dat allemaal nog niet zo.
En hoe relevant is het dat bestuursorganen bij een bestuurlijke boete de opbrengt van boetes zelf
(kunnen) behouden?
Maas: Van belang is dat geborgd is dat er geen ‘eigen’ belang ontstaat bij boeteoplegging die verder
gaat dan dekking van de lasten.
Verloop: Uit onderzoek is gebleken dat de gemeenten over het algemeen hebben gekozen voor de
bestuurlijke strafbeschikking en niet voor de bestuurlijke boete omdat ze het handhavingsapparaat
en het incassoapparaat voor de oplegging van de bestuurlijke boete niet opgetuigd krijgen, en ze het
dus in de strafbeschikking vorm geven.
Maas: Dat snap ik wel. Ze hebben wel middelen nodig, maar ik vind het niet zuiver om de middelen
uit de boete te putten. Ik zou vinden dat je vanuit Rijksniveau voldoende middelen moet geven, omdat er anders een eigen belang gaat ontstaan bij het opleggen van boetes, omdat je dat dan zelf zo
goed kunt gebruiken. Ik ben het met Paul Verloop eens, en ik zie het probleem wel dat gemeentes
geld nodig hebben, maar dat zou dan vanuit het Rijk moeten komen.
4.6

Is de omstandigheid dat recidive bij oplegging van bestuurlijke boetes in mindere mate bij de
strafoplegging ter zake van latere feiten kan worden betrokken een argument om de bestuurlijke boete niet in te zetten?

Maas: Ja, het past wel in mijn rode draad, dat ik het idee heb dat het strafrecht toch afschrikwekkender is. En daarbij speelt dit aspect een rol.
Dus dat je standaard die boete oplegt en niet kijkt naar wat er gebeurd is?
Maas: Ja, en als de recidive dan ook nog een factor is in het strafrecht, dat maakt het afschrikwekkender.
Verloop: De vraag is wel waarom dat met een bestuurlijke boete niet zou kunnen.
Maas: Het speelt vast mee. Maar ik heb het in ieder geval nog niet in een boetebesluit gezien, maar
ik kan me niet voorstellen dat het geen rol speelt. Wij spreken ook veel boeteopleggers, en je merkt
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dat er een behoorlijk verschil is tussen wat je ziet in de boetebeschikking en wat degene die dat heeft
opgeschreven allemaal heeft laten meespelen.
Er zit een hele werkelijkheid achter?
Maas: Er zit echt een behoorlijke werkelijkheid achter.
En het feit dat er een boete wordt opgelegd zal vaak ook wel te maken hebben met recidive?
Maas: Dat kan, maar dat is zeker niet altijd het geval, zie bijvoorbeeld ingeval van een overtreding
van de Wet arbeid vreemdelingen.
4.7

Is de omstandigheid dat rechtsmiddelen in het strafrecht schorsende werking hebben een
goede reden om op de bestuurlijke boete over te stappen?

Verloop: Nee, dat is een schandalige redenering.
Maas: Dat vind ik ook, want dat is natuurlijk gewoon rechtsbescherming.
Verloop: Dat is inderdaad rechtsbescherming die nu ontbreekt in het bestuursrecht en die overigens
ook in het strafrecht op de schop lijkt te gaan, omdat de dadelijke uitvoerbaarheid van straffen
steeds meer naar voren komt. Maar qua rechtsbescherming is dit een enorm slecht argument. Er zit
ook een heel raar wantrouwen in, dat allerlei bedrijven zichzelf opeens failliet zouden laten verklaren
om maar onder boeteoplegging uit te komen. Dat is volstrekte onzin. Wat mij betreft dus ‘nee’. Stel
vast in hoogste instantie, als dat noodzakelijk is, of er een overtreding is begaan en wat daar dan
voor straf op zou moeten volgen en als dat schorsende werking heeft is dat prima. Dat je dat in reparatoire of herstelsancties niet moet hebben, die schorsende werking, dat spreekt uiteraard voor zich.
Daar gaat het om herstel van de toestand die niet kan wachten op de procedure.
Maas: En als dat wel kan, dan wordt het schorsingsverzoek wel toegewezen. Zo werkt het gewoon.
De vraag ging er hier om of het een goed argument is, maar u zegt: ‘eigenlijk zou het helemaal
geen argument mogen zijn, en zou ook het bestuursrecht een schorsende werking moeten hebben’?
Verloop: Punitieve strafoplegging wel.
Maas: Maar niet in het geval van herstel.
4.8

Is de omstandigheid dat de burger in het bestuursrecht griffierechten moet betalen een argument voor het bestuursrecht of voor het strafrecht?

Maas: Dat griffierecht komt alleen maar aan de orde als je echt al bezwaar hebt gemaakt en het
voornemen al bent gepasseerd, dus dat is echt in een later stadium. Je zou dan enkel omdat de burger wat moet betalen, zeggen: ‘dan wijken we uit naar het strafrecht, want dat is gratis’.
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Verloop: Wat mij betreft, als het punitief wordt, dus bij boeteoplegging, daar moet je je tegen kunnen verweren zonder dat je dat geld kost.
Maas: Dat vind ik ook, maar het is wat mij betreft geen bezwaar als in procedures die gaan over herstelsancties griffierechten moeten worden betaald.
Verloop: Het gekke is wat dat betreft misschien ook wel dat als je kijkt naar het verkeersstrafrecht,
dat voor een heel groot gedeelte bestuurlijk is gemaakt, dan is daar natuurlijk gezegd: ‘je betaalt de
boete en dan heb je een ingang’. Dat is natuurlijk nog iets anders dan: ‘u moet extra betalen om uw
rechtsingang te krijgen bij een punitieve sanctie’. Waarbij ik me afvraag of het überhaupt in overeenstemming kan zijn met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.
Maas: Daar is nu heel veel over te doen. Als je geen geld hebt om te procederen dan moet je toch
toegang hebben, daarbij speelt ook het Verdrag van Aarhus. Dat heeft nu wel zijn beslag.
Hier wordt het als argument gezien en dan is het de vraag of het een argument is voor het bestuursrecht, omdat het een soort drempel opwerpt?
Maas: Dat is natuurlijk heel gek in het punitieve. Want de vraag is waarom je een drempel zou willen
opwerpen om mensen zich te laten verweren tegen punitieve sancties.
Verloop: Het is zeer efficiënt als je daar drempels opwerpt.
Maas: Maar niet als je mensen confronteert met een punitieve sanctie. Dat gaat echt om leed toevoegen en de burger moet daar bij uitstek alles uit de kast kunnen halen om zich te verweren.
4.9

Is de positie van de strafrechter, die niet een beschikking toetst maar zelf beslist, een argument voor het bestuursrecht of voor het strafrecht?

Maas: Dat vind ik wel een argument voor het strafrecht.

PUNITIEVE HANDHAVING VAN DE OMGEVINGSWET
5.

Hoe kan de punitieve handhaving van de Omgevingswet volgens U het best worden ingericht?

Maas: Het primaat moet liggen bij de herstelsanctie, en de leedtoevoeging kan worden onderverdeeld in die twee categorieën: kwade bedoelingen gecombineerd met echt een impact op de ordening, of geen materiële impact op de ordening, maar een bijzondere verantwoordelijkheid (risicovolle activiteiten). Ik zie dan niet de juridische noodzaak of afschrikwekkende noodzaak, voor de boete,
hooguit een praktische noodzaak.
5a.
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Voor het antwoord op deze vraag kan worden verwezen naar eerdere antwoorden.
Aandachtspunten bij vraag 5a
5.1

Is het criterium van de open en besloten context daarbij voor u van doorslaggevend belang?

Maas: Ja, omdat het zeker in het geval van vergunningen beter communiceert, door diegene die dat
heeft voorgeschreven.
5.1.1 Dienen vrije veld-delicten een zaak voor het strafrecht te blijven?
Verloop: Het is volstrekte onzin dat dat strafrechtelijke overtredingen en sancties zouden moeten
zijn. Het gaat hier weer om redelijk beperkte normschendingen. En als het beperkte normschendingen zijn, dan kan het net zo goed door bijvoorbeeld Staatsbosbeheer als bestuursorgaan worden
afgedaan in plaats van per se in het strafrecht.
Maas: Ja, en als het gaat om materiële inbreuk waar herstel lastig is, aantastingen in de zin van kappen of dat je bijvoorbeeld brand sticht op een warme zomerdag, dan ligt strafrecht voor de hand.
5.1.2 Moet bij punitieve handhaving verband houdend met vergunningen het primaat bij de bestuurlijke boete liggen?
Maas: Nee, zie antwoord vraag 5.
5.2

Zijn aard en ernst van de geschonden norm voor U van doorslaggevend belang?

Maas: Ja.
5.2.1 Dienen alle misdrijven in het strafrecht te blijven (en is voor de bestuurlijke boete slechts
plaats bij overtredingen)?
Verloop: In beginsel wel, omdat eigenlijk voor alles wat we nu een misdrijf noemen, opzet vereist is.
Al zijn er natuurlijk ook misdrijven die alleen schuld vereisen. Maar als er sprake is van opzet, en daar
zal het steeds om gaan, dan vind ik het logisch dat dat strafrechtelijk wordt gesanctioneerd, omdat
het dan gaat om bewuste overtreding van de regels. We moeten dan misschien wel iets meer weggaan bij de uitleg van de term opzet zoals die nu strafrechtelijk wordt gebruikt, het echte kleurloze
opzet, omdat daar het handelen het opzet creëert, zonder dat het handelen hoeft plaats te vinden
met de bedoeling de regel te overtreden. Misschien zouden we het dan moeten beperken tot opzettelijk handelen dat gericht is op regelovertreding.
Zou u ook vinden dat als een opzetvereiste in de economische wetgeving en de milieuwetgeving
moet gelden boos opzet vereist is?
Maas: Dat vind ik wel.
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Verloop: Ja, in iets meerdere mate dan dat het nu gebeurt. Nu is het zo dat wanneer er bijvoorbeeld
een verontreiniging van het oppervlaktewater heeft plaatsgevonden, dan kan dat niet anders dan
opzettelijk gebeurd zijn en is het dus een misdrijf.
Maas: Ja, en dat slaat echt nergens op in de praktijk. Er gebeuren zo veel dingen die niet opzettelijk
gebeuren. En je hebt ook te maken met techniek. Techniek is gewoon niet altijd te sturen en daar
kunnen zaken gebeuren ook zonder opzet, omdat een verkeerde inschatting wordt gemaakt, of de
techniek faalt, zonder dat het opzet is gericht op de overtreding.
Het ging dus over die regels. Het kan zijn dat mensen onbewust regels overtreden of misschien wel
opzettelijk een gedraging verrichten die in strijd blijkt te zijn met de wet. Dat zou nu dan over de
band van de AVAS-verweren gespeeld moeten worden, rechtsdwaling. Heeft dat enig succes in uw
optiek? Gaat de rechter daar coulant mee om?
Maas: Geen ervaring mee.
Verloop: Strafrechtelijk totaal niet, tenzij je met een hele sterke casus kunt komen.
Het is dus echt een gemis, en het strafrecht zou in die zin dus omgevormd moeten worden?
Verloop: Je ziet wel een heel klein beetje een ontwikkeling ontstaan waar men iets meer, zeker ten
aanzien van feitelijk leidinggevers, een boos opzet vereiste lijkt te gaan eisen. Dat moet ik heel voorzichtig zeggen. Ik kan me die ontwikkeling wel goed voorstellen in die zin dat je bij bedrijven iets
meer probeert weg te houden omdat je zegt: ‘je moet gewoon zorgen dat de boel op orde is’, en
daar eisen we inderdaad dat je beter handelt en afziet van bewuste wetsovertreding, omdat die bewuste wetsovertreding natuurlijk ook vaak nauwelijks is aan te tonen.
5.3

Of is de zwaarte van de op te leggen straffen en maatregelen voor U van doorslaggevend
belang?

Maas: Feit is wel dat als je een vrijheidsbenemende straf kunt opleggen, dan heeft dat het grootste
afschrikwekkende effect. In het huidige politieke klimaat en de manier waarop er naar ondernemingen gekeken wordt die met milieuregels te maken hebben zie je dat de individuen in de ondernemingen zich zorgen maken.
De vraag gaat hier over de keuze tussen het strafrecht en het bestuursrecht. Gaat het dan enkel
om vrijheidsbeperkende straffen en maatregelen, of zou je kunnen zeggen dat het best mogelijk is
om hoge bestuurlijke boetes wel bij het bestuur te laten?
Maas: Ik denk dat het feit dat je met het strafrecht geconfronteerd kunt worden al doorslaggevend
is. Los van de hoogte van de boete. Eén dag in de gevangenis zitten voor een klein vergrijp of een
strafrechtelijke veroordeling komt heel hard aan. Dat beïnvloedt meer dan een bestuurlijke boete.
5.3.1 Zo ja: gaat het dan enkel om vrijheidsbeperkende en vrijheidsbenemende straffen en maatregelen?
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Gelet op het antwoord op vraag 5.3 heeft respondent deze vraag niet beantwoord.
5.4

Is voor U ook van belang of de betrokkene voldoende financiële mogelijkheden heeft om een
eventueel opgelegde financiële sanctie te betalen?

Maas: Dat is natuurlijk heel arbitrair en daar zie je ook wel jurisprudentie voor de herstelsanctie, dus
dat je daar eigenlijk minder naar kijkt. Wat ik wel belangrijk vind, is wat het doel uiteindelijk is. Er is
altijd zo’n klassieke gedachte dat de overheid zich niet zodanig gedraagt jegens de burger dat dat
leidt tot het faillissement van die burger, of dat nu in privé is of in de onderneming. Dat betekent in
feite dat je de hoogte van de boete aanpast aan de omstandigheden van de situatie en daarbij de
vraagt stelt wanneer er een voldoende prikkel is en wanneer je iemand voldoende hebt gestraft. Als
je iemand zodanig straft dat het een faillissement tot gevolg heeft, dan kun je je afvragen of dat nog
wel proportioneel is. In die zin denk ik dat je altijd rekening moet houden met de omstandigheden.
5.5

Is voor U ook van belang of het om een norm gaat waarvan de opsporing gebaat kan zijn bij
de inzet van strafvorderlijke bevoegdheden?

Maas: Wij hebben vooralsnog het idee dat dat in deze wetgeving niet nodig is naast de toezichtbevoegdheden.
Dus dat het niet nodig is, en voor de rest zijn de bestuursrechtelijke bevoegdheden al bijna net zo
ingrijpend als de strafrechtelijke bevoegdheden?
Verloop: En als je het nu echt zou willen, dan is er altijd wel een strafbaar feit te verzinnen waar je
het onderzoek op kunt baseren, waardoor je die strafvorderlijke bevoegdheden toch kan inzetten.
Als je het nu hebt over zeer ernstige milieuovertredingen, dan kun je aan opzetdelicten denken en
aan criminele organisaties en dan ben je er. Dat vergt misschien enige creativiteit van het Openbaar
Ministerie en dat moet je dan uiteindelijk ook gaan uitleggen, maar als het nodig is dat soort middelen in te zetten dan kan dat eigenlijk ook.
5.6

Is voor U ook van belang of het om een norm gaat waarbij samenwerking met buitenlandse
autoriteiten en/of rechtshulp een rol kan spelen?

Maas: Dat geldt natuurlijk zeker in de Natuurbeschermingswet, waar ook effecten zijn te constateren
op grensoverschrijdende Natura 2000-gebieden. Als je alleen via het strafrecht dan de hulp van die
autoriteiten kunt inschakelen, dan vind ik dat wel een belangrijke reden voor een keuze voor het
strafrecht. Althans, ik kan me voorstellen dat dat dan een reden is om daarvoor te kiezen.
5b.

Zijn er situaties waarin strafrechtelijke handhaving volgens U juist niet tot de mogelijkheden
zou moeten behoren? Zo ja, waarom?

Maas: Dat is eigenlijk weer dezelfde situatie, maar dan andersom. Het gaat dan om kleinere vergrijpen, vooral de ‘papieren overtredingen’, waarbij het milieu niet daadwerkelijk is geschaad, maar
waarbij de papieren of de administratie niet op orde zijn. Of dat bijvoorbeeld het milieujaarverslag
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niet op tijd is ingeleverd. Dat is heel vervelend, want dat zijn niet de regels, maar laten we dat wel
buiten het strafrecht houden.
Aandachtspunten bij vraag 5b
5.7

Zijn er situaties waarin toepassing van straffen en maatregelen naar uw inschatting of ervaring geen nuttig effect kan hebben?

Maas: Dat is met name voor dat soort kleine en pietluttige overtredingen. Als je dan ook nog aan
komt zetten met het strafrecht, dan denken al onze cliënten: ‘sorry, maar heb je echt niet wat beters
te doen op dit punt?’. Dat is echt met een kanon op een mug schieten.
5.8

Geldt dat in die situaties ook voor de bestuurlijke boete?

Maas: Dat vind ik wel, want het doel is leed toevoegen ná herstel van de situatie, door alsnog dat
milieujaarverslag in te dienen.
Verloop: Dat vind ik net niet helemaal voldoende, omdat de leedtoevoeging ook wel enige inscherping is van de regel.
Maas: Maar die inscherping van de regel gaat er ook vanuit dat het echt nodig is. En wat je vaak ziet
bij die ‘papieren overtredingen’, is dat dat niets te maken heeft met het feit dat men niet weet dat
het niet moet, maar dat het door praktische problemen, of niet (tijdig) gelukt is, of niet bewust over
het hoofd is gezien.
Verloop: Dat ben ik met je eens, maar daar zit natuurlijk wel in dat wij met z’n allen de wetten maken
en het belangrijk vinden dat dit tijdig gebeurt. En het bedrijf vindt dat het andere, en belangrijkere,
dingen te doen heeft dan dat tijdig te doen.
Maas: Dat is als het bedrijf dat vindt, maar ik denk dat het gros van de situaties anders is.
Verloop: Nee, maar dat is ook een kwestie van prioritering. Dan vind ik het niet zo gek dat je dat
soms toch enigermate wilt inscherpen met het uitdelen van een niet al te raar tikje.
5.9

Kan toepassing van strafrecht in dergelijke situaties worden uitgesloten door strafbaarstelling achterwege te laten of door de vervolgingsbevoegdheid van het OM te beperken of anderszins te normeren?

Maas: Ja, zeker.
Verloop: Ja, dat kan.
Dus die normen of die papieren overtredingen die moeten überhaupt niet leiden tot strafrechtelijk
sanctioneren?
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Maas: Ja.
5c.

Ziet U bij de strafrechtelijke handhaving van de Omgevingswet een rol weggelegd voor de
bestuurlijke strafbeschikking? Zo ja, in welke situaties?

Maas: Ja.
Verloop: Ja, in alle situaties.
Kan dat in alle situaties?
Verloop: Ja, dat kan nagenoeg in alle situaties. Er zijn op dit moment ook geen strafbare feiten, of
feiten strafbaar gesteld, waarop hogere strafbedreigingen staan dan kan met de strafbeschikking. De
hele WED gaat tot zes jaar, dus dat kan een bestuurlijke strafbeschikking worden.
Aandachtspunten bij vraag 5c
5.10 Ziet U een rol voor de bestuurlijke strafbeschikking in het Omgevingsrecht, en zo ja welke?
- Zo ja: aan welke door straffen te handhaven normen uit de Omgevingswet denkt U, bij
een bestuurlijke strafbeschikking?
- Zo ja: welke sancties kunnen naar Uw oordeel via een bestuurlijke strafbeschikking in het
Omgevingsrecht worden opgelegd? Denkt U alleen aan de boete, of ook aan de taakstraf,
of aan een bijkomende straf als de stillegging van de onderneming?
- Zo nee, waarom ziet U geen rol voor de bestuurlijke strafbeschikking?
Verloop: Voor alle normen zou overwogen kunnen worden om die strafbeschikking toe te passen.
Maas: Voor wat betreft de sancties kan ik me wel iets voorstellen bij een taakstraf, omdat er soms
ondernemingen zijn die erg op afstand staan van de impact die de onderneming heeft op de omgeving. Als een taakstraf zou kunnen worden uitgemeten, zodanig dat de taak die wordt opgelegd moet
worden uitgevoerd daar waar de impact van de onderneming is, dan zou ik dat wel heel aardig vinden.
Wordt de taakstraf dan uitgevoerd door het bedrijf?
Maas: Ja, door de bestuurder.
Verloop: De bestuurlijke strafbeschikking, of de strafbeschikking, geeft een aantal mogelijkheden aan
strafoplegging. Eén mogelijkheid is het opleggen van bijzondere voorwaarden, zolang ze maar geen al
te vrijheidsbeperkend karakter hebben. Je zou best kunnen zeggen: ‘wij vinden dat onderdeel van die
bijzondere voorwaarden moet zijn dat bedrijf X de milieuschade die is ontstaan door een bepaald
handelen, compenseert door de aanplant van bijvoorbeeld een park’.
Maas: Ik zou het echt geweldig vinden om dat te zien.
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Dus een bredere sanctionering voor die bestuurlijke strafbeschikking is iets waar u beiden wel iets
in ziet. Ziet u ook iets in de stillegging van de onderneming?
Maas: Wat ik heftig vind aan de stillegging van onderneming in strafrechtelijke zin, dat hebben we
ook bij Odfjell gezien, is dat in het bestuursrecht de onderneming eigenlijk ‘in charge’ blijft, en dat in
het strafrecht het Openbaar Ministerie als een soort curator fungeert. Maar die komen dan in een
hele ‘Alice in Wonderland’-wereld terecht, omdat ze daar nog nooit mee geconfronteerd zijn.
Verloop: Het punt is dat voor het gros van de cliënten die wij bijstaan de stillegging van de onderneming een onmogelijkheid is. Simpelweg omdat stillegging in praktische zin gevaarlijker is dan het
laten doordraaien van de onderneming. Dat is dus een heel slecht idee. De stillegging in de WED
wordt nog wel eens gebruikt, laatst bijvoorbeeld nog bij een kaashandel die alleen nog beschimmelde kaas verkocht. Dus daar zou het best kunnen als strafoplegging, hoewel je je kunt afvragen of
stillegging van de onderneming niet een dusdanig zware straf is, dat je daarvan vindt dat daar een
rechter naar zou moeten kijken. De stillegging kan voor economische delicten nu als voorlopige
maatregel worden opgelegd, waarna de strafrechter uiteindelijk moet oordelen of die voorlopige
maatregel, of de stillegging moet volgen.
En dat vind ik ook echt een gemis aan de strafbeschikking. De voorwaardelijke variant kan nu
niet. Dat blijf ik raar vinden. Een voorwaardelijke strafoplegging door het bestuur lijkt me prima,
maar in de strafbeschikking zoals die nu in de wet staat kan dat helemaal niet. Dat vind ik raar. Ik zie
ook geen goed argument om dat niet voorwaardelijk te doen. Je zit misschien met een uitvoeringsprobleem op het moment dat er een voorwaarde wordt overtreden.
U ziet het dus echt als een welkome aanvulling op het sanctiearsenaal?
Verloop: Ja.
5.11 Aan welke bevoegdheidsverdeling met het OM denkt U, als de bestuurlijke strafbeschikking
in het Omgevingsrecht zou worden ingevoerd?
- Denkt U aan de bestuurlijke strafbeschikking onder toezicht en volgens richtlijnen van het
OM (art. 257ba Sv)?
- Of aan een variant die het bestuursorgaan meer autonomie biedt?
Maas: Wat mij betreft niet die laatste, want dan kun je net zo goed kiezen voor de bestuurlijke boete.
Verloop: Wat mij betreft wel die laatste, omdat als je het inbedt in het strafrecht, je de mogelijkheid
hebt om bij de strafrechter uit te komen.
Maas: Maar dat is toch de eerste optie.
Verloop: Nee, want bij die eerste optie, dan zit het Openbaar Ministerie er te veel boven op met toezicht en eigen richtlijnen, waar ze wat mij betreft onvoldoende kennis van zaken hebben.
Maas: En bij die tweede optie blijft het wel zo dat je ook uiteindelijk in verzet meteen bij de strafrechter terechtkomt? Maar dan weet ik nog steeds niet of ik dat een goed idee vind.
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Verloop: Ik zou het een grappig idee vinden wanneer het Openbaar Ministerie dan bijvoorbeeld gezamenlijk met een handhaver uiteindelijk het strafrechtelijk onderzoek uitvoert, en ook ter zitting
doet.
Kunt u iets meer vertellen over dat idee?
Verloop: Ik denk dat het goed is om de mogelijkheid om een boete op te leggen bij diegene te laten
die daar het meest voor geëquipeerd is, namelijk degene met de meeste kennis daarvan, en dat is
het bestuursorgaan. Nu zitten we met die strafbeschikking toch een beetje met de gekke situatie dat
als je in verzet gaat, het helemaal weg is bij het bestuursorgaan, want dan kom je in de normale
strafrechtelijke procedure terecht met een officier van justitie waarvan we in het voortraject hadden
gezegd dat dat niet degene is die het meest geëquipeerd is om het onderzoek te doen, maar die
moet dan ter zitting wel opeens datgene wat er in het onderzoek is gedaan, verdedigen en uitleggen.
Als je daar nu juist dat bestuursorgaan bij zou gaan kunnen halen.
Maas: Maar in welke rol dan? Wat voor formele positie zou die dan hebben?
Verloop: Een substituut officier van justitie, bijvoorbeeld. En dan misschien wel met een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie als aanklager ter zitting die hem ondersteunt. In de praktijk
gebeurt dit al voor een heel groot deel, omdat er heel vaak ambtenaren in de zaal zitten om, waar
nodig, ondersteuning te bieden. Misschien zou je dat wel iets meer kunnen formaliseren.
Dan heb je alle voordelen en nadelen van beide systemen in één hand verenigd?
Verloop: Ja, precies.
5.12 Aan welke bestuursorganen denkt U, bij de bestuurlijke strafbeschikking in het Omgevingsrecht?
- Denkt U aan gemeenten?
- Denkt U aan provincies?
- Denkt U aan waterschappen?
- Denkt U aan een RUD?
- Denkt aan nog andere bestuursorganen?
Maas: In feite kunnen ze die bevoegdheid allemaal hebben, alleen moet je bij de RUD’s, en bij alle
gemandateerden heel goed nadenken dat je de bevoegdheid niet dubbel toebedeelt. Dat is nog wel
een operatie denk ik. Maar ik zou niet weten waarom je er één niet zou toevoegen, of een ander wel.
Zij hebben allemaal een taak in het veld gekregen en als je eenmaal die taak hebt, dan ben je ook in
staat, het beste zelfs, om te handhaven. Ik zie daarom geen reden om onderscheid te maken.
5.13 Bestaat er bij de toepassing van de strafbeschikking behoefte aan aanvullende regels en/of
waarborgen buiten de regels die thans al in de wet zijn vastgelegd?
Verloop: Aan aanvullende regels bestaat niet in bijzondere mate behoefte. Al zit ik nu aan een zaak te
denken waarin het knelpunt heel duidelijk is, namelijk waar een strafbeschikking wordt opgelegd
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door middel van het zogenaamde ‘mini proces-verbaal’: ‘ik ben hier, en ik constateer dit’. Vervolgens
wordt er in verzet gegaan en moet dat ‘mini proces-verbaal’ worden omgebouwd tot een echt proces-verbaal. Sindsdien heb ik er nooit meer wat gehoord, omdat het kennelijk zoveel moeite kost om
dat te doen, en het ligt zo buiten het normale werk van deze BOA. Dat zal nog moeten gaan wennen.
Want uiteindelijk zijn de processen-verbaal die in strafzaken worden gebruikt een evolutie van vele
jaren, waarin de politie erachter is gekomen dat als ze iets op een bepaalde manier opschrijven, dat
het dan goed gaat. Je ziet gewoon dat BOA’s daar misschien nog wel een beetje aan moeten gaan
wennen hoe ze het op moeten schrijven zodat het voor een strafrechter acceptabel is.
Dus die moeten daar in getraind worden?
Verloop: Inderdaad, dus daar zit nog wel iets, al zijn dat niet zozeer de regels waar de vraag op doelt.
Maas: Maar dit is wel belangrijk voor de praktijk.
5.14 Zijn er ook situaties waarin de bestuurlijke strafbeschikking naar Uw oordeel juist expliciet
niet ingevoerd zou moeten worden? Zo ja: waarom?
Maas: Hij is nu ingevoerd voor de kleinere milieudelicten, dus ik vind hem in de originele vorm niet
geschikt voor de heftigere overtredingen, en dan houden we toch weer gewoon het klassieke strafrecht. Ik vind eigenlijk de manier waarop de bestuurlijke strafbeschikking nu is ingestoken voor de
keurfeiten en de milieudelicten heel erg geschikt. En er zijn nog wel vele aan toe te voegen in die
orde, maar voor de zwaardere gaat dat niet.
Verloop: Wat mij betreft geldt het eigenlijk voor alles wat je onder die Omgevingswet zou willen
brengen. Ik zie niet in waarom er feiten zouden moeten zijn die uitgezonderd zijn van de strafbeschikking, juist omdat je in het strafrechtelijk systeem staat. Het is de vraag waarom je niet eerst met
de strafbeschikking zou kunnen komen. We hebben strafrechtelijk gezegd dat alles wat transigeerbaar was en is, kan nu met een strafbeschikking worden afgedaan. Dat betekent dat feiten waarop
een gevangenisstraf van meer dan zes jaar staat, daar buiten vallen. Dan hebben we het over hele
ernstige feiten. Die bestaan niet in het omgevingsrecht, want daar zijn de maximale straffen tot zes
jaar. In beginsel zou je alles dus met een strafbeschikking kunnen afdoen.
Hele ernstige feiten bestaan niet, maar er bestaan natuurlijk wel heel complexe feiten?
Verloop: Je zou nog steeds best kunnen overwegen dat er situaties zijn die zo complex zijn, dat ze
toch aan een rechter moeten worden voorgelegd.
Maar de mogelijkheid moet er dus wel zijn?
Verloop: Ja, en met name omdat je met de strafbeschikking de mogelijkheid hebt, dat iemand zegt:
‘Ik ben het hier zo niet mee eens, dus ik wil naar die rechter’. En dat is prima, maar dan is het aan de
overtreder om verzet in te stellen, en dan kom je bij die rechter.
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5d.

Kan de bestuurlijke boete in de context van de Omgevingswet een goede rol vervullen? Zo
ja, in welke situaties en waarom? Zo nee, waarom niet? Dient daarbij nog onderscheid gemaakt te worden tussen de verschillende normenstelsels die onder de Omgevingswet zullen
vallen?

Maas: voor het antwoord op deze vraag verwijs ik naar eerdere antwoorden.
Aandachtspunten bij vraag 5d
5.15 Aan welke normen denkt U, bij toepassing van de bestuurlijke boete in het Omgevingsrecht?
Maas: voor het antwoord op deze vraag verwijs ik naar eerdere antwoorden.
5.16 Aan welke normering van de bestuurlijke boete denkt U, bij toepassing in de Omgevingswet?
- Zijn er normen, op het terrein van het Omgevingsrecht, waarvan de overtreding aanleiding zou moeten kunnen geven tot hoge bestuurlijke boetes?
- Ligt een strikte wettelijke normering van de hoogte van de bestuurlijke boete in de rede?
- Bestaat er behoefte aan inperking van beleidsvrijheid van het bestuursorgaan bij de ‘vervolgingsbeslissing’?
Maas: voor het antwoord op deze vraag verwijs ik naar eerdere antwoorden.
5.17 Zijn er ook situaties waarin de bestuurlijke boete naar Uw oordeel juist expliciet niet ingevoerd zou moeten worden? Zo ja: waarom?
Maas: Ja, in alle situaties niet.
5e.

Acht U het wenselijk dat het bevoegde bestuursorgaan bij de punitieve handhaving van de
Omgevingswet zowel de beschikking heeft over de bestuurlijke boete als over de strafbeschikking?

Maas: Nee, het is of het één of het ander.
En dan bij voorkeur de strafbeschikking?
Maas: Ja.
Verloop: Het naast elkaar laten bestaan van dit soort verschillende systemen is uitermate onhandig,
want het is volstrekt ondoorzichtig voor de burger tot wie hij zich zou moeten wenden als hij het er
niet mee eens is.
Aandachtspunten bij vraag 5e
5.18 Wat zijn, naar Uw mening, de voordelen van het ter beschikking stellen van zowel de bestuurlijke boete als de strafbeschikking?
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Gelet op het antwoord op vraag 5e is deze vraag door de respondenten niet beantwoord.
5.19 Dient voor één en hetzelfde feit naar Uw oordeel tussen beide modaliteiten gekozen te kunnen worden? Zo ja: bij welke feiten?
Gelet op het antwoord op vraag 5e is deze vraag door de respondenten niet beantwoord.

INTEGREREN BESTUURLIJKE EN STRAFRECHTELIJKE HANDHAVING?
6.

Verdient het aanbeveling om de bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving van de Omgevingswet meer te integreren? Zo ja, waarom en op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Verloop: Ja, totale integratie verdient aanbeveling. Alles wat reparatoir is dat blijft gewoon puur de
bestuurlijke weg, en alles wat punitief is via de strafrechtelijke weg.
Maas: En dat is ook de basis van het huidige bestuursstrafrecht.
Maar is er op die manier niet juist sprake van minder mate van integratie?
Verloop: Nee, want je gaat die systemen uiteindelijk dichterbij elkaar brengen door duidelijk voor die
lijn te kiezen.
Maas: Maar ik begrijp die vraag wel. We hadden het net over die verwevenheid en integratie, en ik
ben er wel heel erg voor dat meer afstemming plaatsvindt om het gehele sanctiepakket beter op
elkaar af te stemmen, maar het is meer een samenwerking die je zult moeten formaliseren op onderdelen.
Verloop: Wat ik nu eigenlijk onhandig vind, is dat de bestuursrechter strafrechtelijke begrippen moet
gaan uitleggen.
Maas: Maar dat gebeurt niet en daar hebben wij samen een bestuurs-strafrechtopleiding opgezet en
die geven we nog steeds. Wat wij zien, is dat als je kijkt hoe de bestuursrechter het feitelijk leidinggeven zou moeten uitleggen, dan zou dat gelijk moeten zijn aan hoe het strafrecht dat ooit heeft
bedacht en ook hoe het in de memorie van toelichting staat. Het artikel uit het Wetboek van Strafrecht is van overeenkomstige toepassing verklaard en er is in het bestuursrecht geen eigen norm
voor opgenomen in de Awb. Daar is opzettelijk voor gekozen, zo staat in de toelichting op de Vierde
Tranche, en dus zou er ook gekeken moeten worden naar de strafrechtelijke jurisprudentie. Maar dat
gebeurt niet of weinig. Er wordt, zo lijkt het als je bestuursrechtelijke uitspraken leest, gewoon in het
handelsregister gekeken door de bestuursrechter en dan is het feitelijk leidinggeven wel zo ongeveer
bewezen.
Daarmee wordt er dus naar de formele relatie gekeken in plaats van naar de feitelijke?
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Maas: Wij zien in de motivering van de uitspraken van de Afdeling niet dat de IJzerdraad- c.q. Kabeljauwcriteria worden gebruikt, dus het is een kwestie van grote stappen, snel thuis.
Verloop: Het zit niet in het systeem van de rechter om dat oordeel er op los te laten.
Maas: Dat ben ik zeer met je eens. En we hebben natuurlijk wel gezien dat de bestuursrechter ook in
het civiele schadevergoedingsrecht moest meekomen. Dat heeft ook een tijd geduurd, maar nog
steeds zijn er wezenlijke verschillen tussen de civiele rechter en de bestuursrechter. Dat haal je er
heel moeilijk uit. Dan is het: ‘schoenmaker blijf bij je leest’.
Verloop: De enige manier waarop je dat er uit kunt halen, is dat de Hoge Raad uiteindelijk ook in
bestuurszaken de hoogste rechter wordt. Dan vindt de uitleg van begrippen in ieder geval in Den
Haag plaats, onder één dak. Dan kun je er van overtuigd zijn dat daar ook overleg plaatsvindt.
Maas: Dat ligt op dit moment wel gevoelig.
Verloop: Dat gaat ook gewoon niet gebeuren, en dan heeft het veel meer nut om het bij één rechter
te laten liggen, de beoordeling op die punten, dan dat in twee verschillende systemen te laten.
En dat gebeurt dan dus met die bestuurlijke strafbeschikking, want dan komt het altijd bij de strafrechter terecht en de uitleg van de Hoge Raad is dan uiteindelijk ook bindend?
Verloop: Ja, precies.
Aandachtspunten
6.1

Zou U het wenselijk vinden om op het terrein van de Omgevingswet regels tot stand te brengen die strafrechtelijke handhaving kunnen blokkeren in een situatie waarin legalisering
wordt nagestreefd?

Maas: Ja, maar er moet nog wel een afweging in de regel zitten. Dat kan niet voor iedere legalisering
worden gedaan, en dat kan met name niet voor bewuste niet naleving, want het is niet goed wanneer dat ook gelegaliseerd kan worden. Het is dus een goed idee, maar niet onder alle omstandigheden.
6.2

Zou U het wenselijk vinden om het Openbaar Ministerie en wellicht de strafrechter de bevoegdheid te geven een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang op te leggen,
of de oplegging daarvan bij het bestuursorgaan in overweging te geven?

Maas: Het blijft mijn stokpaardje: het herstellen van de situatie hoort bij het bestuursorgaan te liggen. Ik vind dat het Openbaar Ministerie teveel op afstand staat om het zelfs maar in overweging te
geven. Tenzij het Openbaar Ministerie, maar dat gebeurt volgens mij nu ook wel al doen die situaties
zich niet zoveel voor, eerder op de hoogte is van een overtreding en dan het bestuursorgaan belt dat
zij er achteraan moeten. Volgens mij is het veel vaker andersom, dat het bestuursorgaan er eerder
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van in kennis wordt gesteld omdat het er dichter op zit. Ik vind het Openbaar Ministerie niet zo geschikt voor herstel.
Verloop: Ik denk overigens dat er strafrechtelijke varianten zijn voor, in ieder geval, de last onder
dwangsom. Bijvoorbeeld het stellen van een bijzondere voorwaarde bij de strafoplegging: ‘U gaat
100.000 euro aan boete betalen, tenzij u de schade herstelt’.
Maas: Maar het lijkt dan op een last onder dwangsom, en dat moet dan nog helemaal geformaliseerd
worden in het strafrecht. Dat is er nu nog niet.
Verloop: Nee, we noemen het anders maar het effect is hetzelfde.
Gebeurt het ook regelmatig in uw optiek?
Verloop: Ik heb zo geen voorbeelden uit mijn praktijk waarin de strafrechter een voorwaardelijke
straf heeft opgelegd met daarbij een bijzondere voorwaarde die tot herstel moet leiden. Je zou dat
misschien nog in een Chemiepack-achtige situatie kunnen bedenken. Een deel voorwaardelijk onder
de voorwaarde dat je zorgt dat de milieuschade wordt hersteld, maar dat is niet gebeurd volgens mij.
Ik denk overigens, want dat is in het vonnis van Odfjell wel gebeurd, dat de strafrechter ook best het
bestuursorgaan dingen in overweging kan geven.
Dat is ook in dat vonnis gebeurd?
Verloop: Daarin is tegen het Openbaar Ministerie gezegd: ‘wij zien geen aanleiding voor de voorwaardelijke stillegging van de onderneming, want het bestuursorgaan zit er op dit moment bovenop’.
Daar zit natuurlijk ook een verpakte aanwijzing in aan het bestuursorgaan, dat ze moeten zorgen dat
ze opletten zodat het niet strafrechtelijk hoeft te worden gedaan. Maar je moet dit niet formeel gaan
maken.
6.3

Zou U het wenselijk vinden dat het bestuursorgaan dat bij de strafrechtelijke handhaving
een bijzonder belang heeft ook een eigen positie krijgt in het strafproces?
Zo ja: zou het bestuursorgaan het recht moeten krijgen
- de processtukken in te zien;
- stukken aan het strafdossier toe te voegen;
- de strafrechter mondeling te informeren en te adviseren?
Zo nee: waarom niet?

Verloop: Mijn voorstel ligt een beetje in die lijn. Overigens voor wat betreft de punten die daar genoemd worden, het bestuursorgaan kan de processtukken al inzien, immers ze maken de processtukken over het algemeen op. Dat doet dan een BOA, die werkzaam is bij het bestuursorgaan, maar
hoe die lijn formeel loopt durf ik niet te zeggen. En stukken toevoegen aan het dossier kan formeel
via de officier van justitie, maar dat gebeurt natuurlijk ook al.
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Maas: Heel formeel gezien is natuurlijk, als het gaat om alle informatie die nodig is om een goede
straf te kunnen opleggen, al die informatie welkom. Als het bestuursorgaan daar een bijdrage aan
kan leveren, dan vind ik dat nuttig.
Verloop: De vraag is of je de formele positie nog verder of anders moet regelen dan tot nu toe is gedaan. Ik zie er niet onmiddellijk een strafvorderlijk kader voor om dat te gaan doen. Ik denk ook niet
dat het nodig is, omdat het Openbaar Ministerie en het bestuursorgaan toch al in een overlegsituatie
zitten, waarbij het bestuursorgaan voor een heel groot deel al zal gaan over de samenstelling van het
procesdossier. Daaraan zal het bestuursorgaan ook stukken toevoegen waarvan het denkt dat ze
voor het Openbaar Ministerie van belang zijn. En het bestuursorgaan kan ook aangeven dat het nuttig kan zijn om nog een keer als getuige op te treden, eventueel ter zitting. Als de officier van justitie
dat ook nuttig lijkt, dan heeft hij de mogelijkheid om iemand op te roepen als getuige.
Eigenlijk heeft het dan in de praktijk niet zoveel toegevoegde waarde ten opzichte van wat nu al
mogelijk is?
Verloop: Ik zie niet zo goed hoe je een formele rol in het wetboek zou moeten opnemen.
Daarvoor kan misschien inspiratie worden gevonden in de regeling omtrent het slachtoffer?
Verloop: Ja, daar zit ik ook aan te denken. Maar de vraag is dan hoe je het zou moeten noemen, omdat als het een strafzaak wordt, dan zijn het uiteindelijk toch meestal de ambtenaren van het bestuursorgaan die het onderzoek hebben gedaan. Dan ben je eigenlijk als bestuursorgaan al een deel
van de opsporing geworden, zonder dat dat formeel zo is. Als je als bestuursorgaan wilt dat jouw
positie in de handhaving goed naar voren komt, dan heb je de mogelijkheid al om dat te laten weten
aan de officier van justitie. De strafrechter adviseren is dan dus een beetje gek.
Maas: Nee, informeren kan ik me wel voorstellen, maar adviseren niet, want ze zitten in zo’n andere
rol.
Verloop: En dat is ook enigszins analoog aan de rol van het slachtoffer. Daarvan vind ik ook dat je die
de strafrechter niet moet laten adviseren.
Maas: Nee, het slachtoffer mag vertellen wat voor impact het strafbare feit op hem/haar heeft gehad. Hij kan wel informeren over wat de daadwerkelijke belasting van het milieu is geweest.
Het wetsvoorstel dat er nu ligt biedt wel een adviesrecht.
Verloop: Wat een ontzettend stom plan is, want de rechter kan er niets mee. Hij zal misschien moeten motiveren waarom hij er niets mee doet. En de vraag is wat je wilt adviseren. Als je wilt dat de
strafrechter een hele lange straf oplegt kan die dat ter kennisgeving aannemen.
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6.4

Zou U het wenselijk vinden dat het OM bij de bestuurlijke handhaving een eigen positie zou
krijgen?
Zo ja: zou het OM het recht moeten krijgen
- de processtukken in te zien;
- stukken aan het dossier toe te voegen;
- de bestuursrechter mondeling te informeren en te adviseren?
Zo nee: waarom niet?

Maas: Nee, daar ben ik echt niet voor. Daarmee komen de rechten van de verdediging in het gedrang. Het Openbaar Ministerie heeft echt een heel andere positie. Ik denk dat het voor het Openbaar Ministerie ook nauwelijks mogelijk is om te kunnen adviseren, omdat het vaak gaat om zaken
waar het Openbaar Ministerie veel meer op afstand zit dan het bestuursorgaan zelf. Dus andersom
zie ik dat helemaal niet zitten.
Verloop: Ik zie alleen maar de processtukken inzien, met name voor dat punt zie ik een mogelijkheid.
Maas: Dat is alleen als het weer om de eigen rol van het Openbaar Ministerie gaat, maar niet om het
bestuursorgaan te helpen.
Verloop: Ik zie er eigenlijk alleen maar wat in als het Openbaar Ministerie zou vinden dat het bestuursorgaan zijn werk niet doet. Dat het Openbaar Ministerie dan kan zeggen: ‘het maatschappelijk
belang waar wij voor staan is nu zo groot dat wij het uit jullie handen gaan trekken’. Maar dan is het
geen toevoeging naar het bestuursorgaan toe, ook omdat het Openbaar Ministerie als organisatie
niets weet.
Praktisch gezien kan dit voorstel dus niets toevoegen?
Verloop: Nee, want het Openbaar Ministerie wordt natuurlijk geïnformeerd door al die opsporingsdiensten.
Maar ik kan me wel voorstellen dat ze misschien meer informatie hebben over bijvoorbeeld recidive?
Maas: Dat heeft het bestuursorgaan zelf veel meer. De vraag is wat je onder recidive verstaat. Is er
sprake van recidive wanneer je al eerder ergens een sanctie voor opgelegd hebt gekregen of is er in
het bestuursrecht al sprake van recidive als je die handeling al een keer hebt verricht, en dat is in het
bestuursrecht nog al eens het geval.
Ik kan me wel voorstellen dat voor zover het gaat om mensen of leidinggevenden die ook in andere bedrijven in andere regio’s participeren, dat het Openbaar Ministerie meer informatie heeft
over die horizontale lijnen dan het bestuursorgaan?
Verloop: Ik denk dat dat in het grootste gedeelte van de overleggen al afgevangen wordt.

420

Omgevingswet

Maas: De vraag is dan wel, dat als een persoon leiding geeft aan een onderneming die als inrichting
een overtreding begaat, waardoor er gemorst wordt en er bodemverontreiniging ontstaat, of je dan
mee mag laten wegen dat hij ook elders in een bedrijf heeft gewerkt, waar ook iets dergelijks heeft
plaatsgevonden. Dat vind ik geen recidive meer.
Verloop: Het punt is wat dat betreft dat de aard van bestuursrechtelijke handhaving in die zin een
andere is. Daar wil je in de hand houden dat een bedrijf zich aan de regels houdt. En de rol van het
Openbaar Ministerie ziet veel meer op de overtreder, bijvoorbeeld de malafide directeur die een
spoor van vernieling achterlaat binnen allerlei bedrijven, waarvan je wilt kunnen zeggen tegen een
bestuursorgaan: ‘Let op, daar is iemand ingevlogen die je goed in de gaten moet houden’.
Maas: Ja, dat vind ik iets anders.
Verloop: Dat is iets anders, omdat dat los staat van een individuele zaak waarin het bestuursorgaan
een constatering heeft gedaan. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen, waarbij wel heeft te gelden
dat het Openbaar Ministerie om schorsing van die bestuurder kan vragen bij de civiele rechter.
6.5

Zou U het wenselijk vinden dat de oplegging van de stillegging en onderbewindstelling van
de onderneming nader wordt genormeerd, als sluitstuk van strafrechtelijke en bestuurlijke
handhaving?
Zo ja: heeft deze sanctie dan slechts een aanvullende functie ten opzichte van de last onder
bestuursdwang, en zo ja in welke gevallen?
Zo ja: zou de ISD-maatregel (eerdere veroordelingen) aanknopingspunten voor een normering bieden?
Zo nee: waarom niet?

Maas: Ik ben daar helemaal niet zo voor, vanwege de rol van het Openbaar Ministerie en de praktische onmogelijkheid die zich vaak zal voor doen.
De vraag is misschien vooral of het niet uit de WED moet?
Maas: Nee, want voor heel veel andere zaken kan het echt heel nuttig zijn, bijvoorbeeld voor de
kaashandel of voor de horeca-inrichting. Het is alleen voor de milieu-inrichtingen echt heel lastig.
Verloop: Veel van de grote bedrijven zijn te specifiek om een volstrekte buitenstaander daar een rol
in te kunnen laten spelen. Als je al iemand zou invliegen, door onderbewindstelling, dan zou dat iemand moeten zijn met kennis van zaken die daar toe bereid zou zijn. Dat is moeilijk. Je kunt je de
situatie voorstellen dat een malafide opslagbaas ergens een loods heeft staan waar hij geen enkele
vergunning voor heeft, dat je daar maar gewoon eens de stekker uittrekt en de boel laat afvoeren.
Maas: Zo wordt er onder politieke druk nog wel eens ingestemd met een ‘informele’ onderbewindstelling. Er wordt een onafhankelijk toezichthouder benoemd, en die loopt de hele dag rond en
wordt betaald door het bedrijf. Een soort buitengewoon compliance manager die betaald wordt door
het bedrijf en rapporteert aan het bevoegd gezag.
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En de strakkere normering, zoals bijvoorbeeld bij de ISD-maatregel het geval is, waar bij meerdere
overtredingen min of meer automatisch stillegging of onderbewindstelling volgt?
Maas: Nee, automatisch dat kan niet in dit soort complexe situaties, omdat het eigenlijk zelden voor
komt dat een identieke situatie zich weer herhaalt, en de omstandigheden zijn zo verschillend, dat
zie ik niet zitten.
Verloop: Je zit hier een beetje in de sfeer van het beroepsverbod, maar dat is een zware maatregel.
Tegenwoordig kan die in vele beroepen worden opgelegd, maar bijvoorbeeld ook aan katvangers die
zich bij de Kamer van Koophandel inschrijven bij faillerende BV’s kun je tegenwoordig bijvoorbeeld
een bestuurdersverbod opleggen. Daar zit misschien wel iets in, maar dan moet je dat eigenlijk door
de rechter laten doen. Dat heeft zo’n grote impact dat je dat niet door een bestuursorgaan kunt laten
doen.
Maar u voelt dus niets voor een nadere normering?
Verloop: De mogelijkheden staan in de wet, en je moet prudent met die bevoegdheden omgaan. En
voor het soort cliënten die wij bijstaan kan het niet.
Maas: Dat is in het milieurecht natuurlijk wel zo, dat het vaak gaat om inrichtingen en bedrijven.
Verloop: Wij staan bedrijven bij die met enige regelmaat kennelijk een schending van de Wet Bodembescherming plegen, omdat er een discussie is met het bevoegd gezag over de vraag of je iets
van tevoren zou moeten melden of niet. Dat zijn geen bedrijven waar je even een bewindvoerder kan
aanstellen, want dat heeft geen enkele zin. Iedereen is ervan overtuigd dat die overtredingen niet
zouden moeten voorkomen, dus dat bedrijf is op enig moment gaan zeggen: ‘Weet je wat, voor we
ergens een spa in de grond steken bellen we maar even met DCMR om te gaan melden wat we gaan
doen. En DCMR zegt dan: ‘Kap daar nou eens mee, want we worden gek van jullie.’ Als je nu echt een
malafide onderneming tegenkomt waar van alles mis mee is, dan zal het over het algemeen gaan om
hele kleine bedrijfjes, waar misschien de stillegging een veel logischere maatregel is, op te leggen
door een rechter, dan een onderbewindstelling. Die onderbewindstelling doe je toch om te zorgen
dat de banen behouden blijven en de onderneming voort blijft draaien. En voor je zover bent, zien
wij toch eerder dat de ‘general manager’ of de ‘terminal manager’ eruit gegooid wordt door de aandeelhouders omdat die zelf ook wel vinden dat er iets moet veranderen.
Maas: Dat zien we eigenlijk wel, dat zelfreinigende vermogen is er dus ook al.
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Interview prof. mr. dr. A.J.C. (Adrienne) de Moor – van Vugt
Werkzaamheden en expertise punitieve handhaving en de Omgevingswet
Wat zijn uw functie of functies en wat zijn uw dagelijkse werkzaamheden?
Ik ben hoogleraar Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in Europees Recht. In het verleden ben ik hoogleraar Bestuurlijk handhavingsrecht geweest in Tilburg. Ik heb
een aantal jaar als raadsheer bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven gewerkt. Daar heb ik
onder meer mededingingszaken gedaan, zaken met betrekking tot financiële boetes, en financiële
sancties in het kader van financieel recht. Ik ben lid van de Kwaliteitscommissie Bibob, die beoordeelt
of de adviezen van het landelijk bureau aan de maat zijn.
Zou u iets willen vertellen over uw expertise in verband met punitieve handhaving in het algemeen
en in relatie tot de onderwerpen die onder de Omgevingswet zullen vallen?
Ik weet redelijk wat van het punitieve bestuursrecht af, vanwege de functies die ik net noemde. In
het verleden heb ik meegewerkt aan onderzoeken die over het milieurecht gingen, maar de laatste
ontwikkelingen op het gebied van het milieurecht heb ik niet goed bijgehouden. Inhoudelijk ben ik
van de nieuwe Omgevingswet niet heel goed op de hoogte.

BESTUURLIJKE HANDHAVING
1.

Hoe denkt U in zijn algemeenheid over bestuurlijke handhaving van ordeningswetgeving?

Bestuurlijke handhaving is op zichzelf een goed middel om ordeningswetgeving te handhaven. Enerzijds vanwege expertise, anderzijds vanwege kennis van de omstandigheden, het feit dat men dichter
op de zaak zit. Maar ik denk wel dat op sommige terreinen het een beetje is doorgeschoten. Bijvoorbeeld in het geval van de Wet arbeid vreemdelingen. Deze wet is heel lang strafrechtelijk gehandhaafd geweest, maar de minister vond dat dat niet goed genoeg gebeurde, het niet streng genoeg
was en het niets opleverde. Wanneer er vervolgd werd legde de rechter te milde sancties op. Die
handhaving is toen helemaal in het bestuursrechtelijk circuit gekomen en dat is zo ontzettend strikt
en streng geworden, gelet op de interpretatie van begrippen en overtredingen; dat gaat veel te ver.
a.

Wat zijn volgens U de sterke punten van bestuurlijke handhaving?

Sterke punten van bestuurlijke handhaving zijn de expertise en de kennis van de specifieke omstandigheden van een zaak.
b.

Wat zijn volgens U de zwakke punten van bestuurlijke handhaving?
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Het kan zijn dat het signaal niet altijd overkomt. Misschien met boetes wel, al hangt dat ook van de
zwaarte af, maar als het gaat om reparatoire sancties kan het zijn dat het signaal niet overkomt. Het
kan ook zijn dat het gewoon ligt aan de uitvoering, en dat het daarom niet overkomt.
Aandachtspunten
1.1

Ziet u de directe democratische legitimatie van bestuurlijk optreden door gemeenten, provincies en waterschappen als een sterk punt?

Dat wordt altijd wel gezegd, dat democratische legitimatie belangrijk is, maar ik zie dat eigenlijk niet
zo. Zeker bij gemeenten kan het een heel zwak punt zijn, omdat de gemeenteraad zich ook gaat bemoeien met het handhavingsbeleid. Dat kan dan twee kanten uit gaan, het wordt strenger of het
wordt zwakker, maar meestal wordt het dan minder strikt. De politieke bemoeienis kan dan juist
tegenwerken.
1.2

Hoe denkt U over bestuurlijke handhaving op het punt van
- Consequent optreden (rechtsgelijkheid)?
- Rechtvaardig optreden?
- Doortastend optreden?
- Rechtsbescherming?

Consequent optreden is, zeker als gewerkt wordt met beleidsregels die bepalen wanneer een overtreding wordt aangenomen, wanneer sancties worden opgelegd en wat die dan zouden inhouden en
onder welke omstandigheden, een sterk punt met betrekking tot bestuursrechtelijk handhaven.
Met betrekking tot rechtvaardig optreden noemde ik net al de te strenge handhaving van de
Wet arbeid vreemdelingen, dus daar zie je dat het doorschiet. Je kan ook wel zien dat die bestuursorganen die met heel veel overtredingen te maken hebben, daar meer een machine van maken en
dus de individuele rechtvaardigheid niet zo bekijken. Dan komt het pas bij de rechter aan de orde.
Niet iedereen gaat in beroep, dus in die gevallen zijn het echt machines en vind ik het dus niet echt
goed.
Of er doortastend wordt opgetreden hangt helemaal van het bestuursorgaan af. Als we het
hebben over gemeentelijk optreden, dan heb je daar een hele grote variatie in hoe gemeentes daarmee omgaan, of ze überhaupt iets doen aan handhaving, of ze het belangrijk vinden en of ze er geld
voor uittrekken. Inspecties zoals de arbeidsinspectie gaan daarentegen juist erg voortvarend te werk.
De belastingdienst zit er ook goed achteraan en het zijn dus vaak de rijksdiensten die doortastend
zijn en de meer decentrale organen zijn dat wat minder.
Op zichzelf is het systeem van rechtsbescherming goed. Het wordt alleen niet altijd goed uitgevoerd. Dat begint al met de procedure in het kader van de voorbereiding van een sanctie, en de
rechten van de verdediging zoals het horen of de mogelijkheid om een zienswijze te geven. Het
wordt nog weleens geprobeerd dat over te slaan. In de bezwaarschriftfase zou dat hersteld kunnen
worden, maar die wordt ook nog wel eens overgeslagen. Dan komt het uiteindelijk aan op de rechter,
en de rechter heeft binnen het sanctiestelsel niet altijd de mogelijkheid om adequaat de rechtsbescherming te bieden als het gaat om de zwaarte van de sanctie en als het gaat om het herstel in procedurele gebreken. De rechter heeft die mogelijkheid niet omdat de wet vaak, met name als het gaat
om boetes, gefixeerde boetestelsels heeft. De rechter denkt dan dat daar niet aan kan worden ge424
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komen omdat het een wettelijke regeling is. Er wordt dan bijvoorbeeld getwijfeld of de evenredigheid van de sanctie aan de orde kan worden gesteld. Dat mag wel, maar dat gebeurt dan niet.
1.3

Houdt het bestuur bij bestuurlijke handhaving adequaat (niet te veel, niet te weinig) rekening met belangen en klachten van betrokken burgers?

Als het gaat om burgers die klagen over het niet naleven van regels, denk ik wel dat er voldoende
rekening mee wordt gehouden. Dat moet op grond van de beginselplicht-jurisprudentie. Daar is men
wel alert op. Als het gaat om de kant van de overtreder of degenen die mogelijk een overtreding
hebben begaan, weet ik het niet.
1.4

Vindt U dat het bestuur reparatoire doelstellingen van handhaving adequaat behartigt (met
de last onder dwangsom/bestuursdwang)? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

In algemene zin is deze vraag moeilijk te beantwoorden, want het hangt ook af van wie het betreft. Ik
noemde net al de beginselplicht tot handhaving, die is er niet voor niets gekomen. Het bestuur was
niet geneigd om reparatoire handhaving ter hand te nemen. Nu zijn in de Awb extra middelen opgenomen om ook de uitvoering van de last onder bestuursdwang en de dwangsom af te dwingen, omdat bestuursorganen dan misschien wel iets opleggen maar het vervolgens niet uitvoeren. In algemene zin is mijn indruk dat men daar niet heel erg veel zin in heeft, om dat te doen. Het gebeurt
eigenlijk alleen maar als het echt niet anders kan en het teveel uit de hand loopt.
Hoe is die onwilligheid te verklaren?
Aan de ene kant is er sprake van de angst om het verkeerd te doen, onderuit te gaan bij de rechter
en om in eindeloze procedures terecht te komen. Aan de andere kant heeft het ook met politieke
steun te maken, zeker wanneer het gemeentes betreft.
1.5

Ziet u de punitieve handhaving via bestuurlijke boetes als een sterk punt van bestuurlijke
handhaving? Zo ja, waarom, zo nee, waarom niet?

Ik vind dit wel een goed instrument, zeker wanneer het goed wordt toegepast en alle waarborgen in
acht worden genomen. Het is een goede aanvulling op de set instrumenten die het bestuur al had.
1.6

Hoe denkt U over de toepassing van de bestuurlijke boete door het bestuur (adequaat, te
weinig, te vaak)?

Ook dat hangt weer van het bestuursorgaan af. Ik noemde net al de zeer voortvarende inspecties.
Het is een ultimum remedium. Ik vind het niet verkeerd wanneer lang gewacht wordt met het opleggen van een boete en er een escalatieladder wordt gebruikt. Dan zal ook blijken dat het niet zo gauw
nodig is wanneer het goed gedaan wordt. In die gevallen wordt de boete dan adequaat gebruikt.
1.7

Hoe denkt U over de proportionaliteit van bestuurlijke boetes (eventueel per rechtsgebied)?
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Je ziet de laatste jaren dat de maximum boetes en de gefixeerde boetes enorm zijn gestegen. Dat
vind ik niet verkeerd, maar ik vind die fixering wel een moeilijk punt. Het toesnijden op het individuele geval wordt dan veel moeilijker. Je kunt gelijke behandeling ook via beleidsregels wel bereiken.
Qua maxima heb ik niet zoveel zicht op wat wel en niet werkt. Omdat het met gefixeerde boetes
moeilijk wordt om recht te doen aan individuele gevallen, kan dat betekenen dat in bepaalde gevallen een disproportionele sanctie volgt.

STRAFRECHTELIJKE HANDHAVING
2.

Hoe denkt U in zijn algemeenheid over strafrechtelijke handhaving van ordeningswetgeving?

a.

Wat zijn volgens U de sterke punten van strafrechtelijke handhaving?

Op het gebied van het strafrecht ben ik geen expert, ik ben heel kort raadsheer-plaatsvervanger geweest in de strafkamer van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Maar het sterke punt is dat wanneer
iemand voor de strafrechter moet verschijnen, dat best veel indruk maakt. Dat er een echte officiële
zitting plaatsvindt is dus een sterk punt.
b.

Wat zijn volgens U de zwakke punten van strafrechtelijke handhaving?

Het zwakke punt betreft de hele organisatie er omheen. Die is echt heel slecht.
Bij de bestuursrechtelijke handhaving gaf u al aan dat het in sommige gevallen zo zou kunnen zijn
dat de handhaving onvoldoende indruk maakt op de betrokkene, maar dat is bij het strafrecht dus
duidelijk anders?
Dat is inderdaad mijn indruk.
Aandachtspunten
2.1

Ziet U de relatief onafhankelijke positie van het Openbaar Ministerie als een sterk punt van
strafrechtelijke handhaving?

Ja, de vraag is alleen of die onafhankelijkheid nog steeds gewaarborgd is. Dat is wel moeilijk in te
schatten omdat ik dat niet goed bijhoud, maar ik doel hiermee op het College van Procureursgeneraal, hoewel zij op zichzelf natuurlijk ook zelfstandig en onafhankelijk zijn, en op de Tweede
Kamer, aangezien je toch ziet dat die zich er ook wel mee bemoeit wanneer er iets uit de hand lijkt te
lopen. De huidige Minister van Justitie veroorlooft zich ook allerlei opmerkingen over zaken die onder de rechter zijn, dus dat zie ik als een risico. Maar zoals de positie is geregeld en zoals die wordt
uitgevoerd, lijkt me dat wel goed. Juist ook vanwege de iets meer objectieve, afstandelijke kijk, die je
bij een bestuursorgaan dan weer minder hebt omdat zij er dicht op zitten. Dat is bij het Openbaar
Ministerie anders.
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2.2

Ziet U het als een zwak punt van het strafrecht dat de hoogte van opgelegde boetes niet
rechtstreeks te beïnvloeden is door andere bestuursorganen dan het Openbaar Ministerie?

Nee, dat vind ik juist een goed punt. Juist vanwege de afstandelijkheid van het Openbaar Ministerie.
Ik begrijp wel dat bestuursorganen, wanneer zij heel veel werk hebben gedaan om feitenmateriaal te
verzamelen en vervolgens de zaak naar het Openbaar Ministerie brengen, ze ervan balen als die er
niets van weet te maken. Er moet dus wel overleg plaatsvinden en het Openbaar Ministerie moet het
bestuur goed op de hoogte houden. Maar het Openbaar Ministerie moet de afstandelijkheid wel in
het oog houden.
2.3

Hoe denkt U over strafrechtelijke handhaving op het punt van
- Consequent optreden (rechtsgelijkheid)?
- Rechtvaardig optreden?
- Doortastend optreden?
- Rechtsbescherming?

Consequent optreden vind ik lastig te beoordelen. Ik weet dat er allerlei richtsnoeren zijn van het
Openbaar Ministerie over wanneer er wordt overgegaan tot vervolging en welke straf er wordt geeist, en ik neem aan dat dat daarin gewaarborgd is. Maar of dat ook zo uitgevoerd wordt weet ik niet.
Over het punt van rechtvaardig optreden heb ik ook maar een indruk, maar ik neem aan dat dat wel
gewaarborgd is.
In het straatbeeld ziet de strafrechtelijke handhaving er zeer doortastend uit, en die intentie is
er ook wel. Maar juist door de manier waarop de strafvervolging en het strafproces in elkaar zitten,
dat het daardoor eindeloos veel stappen zijn, maakt dat de handhaving niet echt goed uit de verf
komt. Afgaande op mijn ervaring bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch vind ik dat de strafrechter zijn
taak in rechtsbescherming heel serieus neemt en in verhouding ook veel meer kan dan de bestuursrechter, wanneer het bijvoorbeeld gaat om het doen van ambtshalve onderzoek. Het is ook de kern,
dat een zaak in zijn geheel wordt bekeken. Dat vind ik heel sterk.
2.4

Vindt U dat het strafrecht een reparatoire taak heeft op het terrein van de ordeningswetgeving, en (zo ja) deze adequaat behartigt? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Ik weet dat er bevoegdheden zijn waarmee maatregelen kunnen worden opgelegd, zoals de ontnemingsmaatregel. Maar ik vind toch dat de lijn tussen herstel en reparatie en bestraffing vaag wordt.
Ik zou er niet voor zijn om dat uit te breiden, ik zou er juist voor zijn om die twee dingen duidelijker
te scheiden.
Dus gelet op de tendens die er de afgelopen tien jaar is geweest, om steeds meer van dit soort
bevoegdheden aan de strafrechter te geven, zou u er voor pleiten om dat misschien juist wel weer
ongedaan te maken?
Ja, alhoewel ik niet helemaal kan overzien waar dat toe zou leiden, maar ik heb het altijd heel
vreemd gevonden dat er allerlei herstelsancties kunnen worden opgelegd; zelfs als er geen straf
wordt opgelegd voor het feit zelf, om maar iets te noemen. Ik denk dat dat niet het werk van de
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strafrechter is. Maar dat heeft meer met mijn idee over de positie van het Openbaar Ministerie in het
strafrecht te maken.
Dat soort bevoegdheden horen dus eerder thuis in het bestuursrecht?
Ja, dat klopt. En dan heb je misschien wel iets anders nodig dan wat er nu is, omdat het voordeel van
het Openbaar Ministerie is dat het landelijk opereert en daarmee een grote reikwijdte heeft en ook
veel kan overzien, en bij het bestuur is dat natuurlijk heel erg versnipperd. Daar zou dan misschien
iets op bedacht moeten worden.
2.5

Houden politie en Openbaar Ministerie bij strafrechtelijk optreden adequaat (niet te veel,
niet te weinig) rekening met belangen en klachten van betrokken burgers?

Dat weet ik niet.
2.6

Hoe denkt U over de proportionaliteit van in het strafrecht opgelegde straffen en maatregelen?

Daar kan ik moeilijk uitspraken over doen, behalve dan dat ik heb gelezen dat de straffen strenger
worden en dat de strafrechters in Nederland zeker niet milder zijn dan in de ons omringende landen,
en dat ze in verhouding zelfs strenger straffen. Ik ga er vanuit dat strafrechters zeer proportioneel
straffen.

VERHOUDING BESTUURSRECHT EN STRAFRECHT
3.

Hoe kan de verhouding tussen bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving van ordeningswetgeving volgens U het best worden vormgegeven?

Zoals het nu geregeld is, althans in hoofdlijnen in de Awb, is het stelsel heel aardig. Daarbij vind ik
wel dat als het gaat om de parallelle paden, het beste voor de una-via benadering kan worden gekozen. Nu bestaan er nog parallelle paden en op een gegeven moment is er een pad afgesloten, maar
die paden kunnen vrij lang naast elkaar blijven lopen. Ik zou willen voorstellen om meteen vanaf het
begin een bepaalde weg te kiezen. Dat kan in de wetgeving worden gedaan, en voor zover bepaalde
feiten opgeschaald zouden moeten kunnen worden naar het strafrecht, dan moet daar ook een regeling voor worden getroffen. Maar ik zou het niet steeds van individuele gevallen willen laten afhangen.
Waar doelt u op als u zegt dat het stelsel zoals dat nu in de Awb is geregeld, heel aardig is?
Er staan in hoofdstuk 5 van de Awb, met betrekking tot de oplegging van een bestuurlijke boete, een
aantal bepalingen over wat er moet gebeuren wanneer het Openbaar Ministerie ook wil vervolgen.
Daar is een opeenvolgingsregeling opgesteld, dat op het moment dat het bij de strafrechter wordt
aangebracht, dan is de regeling van de bestuurlijke boete afgesloten. Dat is eigenlijk een soort unavia-regeling, maar de mogelijkheden bestaan nog heel lang naast elkaar. Je kan nog heel lang in twee
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procedures bezig zijn, totdat je uiteindelijk bij de strafrechter terecht komt. En als daar dan een kink
in de kabel komt, kom je weer terug in de boeteprocedure. Je bent dan dus heel lang met twee procedures bezig.
Dus u zou ervoor pleiten om dat una-via moment terug te plaatsen in de keten, dus dat eerder
besloten wordt welk pad dient te worden genomen?
Ja.
Wanneer er wordt gekeken naar de interventieladder, dan bestaat er een traject waarin op het
laatst de keuze wordt gemaakt. U zou dus zeggen dat die keuze in een eerder stadium moet worden gemaakt. Is dat ook altijd mogelijk?
Daar gaat het natuurlijk over, want je wilt de handen vrij hebben en beide opties zo lang mogelijk
openhouden. Dat is heel begrijpelijk vanuit bestuurlijk en strafrechtelijk oogpunt. Maar de burger is
daardoor een hele tijd op twee borden aan het schaken. Wat dan ook een rol speelt is dat informatie
uit de bestuurlijke procedure in de strafrechtelijke procedure terechtkomt, en andersom. De vraag is
hoe een burger zich daartegen moet verweren. In een bestuurlijke procedure bestaan daarbij vaak
inlichtingenplichten. Dat is voor de justitiabele heel belastend.
Aandachtspunten
3.1

Zou het onderscheid tussen reparatoire en punitieve sancties daarbij een rol dienen te spelen?

Ik zou niet willen zeggen dat reparatoire sancties alleen in het bestuursrecht kunnen worden ingezet
en punitieve sancties alleen in het strafrecht. Ik zou wel een punitieve bevoegdheid bij het bestuur
willen laten. Ik zou eerder zeggen dat de escalatieladder belangrijk is om te weten hoe ernstig iets is.
Is het heel ernstig, dan het strafrecht, en is het minder ernstig, dan het bestuursrecht.
3.2

Zou de ingrijpendheid van sancties en het al dan niet vrijheidsbenemende karakter daarvan
een rol dienen te spelen?

Ja. Je kan zeggen ‘een hele hoge boete is ook ingrijpend’, maar ik zou dan zeggen dat er meer waarborgen nodig zijn om die te kunnen opleggen. Maar vrijheidsbeneming vormt zeker de grens.
U zegt dat er bij een hoge boete meer waarborgen nodig zijn, bedoelt u dan strafrechtelijke waarborgen, of zou dat ook binnen het bestuursrecht geregeld kunnen worden?
Die waarborgen zijn al geregeld in de Awb en ook in bijvoorbeeld de Mededingingswet. Het enige
punt is natuurlijk wel het hele gebeuren van zelfincriminatie en inlichtingenplichten en nemo tenetur. Maar dat blijft spelen, dat haal je daar niet mee weg.
Dus op zichzelf beschouwd denkt u dat ook hoge boetes wel een plaats kunnen hebben in het bestuursrecht omdat die waarborgen daar adequaat behartigd kunnen worden?
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Ja, dat denk ik wel.
3.3

Meent u dat bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving sterker op elkaar dienen te worden
afgestemd en sterker verweven dienen te zijn?

Dat zou wel goed zijn. Dat gebeurt denk ik ook al wel, bijvoorbeeld in de driehoek. Zeker bij grote
probleemsituaties wordt dat denk ik wel goed afgestemd. Maar als er wordt gekeken naar het voorbeeld van legalisering en strafrechtelijk optreden, dat moet natuurlijk niet kunnen. Dat zou heel onwenselijk zijn. Beide partijen moeten dus constant met elkaar in overleg zijn.
Dus de situatie waarin enerzijds wordt gekozen voor legalisering en anderzijds het strafrecht toch
een bestraffende rol speelt, dat ziet u als hoogst onwenselijk?
Ja, maar je kan je wel voorstellen dat wordt gekeken naar wat er in het verleden is gebeurd zonder
vergunning, en wat misschien ernstig is, daarvan kan worden gezegd dat dat best bestraft mag worden. Maar het kan niet zo zijn dat het bestuur een overtreding heeft geconstateerd en zegt ‘daar
doen wij even niets mee en we gaan dat legaliseren’, dat het Openbaar Ministerie dan gaat vervolgen. Dat is voor de justitiabele heel raar. Het hangt daarnaast misschien ook van de ernst van het feit
af. In milieuzaken waarbij zonder vergunning allerlei lozingen plaatsvinden die toch vrij ernstig zijn,
terwijl je de vergunning wel kan krijgen en onder bepaalde voorwaarden wel mag lozen, dan kan ik
me wel voorstellen dat wat in het verleden is gebeurd toch bestraft wordt. Dat gebeurt in het bestuursrecht ook wel, dat er soms een boete wordt opgelegd maar er wel legalisering plaatsvindt. Het
mag wel, maar dat moet wel precies worden afgestemd.
3.3.1 Hoe denkt U bijvoorbeeld over strafrechtelijk optreden in een situatie waarin het bestuur
naar legalisering van een onrechtmatige situatie streeft?
Zie het antwoord op vraag 3.3.
3.3.2 Vormt de mogelijkheid van het verlenen van terugwerkende kracht aan een vergunning,
gekoppeld aan de mogelijkheid van herziening van een strafrechtelijke veroordeling, daar
een toereikende oplossing?
Dat is wel een heel specifieke situatie, dat voor gedekt wordt verklaard wat in het verleden zonder
vergunning is gebeurd. Voor heel individuele gevallen zou dit misschien wel een oplossing kunnen
zijn. Ik weet niet in welke gevallen er precies herziening aan de orde is, aangezien dat heel ingewikkeld schijnt te zijn. Dat zal dan ook niet in heel veel gevallen gebeuren. Daarnaast komt het volgens
mij ook niet heel veel voor dat vergunningen met terugwerkende kracht worden verleend. Ook dat is
een figuur die niet helemaal past bij het systeem.
Als algemene oplossing ziet u dus niet meteen veel in deze mogelijkheid?
Je zou je nog kunnen voorstellen dat een vergunning is aangevraagd en dat het heel lang duurt voordat je hem krijgt, dat je alvast begint, dat dan een straf wordt opgelegd, maar je vervolgens toch de
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vergunning krijgt die je al aan het aanvragen was. Maar ik denk niet dat het Openbaar Ministerie in
zo’n situatie zou vervolgen.
3.3.3 Hoe denkt U bijvoorbeeld over constructies die aan (meervoudige) recidive consequenties
verbinden voor de geldigheid van vergunningen (rijbewijs, verblijfsvergunning, horecavergunning)?
Wanneer een horecavergunning wordt aangevraagd wordt er een Bibob-toets gedaan en wordt je
doopceel gelicht. Wanneer je in het verleden strafrechtelijke feiten hebt gepleegd die in verband
staan met horeca, dan krijg je die vergunning niet meer.
Dat ziet dan op het voortraject en in de vraag wordt dan meer aandacht besteed aan het natraject,
al zijn het waarschijnlijk wel communicerende vaten in die zin dat je, terwijl je die vergunning hebt,
strafrechtelijke overtredingen begaat die er automatisch toe leiden dat een vergunning wordt ingetrokken. Ziet u iets in dergelijke figuren?
Alleen wanneer het strafbare feit verband houdt met de activiteit waar je een vergunning voor hebt,
maar dat lijkt me logisch.
3.4

Hoe kan de verhouding tussen bestuursorganen en strafrechtelijke organen het best worden
vormgegeven?

3.4.1 Gaat Uw voorkeur bijvoorbeeld uit naar een taakverdeling als in de, belastingwetgeving,
waar de belastingdienst het voortouw heeft en het OM feitelijk alleen bij vrijheidsbenemende straffen/maatregelen in beeld komt?
3.4.2 Of gaat uw voorkeur bijvoorbeeld uit naar een taakverdeling als in het verkeersstrafrecht,
waar de politie het voortouw heeft en zowel in het strafrecht als door het CBR ingrijpende
sancties kunnen worden opgelegd?
3.4.3 Of gaat Uw voorkeur uit naar nog een andere taakverdeling?
Ik denk dat er heel erg moet worden gekeken naar het beleidsveld, wat daar goed kan werken. Vanuit het bestuursrecht denk ik: ‘ja, natuurlijk eerst bestuursrecht en dan als laatste post het Openbaar
Ministerie’, maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Zeker bij het verkeersstrafrecht lijkt het me totaal
onlogisch als het andersom zou zijn. Maar dat hangt ook af van wie er toezicht houdt of opspoort. In
het belastingrecht is de belastingdienst de toezichthoudende en controlerende autoriteit, en dat die
dan als eerste aan zet is, lijkt me volkomen normaal. Dat is bij het verkeersstrafrecht precies andersom. Daar is de politie de eerst controlerende en dus zijn zij het eerst aan zet.
Het hangt dus helemaal van de context af, welke verhouding tussen bestuursrecht en strafrecht de
voorkeur verdient?
Ja, en dat hangt samen met controle- en toezichtstaken en bij wie die zijn neergelegd.
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BESTUURLIJKE BOETE
4.

Hoe denkt U over de bestuurlijke boete als instrument ter handhaving van ordeningswetgeving?

Ik vind het een goed aanvullend instrument omdat het bestuur moet kunnen afdwingen dat er naleving plaatsvindt, maar er moet ook weleens een bestraffend kunnen worden opgetreden. Zeker in
zich herhalende gevallen waarbij je kan denken: ‘dit moet klaar zijn’. In andere gevallen heb je aan
reparatoire sancties helemaal niets omdat het geen adequate reactie is, en dan is een boete ook
nuttig.
4a.

Kan de bestuurlijke boete strafrechtelijke handhaving adequaat vervangen? Zo nee, waarom
niet? Zo ja, in welke situaties?

Ik denk dat dat niet in alle gevallen helemaal kan, maar ik denk wel dat met name als het gaat om
economische delicten, zoals mededinging en financieel toezicht, dat dat goed kan werken.
En in welke gevallen kan het bestuursrecht niet adequaat het strafrecht vervangen?
Wanneer het echt gaat om persoonlijk gedrag en om het corrigeren van gedrag. Daar speelt het
strafrecht de beste rol in.
Aandachtspunten bij vraag 4a
4.1

Ziet U de bestuurlijke boete als een blijver, of is zij naar Uw inschatting een tijdelijke constructie die kan vervallen als het strafrecht op een aantal punten is aangepast?

Nee, de bestuurlijke boete blijft.
4.1.1 Zo ja, op welke punten dient het strafrecht dan te worden aangepast?
Gelet op het antwoord op vraag 4.1 heeft de respondent deze vraag niet beantwoord.
4.1.2 Zo nee, welke aantrekkelijke punten van de bestuurlijke boete kan het strafrecht niet incorporeren?
Dat zit hem in het karakter van lik-op-stuk, alhoewel dat misschien nu met de strafbeschikking ook
wel mogelijk is. Daarnaast zit het ook in het ingewikkelde karakter van de strafrechtelijke procedure,
waarbij aan veel formaliteiten moet worden voldaan en er veel stappen moeten worden genomen.
Dat maakt het heel onaantrekkelijk om het op die manier te doen. Misschien als je dan zou zeggen:
‘dat gaan wij allemaal zo doen, zoals ze het in het bestuursrecht ook doen, en dan komen we net zo
snel uit’, maar dat zie ik nog niet gebeuren, aangezien dat een heel andere manier van werken is.
4.2
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Ik heb nooit precies begrepen wat dat criterium inhield, en volgens mij heeft het kabinet dat standpunt ook alweer verlaten en is het al helemaal weer weg. Ik vind het een heel onduidelijk criterium.
4.3

Dient de aard en ernst van de normschending naar Uw mening doorslaggevend te zijn (zoals
wel door de Raad van State is bepleit)?

Dat vind ik wel een goed criterium, hoewel dat moeilijk te operationaliseren valt. Het roept de vraag
op wanneer iets ernstig is en welke normschending wij erg vinden en welke niet. Maar het levert in
ieder geval een veel genuanceerder stelsel op dan met het criterium van de open en besloten context, voor zover je zou snappen wat er onder valt. Daar ben ik wel een voorstander van.
4.4

Is het naar Uw oordeel uit oogpunt van rechtsgelijkheid en rechtseenheid wenselijk dat één
en dezelfde gedraging zowel via het strafrecht als met een bestuurlijke boete kan worden
bestraft?

Ik ben hier geen voorstander van, ik ben voorstander van het una-via systeem.
4.4.1 Zo ja, hoe moet het onderscheid dan worden gemaakt? Is recidive in dat geval naar Uw oordeel bijvoorbeeld een reden om van bestuurlijke op strafrechtelijke handhaving over te
stappen?
Gelet op het antwoord op vraag 4.4 heeft de respondent deze vraag niet beantwoord.
4.4.2 Zo ja: moeten er dan nog nadere voorzieningen getroffen worden om rechtseenheid en
rechtsgelijkheid te bevorderen? Waar denkt U aan?
Gelet op het antwoord op vraag 4.4 heeft de respondent deze vraag niet beantwoord.
4.4.3 Zo nee: is een keuze tussen de bestuurlijke boete en strafrechtelijke handhaving op zijn
plaats als de norm tot oplegging van andere straffen of maatregelen dan een boete aanleiding kan geven?
Dit hangt samen met de aard en de ernst van de normschending. Wanneer iets zo erg is dat er een
bepaald arsenaal voor nodig is, zoals dwangmiddelen bijvoorbeeld, dan moet het naar het strafrecht.
Dit levert wel een moeilijke keuze op, aangezien daarbij de vraag op komt wanneer een normoverschrijding ernstig genoeg is. Er moet denk ik ook op worden gelet waar het over gaat: gaat het over
persoonlijke gedragingen waarin mensen gecorrigeerd moeten worden, waar enorme benadeling
van de maatschappij heeft plaatsgevonden door bijvoorbeeld verontreiniging en invloed op het welbevinden van andere mensen, dan zou ik voor het strafrecht kiezen.
Kunt u ook een voorbeeld geven van die andere situatie, waarin het niet gaat om persoonlijke gedragingen, en waarin wel bestuursrechtelijk gehandhaafd kan worden?
Als je geen prospectus hebt uitgegeven als je aandelen wil gaan aanbieden op de beurs, of wanneer
je aan koersmanipulatie hebt gedaan. Het zijn vaak bedrijven die daar met een heel team van men433
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sen mee bezig zijn. Dat zit natuurlijk ook wel in het strafrecht, maar dat is toch beter thuis in het bestuursrecht. Dat heeft twee redenen: de eerste is dat koersmanipulatie heel moeilijk te bewijzen valt
en de lat voor het bewijs in het bestuursrecht veel lager ligt, waardoor het makkelijker is. De tweede
reden is dat het vaak de algemene werkwijze van een bedrijf is, en dan moet zo’n heel bedrijf natuurlijk aangepakt kunnen worden. Daarbij kunnen zowel boetes worden opgelegd aan individuen als ook
aan het bedrijf.
Kan dit niet ook in het strafrecht plaatsvinden via de strafbaarstelling van de rechtspersoon?
Dat kan ook, maar het gaat mij meer om de vraag waar je iemand dan het hardst treft. En dat is op
het gebied van geld, want daar zijn ze op uit.
Wanneer u dus spreekt over ‘persoonlijk’ dan doelt u op natuurlijke personen en wanneer het gaat
over rechtspersonen, daarvan zegt u dat dat meer bestuursrechtelijk is?
Ja, dat denk ik wel.
4.4.4 Zo nee: is een keuze tussen de bestuurlijke boete en strafrechtelijke handhaving op zijn
plaats in gevallen waarin strafvorderlijke bevoegdheden bij de opsporing nodig kunnen zijn?
Dat denk ik wel. Ik vind niet dat in het kader van het bestuursrecht allerlei observatie- en tapmogelijkheden moeten bestaan. Er zijn wel sociale rechercheurs die dan gaan posten en mensen gaan
observeren, maar ik vind dat niet kunnen.
4b.

Vindt U het wenselijk dat de bestuurlijke boete in ruimere mate wordt ingezet in het kader
van de handhaving van ordeningswetgeving? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Volgens mij zijn er al meer dan vijftig wetten waarin de bestuurlijke boete is opgenomen, dus ik denk
dat we al behoorlijk ver zijn met de invoering daarvan. Al kan er natuurlijk nog een nieuw gebied
komen waarvan kan worden gedacht dat het goed zou zijn om de bestuurlijke boete ook daar in te
voeren.
Aandachtspunten bij vraag 4b
4.5
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Zou bij het al dan niet ruimer inzetten van de bestuurlijke boete in het kader van de handhaving van ordeningswetgeving een argument mogen zijn
- Dat het vervolgingsbeleid bij een bestuurlijke boete (mogelijk) in sterkere mate genormeerd kan worden dan in het strafrecht?
- Dat de strafoplegging bij een bestuurlijke boete in sterkere mate genormeerd kan worden
dan in het strafrecht?
- Dat het bestuursorgaan bij een bestuurlijke boete zelf over de vervolging beslist?
- Dat bestuursorganen bij een bestuurlijke boete de opbrengst van boetes zelf (kunnen)
behouden?
- Een ander argument?

Omgevingswet

De achterliggende reden van de invoering van de bestuurlijke boete is dat het bestuursorgaan zelf in
de hand heeft in welke gevallen het gaat handhaven. Met betrekking tot het vervolgingsbeleid is dat
dus ook wat er achter de bestuurlijke boete zit: het bestuur wil niet afhankelijk zijn van het Openbaar
Ministerie. Ik vind dit zelf geen noodzakelijk argument, al begrijp ik het wel. Ik denk dat je die keuze
niet moet maken vanuit het idee dat het bestuur alles in eigen hand heeft. Die keuze moet je maken
vanuit het idee van welke feiten of overtredingen kunnen het meest adequaat bestreden worden en
bestraft worden door het betreffende systeem. Dus: wat werkt?
Ook met betrekking tot de strafoplegging is de vraag of het doorslaggevend is dat het bestuur
het op die manier in eigen hand kan houden. Hoewel dat laatste niet klopt, nu de wetgever steeds
meer normeert, en niet het bestuur. Als het gaat om in welke gevallen een boete moet worden opgelegd en hoe hoog die boete moet zijn, is dit in veel gevallen heel erg uitgesponnen in bijlagen bij wetgeving. Dus de invloed van het bestuur zelf is daar niet zo groot.
Ook een eigen vervolgingsbeslissing kan voor bestuursorganen prettig zijn. Aan de ene kant
vind ik afstandelijkheid en objectieve waarneming belangrijk, maar aan de andere kant denk ik ook
wel dat in de bestuurlijke context, je soms ook als bestuur wilt laten zien: ‘dit accepteren wij niet’. En
dan moet je dus ook meteen kunnen optreden, en niet afhankelijk zijn van derden.
Dat bestuursorganen de opbrengst van de bestuurlijke boete zelf kunnen behouden mag geen argument zijn. Zo vind ik het onbegrijpelijk dat bijvoorbeeld in de Wet financieel toezicht de boetes
enorm zijn verhoogd en tegelijkertijd heeft de minister aan De Nederlandse Bank een taakstelling
opgelegd om ieder jaar twee miljoen euro te storten in de begroting van financiën, uit boetegeld.
Daarmee roep je in het leven dat je maar gewoon boetes gaat opleggen op het moment dat je het
misschien objectief niet zou doen, maar omdat je die taakstelling hebt.
Een ander argument zou wel kunnen zijn de frequentie van gevallen. Wanneer iets heel vaak
voorkomt, dan kan ik me voorstellen dat een bestuursorgaan tot bestraffing over wil gaan door middel van een bestuurlijke boete. Het bestuursrecht kan veelvoorkomende gevallen dan efficiënt afdoen, met kleinere boetes.
4.6

Is de omstandigheid dat recidive bij oplegging van bestuurlijke boetes in mindere mate bij de
strafoplegging ter zake van latere feiten kan worden betrokken een argument om de bestuurlijke boete niet in te zetten?

Op zichzelf is het geen argument, want je kunt het regelen. Volgens mij is het in sommige wetgeving
ook al geregeld dat je bij de tweede of derde keer een zwaardere boete te pakken krijgt. Wat natuurlijk wel een argument is, is dat er geen strafblad wordt bijgehouden. Het is dus heel moeilijk om na te
gaan, behalve wanneer je steeds bij dezelfde bestuursorganen tegen de lamp loopt, of je een verleden hebt. Dat wordt nergens centraal bijgehouden.
4.7

Is de omstandigheid dat rechtsmiddelen in het strafrecht schorsende werking hebben een
goede reden om op de bestuurlijke boete over te stappen?

Ik zou zeggen van niet, aangezien ik vind dat in het kader van de bestuurlijke boete procedure er ook
een schorsende werking zou moeten zijn. Die is er niet, maar die zou er wel moeten zijn. Ik vind dat
je pas een definitieve straf moet krijgen als je de gelegenheid hebt gehad om rechtsmiddelen in te
zetten en die ook afgelopen zijn. Het Hof van Justitie heeft een arrest gewezen over douane-boetes,
naar aanleiding van een vraag van de Hoge Raad, het Kamino-arrest. Dat gaat erover of het feit dat je
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niet gehoord bent voorafgaand aan het opleggen van die boete, of dat in strijd is met de rechten van
de verdediging en vervolgens, als dat dan zo is, of je dat dan kan beperken op de manier zoals het
gebeurd is, en wat er moet gebeuren als die rechten wel geschonden zijn. Dan zegt het Hof dat vooraf horen een fundamenteel recht is op grond van het Handvest. Je mag dat onder omstandigheden
wel beperken, dus dat je er niet voor kiest om vooraf te horen, maar dan moet er een effectief middel zijn om de uitvoering van de boete op te schorten. Dus de Europese wetgeving tendeert al richting deze ontwikkeling.
In uw optiek is dit dus geen goede reden om over te stappen op de bestuurlijke boete?
Nee.
4.8

Is de omstandigheid dat de burger in het bestuursrecht griffierechten moet betalen een argument voor het bestuursrecht of voor het strafrecht?

Ik vind het moeten betalen van griffierechten geen goed argument. Ik vind ook het systeem in de
Wet Mulder, dat je eerst een borg moet betalen en dat je die eventueel terugkrijgt nadat de rechter
jou gelijk heeft gegeven, niet goed.
Vindt u griffierechten als fenomeen überhaupt niet wenselijk?
Ik vind griffierechten in het bestuursrecht in het algemeen wel goed. Dat ze zo hoog zijn is niet goed,
en dat je bij de bestuurlijke boete tegen vergelijkbare hoge griffierechten oploopt vind ik ook niet
goed. Je kan je voorstellen dat ervoor wordt gekozen dat je ze wel moet betalen, maar dat ze speciaal voor boetes lager zijn zodat je gemakkelijk naar de rechter kan, en dat ze eventueel later gecompenseerd kunnen worden. Dat zou ik dan denken, aangezien je, als je in het gelijk wordt gesteld, je
griffierechten terugkrijgt.
4.9

Is de positie van de strafrechter, die niet een beschikking toetst maar zelf beslist, een argument voor het bestuursrecht of voor het strafrecht?

Ik vind dit een argument voor het strafrecht. Ik vind het heel goed dat de strafrechter zelf de hele
zaak overziet en dan afweegt en de straf bepaalt.
Dat zou een argument kunnen zijn om in sommige gevallen voor het strafrecht te kiezen?
Ja, of om de beoordeling door de bestuursrechter te veranderen. Dat het bestuursrecht meer omgevormd wordt op de wijze dat de rechter een meer zelfstandige bevoegdheid krijgt.

PUNITIEVE HANDHAVING VAN DE OMGEVINGSWET
5. Hoe kan de punitieve handhaving van de Omgevingswet volgens U het best worden ingericht?
Ik zou zeggen langs de lijnen van minder ernstige feiten, dan handhaving door het bestuur, en bij
zware feiten handhaving door het strafrecht. Wederom de aard en ernst van de overtreding dus.
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5a.

In welke situaties dient strafrechtelijke handhaving volgens U aan de orde te zijn, en waarom?

Alle overtredingen die een zware impact hebben op de leefomgeving, zoals bijvoorbeeld vervuiling,
die zou ik strafrechtelijk handhaven, als het om punitieve handhaving gaat. En lichte overtredingen,
zoals nalatigheden en dergelijke, zou ik bestuursrechtelijk handhaven.
Aandachtspunten bij vraag 5a
5.1

Is het criterium van de open en besloten context daarbij voor u van doorslaggevend belang?

Nee, omdat ik dat hele systeem niet begrijp.
5.1.1 Dienen vrije veld-delicten een zaak voor het strafrecht te blijven?
Hier heb ik geen oordeel over.
5.1.2 Moet bij punitieve handhaving verband houdend met vergunningen het primaat bij de bestuurlijke boete liggen?
Als het gaat om het primaat in de zin van aanzwengelen, dus de overtreding constateren en aanzwengelen wat daar mee moet gebeuren dan zou ik zeggen van wel. Maar als het gaat om de bestraffing, dan loopt het weer langs de lijnen die ik eerder noemde, want ook met een vergunning kun je
heel ernstige dingen doen.
5.2

Zijn aard en ernst van de geschonden norm voor U van doorslaggevend belang?

Ja.
5.2.1 Dienen alle misdrijven in het strafrecht te blijven (en is voor de bestuurlijke boete slechts
plaats bij overtredingen)?
Gelet op het onderscheid dat ik maak met de aard en ernst van het feit, dan zou ik denken een misdrijf is meestal een ernstig delict waarbij sprake is van opzet en valt daarmee onder het strafrecht.
Niet-opzettelijke feiten zou ik dan wel onder het bestuursrecht houden om de redenen die ik al
noemde. Opzettelijke feiten zijn wel lastiger, want je kan iets kleins ook met opzet doen. Ik weet niet
of dat het onderscheid wel zou moeten zijn.
5.3

Of is de zwaarte van de op te leggen straffen en maatregelen voor U van doorslaggevend
belang?

Zoals ik al zei is de hoogte van de boete niet van doorslaggevend belang, maar wel allerlei dwangmaatregelen, zoals bijvoorbeeld ook vrijheidsbeperkende maatregelen. Ik vind dat daar echt de grens
ligt.
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5.3.1 Zo ja: gaat het dan enkel om vrijheidsbeperkende en vrijheidsbenemende , straffen en maatregelen?
Ja, want ook hoge boetes zouden best via het bestuursrecht gehandhaafd kunnen worden.
5.4

Is voor U ook van belang of de betrokkene voldoende financiële mogelijkheden heeft om een
eventueel opgelegde financiële sanctie te betalen?

De onderliggende vraag is dan of de gevangenisstraf achter de hand moet worden gehouden voor
het geval waarin iemand niet kan betalen. Dat hoeft niet per se. Er bestaan allerlei invorderingsmogelijkheden in het bestuursrecht, en je kan ook beslag leggen op uitkeringen et cetera. Via de civielrechtelijke gijzeling kan je ook een heel eind komen.
5.5

Is voor U ook van belang of het om een norm gaat waarvan de opsporing gebaat kan zijn bij
de inzet van strafvorderlijke bevoegdheden?

Ja, zoals ik dat in een andere context binnen dit interview ook al heb genoemd.
5.6

Is voor U ook van belang of het om een norm gaat waarbij samenwerking met buitenlandse
autoriteiten en/of rechtshulp een rol kan spelen?

Dat zou wel van belang kunnen zijn omdat de bestuursrechtelijke samenwerking nog in de kinderschoenen staat, op het gebied van het milieurecht zie ik eigenlijk nog niet zoveel. Wanneer het gaat
om grensoverschrijdende inning van boetes, is er nog bijna niets geregeld. Als je de straf daadwerkelijk wil kunnen executeren dan lukt je dat niet en zijn er strafrechtelijk meer mogelijkheden. Wat ik
wel van belang vind is de Europeesrechtelijke context. De tendens op Europees niveau is om steeds
meer strafrechtelijke maatregelen te vragen, zeker als het gaat om zware milieucriminaliteit. Maar
ook in algemene zin is er een soort ‘switch’ gekomen. Eerst probeerde Europa alles administratiefrechtelijk af te doen, omdat er op grond van het verdrag geen strafrechtelijke mogelijkheden bestonden. Die zijn er we nu wel, en Europa vindt strafrecht een sterker middel dan het bestuursrecht
en dus zie je steeds meer richtlijnen verschijnen waarin strafrechtelijke handhaving gebruikt wordt.
Maar als de richtlijn het gebruik van het strafrecht dwingend oplegt dan is er geen vrijheid meer?
Nee, dan is er geen vrijheid meer. Maar er moet rekening mee worden gehouden dat vanuit Europa
steeds meer gevraagd wordt om dingen strafrechtelijk te handhaven.
Zou daarop ook geanticipeerd moeten worden denkt u?
Ja, dat denk ik wel. Dat je het systeem zo openhoudt dat die mogelijkheid blijft bestaan. Nu zal je
denk ik gaan zien dat die scheidslijn tussen lichte overtredingen en zware criminaliteit ook door Europa zo wordt gezien.
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5b.

Zijn er situaties waarin strafrechtelijke handhaving volgens U juist niet tot de mogelijkheden
zou moeten behoren? Zo ja, waarom?

Wat je wilt hebben is dat je een systeem ontwerpt dat werkt. Als je iets wilt bestrijden dan moet het
ook effect hebben. Het komt er dan op neer dat als het niet werkt, je het anders moet doen.
Aandachtspunten bij vraag 5b
5.7

Zijn er situaties waarin toepassing van straffen en maatregelen naar uw inschatting of ervaring geen nuttig effect kan hebben?

Die zijn er wel, maar die zijn vrij uitzonderlijk. Dat is vaak als de overtreding het gevolg is van een
ongelukkige samenloop van regelgeving. Dat je dan bijvoorbeeld van de brandweer ergens een
brandwerende deur moet hebben, die je vanwege de veiligheid op een ander terrein daar nu juist
niet mag hebben. Dat heeft niet zozeer met het effect van strafrecht of bestuursrecht te maken maar
meer met een ongelukkige samenloop.
5.8

Geldt dat in die situaties ook voor de bestuurlijke boete?

Ja.
5.9

Kan toepassing van strafrecht in dergelijke situaties worden uitgesloten door strafbaarstelling achterwege te laten of door de vervolgingsbevoegdheid van het OM te beperken of anderszins te normeren?

Ik kan me wel voorstellen dat je zegt: ‘in sommige individuele gevallen heeft het inderdaad geen nut’.
Je hebt bijvoorbeeld een recidivist, en die heeft inderdaad geen geld en alle invorderingsmaatregelen
zijn al gebruikt. Maar dat heb je in het strafrecht ook, dat je op een gegeven moment denkt ‘daar
hebben we hem weer’, en dat het dus gewoon niet werkt. Maar ik denk dat je dat niet moet regelen,
maar dat je dat van de individuele omstandigheden moet laten afhangen en voldoende discretie
moet inbouwen om de beslissing te nemen om al dan niet iets te doen met die vervolging of de oplegging van een sanctie.
5c.

Ziet U bij de strafrechtelijke handhaving van de Omgevingswet een rol weggelegd voor de
bestuurlijke strafbeschikking? Zo ja, in welke situaties?

Ik vind dit een heel raar instrument. Ik vind ten gronde dat bestuursorganen geen strafrechtelijke
bevoegdheden moeten hebben. Ze mogen best sancties opleggen, maar niet op basis van het Wetboek van Strafrecht. Van de gemeente Amsterdam heb ik ook begrepen dat als ze daartoe zouden
overgaan, in het kader van de handhaving van de APV, dat de politie zei: ‘O, dan is dus alles bestuurlijk en hoeven wij niet meer te surveilleren, dan moeten jullie maar met eigen toezichthouders gaan
werken’. Het zou op die manier ook de consequentie kunnen hebben dat iets wat in de strafrechtketen zit, teruggetrokken wordt. Dat lijkt me niet handig, en ik zie eerlijk gezegd niet in waarom je niet
met een bestuurlijke boete zou kunnen werken.
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Aandachtspunten bij vraag 5c
5.10 Ziet U een rol voor de bestuurlijke strafbeschikking in het Omgevingsrecht, en zo ja welke?
- Zo ja: aan welke door straffen te handhaven normen uit de Omgevingswet denkt U, bij
een bestuurlijke strafbeschikking?
- Zo ja: welke sancties kunnen naar Uw oordeel via een bestuurlijke strafbeschikking in het
Omgevingsrecht worden opgelegd? Denkt U alleen aan de boete, of ook aan de taakstraf,
of aan een bijkomende straf als de stillegging van de onderneming?
- Zo nee, waarom ziet U geen rol voor de bestuurlijke strafbeschikking?
Ik vind dus eigenlijk dat de voorbeelden zoals de taakstraf en een bijkomende straf als de stillegging
van de onderneming, dat het niet aan het bestuur is om taakstraffen uit te delen. En de mogelijkheid
van stillegging van een onderneming kun je ook met bestuursdwang bewerkstelligen, dus daar heb je
het hele strafrecht niet voor nodig.
5.11 Aan welke bevoegdheidsverdeling met het OM denkt U, als de bestuurlijke strafbeschikking
in het Omgevingsrecht zou worden ingevoerd?
- Denkt U aan de bestuurlijke strafbeschikking onder toezicht en volgens richtlijnen van het
OM (art. 257ba Sv)?
- Of aan een variant die het bestuursorgaan meer autonomie biedt?
Ik zou kiezen voor de eerste optie. Dat laatste zou ik nooit doen, want dan krijg je allerlei ongelijkheid
en verschillen in perceptie van wanneer wel en wanneer niet. Ik zou dat onder regie doen.
5.12 Aan welke bestuursorganen denkt U, bij de bestuurlijke strafbeschikking in het Omgevingsrecht?
- Denkt U aan gemeenten?
- Denkt U aan provincies?
- Denkt U aan waterschappen?
- Denkt U aan een RUD?
- Denkt aan nog andere bestuursorganen?
Ik zou zelf kiezen voor organen die landelijk actief zijn, als het dan al moet. Ik zou niet kiezen voor
gemeenten. Dat komt omdat je heel veel verschil hebt in gemeenten en in juridische kwaliteit binnen
gemeenten. Je zou de gemeente Amsterdam misschien zoiets toevertrouwen, maar de gemeente
Veghel kan je dat beter niet laten doen. Ik weet niet precies welke bevoegdheden provincies hebben
op het gebied van het milieurecht, maar het lijkt mij dat die ook weinig sanctieapparaten hebben,
waardoor de ervaring ontbreekt. Dat zou ik dus ook niet doen. Waterschappen zou kunnen, want die
hebben daar wel redelijk wat ervaring mee. Van de ervaring van een RUD ben ik niet op de hoogte.
En een ander bestuursorgaan zou bijvoorbeeld de Inspectie Leefomgeving en Transport kunnen zijn.
5.13 Bestaat er bij de toepassing van de strafbeschikking behoefte aan aanvullende regels en/of
waarborgen buiten de regels die thans al in de wet zijn vastgelegd?
Dat weet ik niet want ik ken de regeling van de strafbeschikking daarvoor onvoldoende.
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5.14 Zijn er ook situaties waarin de bestuurlijke strafbeschikking naar Uw oordeel juist expliciet
niet ingevoerd zou moeten worden? Zo ja: waarom?
Daar kan ik geen antwoord op geven.
5d.

Kan de bestuurlijke boete in de context van de Omgevingswet een goede rol vervullen? Zo
ja, in welke situaties en waarom? Zo nee, waarom niet? Dient daarbij nog onderscheid gemaakt te worden tussen de verschillende normenstelsels die onder de Omgevingswet zullen
vallen?

Dat denk ik wel. Het hangt wel af van welk normenstelsel het betreft. Ik kan me voorstellen dat het in
het kader van de ruimtelijke ordening minder geschikt is, maar dat het voor milieuovertredingen juist
heel erg geschikt is. Dus ik zou wel onderscheid maken.
Aandachtspunten bij vraag 5d
5.15 Aan welke normen denkt U, bij toepassing van de bestuurlijke boete in het Omgevingsrecht?
Naast mijn antwoord op vraag 5d, zou je je ook kunnen voorstellen dat wanneer bijvoorbeeld iemand
een boom omkapt zonder dat er sprake is van een kapvergunning, dat is ook een omgevingsvergunning, dat een boete dan een geschikt middel is. Maar als je in strijd met het bestemmingsplan een
muurtje 40 cm te hoog bouwt, dan kan je hem beter laten afbreken of het laten legaliseren.
5.16 Aan welke normering van de bestuurlijke boete denkt U, bij toepassing in de Omgevingswet?
- Zijn er normen, op het terrein van het Omgevingsrecht, waarvan de overtreding aanleiding zou moeten kunnen geven tot hoge bestuurlijke boetes?
- Ligt een strikte wettelijke normering van de hoogte van de bestuurlijke boete in de rede?
- Bestaat er behoefte aan inperking van beleidsvrijheid van het bestuursorgaan bij de ‘vervolgingsbeslissing’?
Ik denk wel dat er normen zijn waarvan overtreding aanleiding kan geven tot hoge bestuurlijke boetes. Ik ken die normering niet zo goed, maar ik noemde net al allerlei voorbeelden van vervuilende
activiteiten die een enorme impact op de omgeving hebben. Daarvan zei ik dat die strafrechtelijk
moeten worden afgedaan. De vraag is alleen wat hoge boetes zijn. Ik zou zeggen dat 25.000 euro ook
een hoge boete is, en dat kan ik me wel voorstellen, maar bijvoorbeeld een boete van een miljoen,
niet. In dat laatste geval zou het moeten overgaan naar het strafrecht.
Ik ben tegen gefixeerde stelsels met strikte wettelijke normering. Ik ben wel voor het maximumstelsel met beleidsregels, die eventueel door de minister kunnen worden vastgesteld.
Er bestaat geen behoefte aan inperking van beleidsvrijheid van het bestuursorgaan bij de vervolgingsbeslissing. Het bestuursorgaan kan zelf goed overwegen of ze vinden dat er iets mee moet
gebeuren. En als er niets gebeurt en derden vinden dat er wel iets moet gebeuren, dan kunnen zij
klagen, en dan komt de beginselplicht tot handhaving in beeld.
5.17 Zijn er ook situaties waarin de bestuurlijke boete naar Uw oordeel juist expliciet niet ingevoerd zou moeten worden? Zo ja: waarom?
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Op deze vraag heb ik geen antwoord.
5e.

Acht U het wenselijk dat het bevoegde bestuursorgaan bij de punitieve handhaving van de
Omgevingswet zowel de beschikking heeft over de bestuurlijke boete als over de strafbeschikking?

Dat lijkt me niet wenselijk. Mijn voorkeur gaat uit naar de bestuurlijke boete.
Aandachtspunten bij vraag 5e
5.18 Wat zijn, naar Uw mening, de voordelen van het ter beschikking stellen van zowel de bestuurlijke boete als de strafbeschikking?
Die zie ik niet.
5.19 Dient voor één en hetzelfde feit naar Uw oordeel tussen beide modaliteiten gekozen te kunnen worden? Zo ja: bij welke feiten?
In het hypothetische geval dat je dat zou doen, kan ik me voorstellen dat je dat parallel laat lopen.
Hoewel ik dus wel voor een una-via systeem ben, maar stel dat je dat dan niet zou doen, dan kan ik
me voorstellen dat een taakstrafbeschikking wel eens nuttig zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld in het
geval dat in het buitengebied allerlei rotzooi staat en dat de betrokkene alsmaar niet wil opruimen
en steeds opnieuw rommel en afval op het terrein heeft in strijd met het bestemmingsplan en in
strijd met allerlei milieuregels over afval en lozen. Kortom: bij hardleerse mensen kan ik het me wel
voorstellen.

INTEGREREN BESTUURLIJKE EN STRAFRECHTELIJKE HANDHAVING?
6.

Verdient het aanbeveling om de bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving van de Omgevingswet meer te integreren? Zo ja, waarom en op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Integreren in de zin van onderling afstemmen, daarvan zou ik wel zeggen dat dat moet. Langs de lijn
die ik net heb geschetst: enerzijds omdat de betrokken overtreder geconfronteerd kan worden met
twee procedures waarvan hij alsmaar niet weet waar het toe gaat leiden. Anderzijds omdat ik ook
denk dat als het gaat om afstemming tussen het bestuur en het Openbaar Ministerie, dat gebeurt al
wel heel veel natuurlijk, maar dat het ook goed zou zijn als daar iets over geregeld zou zijn.
Het gaat nu op een meer informele wijze, maar u bedoelt dan dat van bovenaf meer wordt geregeld hoe die verhouding gestalte kan krijgen?
Ja, en dus met name met betrekking tot specifieke momenten: wie, wanneer op welk moment moet
contacteren, of moet inschakelen of elkaar op de hoogte stellen.
Aandachtspunten
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6.1

Zou U het wenselijk vinden om op het terrein van de Omgevingswet regels tot stand te brengen die strafrechtelijke handhaving kunnen blokkeren in een situatie waarin legalisering
wordt nagestreefd?

Nee, dit vind ik typisch iets dat in zo’n overleg thuishoort. Als je dat algemeen probeert te regelen
dan heb je een kans dat je iets blokkeert op een moment dat het eigenlijk heel ongelukkig of ongewenst is.
6.2

Zou U het wenselijk vinden om het Openbaar Ministerie en wellicht de strafrechter de bevoegdheid te geven een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang op te leggen,
of de oplegging daarvan bij het bestuursorgaan in overweging te geven?

Een wettelijke bevoegdheid zou ik niet doen. Enerzijds omdat als het gaat om de uitvoering van die
dwangsom en bestuursdwang, het Openbaar Ministerie en de strafrechter geen geschikte organen
zijn. Anderzijds de bevoegdheid om een bestuursorgaan oplegging in overweging te geven, dat lijkt
me ook weer iets van overleg.
Hoe kan de strafrechter in dat geval in overleg gaan met het bestuursorgaan?
De strafrechter zou aan het Openbaar Ministerie kunnen aangeven wanneer het voor de strafrechter
typisch iets lijkt dat met een last onder dwangsom of bestuursdwang kan worden afgedaan. Het bestuur is natuurlijk geen partij in het strafproces, maar dat zou misschien nog wel iets zijn. Dat het
bestuur ook in het strafproces een rol krijgt als het tot vervolging komt.
6.3

Zou U het wenselijk vinden dat het bestuursorgaan dat bij de strafrechtelijke handhaving
een bijzonder belang heeft ook een eigen positie krijgt in het strafproces?
Zo ja: zou het bestuursorgaan het recht moeten krijgen
- de processtukken in te zien;
- stukken aan het strafdossier toe te voegen;
- de strafrechter mondeling te informeren en te adviseren?
Zo nee: waarom niet?

De eerste twee mogelijkheden lijken mij niet wenselijk, dus geen eigen bevoegdheid om stukken toe
te voegen of in te zien. Het bestuur kan wel stukken aan het Openbaar Ministerie geven, dat gebeurt
nu ook al, en dan kan het Openbaar Ministerie daar een beslissing over nemen. Maar wel het recht
om de strafrechter te informeren. Ik kan me voorstellen dat de strafrechter het zelf ook prettig vindt
om die informatie te hebben en de bestuurlijke achtergrond te kennen. Voor wat betreft de vormgeving zou ik denk ik de vorm van de ‘amicus curiae’ gebruiken, wat nu ook in de Awb geregeld is.
6.4

Zou U het wenselijk vinden dat het OM bij de bestuurlijke handhaving een eigen positie zou
krijgen?
Zo ja: zou het OM het recht moeten krijgen
- de processtukken in te zien;
- stukken aan het dossier toe te voegen;
- de bestuursrechter mondeling te informeren en te adviseren?
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Zo nee: waarom niet?
Dat zou ik niet goed vinden. Ik zou zeggen dat het Openbaar Ministerie het bestuur wel kan informeren en vervolgens neemt het bestuur een besluit, en dat ligt dan voor bij de rechter. Dan kan het niet
zo zijn dat het Openbaar Ministerie tegen de rechter zegt : ‘zeg eens tegen het bestuursorgaan dat zij
een ander besluit hadden moeten nemen’. Dat stelsel zit zo niet in elkaar, dus dat zou ik niet doen.
6.5

Zou U het wenselijk vinden dat de oplegging van de stillegging en onderbewindstelling van
de onderneming nader wordt genormeerd, als sluitstuk van strafrechtelijke en bestuurlijke
handhaving?
Zo ja: heeft deze sanctie dan slechts een aanvullende functie ten opzichte van de last onder
bestuursdwang, en zo ja in welke gevallen?
Zo ja: zou de ISD-maatregel (eerdere veroordelingen) aanknopingspunten voor een normering bieden?
Zo nee: waarom niet?

Dat kan ik moeilijk beoordelen. Wat stillegging betreft kan dat ook goed worden gedaan met de last
onder bestuursdwang, en dan zou je dus niet beide mogelijkheden nodig hebben. Wat mij betreft
kan het dan ook uit het strafrecht. Wat betreft de onderbewindstelling, dat weet ik niet. Bij stelselmatige overtredingen is het mogelijk wel een optie dat er een bewindvoerder wordt aangewezen.
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Werkzaamheden en expertise punitieve handhaving en de Omgevingswet
Wat is of zijn uw functie(s) en wat zijn uw dagelijkse werkzaamheden?
Ik ben officier van justitie op het milieudomein bij het Functioneel Parket (FP) van het Openbaar Ministerie (OM). Sinds 1 januari 2013 ben ik landelijk coördinerend milieuofficier van justitie. Die functie is tweeledig. Ten eerste ben ik binnen het FP de centrale figuur als het gaat om beleidsvorming op
het milieudomein. Uiteraard met mensen om me heen, maar ik ben degene die daar ten behoeve
van de hoofdofficier de eindblik op werpt. Ten tweede ben ik voorzitter van de Milieukamer. Dat is
het landelijk orgaan dat alle grote rechercheonderzoeken op milieugebied van de politie en twee
Bijzondere Opsporingsdiensten (BOD’en) intaket.
Als ik spreek over het milieudomein dan bedoel ik dat wij alle strafzaken behandelen inzake wetten
die zijn strafbaar gesteld in artikel 1a van de WED. Daar zijn wetten bij die we zelden zien, maar er
staan ook wetten bij die we heel vaak zien, zoals de Wet Milieubeheer of de Wet vervoer gevaarlijke
stoffen. Dat noemen we allemaal milieu. Er zit wel één nuance in, dat is de ‘formele’ kant van onze
taak : het Functioneel Parket doet alle zaken, ook als het fraude is, die de NVWA-IOD (Inlichtingenen Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit), voorheen de AID (Algemene
Inspectiedienst) en de ILT-IOD (hetzelfde van de Inspectie Leefomgeving en Transport, voorheen de
VROM-inspectie) doen. Deze diensten doen ook zaken die niet of slechts indirect met milieu te maken hebben, bijvoorbeeld subsidiefraude. De NVWA zou vanuit het oude Keuringsdienst van Warendomein ook een zaak kunnen aanbrengen tegen een kermisexploitant die rommelt met de keuring
van zijn attractie, die doen wij dan ook.
Zou u iets willen vertellen over uw expertise in verband met punitieve handhaving in het algemeen
en in relatie tot de onderwerpen die onder de Omgevingswet zullen vallen?
Na mijn rechtenstudie ben ik RAIO (rechterlijk ambtenaar in opleiding) geworden in 1986. Na die
opleiding heb ik tien jaar gefunctioneerd als officier in commune criminaliteit. Dus moord en doodslag, openlijk geweld, zedenzaken en ook wel fraude zoals oplichting van banken en dat soort dingen,
maar geen fiscale fraude. Na die tien jaar ben ik milieuzaken gaan doen. In een dubbele hoedanigheid: ik was leidinggevende van een team waardoor ik allerlei beleids-verantwoordelijkheden had en
contacten met buiten moest onderhouden en ik deed gewoon zelf zaken. Dat maakt dat ik vanaf
2002 een flink aantal milieuzaken heb gezien.
Schetsen van de algemene kaders door Rob de Rijck
Graag begin ik met te zeggen dat met de eerste hausse in milieuhandhaving, begin jaren negentig,
het Openbaar Ministerie de milieutaak in die tijd heeft opgepakt door de strafrechtelijke handhaving
te zien als een taak van alle 19 regionale parketten. Dat heeft geduurd tot 2005 toen de milieutaak
bij het Functioneel Parket belegd werd. Het kwam er op neer dat elk parket, van de zeer kleine zoals
Assen, Middelburg, tot en met de grote zoals Amsterdam, Den Haag en Rotterdam de strafrechtelijke
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milieuhandhavingstaak hadden. Op een groot parket ging dat nog wel, daar werden meestal teams
geformeerd die ook fraude deden. Dat zijn de klassieke FEM-teams : Fraude, Economie en Milieu, die
meestal binnen het parket een buitenbeentje waren. Ik heb dat van nabij gezien in Rotterdam en ik
heb van Amsterdam en Den Haag niet veel anders gehoord. Maar hoe dan ook kon je binnen zo’n
club nog wel wat kritische massa opbouwen. Dat kon in Middelburg niet, of in Assen. Daar was de
officier 0,5 fte milieu en de rest van de week had hij ofwel piket of hij behandelde overvallen. Ik kan
uit eigen ervaring zeggen dat als je hoofd zit bij een moord of bij een overval of verkrachting, dan
interesseert milieu je in het geheel niet. Dat gaat eenvoudig niet. De milieutaak leidde op de kleine
parketten soms een zieltogend bestaan en dreef op een enkele enthousiaste parketsecretaris. Dat is
de organisatorische kant.
Inhoudelijk hebben we in de jaren negentig de kernbepalingen ontwikkeld. Dat was een instrument
om in zaken te kunnen beslissen of er bestuursrechtelijke of strafrechtelijke handhaving moest
plaatsvinden of een combinatie van die twee. De gedachte van kernbepalingen gaat uit van het concept dat elke wettelijke regeling een paar centrale bepalingen heeft waar alles om draait. Een voorbeeld is de Wet verontreiniging oppervlaktewater, zoals die vroeger bestond en inmiddels is opgevolgd door de Waterwet. Daarin staat dat geen afvalstoffen in het water mogen. Dus zodra dat gebeurt, bijvoorbeeld bij dumpen, dan is dat overtreding van een kernbepaling en dan moet er zowel
bestuurlijk als strafrechtelijk worden opgetreden. Daar werd echter één vraag niet in beantwoord :
‘wat moet het strafrecht dan doen ?’ Daar kom ik in dit gesprek uitgebreid op terug. De regeling gaf
alleen maar aan “Er zij een proces-verbaal,” maar wat daar dan mee moest in sanctionerende zin, dat
werd er niet bij gezegd. Een tweede nadeel was dat de richtlijn over de kernbepalingen alleen door
het College was vastgesteld en dus geen met het bestuur gedeeld document was. Het bestuur heeft
dit concept deels altijd afgewezen. En ten slotte was, als je die regeling niet goed bekeek, die regeling
nogal abstract. Hij leek alleen maar uit te gaan van het feit en geen rekening te houden met de persoon van de overtreder. Die situatie heeft jarenlang geduurd.
De centralisering van de milieutaak bij het Functioneel Parket in 2005 heeft twee problemen opgelost. Ten eerste heb je daarmee een kritieke massa die niet hoeft te concurreren met andersoortige
zaken als moord en overvallen en ten tweede kun je binnen één parket je beleid maken. Deze ontwikkeling heeft mede ervoor gezorgd dat we intussen de kernbepalingen ook verlaten hebben en zijn
gekomen op het met het bestuur gedeelde concept van de landelijke handhavingsstrategie.
Na de rapporten van Mans en De Ridder hebben wij meegedaan in de twee grote verbeterprogramma’s die toen zijn neergezet, namelijk verbetering van de bestuurlijke handhaving en verbetering van
de strafrechtelijke handhaving. Dat heeft geleid tot een nieuwe systematiek van coördinatie van milieuhandhaving. Een onderdeel daarvan is het oprichten van ‘de strategische Milieukamer’ (SMK) die
voorgezeten wordt door de hoofdofficier van het Functioneel Parket en verder bestaat uit de inspecteur generaal ILenT, de plaatsvervangend inspecteur generaal NVWA, de portefeuillehouder van de
politie en een vertegenwoordiger van het IPO (Interprovinciaal Overleg).
De strategische Milieukamer heeft als taak om de grote lijnen (in Vlaanderen zeggen ze mooi ‘krachtlijnen’) van de strafrechtelijke milieuhandhaving uit te zetten, met oog voor de samenhang tussen
wat je strafrechtelijk handhaaft ter bescherming van het milieu en wat je bestuurlijk handhaaft. Die
samenhang is voor ons essentieel. Het milieustrafrecht mag op geen enkele manier de illusie hebben
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dat de milieurechtelijke handhaving moet drijven op het strafrecht. Dat wil niemand en dat willen wij
als OM zelf ook niet.
En wat ligt daarachter? Zit daar een capaciteitsprobleem achter?
Capaciteitsproblemen inderdaad, maar zeker ook het gegeven dat je niet het zwaarste sanctiesysteem moet hebben als het hoofdsanctiesysteem in iets dat heel veel ordening is. Dat wij de breedte
niet aankunnen en dat wij niet zodanig gespecialiseerd zijn dat wij het hele veld in detail kunnen
doorgronden. Want voor de goede orde, we hebben het nu over de Omgevingswet, die gaat over alle
plaatsgebonden activiteiten. Maar wij doen ook het vervoer van gevaarlijke stoffen, visserijfraude,
afvaltransport, bestrijdingsmiddelen, beschermde dieren en planten, mestfraude enzovoort en het
bestaat niet dat wij op al die velden op het niveau van bestuurlijke handhaving de kennis in huis hebben. Wij kunnen ook geen controles doen, dat bestaat niet. Wij sporen ook niet zelf op, dat doet de
politie of de buitengewone opsporingsambtenaren. Dat betekent dus dat wij daar zijn waar het strafrecht sterk moet zijn. Wij kunnen tappen, aanhouden, doorzoeken en dat kan het bestuur niet. En
om een voorbeeld te noemen, daar kan ik nog niet mee naar buiten, dat speelt in een andere sfeer
dan de Omgevingswet. Er is een onderzoek naar regelovertredingen, die bestuurlijk opgepakt hadden
kunnen worden, dat had gekund. Maar dan had men nooit ontdekt, die namen bleven altijd verscholen, dat daar op het eind Russische criminelen achter zitten. Het bestaat niet dat je dat met het bestuur doet. Dat gaat niet. Dat kunnen wij. Bovendien is het strafrecht het systeem dat van alle sanctiesystemen het meest de maatschappelijke afkeuring kan uitdrukken. Daarom kunnen in het strafrecht ook vrijheidsstraffen worden opgelegd.
Beide elementen, opsporingskracht en maatschappelijke afkeuring, zijn ook dragende argumenten
voor de EU-richtlijn 2008/99 over bescherming van het milieu door middel van het strafrecht. Wat
daar in de historie ook wordt genoemd, maar verder iets op de achtergrond blijft, maar wellicht wel
van belang is, is dat wij als OM onafhankelijk zijn van de bestuurder die afwegingen maakt over het al
dan niet verlenen van een vergunning.
Dat alles is de kracht van het strafrecht. Maar tegelijkertijd moeten wij niet de illusie hebben om het
in de breedte te doen. Wij hebben onze beperkingen, want wij zitten in een andere soort van rechtsbescherming en zittingsdynamiek dan in het bestuursrecht. En als je die twee systemen bij elkaar
voegt en beide partijen met respect voor de ander gezamenlijk iets willen en ook een ander iets gunnen, dan ga je wat bereiken. We willen laten zien waar we goed in zijn en we zijn bescheiden op punten waar we niet goed in zijn. Een klassieke valkuil, waar wij en ook de politie intrappen, is dat wij
zeggen : wij regelen het wel. Dat is onzin. Dan is er sprake van overmoed en daarmee wek je ook
irritatie bij onze partners. Je moet toevoegen en je moet ook in staat zijn als het zo uitkomt de ander
de leiding te geven en de ander ook de credits te laten hebben. Daar zijn we niet altijd even goed in,
maar het moet wel. Een veelgehoorde klacht is: ‘jullie willen altijd informatie van ons, bestuur, maar
als wij wat vragen krijgen we antwoorden als ‘dat kan niet, uit strafrechtelijke overwegingen.’ Daar
moeten we inderdaad van af. Want wij moeten ook, dat draag ik uit aan wie het maar horen wil en
ook wie het niet horen wil, bescheiden zijn.
Wat wij ook moeten, is meer doordenken over welke sancties wij willen. Want wat je nu ziet in de
praktijk, overigens niet alleen in Nederland maar in heel West-Europa, dat is dat heel veel milieu447
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strafzaken aflopen in een boete, niet al te hoog. Dat voegt weinig tot niets toe. Dat blijkt ook uit onderzoeken van Van Wingerden en van Bergstra. Ik heb ook een keer een compliance officer van een
Noorse afvalverwerker horen spreken die zei : ‘Dit soort firma’s worden pas nerveus als de directeur
de gevangenis in dreigt te gaan of nog meer als je aan de verdiencapaciteit komt’, dus door intrekking van de vergunning, ontzetting van rechten, misschien publicatie en ‘naming and shaming’. Wij
moeten dus in de praktijk gaan onderzoeken wat wij in ons sanctiearsenaal hebben en daar hoeft de
wet niet voor te worden aangepast want het staat allemaal keurig in de WED. Maar wij moeten gaan
onderzoeken wat er allemaal nog meer kan dan die geldboete. Dat is één van onze zeer belangrijke
beleidsvoornemens van dit moment.
Dat laatste ging een beetje over onze visieontwikkeling, maar ook in de organisatie speelt er veel. Ik
zei al dat het Functioneel Parket de opvolger is voor wat betreft milieu van de toen 19 regionale parketten. Dit is één parket, met vier werkeenheden in Amsterdam, Rotterdam, Zwolle en Den Bosch.
Met in totaal 350 mensen. Dat is zowel voor milieu, voor fraude, voor ‘afpakken’, staf enzovoort.
Zowel bij beleid als bij de vier werkeenheden zitten mensen die milieuzaken doen. Voor milieu hebben we zo’n 15 tot 20 officieren, in die orde van grootte. En enkele tientallen secretarissen (juridische medewerkers), plus uiteraard de administratie en beleidsmedewerkers. Wat je ziet is dat, mede
door mijn functie als coördinerend milieuofficier, wij ook proberen om de grote regionale verschillen
die er toch wel waren, om die minder te laten worden. Zowel conceptueel als praktisch behoef je
voor hetzelfde soort van delict in Groningen of in Terneuzen dezelfde soort straf. Dat is natuurlijk een
ideaalbeeld, maar we zijn meer in die richting dan we waren. Dat heeft overigens nog geen pendant
aan de kant van de zittende magistratuur.
Hoe hebben jullie dat bewerkstelligd? Is dat via richtlijnen?
Via richtlijnen, maar eigenlijk nog veel meer via bijeenkomsten en uitdragen. De ervaring leert en dat
geldt ook bij ‘commuun,’ dat als je gewoon een richtlijn in de organisatie neerlegt zonder er verder
aandacht aan te besteden, dat dan de gemiddelde professional hem ofwel niet kent ofwel zelf zijn
beleid bepaalt. Je moet dus meer doen dan alleen een richtlijn in de wereld gooien. Je moet zorgen
dat je contact hebt, dat is eigenlijk de essentie van het verhaal. Je moet zorgen dat Den Bosch, Zwolle, Amsterdam of Rotterdam niet eigen eilandjes zijn, maar dat je die samenvoegt. Het is nog lang
niet volmaakt, maar we zijn verder dan we waren. Om een voorbeeld te noemen: we hebben weleens moeite met buitenlandse verdachten, want als je daar een zaak tegen begint, bestaat de kans
dat het vonnis nooit geëxecuteerd wordt. Er was dus een eenheid die op enig moment zei : ‘Buitenlandse verdachten vervolgen heeft geen zin.’ Nee, zei de ander, onder wie ik: ‘Dat is een executieprobleem en dat moet je als executieprobleem oplossen. Je moet blijven vervolgen.’ Het is heel simpel, dan praten we erover en dan kiezen we voor dat laatste. Dat vind ik een voorbeeld van een goede ontwikkeling.
U gaf aan dat dat in de zittende magistratuur nog niet is doorgedrongen?
De zittende magistratuur heeft in het strafrecht nog grotendeels de klassieke generalistische taakopvatting. Overigens heeft ook de rechtspraak de schaal vergroot doordat zij van 19 naar 10 is gegaan.
In die zin wel, maar ze zijn nog niet zover, maar ze beginnen er binnenkort mee, om inhoudelijk te
specialiseren. Na de inwerkingtreding van de Wet herziening gerechtelijke kaart heeft het College
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van procureurs-generaal namelijk in samenspraak met de ‘zitters’ bepaald dat uiterlijk na 2016 de
zaken van het Functioneel Parket voor de meervoudige kamer zullen worden aangebracht bij vier
rechtbanken, namelijk de rechtbanken Amsterdam, Oost-Brabant, Oost-Nederland en Rotterdam.
Dat betekent dus dat op enig moment alle grotere milieuzaken allemaal in Rotterdam komen en niet
meer in Dordrecht of Den Haag. Dat is een vorm van specialisatie die perfect aansluit bij wat de WED
eist, namelijk economische kamers en dat dat ook echt iets betekent. Ik zou die kant graag op willen
met al onze zaken, omdat wat voor ons geldt, namelijk dat het razend moeilijk kan zijn, ook voor de
rechter geldt. Ik doe een lopende legionellazaak en sinds die zaak weet ik iets van de Waterleidingwet die dan weer is vervangen door de Drinkwaterwet. Laat ik het zo zeggen: dat is voor mij geen
alledaagse kost. En dus voor de rechter ook niet. Maar ik heb wel 18 maanden vrijheidsstraf geëist,
dus de rechter moet daarmee aan de slag. En als je dat voor de eerste lijn geregeld hebt, dan heb je
het hof nog. Kortom, er is nog veel te doen, maar ik meen dat specialisatie een opdracht is. Dat moet,
ook in fairness jegens de verdachte. De rechter moet weten waar hij het over heeft. Het antwoord is,
voor een deel, specialisatie.
De politie is nu één organisatie en in afwijking van de hoofdinrichting, die uitgaat van generalistische
taakstelling, is voor milieuopsporing een uitzondering gemaakt. De afspraak is dat voor de echte recherchezaken nu bij de politie landelijk 406 fte gelabelde capaciteit bestaat, die allemaal moeten
werken aan de milieuopsporing. Dat is ook een stap vooruit. Het is nog een hele klus om het echt in
te richten, maar goed. Maar daar zie je dus ook die centralisatie en specialisatie. Op dat punt lopen
de BOD’en voorop. Er zijn twee BOD’en die milieuzaken doen, dat zijn de NVWA-IOD en de ILT-IOD.
De bedoeling is om alle grotere milieurecherchezaken centraal in te taken in een forum dat heet de
Milieukamer, dat zit ik voor. Daar passeren alle grotere voorgestelde onderzoeken. Het is een beslisforum van het Openbaar Ministerie, de politie, de NVWA-IOD en de ILT-IOD. Er moet op termijn nog
iemand komen uit de Omgevingsdienstwereld. Die deur staat wagenwijd open. Dan kun je echt op
het hele veld afspraken gaan maken. Maar het is ‘work in progress’, dit veld is razend complex. Er zijn
ongelooflijk veel spelers en een beladen historie. Dat heb je niet van dag 1 op dag 2 geregeld. Maar
de visie is glashelder wat mij betreft.
En als laatste: stel dat de banden tussen bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving zouden worden
losgesneden. Dan kunnen wij als strafrecht nog wel wat bereiken, maar niet tot het einde. En dat
geldt voor het bestuur net zo hard: die kunnen zonder ons wat bereiken, maar niet tot het einde. Ik
hoop dat we gezamenlijk dat wel kunnen.

BESTUURLIJKE HANDHAVING
1.

Hoe denkt U in zijn algemeenheid over bestuurlijke handhaving van ordeningswetgeving?

a.

Wat zijn volgens U de sterke punten van bestuurlijke handhaving?

Een sterk punt van bestuurlijke handhaving is de potentie die het heeft. Als je een goed toezichthoudende organisatie hebt, die vanuit een visie werkt, dan kan die echt heel veel. Want ze hebben heel
veel informatie en ze hebben een behoorlijk instrumentarium om op te treden. Dat instrumentarium
449

Interview mr. R. de Rijck

is uiteraard gebonden aan rechtsbescherming bij de bestuursrechter. Ik zeg in potentie want, en dan
haal ik Mans aan, die potentie wordt niet overal waargemaakt. Mans zegt twee dingen. Ten eerste
dat het bestuurlijke handhavingssysteem gefragmenteerd is. Dat lijkt me een volledig juiste constatering. Want alleen gemeenten zijn er al 400 en tel al die anderen daarbij op. En ten tweede dat de
cultuur van handhaving op een groot aantal plekken er een van vrijblijvendheid is. Je kunt wel handhaven, maar je doet het niet, of je durft niet, of welke oorzaak dan ook.
Uit de bestuursrechtelijke jurisprudentie kan ik het volgende voorbeeld geven. Ergens in Brabant
klaagt een meneer over geluidsoverlast van een naastgelegen café. Hij doet een handhavingsverzoek
op basis van de Wet Milieubeheer. Maar er gebeurt niets. Er wordt niet gehandhaafd. De gemeente
had een keurig beleid, helemaal uitgewerkt door het bestuur en goedgekeurd in de gemeenteraad
bestaande uit een twee-stappenbeleid van waarschuwen en sanctioneren. Sanctioneren in de zin van
sluiten, of noem het allemaal maar op. Ondanks dat beleid gebeurt er niets. De Raad van State laat
van deze afwijking tussen uitvoering en beleid niet veel heel. Dat is exact wat Mans bedoelde. Een
cultuur van niet doen. Dat zie je op een aantal plekken. Waarbij ik wel vind en dat geldt voor heel
veel van deze vragen, ik zie ook voorbeelden van goed bestuurlijk handhaven en ik wil niet alles en
iedereen over één kam scheren.
Daar moet ik nóg een ding bij zeggen. Ik heb vanuit mijn positie in Rotterdam contact gehad met de
DCMR (Dienst centraal milieubeheer Rijnmond). Vanuit die ervaring kan ik zeggen dat ze het ook niet
gemakkelijk hebben, in die zin van, daar ga je: zienswijze, bezwaar, last onder dwangsom, bezwaar
tegen de last onder dwangsom, inningsbesluit, bezwaar tegen het inningsbesluit, nieuwe feiten,
nieuwe last onder dwangsom. Dus als men tegen ons zegt: ‘jullie procedures duren heel lang’, dan
klopt dat. Wij hebben een groot dossier. Maar wat het bestuur heeft dat zijn gestapelde procedures,
heel veel besluiten. En het heeft ook zo’n dossier. Kortom: zij hebben heel veel ‘kleintjes’ die één
grote maken en wij hebben vaak één hele grote. In die zin hebben ze in het systeem, met besluit en
bezwaar daartegen en beroep, het soms lastig. Dat snap ik ook.
En soms wordt de houding van het bestuur bepaald door de rechter. De DCMR heeft een keer een
bedrijf dichtgegooid. Ik doel niet op Odfjell, maar een kleiner bedrijf. Ik juichte dat toe. Binnen drie
dagen was het met een spoedvoorziening bij de bestuursrechter weer open. Ja, ik bedoel, daar kan ik
het bestuur niets verwijten. Maar als de rechter beslist ‘nou probeer het nog eens keer, is sluiting wel
een geëigend middel’, dan lijdt de DCMR gezichtsverlies, dus die zijn meteen veel gezag kwijt voor
een hele tijd. Dat heeft enorme consequenties. Stel dat de DCMR dan twee maanden later zeer voorzichtig optreedt. Dat begrijp ik echt wel, dat zou ik ook doen. Ze zijn heel gevoelig voor de beeldvorming. En als ze het weer doen, en ze gaan weer ‘nat’, dan hebben ze weer een grote claim. Zij moeten ook verstandig omspringen met hun middelen. Als de rechter nu niet wil dat de DCMR stillegt,
dan moet de DCMR niet stilleggen. En dan kan ik wel zeggen dat het kordater zou moeten, maar ze
hebben dan groot gelijk. Dat is een heel ingewikkeld spanningsveld.
b.

Wat zijn volgens U de zwakke punten van bestuurlijke handhaving?

Ik ben daar bij de vorige vraag al op ingegaan, maar je kan daarnaast ook de vraag stellen of bij de
uitvoering de schaal wel altijd klopt. Of je zo’n kleine gemeente, met een kleine raad, toezicht kan
laten houden op een BRZO bedrijf, want dan gaat het om enorme belangen. En je ziet dat trouwens
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nu ook in Haaksbergen. Ik weet daarover alleen maar wat er in de krant staat, maar het lijkt er op dat
het toch wel een hele klus is voor een kleine gemeente om alle veiligheidsissues van zoiets goed te
zien. Dat moet je dus organiseren. Hoe, dat weet ik ook niet, maar je moet er iets voor doen. Dat kun
je niet bij 0,2 fte, iemand die één keer per jaar zo’n vergunning doet, dat gaat niet. Je moet verstand
hebben van de regels en het veld.
Aandachtspunten
1.1

Ziet u de directe democratische legitimatie van bestuurlijk optreden door gemeenten, provincies en waterschappen als een sterk punt?

Conceptueel klopt dat natuurlijk. Maar in de praktijk zie je door de hoeveelheid aan bevoegde gezagen fragmentatie. En, ik weet niet zo goed hoe ik dat nu moet zeggen maar, neem nu Chemiepack.
Dat is een gemeentelijk bedrijf. Het beeld dat ik heb, is dat die gemeente het eigenlijk helemaal niet
aankan, omdat het probleem gewoon te groot is. Dan kun je wel democratische legitimatie hebben,
maar als de kritieke massa van de organisatie te klein is, dan betaal je wel een hele hoge prijs voor
die democratische legitimatie. Het punt van legitimatie speelt ook bij de strafrechtelijke immuniteit
van overheden. De redenering is dat het bestuur alleen politiek-bestuurlijke verantwoording verschuldigd is over de mate van handhaving. Dat is het dus wel aan de gemeenteraad of Provinciale
Staten, maar niet strafrechtelijk.
1.2

Hoe denkt U over bestuurlijke handhaving op het punt van
Consequent optreden (rechtsgelijkheid)?

De vraag is hier bedoeld als consequentheid in de zin van wordt dezelfde overtreding altijd op dezelfde wijze gehandhaafd?
Ik ben geneigd om nee te zeggen, maar dat is niet gebaseerd op enig empirisch onderzoek. En als ik
dan zeg ‘nee’, dan doe ik misschien een gemeente in het land wel zeer zwaar tekort. Ik zie wel, met
Mans, dat het op een aantal punten kordater zou kunnen. Maar om dat nu te gaan opsplitsen, dat
durf ik niet zo goed. Je ziet in de praktijk wel verschillen. Als het bijvoorbeeld gaat om de handhaving
van asbest-regelgeving, waarbij sommige gemeenten of omgevingsdiensten dat als een prioriteit
hebben en daardoor meer capaciteit beschikbaar stellen om een dergelijk probleem aan te pakken,
dan zie je wel verschillen in optreden. Waar eenzelfde overtreding bij wijze van spreken in het westen niet gehandhaafd wordt, bestuurlijk of door toezichthouders van bouw- en woningtoezicht, en in
het oosten wel. Volgens mij zie je door prioriteiten die gesteld worden door gemeenten of omgevingsdiensten verschillen in die handhaving.
Ik kan nog een voorbeeld noemen. Een aantal jaren geleden zag ik twee lasten van de DCMR die over
hetzelfde gingen, namelijk over fietsenhandelaren die tegen oudjaar te veel vuurwerk hadden. In
beide gevallen kregen ze een termijn om dat te herstellen. En dat was op de ene plek acht weken en
op de andere plek zes weken. Dus verschillende termijnen. Dat vond ik raar. Vanuit mijn landelijk
perspectief, vanuit het Openbaar Ministerie, vind ik dat opmerkelijk. Maar vanuit het perspectief van
de gemeente en de gemeenteraad werd dat misschien niet gezien. Dat is een evident voorbeeld van
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gelijke monniken, geen gelijke kappen. En daar zie je dus dat door de bevoegdheden lokaal neer te
leggen en daar het accent te leggen, dat het uiteen gaat lopen.
-

Rechtvaardig optreden?

Deze vraag kan ik niet beantwoorden.
-

Doortastend optreden?

Daar hebben we het denk ik ook al over gehad toen we het hadden over de cultuur van vrijblijvendheid. Maar nog daarover : wat we met enige regelmaat zien, is dat er wel een dwangsom wordt opgelegd, maar niet geïncasseerd. Dat vind ik ook onbegrijpelijk.
-

Waar ligt dat aan?

Geen idee, misschien dat het toch een soort compromis zoeken is, aan de ene kant laten zien dat je
optreedt, maar toch ook weer niet helemaal. Maar dat durf ik niet zo goed te zeggen. De facto gebeurt het met regelmaat.
-

Rechtsbescherming?

Ik weet dat die voortreffelijk geregeld is. De bestuursrechter heeft hier een dagtaak aan. Daar heb ik
niet zoveel twijfel over. Ik zeg overigens niet dat dat minder zou moeten, daar wil ik me niet aan wagen. Ik vind daadwerkelijk dat er tegen zulke ingrijpende dingen als zware lasten enzovoort, dat dit
mogelijk moet zijn.
1.3

Houdt het bestuur bij bestuurlijke handhaving adequaat (niet te veel, niet te weinig) rekening met belangen en klachten van betrokken burgers?

Ik kan op deze vraag geen algemeen antwoord geven.
1.4

Vindt U dat het bestuur reparatoire doelstellingen van handhaving adequaat behartigt (met
de last onder dwangsom/bestuursdwang)? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Soms wel, soms niet. Kijk, het punt bij deze vraag is dat het gaat over alle gemeenten in heel Nederland, je hebt het over alle provincies, je hebt het over de rijksinspecties. Dus ja, om hier nu een gemene deler uit te halen, dat is wel lastig. En bij de inspectie ILT alleen al heb je het over vliegtuigveiligheid, vervoer van gevaarlijke stoffen, legionella, drinkwaterkwaliteit etc. Ik durf daar niet echt een
gemene deler uit te halen.
1.5

Ziet u de punitieve handhaving via bestuurlijke boetes als een sterk punt van bestuurlijke
handhaving? Zo ja, waarom, zo nee, waarom niet?

Ja en nee. Wat sterk is aan de bestuurlijke boete is dat die wordt opgelegd door een orgaan dat weet
waar het over praat. Bijvoorbeeld de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat is geen milieu, maar
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het heeft wel de bestuurlijke boete. Die kennen dat veld heel goed en weten als ze met een onder
toezicht staande praten exact waar ze het over hebben. Dat is een sterk punt. Er worden daar soms
fikse boetes opgelegd. In die zin lijkt dat een afschrikwekkend instrument. Als je op een ander niveau
kijkt, naar de Europese Commissie en de punitieve boete, dat loopt in de tientallen miljoenen.
Maar wat je ook vaak ziet is dat je twee jaar later, nadat de bestuursrechter zich erover heeft uitgesproken, dan is die boete op nihil gesteld of op tienduizend euro. Dus dan zie je, en dat lijkt met enige regelmaat te gebeuren, dat het heel stoer begint en dat vind ik goed, alleen bij de bestuursrechter
loopt een sanctieproces net zulke ‘risico’s’ als wij met onze strafzaken. Dus het eindresultaat kon
weleens heel dichtbij elkaar liggen. Dat betekent dat ik het dus op een aantal punten sterk vind, maar
ook wel de zwaktes zie.
1.6

Hoe denkt U over de toepassing van de bestuurlijke boete door het bestuur (adequaat, te
weinig, te vaak)?

We zien de bestuurlijke boete op het terrein van de landbouw, bij pesticiden. Daar gebeurt het volgens mij redelijk goed. In de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is een jaar of vijf geleden
de bestuurlijke boete als kerninstrument ingevoerd en het strafrecht in ernstige gevallen. Zo staat
het ook zo’n beetje in die wet. En dat betekent dat heel veel kleinere zaken, die voorheen in het
strafrecht kwamen, nu bestuurlijk beboetbaar zijn. Dan moet je denken aan een boer die een verboden middel gebruikt. Of die aan de slootrand spuit. Dat mag niet. Die kreeg vroeger een procesverbaal en dan kreeg je daar 800 euro boete voor of een transactie. Dat is nu een bestuurlijke boete.
Maar grootschalige illegale import van pesticiden dat is voor het strafrecht Dat is nog niet eens zo’n
slechte ontwikkeling, waarbij één ding van groot belang is en dat is een groot verschil tussen dat veld
en als je het in de Omgevingswet zou doen: als wij daarover afspraken willen maken, dan hebben wij
te maken met één organisatie namelijk de NVWA inspectie. Dat is één organisatie. Zou je die afstemming willen met de 400 gemeenten, dan kom je in een totaal andere dynamiek terecht. En dat is
dus inderdaad een praktisch punt, maar wel van zeer groot belang.
1.7

Hoe denkt U over de proportionaliteit van bestuurlijke boetes (eventueel per rechtsgebied)?

Het hangt er vanaf waaraan je die proportie meet. Als je die meet aan de hand van de ernst van het
feit, dan klopt het wel. Maar bij het strafrecht is ook essentieel dat je meet aan de draagkracht van
de betrokkene. En als je alleen naar het feit kijkt, dan is het aan het feit misschien proportioneel,
maar niet altijd aan de positie van de overtreder. Dat zie je bijvoorbeeld bij een recente bestuurlijke
boete aan een stichting voor jeugdzorg en hulpverlening van €100.000,- in verband met het illegaal
verwijderen van asbest. Daar wordt in de proportionaliteit geen rekening gehouden met financiële
middelen. Dan hebben ze alleen te maken met de pure overtredingen. En voor een overtreding staat
een bepaald bedrag en als die twee keer heeft plaatsgevonden of door meerdere medewerkers, dan
telt dat allemaal bij elkaar op. Ik weet niet hoe zo’n stichting eruit ziet, maar als je de boete zo hoog
maakt dat die stichting over de kop gaat, ja, dan is dat nogal wat. Dat moet kunnen als het moet,
maar dan moet je wel zeker weten dat je het goed doet.
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STRAFRECHTELIJKE HANDHAVING
2.

Hoe denkt U in zijn algemeenheid over strafrechtelijke handhaving van ordeningswetgeving?

In potentie kunnen wij heel veel. Dat ligt in de aard van de sancties die we hebben, de onderzoeksmethoden die we hebben en het feit dat wij onafhankelijk zijn van een vergunningverlenende overheid. Ook voor ons geldt dat wij dat lang niet altijd waar maken. Ik vind dat wij veel meer moeten
gaan zoeken naar andere sancties dan de geldboete. Onze zaken duren ook vaak te lang, dus wij
moeten naar compacter onderzoek. En dan heb ik het over algemeen, van wat de opsporing doet, via
wat wij doen tot en met wat de rechter doet. Oftewel het hele strafrechtelijke systeem.
Dus het is een sterk punt van het strafrecht dat ze daadwerkelijk straffen kunnen opleggen die een
afschrikwekkend effect hebben?
Ja. En nogmaals, dat doen wij lang niet altijd, dat kunnen wij verbeteren. In die zin hebben wij dezelfde opdracht in het strafrecht als het bestuur heeft : maak je potentie waar. Soms doen wij het
voortreffelijk en doen we het zo voortreffelijk dat het acht jaar duurt. Dat heeft geen zin meer. Dus
de doorlooptijd van ons, dat is echt een essentieel ding, ook voor de overtuigingskracht van een
sanctie.
En, u hebt het over het zoeken naar andere sancties, dat is niet zozeer nieuwe sancties maar het
zijn sancties die in het bestaande sanctiearsenaal al wel zitten?
Om een voorbeeld te noemen: een collega is doende om te bekijken of in een lopende zaak over een
boer die zijn vee stelselmatig verwaarloost, bewindvoering op grond van de WED iets zou zijn. Een
inrichting kun je voorts echt stilleggen, maar je hebt ook verdachten met handelsactiviteiten. Daarbij
kun je denken aan ontzetting van rechten. Daar zijn we overigens in zoverre in goed gezelschap, dat
het strafrecht in het buitenland dezelfde uitkomsten heeft als wij, namelijk veel geldboeten. Dus
kennelijk is dat een soort voor de hand liggende uitkomst en het is natuurlijk ook gemakkelijk. Je
hebt een zitting of een transactie, 100.000 euro! Dan komt de hele strafzaak samen in een acceptgiro. Want zo’n alternatieve sanctie kost heel veel meer werk. Want daar geldt, stel dat je een reparatoire sanctie wil. Die kunnen wij eisen en de rechter kan hem opleggen, maar voor de executie heb je
het bestuur nodig. Want wij kunnen niet beoordelen of dat goed gaat. Daar zit weer die samenhang.
Maar wij moeten wel die kant op. Het puur met een boete afrekenen heeft vaak geen zin.
a.

Wat zijn volgens U de sterke punten van strafrechtelijke handhaving?

Zie het antwoord op vraag 2.
b.

Wat zijn volgens U de zwakke punten van strafrechtelijke handhaving?

Zie het antwoord op vraag 2.
Aandachtspunten
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2.1

Ziet U de relatief onafhankelijke positie van het Openbaar Ministerie als een sterk punt van
strafrechtelijke handhaving?

Ja, uitdrukkelijk. Nogmaals, ook in potentie want we moeten het wel waarmaken, maar het is zeker
een sterk punt.
2.2

Ziet U het als een zwak punt van het strafrecht dat de hoogte van opgelegde boetes niet
rechtstreeks te beïnvloeden is door andere bestuursorganen dan het Openbaar Ministerie?

Het is maar de vraag of het klopt wat hier staat. Kijk, het ligt best gevoelig, ook cultureel. Maar waarom zou je niet in de Strategische Milieukamer een soort gezamenlijke gedachte ontwikkelen van wat
is nu een verstandige straf of een verstandige boete of het te realiseren effect. In ordeningszaken
bestaat nog geen lange bestraffingstraditie of –cultuur die je in het commune strafrecht al een eeuw
of twee hebt kunnen opbouwen. Dus heb ik weleens bij een lastige zaak gebeld met de toezichthouder of met de boa, over de vraag wat hier nu een goede straf is en waar de verdachte van onder de
indruk is. Dan gaf die mij advies. Dat zit trouwens ook in de WED, in de toelichting, dat het specialisme ook inhoudt te weten wat je straf betekent. En dat weten wij niet altijd. Wij als OM zijn bereid
om met behoud van verantwoordelijkheid, gezamenlijk na te denken over wat verstandig is. Dat
moet ook wel, omdat stel we hebben een grote raffinaderij die een zwaar milieufeit pleegt. Hoe
moet ik nu weten hoe hoog de boete moet zijn wil dat daar indruk maken? Kijk, voor een gewoon
mens is een miljoen een boel geld. Maar voor sommige bedrijven misschien wel niet.
Een aardig voorbeeld is Trafigura, de Probo Koala zaak van een paar jaar terug, een zeer complexe
zaak. Trafigura heeft zich buitengewoon actief verdedigd, die hebben echt nagenoeg elke procedure
uit het Wetboek van Strafvordering gevolgd. Maar tegen één ding hebben ze nooit verweer gevoerd:
tegen de strafmaat. Dat was een miljoen. Dat zegt wel iets. En dat betekent dus dat er bedrijven zijn
waarvoor een miljoen niet veel is. Maar is dan tien miljoen wel veel? En daar heb je de informatie
van een toezichthouder voor nodig. En dan mag hij van mij meedenken, maar ik ben natuurlijk eindverantwoordelijk.
2.3

Hoe denkt U over strafrechtelijke handhaving op het punt van
- Consequent optreden (rechtsgelijkheid)?

Met betrekking tot het punt van consequent optreden, vind ik dat dat beter kan. Wij streven ernaar
dat de aanpak van een zaak in vestiging één mutatis mutandis gelijk is aan die in vestiging twee. Op
een aantal punten gaat dat redelijk en op een aantal punten kunnen wij nog wel wat verbeteren.
Maar u bent dus actief bezig om te zorgen dat die rechtsgelijkheid zoveel mogelijk wordt bereikt?
Ja, al zal dat nooit volmaakt worden. Bij kleine feiten kun je het bereiken. Bijvoorbeeld het tunnelverbod, dus door een tunnel rijden met een tankwagen met chemische stoffen, dat mag om voor de
hand liggende redenen echt niet. In de grotere zaken moeten de verschillen in zaken die op elkaar
lijken, niet zo groot worden dat je die niet meer begrijpt. Dat moeten we in elk geval voorkomen.
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-

Rechtvaardig optreden?

Ik vind ons wel rechtvaardig, we doen het in ieder geval naar eer en geweten. Waar wel onrechtvaardigheid in zit, maar dat is in het hele strafrecht, zijn zaken zoals de pakkans. De pakkans is verre
van gelijk. Maar als een verdachte eenmaal in het systeem zit, dus naar aanleiding van die pakkans,
dan proberen wij dat netjes te doen. Daar steek ik mijn hand voor in het vuur.
-

Doortastend optreden?

Binnen het milieudomein zouden wij doortastender kunnen zijn als het gaat om zaken als aanhouding en voorlopige hechtenis. Dat doen we misschien te weinig.
-

Waar ligt dat aan?

Voor een deel aan traditie en historie. Het Openbaar Ministerie kent inmiddels de specialisten binnen
het Functioneel Parket. Maar de rechtbanken hebben die specialisten nog niet, dus rechtbanken
hebben weleens moeite om milieucriminaliteit te beschouwen als criminaliteit. Dat betekent dat de
kans dat bijvoorbeeld een rechter-commissaris of een raadkamer daadwerkelijk iemand in bewaring
respectievelijk in gevangenhouding zet, niet zo groot is. Dan heb je binnen het FP een school die zegt:
‘toch blijven proberen’ en een school die zegt: ‘ik heb het zo vaak geprobeerd, ik geloof het wel
even’. Dat is heel menselijk. Dat speelt allemaal een rol.
Dus dat onderschrijft eigenlijk uw punt dat u eerder aangaf dat ook specialisatie binnen de zittende magistratuur aanbevelingswaardig is, omdat ze misschien dan ook meer het belang inzien van
milieucriminaliteit?
Ja, dat klopt. Ik heb een keer zeer bewust een vordering bewaring gedaan bij de rechter-commissaris.
Ik belde met de rechter-commissaris en die zei letterlijk: ‘ik wijs dit niet toe, want is dit feit nu zo
erg?’ Dat ging om een jachtzaak met corruptieve elementen.
-

Rechtsbescherming?

Die vind ik zelf goed. Ik beschouw mijzelf echt getoetst door de rechter. En ik weet dat er discussies
zijn over de transactie, maar daarvoor geldt dat als je de transactie niet wilt betalen dan kom je bij de
rechter. En als je een strafbeschikking niet wil betalen, dan kun je in verzet. Maar je kunt altijd bij de
rechter terecht en de rechter is werkelijk onafhankelijk, ook in de cultuur. Dus dat is op orde. Ook
daar worden fouten gemaakt, maar dat heb je in elk systeem.
2.4

Vindt U dat het strafrecht een reparatoire taak heeft op het terrein van de ordeningswetgeving, en (zo ja) deze adequaat behartigt? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Ja, het strafrecht heeft een reparatoire taak op het terrein van ordeningswetgeving, maar deze wordt
niet adequaat behartigd.
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In gesprekken die gevoerd zijn met mensen die meer bestuursrechtelijk georiënteerd zijn is naar
voren gekomen dat die zich over het algemeen op het standpunt stellen dat dit niet de taak van
het strafrecht is. Wat vindt u daarvan?
Je kunt het systeem inderdaad zo organiseren dat alle straf van ons komt en het reparatoire van het
bestuursrecht. Maar ik vind het om twee redenen vanzelfsprekend dat het strafrecht ook een reparatoire taak heeft. Omdat het allereerst in de wet staat en ten tweede is het soms heel zinvol. Het kan
buitengewoon zinvol zijn om niet te volstaan met een afrekening, maar ook te zorgen dat een foute
situatie wordt hersteld. De ontneming hoort daar ook bij en als je die reparatoir noemt dan is dat bij
uitstek iets van ons. In Vlaanderen kan ook het bestuursorgaan ontnemen, en dat kan bij ons niet.
2.5

Houden politie en Openbaar Ministerie bij strafrechtelijk optreden adequaat (niet te veel,
niet te weinig) rekening met belangen en klachten van betrokken burgers?

Dat is heel simpel, dat proberen we. Als ik het even vertaal naar de burger en slachtoffers in de ruime
zin van het woord, dat is een van de speerpunten van het Openbaar Ministerie. Uiteraard in afweging
met belangen van de verdachte en proportionaliteit, enzovoort. Om een voorbeeld te noemen, we
hadden een aangifte van een actiegroep tegen Nedstaal in Alblasserdam. Dat zou de vergunning op
allerlei wijzen overtreden. Daar hebben we uitgebreid onderzoek naar laten doen. Dat kwam er vervolgens niet uit en dat heb ik aan die mensen geschreven. Dat vind ik adequaat rekening houden met
hun belangen.
2.6

Hoe denkt U over de proportionaliteit van in het strafrecht opgelegde straffen en maatregelen?

Die lijkt niet goed genoeg en ook de reputatie moet beter. Om een karikaturaal voorbeeld te geven.
Ik was gisteren op een bijeenkomst van Interpol en daar werd gesproken over handel in ivoor van
olifanten en neushoorns. Dan zie je dat het beeld leeft dat als iemand gepakt wordt, of althans in
bepaalde landen met een kilo neushoorn-hoorn wordt gepakt, dan krijgt hij een boete van 500 euro.
Als dat waar zou zijn, is dat werkelijk absurd. Ik zeg niet dat wij dat doen, maar het is een extreem
voorbeeld van een beeld dat kennelijk leeft. Ik heb ook zaken gehad tegen grote raffinaderijen en
dan kwam ik uit op een boete van bijvoorbeeld een ton. Dat lijkt voor ernstige feiten echter veel te
weinig om een reële bestraffing te zijn.
Is dat dan wat u vorderde, of is dat wat uiteindelijk is opgelegd?
Dat is wat ik vorderde. Maar de rechtbank gaat daar in de praktijk nooit overheen. Ik meen, en dat
kun je ook zien en horen in de zittingzaal, de rechter oriënteert zich heel sterk op wat wij eisen. Hij is
onafhankelijk, maar de eerste oriëntatie is wel op de eis.
Maar dan verbaast het mij toch dat, gezien het belang dat u hecht aan milieuhandhaving, waarom
komt u dan met boetes waarvan u ze zelf laag vindt?
Dat heeft een historische achtergrond. Het milieustrafrecht is vrij recent. In het klassieke strafrecht is
er bijna altijd een natuurlijke persoon verdachte. Als er geen gevangenisstraffen en werkstraffen
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komen, is de boete normaal en voor een particulier is een boete van 10.000 euro heel veel. Die traditie, die orde van grootte, is eigenlijk meegenomen in het milieustrafrecht en dat heb je niet van het
ene op het andere moment veranderd. We zijn wel al hoger aan het eisen. Om een voorbeeld te
noemen: we hebben bij Dow geloof ik vijf miljoen geëist. Bij Odfjell hebben we drie miljoen geëist.
Nou, dat zijn stappen vooruit. Maar het bestaat niet dat je in een traditie als de onze, bij de rechter
die gewend is aan ‘100.000 is veel’, dat je vandaag 100.000 eist en volgende week meteen 10 miljoen. Dat gaat niet.

VERHOUDING BESTUURSRECHT EN STRAFRECHT
3.

Hoe kan de verhouding tussen bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving van ordeningswetgeving volgens U het best worden vormgegeven?

Het doel is dat het elkaar versterkt. Dus je moet een vorm vinden waarin dat gebeurt. Dat betekent
dat je overleg moet hebben en dan loop je meteen tegen het praktische punt aan: wij zijn één en zij
zijn met 500. Dat praat wat lastig. Daarom zijn wij zo blij met de komst van de omgevingsdiensten.
Daarbij heb je ook een kader nodig als je dat gesprek voert. Dat hebben we nu, te weten met de landelijke handhavingsstrategie. Die strategie gaat uit van de keuze van het handhavingsinstrument op
wetstoepassingsniveau. De gevolgen van de delicten en het gedrag van de dader verschillen zo vaak
dat je eigenlijk niet op algemeen niveau in de wet direct kunt zeggen: ‘zo’n overtreding is voor het
bestuursrecht of voor het strafrecht’.
Dus die samenwerking, die vindt plaats naar aanleiding van de beoordeling van concrete gevallen?
Je kunt niet of nauwelijks, denk ik en als het wel kan dan hebben we een geniale wetgever, een delictsomschrijving maken waarin je de ernstige gevallen op wetsniveau onderscheidt van de minder
ernstige gevallen. Termen als ‘met ernstige gevolgen’ zijn nogal arbitrair. Dat is voor ons zeer moeilijk
werkbaar. Mijn lievelingsvoorbeeld is een delict uit de Waterwet. Daarin staat dat je geen afvalstoffen mag lozen in het oppervlaktewater. Daar valt onder het dumpen van XTC-vaten in de Dommel,
maar daar valt ook onder de eendjes voeren. Onder één strafbepaling valt dus zeer uiteenlopend
gedrag.
Dus dat zijn de objectieve feiten, maar je ziet ook in de structuur van de WED dat vaak geprobeerd
wordt het onderscheid tussen misdrijven en overtredingen te maken in het opzet. Hoe denkt u
daar over?
Maar iets is al zo snel opzet. Eendjes voeren is ook opzet.
Dus dat geeft aan dat dat onderscheid ook al gerelativeerd kan worden?
Het is een belangrijk onderscheid. Alleen ons idee is dat je dat niet op wetsniveau, in abstractie kunt
maken. Dat onderscheid moet je in de uitvoering maken. Dat maakt dus meteen het overleg ook zo
belangrijk.
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Aandachtspunten
3.1

Zou het onderscheid tussen reparatoire en punitieve sancties daarbij een rol dienen te spelen?

Het zal wel een rol spelen. Kijk, het zou raar zijn als het strafrecht overheersend reparatoir werd. Het
is echter ook niet goed als het strafrecht nooit reparatoir is. Ik vind het erbij horen, maar het is niet je
hoofdgerecht. Je hoofdgerecht is de straf. Ik vind de gedachte van de landelijke handhavingsstrategie, die luidt dat: ‘naar mate het feit ernstiger is, laten we zeggen op de schaal van nauwelijks gevolg
tot en met een aantal doden en naarmate de overtreder fouter is, op de schaal van de goedwillende
die een fout maakt tot en met de frauderende, toezichthouders bedreigende crimineel, de inzet van
het strafrecht meer geëigend is’. Dat ligt zo voor de hand, dat als ik hier een lezing over geef ik steeds
zeg : ‘dames en heren dit is de grootste open deur die ik u kan presenteren, maar hij klopt volledig’.
Wat je daarna nog moet bepalen is ‘wat doet het strafrecht dan?’. En inderdaad, daarvoor geldt:
deels reparatoir, deels de gevangenis in en een groot deel ontnemen, enzovoort.
In het gesprek gaf u ook al aan dat u niet vindt dat die reparatoire sancties uitsluitend in het bestuursrecht moeten worden geplaatst, dus het onderscheid kan daar dus ook niet uitsluitend op
gebaseerd zijn?
Nee, niet overheersend. Het zou vreemd zijn als het strafrecht niet overheersend punitief was, maar
ik vind het reparatoire element heel belangrijk. Eigenlijk doe je dan hetzelfde als in het commune
strafrecht, namelijk dat je daar een belangrijke rol geeft aan het slachtoffer. Het gaat dan om de
vraag of iemand de schade heeft vergoed of niet. Als dat geregeld is met het slachtoffer, dan zijn we
al een heel eind verder. Het reparatoire ziet er anders uit, maar eigenlijk is het systeem hetzelfde.
3.2

Zou de ingrijpendheid van sancties en het al dan niet vrijheidsbenemende karakter daarvan
een rol dienen te spelen?

Ja, wij zijn de enige die, via de rechter dan, aan vrijheidsbeneming kunnen komen.
En, daar zijn de meeste mensen het denk ik wel over eens, dat vrijheidsbenemende sancties voor
het strafrecht gereserveerd dienen te blijven, maar als het dan gaat over hele hoge boetes, is dat
ook iets, dat kan ingrijpend zijn, maar hoort ook dat daarom in het strafrecht, of zegt u, het zou
ook heel goed toch via bestuursrechtelijke sanctionering plaats kunnen vinden?
Dat zou ook via het bestuursrecht plaats kunnen vinden, je ziet dat bij de fiscus ook wel. De fiscus kan
en misschien is het goed om daar eens naar te kijken, dat is een heel uitgewerkt systeem, met de
AAFD-richtlijn. De keuze tussen bestuurs- en strafrecht is daar om twee redenen gemakkelijker : het
gaat over geld en dus kan je uitrekenen waar de grens voor inzet van het strafrecht precies ligt. En er
is één dienst en geen 500. Dat zijn twee belangrijke noties. Waar je echt goed voor moet waken, dat
hangt samen met ‘dit is één dienst en dat zijn er 500’, dat is dat het bestuur sneller boetes gaat opleggen en minder gebruik gaat maken van zijn reparatoire mogelijkheden. Het is eigenlijk hetzelfde
als dat ik het net andersom zei: als het strafrecht overheersend reparatoir wordt is dat raar, als het
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bestuur overheersend punitief wordt vind ik dat ook raar. Maar waarom zou het bestuur niet ook
kunnen straffen en wij ook niet kunnen repareren?
Waar ik nog over nadenk is dat als je verdachte een rechtspersoon is en je wilt die wel strafrechtelijk
aanpakken maar je hebt de boete niet meer als instrument, omdat er gekozen is voor het bestuur en
het strafrecht voor het vrijheidsbenemende karakter is. Hoe ga je dat dan oplossen?
Dus als je een systeem zou ontwikkelen waar de boete uitsluitend bestuursrechtelijk kan worden
ingezet en dat het strafrecht alleen is voor vrijheidsbenemende sancties, dan is dat een probleem?
Ja, want dan kunnen wij niets met dat bedrijf in het strafrechtelijke onderzoek.
Dus dan is de vraag misschien te veel gesteld vanuit de gedachte, vanuit het commune strafrecht
dat gefocust is op natuurlijke personen en is het onderscheid misschien helemaal niet zo zinvol bij
rechtspersonen?
Dat is ook een reden waarom wij natuurlijk best wel snel uitkomen op die boete. Wij kunnen geen
taakstraf of een gevangenisstraf voor een bedrijf opleggen, dus kom je al snel uit bij de boete. Maar
we moeten daarnaast ook denken aan die andere sancties die we hebben in de WED.
En bij die rechtspersonen, uiteraard kan je bij die rechtspersonen alleen een boete opleggen, maar
hoe zit dat dan met feitelijk leidinggeven en dat soort constructies? Wordt daar nog gebruik van
gemaakt in het milieustrafrecht?
Dat is iets wat we meer proberen te doen. Uiteraard voor zover daar ook een persoonlijke verwijtbaarheid rust. Dat is ook een manier om uit die boetes te komen.
Maar dan hoef je niet per se een boete op te leggen, want dan kun je wel voor het vrijheidsbenemende karakter kiezen?
Dat klopt wel, maar het zou wel raar zijn. Stel, je hebt een bedrijf en twee directeuren en ze zijn alle
drie fout. Dat wij dan alleen de directeuren kunnen bestraffen en bij het bedrijf niets doen, omdat
dat immers bestuurlijk is. Dat is dan een lastig punt.
3.3

Meent u dat bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving sterker op elkaar dienen te worden
afgestemd en sterker verweven dienen te zijn?

Ja, maar uitdrukkelijk met behoud van verantwoordelijkheid en rol. Het woord ‘verweven’ zou daar
misschien wat ruis kunnen veroorzaken. Maar nogmaals: het uitgangspunt is dat wij doen waar wij
sterk in zijn en dat het bestuur doet waar het bestuur sterk in is en we wisselen zoveel mogelijk uit.
Dat is toch iets anders dan verwevenheid.
3.3.1 Hoe denkt U bijvoorbeeld over strafrechtelijk optreden in een situatie waarin het bestuur
naar legalisering van een onrechtmatige situatie streeft?
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Dit is één van de moeilijker situaties die wij kennen. En dat komt inderdaad voor.
Heeft u misschien ook een concreet voorbeeld?
Ik heb een ouder voorbeeld van een bedrijf dat in hoger beroep strafrechtelijk veroordeeld was voor
de overtreding van een vergunning en vervolgens vond er recidive plaats op exact hetzelfde feitencomplex en bovendien, omdat er immers een strafrechtelijke veroordeling was, liepen ze ook nog in
een proeftijd. In die fase heeft het bestuur de vergunning zo aangepast dat ze niet meer in overtreding waren. En dat was voor ons nog precairder omdat ze een voorwaarde van het Hof overtraden.
Dat vonden wij buitengewoon lastig. In de tweede zaak hebben we om een veroordeling gevraagd,
echter hoe dat afgelopen is dat weet ik niet meer. Je voorkomt dergelijke situaties alleen maar als je
een goed contact hebt met de vergunningverlenende overheid.
3.3.2 Vormt de mogelijkheid van het verlenen van terugwerkende kracht aan een vergunning,
gekoppeld aan de mogelijkheid van herziening van een strafrechtelijke veroordeling, daar
een toereikende oplossing?
Dit is te ingewikkeld. Het zou me verbazen als de Hoge Raad dat een novum vindt, daar geloof ik helemaal niets van. Ik neem daarbij aan dat herziening hier in de technische zin bedoeld wordt. In het
milieustrafrecht zie ik dit niet zo snel gebeuren. Ik denk ook niet dat je dat moet willen. Het moet
worden opgelost tussen bestuurlijke overheden en ons. En niet bij de Hoge Raad een paar jaar na
een veroordeling.
3.3.3 Hoe denkt U bijvoorbeeld over constructies die aan (meervoudige) recidive consequenties
verbinden voor de geldigheid van vergunningen (rijbewijs, verblijfsvergunning, horecavergunning)?
Wij kunnen al veel, daar hoeft geen nieuwe wettelijke constructie voor te komen. In artikel 7 onder f
van de WED staat bijvoorbeeld dat de rechter een verbod kan opleggen dat je een vergunning gebruikt. Dus dat is weliswaar geen stillegging van je bedrijf, maar je mag de vergunning niet gebruiken.
Dus stel ik heb een kroeg, dan kan de rechter zeggen: ‘die kroeg moet dicht’. Maar nu heb ik géén
inrichting, maar ik werk bijvoorbeeld met handelsvergunningen. Of ik importeer vogels, dan heb je
geen inrichting of een bedrijf dat je stil kunt leggen. Gemakkelijker is dat je zegt ‘u mag gedurende
een half jaar geen gebruik maken van welke invoervergunning van vogels dan ook’. Dat geef je dan
door aan de vergunningverlenende autoriteit en aan de douane, en de eerste keer dat je die vogels
invoert dan hangt hij zeer zwaar voor overtreding van een rechterlijk verbod. Dus het bestaat al.
Het wordt af en toe dus ook al toegepast?
Het verbod op gebruik van een vergunning is naar mijn weten nog niet toegepast. Maar daar moeten
we vooral mee gaan beginnen.
Want de assumptie van de vraag is inderdaad denk ik min of meer het verband tussen strafrecht en
bestuursrecht, dat je aan meerdere strafrechtelijke overtredingen dan bestuursrechtelijk consequenties verbindt, maar hier kan het strafrecht zélf dus een rol spelen?
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Ik zal het zelfs sterker vertellen. Je hebt er niet eens recidive voor nodig, want het kan ook de eerste
keer al worden opgelegd. Ik zeg niet dat de rechter dat meteen zou doen, maar het kan wel.
Maar als ik u goed begrijpt vindt u het ook een interessant en sterk instrument?
Ja, dat klopt. En ik probeer de collega’s ook zo ver te krijgen om hiermee te gaan experimenteren.
Dat zal niet meevallen, want daar is niemand aan gewend. Ik ben zelf geen slechte jurist, maar ik wist
ook niet dat dit bestond. De gemiddelde rechter weet ook niet dat het bestaat. Die krijgt opeens zo’n
vordering en die denkt dan ook: ‘die officier is gek geworden’. Die gaat dan in de WED kijken en dan,
verrek, het lijkt er te staan. Dan denkt de rechter misschien, ik brand mijn vingers daar niet aan: ik
wijs het af. Dan de volgende keer weer proberen. Zo gaat rechtsontwikkeling in de praktijk. De wettelijke mogelijkheid is er, maar nu de vordering dus nog.
3.4

Hoe kan de verhouding tussen bestuursorganen en strafrechtelijke organen het best worden
vormgegeven?

3.4.1 Gaat Uw voorkeur bijvoorbeeld uit naar een taakverdeling als in de, belastingwetgeving,
waar de belastingdienst het voortouw heeft en het OM feitelijk alleen bij vrijheidsbenemende straffen/maatregelen in beeld komt?
3.4.2 Of gaat uw voorkeur bijvoorbeeld uit naar een taakverdeling als in het verkeersstrafrecht,
waar de politie het voortouw heeft en zowel in het strafrecht als door het CBR ingrijpende
sancties kunnen worden opgelegd?
3.4.3 Of gaat Uw voorkeur uit naar nog een andere taakverdeling?
De eerste vraag is onzin, dat klopt niet. Dat heeft werkelijk niets met elkaar te maken. De AAFD richtlijn stelt werkelijk iets anders. Die is gekoppeld aan aspecten als hoogte van de benadeling, voorbeeldfunctie van de betrokkene enzovoort. De sanctie wordt daar niet in genoemd. Dus die vraag
klopt gewoon niet.
Als ik de vraag mag herformuleren, gaat uw voorkeur dus wel uit naar een taakverdeling zoals die
werkelijk plaatsvindt tussen de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie?
Ja. Maar nogmaals, normen verschillen en daardoor is het echt heel moeizaam manoeuvreren. Het
allereerste aspect waar je bij fiscale fraude naar kijkt is de benadeling, het niet betaalde belastingbedrag. Stel dat ik inkomsten verzwijg en daardoor betaal ik 10.000 euro belasting minder over een jaar
dan ik zou moeten. Een ander fraudeert ook en die betaalt een ton minder. Dan is dat ernstiger dan
die 10.000. Dat is de eerste gedachte. Maar bij milieuschade kan dat niet. Hoe moet ik nu wegen of
een overtreding met beschermde dieren erger is of minder erg dan een asbestovertreding. Geen
idee. Dat is dus één. Het tweede is dat er één belastingdienst is. Die valt onder één staatssecretaris.
Bij milieu is het geloof ik 500 partners , ga er maar aan staan. Maar het uitgangspunt van die AAFD
regeling vinden wij fantastisch en is ook verweven in de landelijke handhavingsstrategie.
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BESTUURLIJKE BOETE
Hoe denkt U over de bestuurlijke boete als instrument ter handhaving van ordeningswetgeving?
Ik vind het niet een adequate vervanging van de strafrechtelijke handhaving in z’n geheel. Het strafrecht heeft andere mogelijkheden en andere doelen.
4a.

Kan de bestuurlijke boete strafrechtelijke handhaving adequaat vervangen? Zo nee, waarom
niet? Zo ja, in welke situaties?

Een goed voorbeeld is de introductie van de bestuurlijke boete in de Wet gewasbeschermingsmiddelen waar ik het eerder over had.
Heeft u al enige indicatie hoe dat heeft uitgepakt?
Wij hebben daar enkele honderden strafzaken minder mee, per jaar.
Dat zou kunnen betekenen dat het bestuur het nu heel adequaat aanpakt?
Ik weet dat de NVWA in algemene zin, maar dat geldt niet alleen voor gewasbeschermingsmiddelen,
zo’n vijf- tot zesduizend boetes per jaar oplegt. En wat wij wel doen en daar hebben we een aantal
voorbeelden van lopen, dat zijn grote pesticide-zaken. Dus illegale import uit China met containers
tegelijk. Deze verdeling is goed werkbaar. Op zichzelf hoef ik niet al die kleine zaakjes, maar er zit een
aantal mitsen en maren aan.
Eén is de vraag: hoe onderscheid je nu tussen groot en klein. Aspect twee, wij kunnen niet adequaat
functioneren als wij alleen maar hele grote zaken doen. Want geen topsport zonder breedtesport. Ik
heb zoals gezegd onlangs een legionella-zaak op de zitting gedaan. Je moet verstand hebben van een
branche, de regelgeving, de subjecten om überhaupt er een gevoel bij te krijgen. Als jij voor het eerst
in je leven, je weet nergens van, een reusachtige asbest-zaak krijgt, dan heb je geen idee. Met andere
woorden: wij moeten toch een segment aan kleine zaken hebben om überhaupt levensvatbaar te
kunnen werken. En drie, als wij willen overleggen hoe het bestuur en wij elk met pesticidenkwesties
omgaan, dan hebben we één aanspreekpunt, te weten de NVWA. Dat kan niet als die bestuurlijke
boete verspreid wordt over vele tientallen of misschien honderden bestuurlijke organen. Dan zijn we
het contact kwijt. Dus ja, ik vind de bestuurlijke boete geen gek instrument voor het kleine segment,
waar je echt met een boete wilt werken, al kun je ook de bestuurlijke strafbeschikking in het milieu
toepassen. Maar de mitsen en maren zijn wel heel groot.
Aandachtspunten bij vraag 4a
4.1

Ziet U de bestuurlijke boete als een blijver, of is zij naar Uw inschatting een tijdelijke constructie die kan vervallen als het strafrecht op een aantal punten is aangepast?
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Ik zou het als een blijver zien, onder de voorwaarden van zojuist. Dat je echt kiest: dit is het segment
waar het voor geldt en je moet die mitsen en maren oplossen. Doe je dat niet, dan vind ik het problematisch.
4.1.1 Zo ja, op welke punten dient het strafrecht dan te worden aangepast?
Gelet op het antwoord op vraag 4.1 heeft de respondent deze vraag niet beantwoord.
4.1.2 Zo nee, welke aantrekkelijke punten van de bestuurlijke boete kan het strafrecht niet incorporeren?
Een van de voordelen van de bestuurlijke boete is dat je snel op kunt treden. Dat moeten wij ook
kunnen. Sterker nog, dat moeten wij meer gaan doen. Wij moeten onze snelheid vergroten. Dat zou
ik ook graag doen. Dan loop je weliswaar tegen dingen aan, maar dat is een taak die wij hebben. De
inhoudelijke kennis hebben we dan overigens net zo hard nodig als nu.
Dus, proef ik hier een beetje in dat het wellicht wel zo is dat misschien de bestuurlijke boete wel
zou kunnen wegebben als het strafrecht wel wordt aangepast op een bepaalde wijze zoals u nu
noemde, met de bestuurlijke strafbeschikking?
Je moet bezien dat het unieke aan het strafrecht de vrijheidsbeneming en zeer ingrijpende sancties is
en daarnaast dat we zeer diepgaand onderzoek kunnen doen. Wat kunnen wij niet: in de breedte.
Het hele veld overzien. Bij het bestuur is dat precies andersom. De inspectie kan redelijk het veld
beheersen, maar niet heel diep. Niet echt die verborgen criminaliteit vinden. Valsheid in geschrift en
de achterliggende structuren. Laat dat op elkaar aansluiten.
Dan kom je bij de keuze van de instrumenten en daar is de bestuurlijke boete er eentje van. Gegeven
deze uitgangspunten, ligt het niet voor de hand om de bestuurlijke boete te gaan gebruiken voor
valsheid in geschrifte, om maar eens wat te noemen. En ligt het ook niet voor de hand, dat wij kordater optreden in de breedte van het veld, want daar waren wij immers niet voor. Dat verschil zou een
uitgangspunt kunnen zijn. En dan nogmaals, en dat is nog maar één ding, als wij alleen maar zo nu en
dan een zo’n grote zaak doen dat is helemaal niet goed, want dan leren we die wereld niet kennen.
Dus je moet wel een bepaald segment aan kleinere zaken overhouden. Daar moet je iets op vinden.
Maar regel dat nu niet, dat is voortdurend onze stelling, op wetsniveau. Dat gaat niet. Dat moet je in
overleg doen en daarom is de noodzaak van gesprek er ook. Met als instrument die handhavingsstrategie, dat is voor ons zo aantrekkelijk.
4.2

Is het criterium van de open of besloten context, dat het kabinet in 2008 heeft aanvaard,
naar Uw mening bruikbaar voor de keuze tussen beide stelsels?

Ik vind dat een moeilijk onderscheid. Laat ik een voorbeeld noemen. Iedereen met een rijbewijs heeft
een vergunning, namelijk een autorijvergunning. Dat zullen er zo’n 10 miljoen Nederlanders zijn, dat
kun je geen besloten context meer noemen. BRZO dat is een heel klein clubje bedrijven, dat zijn 417
bedrijven, een zeer besloten context. En er vallen drie doden bij een chemisch bedrijf. Is dat dan
geen strafrecht, omdat het een besloten context is? Ik vind dat dus een erg moeilijk criterium.
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4.3

Dient de aard en ernst van de normschending naar Uw mening doorslaggevend te zijn (zoals
wel door de Raad van State is bepleit)?

Niet doorslaggevend, maar wel medebepalend.
4.4

Is het naar Uw oordeel uit oogpunt van rechtsgelijkheid en rechtseenheid wenselijk dat één
en dezelfde gedraging zowel via het strafrecht als met een bestuurlijke boete kan worden
bestraft?

Ik denk dat gegeven dat je op wetsniveau eigenlijk niet het onderscheid kunt maken tussen grote en
kleine gevolgen, dat je er haast niet aan ontkomt dat als je de bestuurlijke boete wilt, om die voor
dezelfde feiten in te voeren als het strafrecht en dat je dan op je uitvoeringsniveau de keuze moet
gaan maken. Dat is bijvoorbeeld ook in de Wet Dieren gebeurd. Daar staat een bepaald soort feiten
waar alleen de bestuurlijke boete voor ingezet kan worden en een bepaald soort feiten waar alleen
het strafrecht voor bedoeld is en een tussensegment van gedragingen die zowel beboetbaar zijn als
strafbaar. En dan komt het neer op het gedrag van de dader en de gevolgen daarvan. Dat is niet in de
wet geregeld, maar dan moet je in overleg.
U zegt dus dat dat onontkoombaar is, gezien het feit dat je geen onderscheid kunt maken, niet in
abstracto, tussen heel grote en kleine zaken?
Een voorbeeld is weer die fiscaliteit. Een overtreding is het niet opgeven van vermogen. Dat kan
tienduizend euro zijn en 46 miljoen. Dat staat niet in de wet. Maar daarover wordt dus overlegd op
grond van de richtlijnen die er gelden. Bij benadeling van zoveel gaan we naar het strafrecht en anders niet. Dat kan alleen maar als de wet voorziet in beide mogelijkheden. En op uitvoeringsniveau
wordt daar in het gesprek tussen de Belastingdienst en ons bedacht hoe we het gaan doen. En daar
zijn hele strakke regels voor. Dat is een belangrijk verschil met de landelijke handhavingsstrategie,
dat is een beleidsafspraak tussen de organisaties. Wij zijn gebonden ons te houden aan de fiscale
AAFD-regeling, omdat deze gepubliceerd is in de Staatscourant. Als de afspraak rond wel of niet
strafrecht niet goed is gemaakt dan zijn wij niet-ontvankelijk. Dat is voor ons een heel zware richtlijn.
En in deze vorm kan dat alleen maar omdat de Belastingdienst één organisatie is. Dat zou op het
terrein van het omgevingsrecht niet kunnen. In de AWR staat het algemeen en in de uitwerking, de
AAFD, wordt het gespecificeerd. Uitdrukkelijk dus niet op wetsniveau.
4.4.1 Zo ja, hoe moet het onderscheid dan worden gemaakt? Is recidive in dat geval naar Uw oordeel bijvoorbeeld een reden om van bestuurlijke op strafrechtelijke handhaving over te
stappen?
Recidive kan een van de aspecten zijn die meegewogen worden, maar het gedrag van de overtreder
is aan veel meer aspecten te beoordelen. Gaat hij de situatie onmiddellijk herstellen of niet? Is hij
intimiderend ? Erkent hij dat de situatie fout is of niet? Want dan kan het van belang zijn om de norm
strafrechtelijk te bevestigen. Is zijn historie er één van hij werkt altijd mee of werkt hij altijd tegen.
Dat soort dingen. Daar is recidive slechts een smal aspect van. Het is uitdrukkelijk het gedrag van de
dader in de ruimste zin van het woord dat voor de beslissing relevant is.
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4.4.2 Zo ja: moeten er dan nog nadere voorzieningen getroffen worden om rechtseenheid en
rechtsgelijkheid te bevorderen? Waar denkt U aan?
Nee. Ik geloof er echt heilig in dat als je de matrix uit de landelijke handhavingsstrategie waarin het
gedrag van de dader wordt verbonden aan de gevolgen van de handeling, goed gaat hanteren, dat je
een heel eind komt in het bereiken van die rechtseenheid en rechtsgelijkheid. Waarbij ik wel zeg dat
het uiteraard allemaal mensenwerk is en de ene weegt een situatie ernstiger dan de ander. Maar het
is geen enkele oplossing om met vinkjes te gaan werken, dat werkt niet. Je moet de professionals
dwingen tot nadenken. Dat zal meer rechtseenheid en rechtsgelijkheid bevorderen, zonder dat het
ooit volledig bereikt wordt, maar dat kan ook haast niet. Maar dit is een instrument waarmee veel
kan.
4.4.3 Zo nee: is een keuze tussen de bestuurlijke boete en strafrechtelijke handhaving op zijn
plaats als de norm tot oplegging van andere straffen of maatregelen dan een boete aanleiding kan geven?
Gelet op het antwoord op vraag 4.4 heeft de respondent deze vraag niet beantwoord.
4.4.4 Zo nee: is een keuze tussen de bestuurlijke boete en strafrechtelijke handhaving op zijn
plaats in gevallen waarin strafvorderlijke bevoegdheden bij de opsporing nodig kunnen zijn?
Gelet op het antwoord op vraag 4.4. heeft de respondent deze vraag niet beantwoord.
4b.

Vindt U het wenselijk dat de bestuurlijke boete in ruimere mate wordt ingezet in het kader
van de handhaving van ordeningswetgeving? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Er zijn vast feiten in de ordeningswetgeving die je best kunt decriminaliseren en dus echt uit het
strafrecht halen. Ik vermoed dat het strafbaar is om zonder vergunning een dakkapel op je woning te
zetten. Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat het strafbaar is. Ik zou in die zaken geen enkele interesse hebben voor een strafrechtelijke aanpak. Wat moet je daarmee? Dat kan bestuurlijk prima
worden opgelost en dan kan een bestuurlijke boete een instrument zijn, hoewel ik vermoed dat ofwel legalisatie ofwel afgedwongen herstel hier eigenlijk het beste zal zijn.
Aandachtspunten bij vraag 4b
4.5

Zou bij het al dan niet ruimer inzetten van de bestuurlijke boete in het kader van de handhaving van ordeningswetgeving een argument mogen zijn
- Dat het vervolgingsbeleid bij een bestuurlijke boete (mogelijk) in sterkere mate genormeerd kan worden dan in het strafrecht?

Beide moeten genormeerd zijn en beide moeten dat waarmaken en consistent zijn. Overigens zou ik
bij bestuurlijke boetes niet willen spreken van vervolgingsbeleid.
-
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Dat geloof ik niet, omdat bij ons het uiteindelijk de rechter is die zegt je doet het goed of niet. En in
het bestuursrecht is het uiteindelijk ook de rechter.
-

Dat het bestuursorgaan bij een bestuurlijke boete zelf over de vervolging beslist?

Je hebt dan één voordeel en dat is dat je grote inhoudelijke kennis hebt. De keerzijde is dan wel dat
je altijd binnen je eigen koker werkt en je bijvoorbeeld verschillen tussen de velden krijgt. Neem die
bestuurlijke boete bij de Gewasbeschermingsmiddelenwet. Dat wordt dan uitgedacht en dat komt
tot bedragen enzovoort, dat blijft binnen die koker. Maar je zult ook bedragen hebben bij het vervoer
van gevaarlijke stoffen. De kans is groot dat dat ontzettend uit elkaar gaat lopen. Als wij beide soorten van zaken doen dan zit er meer uniformiteit. Dus je wint per veld aan deskundigheid, maar je
treedt onmiddellijk de valkuil van de verkokering binnen.
-

Dat bestuursorganen bij een bestuurlijke boete de opbrengst van boetes zelf (kunnen) behouden?

Dat kan een perverse werking hebben. Ik hoorde dat daar op dit moment ook wel discussie over is als
het gaat om AFM en DNB boetes. Moeten die nu juist in de kas van de toezichthouder zodat zij hun
eigen onderzoeken kunnen bekostigen of in de algemene middelen ?
Wij hebben weleens voorgesteld onze opbrengsten, dus ontneming en boetes, in een fonds te storten om daar de milieuschade uit te betalen. Dat heeft als voordeel dat je dan vrij dicht zit bij ‘de vervuiler betaalt’. Neem bijvoorbeeld de sanering van het Chemiepackterrein, die kost vele miljoenen.
Uit dat fonds zou dan ook die schade, al is het maar deels, kunnen worden betaald.
Dus als ik het goed begrijp vindt u het geen sterk argument om meer bestuurlijke boetes in te zetten zodat bestuursorganen het geld zelf mogen houden?
Nee.
4.6

Is de omstandigheid dat recidive bij oplegging van bestuurlijke boetes in mindere mate bij de
strafoplegging ter zake van latere feiten kan worden betrokken een argument om de bestuurlijke boete niet in te zetten?

De assumptie achter deze vraag is dat in ieder geval de indruk bestaat, bij sommige van de onderzoekers, dat de bestuurlijke boete vrij genormeerd is in die zin van: er is hier een overtreding, dus we
leggen het standaardbedrag op, terwijl het strafrecht toch een duidelijke traditie kent van, zodra
iemand recidiveert gaan we een hogere straf opleggen en dat gaan we ook nadrukkelijk betrekken bij
de straf.
We hebben in ons veld ook te maken met wetgeving, zoals in de Gewasbeschermingsmiddelenwet,
waarin staat dat na drie bestuurlijke boetes het strafrecht aan zet is. Dan wordt er dus uitdrukkelijk
rekening gehouden met de bestuurlijke boetes. Het gebeurt echter niet altijd. Dan lijkt het dossier
over een first offender te gaan, maar dat is dan niet zo. De meeste bestuursorganen hebben daar ook
geen traditie mee. Wij wel, want wij kijken gewoon in wat in de wandeling het strafblad heet en die
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is onderdeel van elk strafdossier. Daarmee is dan trouwens het hele justitiële verleden van een verdachte te zien, terwijl een bestuursorgaan de recidive alleen maar kan zien voor het eigen terrein.
4.7

Is de omstandigheid dat rechtsmiddelen in het strafrecht schorsende werking hebben een
goede reden om op de bestuurlijke boete over te stappen?

Nee, ik zou niet weten waarom dat een argument zou zijn.
Vanuit bestuursrechtelijke perspectief zou als argument aangevoerd kunnen worden dat je dus
gelijk die boete kunt incasseren en dat mensen niet in de rechtsgang kunnen traineren. Wat vindt u
daarvan?
Maar een bestuurlijke rechtsgang kan natuurlijk ook worden getraineerd. En bovendien zei ik al dat
het wel voorkomt dat in reparatoire handhaving door het bestuur niet echt wordt doorgepakt. Gebeurt dat dan wel in de punitieve bestuurlijke handhaving ?
Ik zie, dat is steeds mijn stelling, best een rol voor de bestuurlijke boete, maar dan eigenlijk volgens
het stramien zoals we dat net besproken hebben. En dit alles is dan een afgeleid technische vraag. Je
moet het vanuit het concept zien, waarom wil je een sanctiesysteem inzetten. Dan moet je vervolgens kijken hoe je de manco’s van het betrokken systeem zo goed mogelijk oplost.
4.8

Is de omstandigheid dat de burger in het bestuursrecht griffierechten moet betalen een argument voor het bestuursrecht of voor het strafrecht?

Dat vind ik oprecht een pervers argument. Hier wordt gesuggereerd dat het een voordeel is dat de
burger moet betalen om bij de rechter te komen en dat die dat wel niet zal doen, zodat daarmee de
beslissing effectiever wordt. Dat vind ik pervers. Ik begrijp dat het systeem zo werkt, maar om het nu
als argument te gaan gebruiken, dat vind ik niet goed.
4.9

Is de positie van de strafrechter, die niet een beschikking toetst maar zelf beslist, een argument voor het bestuursrecht of voor het strafrecht?

Wat mij betreft moet je het geheel bekijken van wat je met je rechtsgebied kunt toevoegen. Wat ik
kan toevoegen is dat als het moet, de directeur de gevangenis indraait. En het zou inderdaad raar zijn
als de strafrechter een voorgestelde gevangenisstraf marginaal toetst. Dat is raar. Maar zo moet je
het beschouwen. En het bestuursrecht moet gewoon in den brede handhaven. Dan heb je allicht
meer behoefte inderdaad aan vrij snel onherroepelijke beslissingen, dat klopt allemaal wel. Maar als
je het zo benadert dan is het eigenlijk een technisch aspect van het geheel. De grondvraag is altijd :
‘wat kun je toevoegen?’. Wij kunnen diepte en hardheid toevoegen en het bestuur kan breedte en
kennis van het veld toevoegen.

PUNITIEVE HANDHAVING VAN DE OMGEVINGSWET
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5.

Hoe kan de punitieve handhaving van de Omgevingswet volgens U het best worden ingericht?

Varianten van volledig strafrechtelijke of volledig bestuursrechtelijke handhaving van de Omgevingswet lijken mij niet denkbaar. Dan is er redelijkerwijs geen andere mogelijkheid dan die van een
duaal stelsel. De contouren daarvan kunnen zichtbaar worden gemaakt aan de hand van enerzijds de
Europese verplichtingen voor het strafrecht ter bescherming van het milieu en de uitgangspunten
van de landelijke handhavingsstrategie en anderzijds het gegeven dat criminalisering niet verder
moet gaan dan nodig, zinvol en legitiem is.
De keuze voor bestuurlijke of strafrechtelijke bestraffing van een overtreding zal dan in de uitvoering
gemaakt moeten worden. De keuze voor het strafrecht moet dan uitgaan van de waarden, doelen en
effectiviteit van het strafrecht in een model van samenwerking met de bestuurlijke handhaving. Een
dergelijk model heeft het optimale bereik.
5.1

Is het criterium van de open en besloten context daarbij voor u van doorslaggevend belang?

Nee, van geen enkel belang.
5.1.1 Dienen vrije veld-delicten een zaak voor het strafrecht te blijven?
Dat lijkt praktisch voor de hand te liggen. Niet zozeer principieel, maar dan zit je vaak buiten alle vergunning-context. Hoe dan ook en dan beantwoord ik de vraag en kom ik toch weer terug bij de
hoofdmoot: waar het strafrecht voor is, moet je vanuit die strategie benaderen. Soms is dat een vrije
veld-delict en soms niet. Soms is het een handelsdelict en soms niet. Enzovoort. Je moet beginnen
met de algemene vraag wanneer wil je bestuursrecht en wanneer wil je strafrecht. En alle andere
vragen vanuit die visie beantwoorden. Hier gebeurt het eigenlijk andersom.
5.1.2 Moet bij punitieve handhaving verband houdend met vergunningen het primaat bij de bestuurlijke boete liggen?
Nee, ik zou niet weten waarom. Weer vanuit die algemene visie.
Dus als ik het goed begrijp moeten beide gebieden daarbij van toepassing kunnen zijn?
Ja, want niet elke overtreding door een vergunning houdend rechtspersoon is geschikt om af te doen
met een bestuurlijke boete.
5.2

Zijn aard en ernst van de geschonden norm voor U van doorslaggevend belang?

Ik verwijs graag naar de hierboven uitgezette visie.
5.2.1 Dienen alle misdrijven in het strafrecht te blijven (en is voor de bestuurlijke boete slechts
plaats bij overtredingen)?
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Dat is weer hetzelfde antwoord.
5.3

Of is de zwaarte van de op te leggen straffen en maatregelen voor U van doorslaggevend
belang?

Al deze vragen beantwoord ik vanuit die visie die in de handhavingsstrategie is neergelegd: hoe ernstiger de gevolgen van het feit en het gedrag van de verdachte gezamenlijk, hoe eerder het strafrecht, met een aantal bijzondere aspecten.
5.3.1 Zo ja: gaat het dan enkel om vrijheidsbeperkende en vrijheidsbenemende straffen en maatregelen?
Gelet op het antwoord op vraag 5.3 is deze vraag niet beantwoord.
5.4

Is voor U ook van belang of de betrokkene voldoende financiële mogelijkheden heeft om een
eventueel opgelegde financiële sanctie te betalen?

Dit komt pas aan de orde op het moment dat het moment dat wij een boete overwegen.
Maar dat kan dus wel een reden zijn om bijvoorbeeld voor bepaalde delicten strafrechtelijke
handhaving mogelijk te maken, omdat je die uitweg bij de bestuursrechtelijke handhaving niet
hebt.
Dat klopt.
5.5

Is voor U ook van belang of het om een norm gaat waarvan de opsporing gebaat kan zijn bij
de inzet van strafvorderlijke bevoegdheden?

Jazeker. Het kunnen gebruiken van de strafvorderlijke bevoegdheden is uitdrukkelijk een toegevoegde waarde van het strafrecht. Dat betekent dat het heel zinvol kan zijn bijvoorbeeld bij onderzoek
naar valsheid in geschrifte of als sprake is van verhulde structuren. Wij hebben sterk de indruk dat
sommige zaken alleen door de inzet van onze bijzondere opsporingsmethoden boven water komen.
Omdat je anders, bij echte criminaliteit, het grote feitencomplex gewoon niet ziet. Als een feitencomplex verhuld wordt, is de kans groot dat een bestuurlijk toezichthouder daar niets van ziet.
En iets vergelijkbaars geldt bij ketens: de meeste toezichthouders hebben een taak voor één inrichting in of één aspect van zo’n keten. Het overzicht over het geheel van een keten is dan moeilijk
te verkrijgen en ook daar kan het strafrechtelijk onderzoek een belangrijke rol spelen.
5.6

Is voor U ook van belang of het om een norm gaat waarbij samenwerking met buitenlandse
autoriteiten en/of rechtshulp een rol kan spelen?

Dat is voor ons van belang, maar ik weet dat ook rijksinspecties altijd zeer intensief met het buitenland samenwerken. De samenwerking met buitenlandse autoriteiten is op zichzelf geen argument
voor bestuurlijke handhaving dan wel strafrechtelijke handhaving.
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5b.

Zijn er situaties waarin strafrechtelijke handhaving volgens U juist niet tot de mogelijkheden
zou moeten behoren? Zo ja, waarom?

Ik vind dat strafrechtelijke handhaving bijna altijd tot de mogelijkheden moet behoren. Omdat je
altijd in de situatie kunt komen dat inzet daarvan is aangewezen. Dat geeft uiteraard de verplichting
om ook per casus na te denken of je dat wilt. Dat is een verplichting die heel zwaar weegt, want alles
wat kan hoeft niet per se. Echter kun je hier en daar decriminaliseren. Om een ander voorbeeld dan
zojuist te noemen: De EVOA-regeling over internationaal afvaltransport, daarvan is de kern dat als je
afval wilt transporteren naar het buitenland dan moet je dat doorgaans melden aan de autoriteiten.
Doe je dat niet, dan zit je in de kern van de EVOA en daar staat zes jaar op. Want wat de autoriteiten
met die melding kunnen doen is indien nodig bezwaar maken tegen dat transport. Als ze het goed
vinden dan mag het wel en komt er een vergunning. Dat is een norm en die is onder andere crimineel
omdat de Europese richtlijn dat wil en niet zonder reden, want het milieubelang en het financieel
belang van afval is groot.
Nu zit er nog een verplichting in de EVOA en dat is als je eenmaal toestemming hebt, dus je hebt die
vergunning en je gaat daadwerkelijk vervoeren, dan moet je drie dagen voordat je het daadwerkelijk
vervoert een melding doen bij de douane. Daarmee te laat zijn is ook strafbaar. Maar het gaat mij om
die kernpunten en of je dan een dag te laat bent met je melding, daar kun je ook prima bestuursrechtelijk tegen optreden. Zo’n zaak heb ik ook nog nooit gezien.
Aandachtspunten bij vraag 5b
5.7

Zijn er situaties waarin toepassing van straffen en maatregelen naar uw inschatting of ervaring geen nuttig effect kan hebben?

Gelet op het antwoord op vraag 5b heeft respondent deze vraag niet beantwoord.
5.8

Geldt dat in die situaties ook voor de bestuurlijke boete?

Gelet op het antwoord op vraag 5b heeft respondent deze vraag niet beantwoord.
5.9

Kan toepassing van strafrecht in dergelijke situaties worden uitgesloten door strafbaarstelling achterwege te laten of door de vervolgingsbevoegdheid van het OM te beperken of anderszins te normeren?

Dat moet je laten afhangen van onze vervolgingsbeslissing. Die wij dus en dat is een ander kernpunt
van het verhaal, in afstemming, per casus of in kaders, met het bestuur zullen nemen. Dat we zeggen
hier gaan we strafrechtelijk handhaven en daar bestuursrechtelijk. Daar hebben we al enkele mooie
voorbeelden van.
5c.

Ziet U bij de strafrechtelijke handhaving van de Omgevingswet een rol weggelegd voor de
bestuurlijke strafbeschikking? Zo ja, in welke situaties?

471

Interview mr. R. de Rijck

Daarvoor geldt weer hetzelfde. De bestuurlijke strafbeschikking is een strafrechtelijk instrument. Dat
wordt in handen gegeven aan het bestuur volgens een bepaalde normering. Die normering wordt
gezamenlijk opgesteld. Daar zijn wij bij betrokken, daar zijn de besturen bij betrokken en daar is het
departement van Veiligheid en Justitie bij betrokken. En wat je daar doet is dat je voor bepaalde feiten die redelijk voorspelbaar zijn, die normering vaststelt. Zodra het buiten die voorspelbaarheid valt,
moet je individueel gaan nadenken. Dat zijn de zogeheten contra-indicaties voor de bestuurlijke
strafbeschikking. Deze strafbeschikking kun je overal toepassen waar het maar zin heeft en dus ook
bij de Omgevingswet. En wat je in de praktijk ziet en dat is voor mij van groot belang, is dat heel veel
inspecteurs het een prettig instrument vinden. Het is lik op stuk.
Aandachtspunten bij vraag 5c
5.10 Ziet U een rol voor de bestuurlijke strafbeschikking in het Omgevingsrecht, en zo ja welke?
- Zo ja: aan welke door straffen te handhaven normen uit de Omgevingswet denkt U, bij
een bestuurlijke strafbeschikking?
Daar zit wel een zekere specifiekheid in, namelijk de mogelijkheid om het eenvoudig te constateren.
De overtreding moet evident gepleegd zijn. Stel dat roken op straat strafbaar zou zijn. Dan is het vrij
simpel. Man, sigaret, straat, 100 euro. Dat is heel erg simpel, voor dat soort dingen, het moet eenvoudig te constateren zijn, van niet zeer ernstige aard, maar wel van genoeg belang voor strafrechtelijk optreden. Dat verklaart ook waarom hier met een geldelijke sanctie kan worden volstaan.
- Zo ja: welke sancties kunnen naar Uw oordeel via een bestuurlijke strafbeschikking in het
Omgevingsrecht worden opgelegd? Denkt U alleen aan de boete, of ook aan de taakstraf,
of aan een bijkomende straf als de stillegging van de onderneming?
Nee, dat zijn veel te zware middelen. Het instrument is gericht op lichtere feiten waarbij kan worden
volstaan met een eenvoudige afdoening en dan kom je niet aan de taakstraf of stillegging toe.
Dat is nu de assumptie, maar u vindt dus ook dat het zo moet blijven?
Ja. Bijvoorbeeld vanwege de rechtsbescherming.
Ondanks het feit dat het bij de rechter getoetst wordt?
Ja. Voor de stillegging als voorlopige maatregel bestaat terecht een strakke rechterlijke toetsing.
Bovendien en nog evidenter: ik zou geen simpel feit weten, van lichte aard, waar je een onderneming voor stil legt. Stillegging past niet bij de aard van het instrument.
5.11 Aan welke bevoegdheidsverdeling met het OM denkt U, als de bestuurlijke strafbeschikking
in het Omgevingsrecht zou worden ingevoerd?
- Denkt U aan de bestuurlijke strafbeschikking onder toezicht en volgens richtlijnen van het
OM (art. 257ba Sv)?
- Of aan een variant die het bestuursorgaan meer autonomie biedt?
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Aan de eerste optie. Dat heeft een conceptuele grond. De bestuurlijke strafbeschikking is een hybride
instrument, omdat je een strafrechtelijk instrument in handen geeft van een niet-strafrechtelijke
autoriteit. Als je die meer autonomie geeft, wordt het nog veel meer hybride. Dus, ja: doen, maar
dan volgens richtlijnen van het OM anders wordt het razend complex en niet meer hanteerbaar. Let
wel: dit laat onverlet dat het bestuur handhavingsprogramma’s en prioriteiten kan stellen waarin het
instrument wordt gehanteerd. Met autonomie bedoel ik dat de tarieven niet door het bestuur moeten worden aangepast.
5.12 Aan welke bestuursorganen denkt U, bij de bestuurlijke strafbeschikking in het Omgevingsrecht?
- Denkt U aan gemeenten?
- Denkt U aan provincies?
- Denkt U aan waterschappen?
- Denkt U aan een RUD?
- Denkt aan nog andere bestuursorganen?
Ik zou het liefst alles onder de omgevingsdiensten en de Rijksinspecties willen. Omdat je anders weer
met 400 gebruikers te maken hebt. En de omgevingsdiensten, althans een aantal, beginnen nu te
wennen aan het instrument.
Maar begrijp ik het goed dat het voor u vooral van belang is dat het op een wat hoger niveau
wordt gepositioneerd?
Ja. Dat volgt ook rechtstreeks uit de regeling. De bevoegdheid om de beschikking op te leggen is niet
verleend aan de gemeente die mandateert aan de directeur, maar is direct verleend aan de directeur
van een omgevingsdienst.
5.13 Bestaat er bij de toepassing van de strafbeschikking behoefte aan aanvullende regels en/of
waarborgen buiten de regels die thans al in de wet zijn vastgelegd?
Nee, ik zou niet weten welke.
5.14 Zijn er ook situaties waarin de bestuurlijke strafbeschikking naar Uw oordeel juist expliciet
niet ingevoerd zou moeten worden? Zo ja: waarom?
Voor de zwaardere gevallen. Maar dat kun je naar mijn idee ook weer niet op wettelijk niveau vastleggen.
5d.

Kan de bestuurlijke boete in de context van de Omgevingswet een goede rol vervullen? Zo
ja, in welke situaties en waarom? Zo nee, waarom niet? Dient daarbij nog onderscheid gemaakt te worden tussen de verschillende normenstelsels die onder de Omgevingswet zullen
vallen?

De Omgevingswet is meer dan milieu. Wij hebben geen enkele strafrechtelijke historie op het gebied
van de Monumentenwet. We hebben een heel klein beetje historie op het gebied van de zwembad473
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veiligheid, we hebben veel historie op het gebied van de Wet Milieubeheer en dat komt allemaal
samen in de Omgevingswet. Ik ben zelf de overtuiging toegedaan dat je voor al die gebieden de vraag
‘strafrecht of niet’ kunt beantwoorden vanuit dat hoofdlijn die we net hadden. Maar goed, dat is
voor bepaalde velden een heel andere historie.
Maar al deze vragen zijn te beantwoorden en ik zou niet inzien waarom je niet de Monumentenwet
volgens hetzelfde stramien strafrechtelijk zult handhaven. Alleen dat zal niet heel vaak gebeuren. In
het buitenland is dat soms anders. In Spanje worden voor zover ik weet lange gevangenisstraffen
opgelegd voor aantasting van cultureel erfgoed, bijvoorbeeld voor illegale bouw op een archeologische vindplaats.
Aandachtspunten bij vraag 5d
5.15 Aan welke normen denkt U, bij toepassing van de bestuurlijke boete in het Omgevingsrecht?
Zie het antwoord op vraag 5d.
5.16 Aan welke normering van de bestuurlijke boete denkt U, bij toepassing in de Omgevingswet?
- Zijn er normen, op het terrein van het Omgevingsrecht, waarvan de overtreding aanleiding zou moeten kunnen geven tot hoge bestuurlijke boetes?
- Ligt een strikte wettelijke normering van de hoogte van de bestuurlijke boete in de rede?
- Bestaat er behoefte aan inperking van beleidsvrijheid van het bestuursorgaan bij de ‘vervolgingsbeslissing’?
Wat mij betreft is dit een te specifieke vraag.
5.17 Zijn er ook situaties waarin de bestuurlijke boete naar Uw oordeel juist expliciet niet ingevoerd zou moeten worden? Zo ja: waarom?
Als je het op wetsniveau invoert, dan ontkom je er denk ik niet aan om de bestuurlijke boete voor het
grootste deel van de feiten mogelijk te maken en omtrent de toepassing weer op uitvoeringsniveau
te beslissen, bestuurlijk of juist strafrechtelijk. En waar het zinvol is geldt het andersom ook. Op
wetsniveau kun je het niet voorspellen.
5e.

Acht U het wenselijk dat het bevoegde bestuursorgaan bij de punitieve handhaving van de
Omgevingswet zowel de beschikking heeft over de bestuurlijke boete als over de strafbeschikking?

Ik zou het zonde vinden om het instrument van de bestuurlijke strafbeschikking te vervangen door de
bestuurlijke boete. Het instrument is net ingevoerd en de inspecteurs vinden het een prettig instrument voor lik op stuk. Bovendien blijft het een strafrechtelijk instrument en is de bestuurlijke boete
een bestuurlijk handhavingsinstrument. De justitiabele ziet dan inderdaad mogelijk drie punitieve
instrumenten, te weten de bestuurlijke boete, de bestuurlijke strafbeschikking en het gewone strafrecht. Dit is een belangrijke vraag, maar ook nu al beschouwt de justitiabele de dwangsom als boete
van de overheid. Op de zitting hoor ik dan : “ik ben al bestraft.” En een inspecteur die ook opspo474
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ringsambtenaar is kan ook namens beide systemen optreden. Ik weet niet goed hoe dat op te lossen.
Er moet in elk geval altijd aan de betrokkene worden gezegd of hij bestuursrechtelijk of strafrechtelijk wordt benaderd.
Aandachtspunten bij vraag 5e
5.18 Wat zijn, naar Uw mening, de voordelen van het ter beschikking stellen van zowel de bestuurlijke boete als de strafbeschikking?
Zie het antwoord op vraag 5e.
5.19 Dient voor één en hetzelfde feit naar Uw oordeel tussen beide modaliteiten gekozen te kunnen worden? Zo ja: bij welke feiten?
Kijk, een duaal stelsel gaat er vanuit dat voor één gedraging beide mogelijk is. Dat zal dan bij de Omgevingswet niet veranderen, behalve die enkele dingen die je kunt decriminaliseren. Dan ga je vervolgens kijken wat dan de beste toepassing is. Dan heb je ook de bestuurlijke strafbeschikking, want
dat is een onderdeel van het strafrechtelijk systeem waarin een verbinding bestaat met de bestuurlijke overheid. Waarom zou je dan van die instrumenten er één uitsluiten, dat is wel gek. Alleen, dan
geldt wel, je moet wel werken volgens de normen van het instrument en dat zijn dus de simpele feiten. Daar krijg je dan een dubbeling. Die dubbeling heb je niet omdat je de bestuurlijke strafbeschikking als zodanig hebt, maar omdat je beide systemen toepasbaar hebt.
Dus u vindt het niet per se heel onwenselijk, want er zijn ook geluiden die zeggen je moet het absoluut niet naast elkaar hebben, dus kies of de bestuurlijke boete of de bestuurlijke strafbeschikking.
Waarom?
Omdat sommige mensen zouden willen betogen dat het vanuit het perspectief van de burger misschien verwarrend is dat je zowel door het bestuur beboet kunt worden als via die andere methode gestraft kunt worden.
Ja, maar dat heb je, omdat je er immers voor gekozen hebt om beide kolommen toepasbaar te maken. Ik zei al dat veel justitiabelen bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving zolang het om financiele sancties gaat, niet goed onderscheiden.
Dat is zo, maar sommige mensen vinden dus dat je die keuze niet moet maken, maar ik begrijp dat
u dat dus niet vindt?
Ik vind wel dat je de keuze moet maken tussen die instrumenten, alleen dan in zaken en in de uitvoering, niet in de wet.
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INTEGREREN BESTUURLIJKE EN STRAFRECHTELIJKE HANDHAVING?
6.

Verdient het aanbeveling om de bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving van de Omgevingswet meer te integreren? Zo ja, waarom en op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Dat is wat ik gezegd heb. Ik vind dat de nauwe aansluiting elkaar moet versterken op wat beide kanten vermogen. Dus wat dat betreft is het antwoord een zeer overtuigd ja. Dat zal niet meevallen, dat
heeft de historie wel geleerd, maar wij kunnen zonder bestuurlijke samenwerking heel weinig. En het
bestuur kan zonder ons misschien wat meer, maar zonder de echte samenwerking blijft de handhaving waarschijnlijk ondermaats.
Aandachtspunten
6.1

Zou U het wenselijk vinden om op het terrein van de Omgevingswet regels tot stand te brengen die strafrechtelijke handhaving kunnen blokkeren in een situatie waarin legalisering
wordt nagestreefd?

Nee. Want dat tast namelijk aan dat wij een eigen rol in het systeem hebben. En het kan ook weleens
gebeuren dat het bestuur wel legalisatie kan willen, maar dat wij het belang van handhaving aanwezig achten. Dat leggen wij dan aan de strafrechter voor. Hierbij geldt ook, dat is wel goed om dat hier
aan de orde te brengen, dat als de immuniteit van de overheden worden opgeheven, dan gaat deze
vraag heel anders worden ingevuld. Want dan kun je best overwegen dat wij in een enkel geval de
gemeente gaan vervolgen.
De gemeente gaat dan vervolgd worden voor het niet-handhaven, of voor daadwerkelijke overtreding van milieuregelgeving?
Voor medeplichtigheid door niet handhaven. Stel, iemand heeft een vergunning niet nageleefd. Dat
is een strafbaar feit. En de gemeente zegt: dat hoeft ook niet, laat het maar gaan, wij zorgen dat die
vergunning in orde komt. Dan zeggen we: dat is het bieden van gelegenheid voor die overtreding en
dat is medeplichtigheid. Dat is een niet ondenkbare casus, al hoop ik dat die weinig zal voorkomen.
Maar, ik neem aan dat de gemeente op dit moment ook weleens vervolgd wordt?
Ja, maar niet voor de situatie dat zij ontoereikend toezicht houdt. Zij is nu immuun is voor vervolging
voor het zuivere overheidsoptreden. Zij wordt wel vervolgd als zij bijvoorbeeld bij het onderhoud van
plantsoenen vogelnesten vernielt.
Maar de zuivere vergunningverlening komt dan dus ook in het vaarwater van het strafrecht?
In het wetsvoorstel zoals dat nu bij de Eerste Kamer ligt is er überhaupt geen immuniteit meer. Bijvoorbeeld de kwestie van die verf bij defensie, heeft de Staat hier een arbo-overtreding gepleegd ?
Dat is een lastige vraag. Dat lijkt mij ook nog wel een lastige vraag voor de minister van Veiligheid en
Justitie, die dan in de ministerraad naar zijn collega van Defensie kijkt en bij wijze van spreken tegen
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zijn collega moet zeggen : “u bent niet tot antwoorden verplicht”. De dynamiek van die wet is naar
mijn mening onderschat.
6.2

Zou U het wenselijk vinden om het Openbaar Ministerie en wellicht de strafrechter de bevoegdheid te geven een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang op te leggen,
of de oplegging daarvan bij het bestuursorgaan in overweging te geven?

Nee. Ik zie niet in waarom wij als Openbaar Ministerie ook zo’n dwangsom zouden moeten hebben.
Wij kunnen al reparatoire dingen doen. Laten we daar maar mee beginnen en dan laten we de last
over aan de bestuursorganen.
En een iets minder verdergaande variant, het in overweging geven?
Dat doen we al heel vaak. Dat is het voordeel van die samenwerking met het bestuur. Als voorbeeld:
bedrijf Jansen lapt de regels aan de laars. Dat vinden wij als verzamelde verantwoordelijke overheden een probleem, wat gaan we doen? Wat kan jij goed, aanhouden en voorgeleiden, wat kan jij
goed: reparatie nastreven met een last. Nou, dan gaan we het zo doen.
6.3

Zou U het wenselijk vinden dat het bestuursorgaan dat bij de strafrechtelijke handhaving
een bijzonder belang heeft ook een eigen positie krijgt in het strafproces?
Zo ja: zou het bestuursorgaan het recht moeten krijgen
- de processtukken in te zien;
- stukken aan het strafdossier toe te voegen;
- de strafrechter mondeling te informeren en te adviseren?
Zo nee: waarom niet?

Nee. Maar, de sub-vraag van de processtukken inzien, ja dat mag van mij voor zover het van de wet
mag uiteraard. Dus, de informatie mogen ze krijgen. In Vlaanderen heb je de situatie dat de Vlaamse
bestuursoverheid ter strafzitting kan optreden en bij de strafrechter herstelsancties kan vorderen.
Maar dat zou zo wezensvreemd zijn in ons systeem dat je dan met een fundamentele wijziging zit. De
gedachte is overigens ook afgewezen bij de vorming van de WED. Daar speelde hetzelfde bij de economische wetgeving. Toen was het antwoord : het strafrecht is het systeem van het Openbaar Ministerie dat aan de rechter dingen voorlegt, daar moet je niet wezensvreemde elementen in brengen.
En je ziet nu al bij slachtoffers hoe ingewikkeld het kan zijn als je zo’n element inbrengt.
Dus eigenlijk moet dit ook niet geformuleerd worden, dus het antwoord is dan nee.
Wat mij betreft zou je alles moeten regelen op het niveau van de verantwoordelijke overheden die
beide hun taken en hun rechten hebben. Je moet de rechters in hun huidige rol laten en als wij vinden dat er gecombineerd strafrechtelijk en bestuursrechtelijk moet worden opgetreden, dan moet je
dat op afspraakniveau tussen die organisaties regelen. Die vervolgens verantwoording afleggen bij
hun ‘eigen’ rechter.
6.4

Zou U het wenselijk vinden dat het OM bij de bestuurlijke handhaving een eigen positie zou
krijgen?
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Zo ja: zou het OM het recht moeten krijgen
- de processtukken in te zien;
- stukken aan het dossier toe te voegen;
- de bestuursrechter mondeling te informeren en te adviseren?
Zo nee: waarom niet?
Hiervoor geldt hetzelfde antwoord als bij vraag 6.3.
6.5

Zou U het wenselijk vinden dat de oplegging van de stillegging en onderbewindstelling van
de onderneming nader wordt genormeerd, als sluitstuk van strafrechtelijke en bestuurlijke
handhaving?

Het antwoord is ja, bijvoorbeeld die onderbewindstelling, dat staat nu in WED, maar die is helemaal
niet uitgewerkt. We hebben er nu wat vaker mee geëxperimenteerd. Eén keer in een fraudezaak,
toen hebben we geprobeerd om nieuwe bestuurders bij een frauderende instelling benoemd te krijgen, dus onderbewindstelling. In de wet is niet geregeld wie je daar voor moet vinden, hoe de financiering geregeld is, aan wie hij verantwoording aflegt, hoe het zit met aansprakelijkheden. Dus de
eerste de beste aan wie je vraagt: ‘wil jij bewindvoerder zijn?’, die zegt: ‘ik kijk wel uit’. En dat begrijp
ik wel. Daarvoor dienen nadere regels te worden opgesteld, zeker voor financiering en aansprakelijkheden. Bewindvoering kost natuurlijk geld, dat moet ten laste van de verdachte komen, maar je kunt
niet aan de bewindvoerder vragen om het incassorisico te dragen.
Zo ja: heeft deze sanctie dan slechts een aanvullende functie ten opzichte van de last onder bestuursdwang, en zo ja in welke gevallen?
De last onder bestuursdwang is echt iets anders dan bewindvoering. De last onder bestuursdwang is:
‘u voldoet niet aan de regels en ik gebied ik u om uiterlijk dan en dan aan de regels te voldoen. Anders doe ik het zelf voor uw rekening.’ Dat is dan een plicht van de betrokkene. De bewindvoering is
dat je iemand naast je hebt die je adviseert, helpt en voor sommige dingen toestemming moet geven. Dat is een heel andere constructie.
En de stillegging?
Stillegging houdt in dat de zaak dicht gaat. Dat zou misschien wel iets nader genormeerd kunnen
worden. Bij een horeca onderneming is het heel simpel, namelijk de deur gaat niet open en er wordt
geen bier geschonken. Maar leg Odfjell maar eens stil. Daar zit niet een aan/uit- knop in. Het is toen
voorwaardelijk gevraagd in de zaak en dat is niet toegewezen. Als het ooit zou moeten worden geexecuteerd dan heb je een ongelooflijke opdracht. Dan moet je als overheid zorgen voor 8 miljard
liter gevaarlijke vloeistof. Waar moet dat heen en wie betaalt dat? Maar de rechter heeft het uitdrukkelijk als mogelijkheid genoemd en dat is terecht. Praktische overwegingen mogen niet verhinderen dat de strafwet wordt toegepast als dat nodig is. Dat is fundamenteel.
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Werkzaamheden en expertise punitieve handhaving en de Omgevingswet
Wat zijn uw functie of functies en wat zijn uw dagelijkse werkzaamheden?
Ik ben directeur handhavingsbeleid bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), en plaatsvervangend directeur-generaal. Dat houdt in dat ik voor de Rijksinspectie op het terrein van milieu, leefomgeving en transport verantwoordelijk ben voor de wijze waarop wij toezicht willen houden. Onder
andere de interventieladder en regels inzake de handhavingsinstrumenten die wij voor de inspecteurs maken.
Het is ook uw functie om er voor te zorgen dat het allemaal goed loopt?
Nee, dat zijn de uitvoerende inspectiedomeinen natuurlijk zelf.
Zou u iets willen vertellen over uw expertise in verband met punitieve handhaving in het algemeen
en in relatie tot de onderwerpen die onder de Omgevingswet zullen vallen?
Met de punitieve handhaving van onderwerpen die onder de Omgevingswet gaan vallen heeft ILT
niet veel te maken. Heel veel zal uiteindelijk eerst gedecentraliseerd worden, waardoor de rol van ILT
beperkt wordt.. Dat wil niet zeggen dat wij politiek gezien niet ook aangesproken worden. Als het
over de grote bedrijven gaat en de staatssecretaris in de Kamer moet staan, dan hebben wij ook
meteen een rol om kennis in te brengen..
Dat is trouwens wel interessant, dat die vraag gesteld wordt: ‘Wat is uw ervaring met punitief handhaven?’ Handhaven doe je, naar mijn idee, ook op hele andere manieren dan alleen maar punitief.
Punitief is echt niet de enige manier waarop je dingen voor elkaar krijgt.
We gebruiken natuurlijk soms ook interventies die, dat is volgens mij ook krachtig, niet per se een
juridische grondslag hebben. Een bestuurlijk gesprek of een verscherpt toezicht, voor een organisatie
die publiek acteert. Dat zien we in de gezondheidszorg natuurlijk, dat heeft helemaal geen juridische
grondslag, maar is wel effectief. Die communicatieve waarde is soms effectiever dan een boete opleggen. Wij hebben ervaring met het hele pallet aan interventies. Daarnaast proberen we ook het
goede gedrag te stimuleren op andere manieren dan afschrikking. Bijvoorbeeld door juist de eigen
verantwoordelijkheid te stimuleren.

BESTUURLIJKE HANDHAVING
1.

Hoe denkt u in zijn algemeenheid over bestuurlijke handhaving van ordeningswetgeving?

a.

Wat zijn volgens U de sterke punten van bestuursechtelijke handhaving?
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Ik denk dat het heel krachtig is om vanuit de inspectieorganisaties bestuursrechtelijk te handhaven.
Ten eerste omdat je dan een snellere interventie kunt plegen. En omdat je een veel breder instrumentarium hebt. Je begint gewoon met informatie te verschaffen en waarschuwingen te geven. Heel
vaak kun je met mildere vormen, ook correctieve manieren van optreden, heel veel bereiken. Kies de
interventie vooral zo dat hij aansluit bij de manier waarop de naleving zo goed mogelijk bevorderd
kan worden. Dat is niet altijd met een boete. Bij niet genoeg aandacht besteden aan de veiligheid of
het milieu kun je met een correctieve actie veel meer bereiken dan met een punitieve. Bij een punitieve reactie wordt netjes de boete voldaan en de overtreding als het ware afgekocht. Dan schieten
wij, en de samenleving, met een boete dus eigenlijk helemaal niets op.
De tweede reden is dat je zelf tot het eind, als je punitief of repressief gaat optreden, verantwoordelijk bent en je je processen dus zo kunt inrichten dat je de interventie/sanctie ook daadwerkelijk oplegt. In het verleden hebben we wel situaties gehad waar bij strafrechtelijke handhaving processenverbaal werden uitgeschreven die nooit tot vervolgactie leidden in verband met de prioriteitstelling
van het OM. Dit maakt de handhaving ongeloofwaardig.
b.

Wat zijn volgens U de zwakke punten van bestuurlijke handhaving?

Er is op zich geen zwak punt bij bestuurlijke handhaving, maar je moet wel zorgen dat je deze bestuurlijke handhaving goed kan uitvoeren. Het begint bij het mandaat. De RUD’s krijgen nu het mandaat om toezicht te houden, maar krijgen niet altijd het mandaat om te handhaven. Dit lijkt me een
ongewenste situatie. Je stuurt als het ware je soldaat ongewapend naar het front. Het geeft onduidelijkheid naar de geïnspecteerde. Hij krijgt wel te horen dat er iets niet goed is, maar moet maar afwachten wat een andere partij voor maatregelen gaat nemen en wanneer. Dit stimuleert ook direct
een afwachtende houding. Wil je werkelijk dat de ‘Odfjellen’ van deze wereld aangepakt worden,
dan is het mandaat neerleggen bij de RUD van cruciaal belang.
Het is dus een beetje uw voorspelling dat als de RUD’s niet de mogelijkheid krijgen om zelfstandig
gebruik te maken van het hele pallet, er een grote kans is dat de effectiviteit van de handhaving te
kort zal schieten?
Ja, dat is mijn grote zorg.
Zijn er nog andere zwakke punten van bestuurlijke handhaving?
Het pallet is zo groot, dat er toch een zekere neiging is om de inspecteur zodanig te beïnstrumenteren dat hij een checklistje krijgt van hoe hij het moet doen. Dat is misschien wel beter dan helemaal
niets, maar je kunt beter investeren in de professionaliteit van je inspecteur.
Uw ideaal is een inspecteur die zelfstandig en professioneel met behulp van rechtsregels die afweging kan maken?
Ja, die daarmee tot een oordeel komt welke interventies ingezet moeten worden.
Aandachtspunten
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1.1

Ziet u de directe democratische legitimatie van bestuurlijk optreden door gemeenten, provincies en waterschappen als een sterk punt?

De legitimering van de bestuurder bij de gemeenteraad zou zodanig moeten zijn dat de bestuurder
kan volstaan met wijzen op het bestuursrechtelijk instrumentarium. Wat natuurlijk bij de Omgevingswet straks best ingewikkeld zal worden, is dat de Omgevingswet een afweging tussen belangen
mogelijk maakt. Dan heb je die democratische legitimering al helemaal nodig.
1.2

Hoe denkt U over bestuurlijke handhaving op het punt van
- Consequent optreden (rechtsgelijkheid)?
- Rechtvaardig optreden?
- Doortastend optreden?
- Rechtsbescherming?

De kwetsbaarheid op deze isssues zit niet in bestuursrechtelijke handhaving, maar die zit in de professionaliteit van de handhavingsorganisatie c.q. het mandaat van de handhavingsorganisatie. Eigenlijk is dat het hele issue waar het om gaat. Een professionele handhavingsorganisatie, onafhankelijk
van de bestuurder, kan ervoor zorgen dat deze issues adequaat worden afgedekt.
1.3

Vindt U dat het bestuur reparatoire doelstellingen van handhaving adequaat behartigt (met
de last onder dwangsom/bestuursdwang)? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Ik denk zelf dat correctieve handhaving en correctieve maatregelen nemen nuttig zijn. Mits je terug
komt als je de last onder dwangsom hebt opgelegd, en komt kijken of ze het gecorrigeerd hebben.
Als je het goed toepast, zijn dit hele krachtige middelen en dat moet de bestuurlijke handhaver doen.
En voor zover het betrekking heeft op de bestuursrechtelijke handhaving, denkt u dat deze instrumenten effectief zijn?
Ja, dat denk ik zeker, mits je ze goed inzet. Ze vragen professionaliteit. Ik denk dat het hele krachtige
middelen kunnen zijn.
Heeft u een voorbeeld waar het bijvoorbeeld heel erg effectief is, om dat te illustreren?
Wij passen vaak de last onder dwangsom toe. Dat is echt een interventie die goed werkt. Of het nu
op het terrein van bodem is of op het terrein van legionella of transport, je legt een last op en je
komt na drie maanden of na een week terug om te kijken of de illegale situatie is weggenomen. Dat
is natuurlijk in heel veel gevallen zo. Wij hoeven niet zo heel vaak te innen. Je moet wel innen in
situaties waarin de last niet hoog genoeg was. Waar het dus uiteindelijk aantrekkelijker is om te blijven overtreden omdat het economische voordeel te groot is. Dat zijn natuurlijk situaties waarin je
misschien wel naar de punitieve of strafrechtelijke kant zou moeten.
1.4

Hoe denkt U over de proportionaliteit van bestuurlijke boetes (eventueel per rechtsgebied)?
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Dat kan ik niet heel goed beoordelen. Ik denk dat er allemaal boetecatalogi zijn. Onze inspecteurs
zien de bestuurlijke boete dikwijls als een iets minder zware ingreep dan de last onder dwangsom,
omdat de bedragen te laag zijn die er aan hangen. Maar ik zou denken dat als de bestuurlijke boetecatalogus zodanig is opgesteld dat de overtreder denkt: ‘ik ga er lekker mee door, want mijn economisch voordeel is hoger’, dan moet je gewoon naar je boetetabel kijken. Dus wat betreft de proportionaliteit kun je zelf de boetetabellen bepalen. Je moet zorgen dat de boete in verhouding staat tot
het delict dat gepleegd wordt.

STRAFRECHTELIJKE HANDHAVING
2.

Hoe denkt U in zijn algemeenheid over strafrechtelijke handhaving van ordeningswetgeving?

a.

Wat zijn volgens U de sterke punten van strafrechtelijke handhaving?

Een sterk punt is dat het gebeurt door een professionele instantie. Want je kunt in het algemeen wel
zeggen dat de strafrechtelijke handhaving in ieder geval geprofessionaliseerd is. Daarnaast dat er
geen bestuurlijke afweging binnen plaatsvindt door een ver doorgevoerde onderlinge onafhankelijkheid. Dat is iets wat natuurlijk in de andere kolom ook moet gebeuren. En dat het heel erg geschikt is
voor de zwaardere overtredingen, en daar moet je het ook voor toepassen, met name daar waar het
economisch gewin te groot is en waar het moedwillig is.
b.

Wat zijn volgens U de zwakke punten van strafrechtelijke handhaving?

Zwakke kanten zijn dat je ook afhankelijk bent als RUD van het Openbaar Ministerie en de vraag of
die er iets mee gaan doen. Het werkt ook omgekeerd, RUD’s moeten oppassen dat ze straks niet een
hele poos achterover leunen en het maar aan het Openbaar Ministerie overlaten
Aandachtspunten
2.1

Ziet U de relatief onafhankelijke positie van het Openbaar Ministerie als een sterk punt van
strafrechtelijke handhaving?

Dat is absoluut sterk, maar zwak er aan is dat ze hun eigen afweging maken, die misschien wel niet
in het verlengde ligt van de ordeningsregelgeving. Het Openbaar Ministerie kijkt strafrechtelijk, dus
die kijkt naar fraude, moedwilligheid en economisch gewin en die kijkt niet naar het belang van het
ene inhoudelijke thema ten opzichte van het andere inhoudelijke thema.
2.2
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Op het punt van consequent optreden: die is hoog.
Op het punt van rechtvaardig optreden: dat is ook hoog, maar misschien dat er recht toegepast
wordt dat eigenlijk niet toegepast zou moeten worden. Daarmee bedoel ik te zeggen dat het in het
strafrechtelijk kader wordt getrokken terwijl het eigenlijk een bestuursrechtelijk kader zou moeten
zijn. Dus dat het niet om straf toekennen gaat in termen van op de persoon gericht.
Dus dat ze te snel optreden en dat zou je misschien kunnen interpreteren als een disproportionele
straf?
Ja, maar ik kijk daarbij naar het strafrecht rond moedwilligheid. Sommige dingen zijn helemaal niet
moedwillig, maar wel heel erg fout.
Is uw punt daarmee dan dat het juist wel bij het strafrecht thuishoort?
Als het moedwillig is hoort het bij het strafrecht thuis. Als het niet moedwillig is dan is het zeer de
vraag of je dat in het strafrecht moet doen.
En daarbij heeft u het dan bijvoorbeeld over overtredingen waarbij opzet of schuld niet bewezen
hoeft te worden. Als dat toch strafrechtelijk wordt afgedaan dan vindt u dat misschien een stap te
ver gaan?
Ja, en dat zou ik dus in de bestuursrechtelijke sfeer willen afdoen, maar dan moet je wel een rechte
rug hebben in de bestuursrechtelijke handhaving. Mijn zorg is dat het strafrecht straks als ‘escaperoute’ wordt gebruikt, omdat de bestuursrechtelijke kolom niet sterk genoeg is.
2.4

Vindt U dat het strafrecht een reparatoire taak heeft op het terrein van de ordeningswetgeving, en (zo ja) deze adequaat behartigt? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Ik vind dat ze daar geen taak in hebben. Strafrecht is strafrecht.
Dus niet herstellen en niet repareren?
Nee, daar hebben we een ander instrumentarium voor en daar moet je het ook voor gebruiken.
En instrumenten als ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel of de schadevergoedingsmaatregel?
Die instrumenten zijn niet reparatoir bedoeld. Natuurlijk kan daar, met name in de communicatieve
zin, een enorme werking vanuit gaan, dus dat het bij een ander niet meer gebeurt. Dat vind ik bijna
preventief; die werking kan het strafrecht uitdrukkelijk hebben. Maar het oogmerk van strafrecht,
het woord ‘strafrecht’ zegt het al, is straf toekennen.
En dat moet ook zo blijven?
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Ik denk dat het daarvoor is bedoeld, dus laten we het daar ook voor inzetten.

VERHOUDING BESTUURSRECHT EN STRAFRECHT
3.

Hoe kan de verhouding tussen bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving van ordeningswetgeving volgens U het best worden vormgegeven?

Er is veel ontwikkeling in het denken over de vraag hoe wij het bestuursrecht willen toepassen. Ik
denk zelf dat vanuit Veiligheid en Justitie de wens bestaat om meer het bestuursrecht toe te passen.
Die wens bestaat, volgens mij, bij uitstek ook bij de ordeningswetgeving. Het bestuur is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat dat goed loopt en daar past bestuursrechtelijke handhaving heel goed
bij. Het strafrecht moet je toepassen als het moedwillig is of als het om fraude gaat; die afbakening
moet je gebruiken.
Aandachtspunten
3.1

Zou het onderscheid tussen reparatoire en punitieve sancties daarbij een rol dienen te spelen?

Het is een beetje de vraag wat hier onder reparatoir wordt verstaan. Ook bij bestuursrechtelijke
handhaving is het goed om sancties te kunnen toepassen die niet reparatoir zijn, dus die repressief
zijn zoals de bestuurlijke boete. Terwijl ik denk dat er bij strafrecht altijd een dominant strafelement
in zal moeten zitten.
Kan ik daaruit afleiden dat als het gaat om situaties waarin in de regel reparatoire doelstellingen
een rol spelen, dat het voor de hand ligt om dan te grijpen naar een bestuursrechtelijk instrumentarium?
Ja, dat zou ik voor de hand vinden liggen.
3.2

Zou de ingrijpendheid van sancties en het al dan niet vrijheidsbenemende karakter daarvan
een rol dienen te spelen?

Het vrijheidsbenemende karakter hoort absoluut bij het strafrecht thuis. Dat is heel nadrukkelijk op
moedwilligheid en zelfs op de persoon toegesneden, dus daar zit ook geen reparatoir karakter in. Dat
je repareert is niet het eerste doel van de vrijheidsbeneming.
In ieder geval voor zover het gaat om het vrijheidsbenemend karakter hoort dat absoluut thuis bij
het strafrecht, maar als we het hebben over de ingrijpendheid van sancties die niet vrijheidsbenemend zijn, bijvoorbeeld als het om hele hoge boetes gaat, is het dan nog iets waarvan u zegt dat
het naar het strafrecht moet?
Het gaat om de reden waarom je straf oplegt. Dat vind ik veel bepalender, dus de moedwilligheid,
fraude, en ook bij het georganiseerd overtreden, en weten dat je bewust over een grens heen gaat,
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met name daar zit de strafkant. Daar is eigenlijk geen sprake meer van correctie. Het straf toekennen
is dan an sich nodig.
U kunt zich wel voorstellen dat hele hoge beboeting plaatsvindt binnen de bestuursrechtelijke context?
Dat kan ik me voorstellen, maar dat kan ik me ook in het strafrechtelijke voorstellen.
3.3

Meent u dat bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving sterker op elkaar dienen te worden
afgestemd en sterker verweven dienen te zijn?

Afstemming in de keten is heel erg hard nodig, ook bij de Rijksinspecties, maar het geldt ook bij de
RUD’s. Die verbinding met het Openbaar Ministerie is nodig: niet blijven voortmodderen als je weet
dat het moedwillig is en dan het Openbaar Ministerie inschakelen. Dat is belangrijk: weet waar jouw
rol zit en weet waar die van een ander zit. En ook met elkaar kunnen bepalen wat het terrein is
waarop veel moedwilligheid is. In zo’n Strategische Milieukamer ga je toch met elkaar bedenken wat
nu typisch issues zijn waar je het Openbaar Ministerie bij moet inschakelen. Wacht daar niet te lang
mee.
U geeft nu aan dat het belangrijk is dat het op elkaar is afgestemd. De vraag luidt: dient het sterker
op elkaar afgestemd te worden en sterker met elkaar verweven te zijn?
Verweven vind ik een moeilijk woord. Ik vind helemaal niet dat bestuursrechtelijke en strafrechtelijke
handhaving verweven moet zijn. Je moet weten welke route van interveniëren je gebruikt. Als je
weet wat er aan de hand is en het hoort in de strafrechtketen thuis, dan moet je het overdragen.
Verweven dus alleen in de zin van ‘elkaars rol goed kennen’. Je moet weten wanneer je de andere
partijen moet inschakelen. En dat je kennis moet overdragen. In die zin wel verweven, want de RUD’s
en de Rijksinspecties kunnen vaak wel heel veel kennis hebben die van nut is voor het Openbaar Ministerie. Dus die verwevenheid is wel belangrijk, maar het is ook belangrijk om te weten te scheiden.
3.3.1 Hoe denkt U bijvoorbeeld over constructies die aan (meervoudige) recidive consequenties
verbinden voor de geldigheid van vergunningen (rijbewijs, verblijfsvergunning, horecavergunning)?
Recidive is een factor die mee moet tellen bij de interventie die je pleegt. Als er meerdere keren geintervenieerd is, dan kan het zijn dat je moet besluiten de vergunning in te trekken of het schip aan
de ketting te leggen. Dat hoeft niet per se strafrechtelijk.
3.4

Hoe kan de verhouding tussen bestuursorganen en strafrechtelijke organen het best worden
vormgegeven?

Ik zou denken dat het vooral de inspecties zijn, dus zowel de Rijksinspecties als de RUD’s, die met
elkaar een goede keten moeten vormen, dus elkaar goed moeten kennen en goede processen moeten hebben afgesproken. Ik weet niet precies hoe het moet, maar daar is nog wel veel aan te doen.
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3.4.1 Gaat Uw voorkeur bijvoorbeeld uit naar een taakverdeling als in de belastingwetgeving,
waar de belastingdienst het voortouw heeft en het OM feitelijk alleen bij vrijheidsbenemende straffen/maatregelen in beeld komt?
3.4.2 Of gaat uw voorkeur bijvoorbeeld uit naar een taakverdeling als in het verkeersstrafrecht,
waar de politie het voortouw heeft en zowel in het strafrecht als door het CBR ingrijpende
sancties kunnen worden opgelegd?
3.4.3 Of gaat Uw voorkeur uit naar nog een andere taakverdeling?
Mijn voorkeur gaat meer uit naar de eerste vorm van taakverdeling. Dat komt in mijn hele verhaal
naar voren. Alleen vind ik dit te extreem; ik denk dat het Openbaar Ministerie in het omgevingsrecht
meer kan doen dan alleen vrijheidsbenemende maatregelen. Dus er zijn meer omstandigheden dan
de op de persoon gespeelde vrijheidsbenemende sancties waar ik het Openbaar Ministerie voor in
zou willen schakelen. Ik zou met name denken dat je goed moet weten waar je het in het omgevingsrecht bij de RUD’s laat en daar waar het moedwillig en frauderend is, en je naar het Openbaar Ministerie overgaat.

BESTUURLIJKE BOETE
4.

Hoe denkt U over de bestuurlijke boete als instrument ter handhaving van ordeningswetgeving?
a. Kan de bestuurlijke boete strafrechtelijke handhaving adequaat vervangen?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, in welke situaties?
b. Vindt u het wenselijk dat de bestuurlijke boete in ruimere mate wordt ingezet in het kader van de handhaving van de ordeningswet? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Ik denk dat de bestuurlijke boete een heel geschikt instrument kan zijn, mits je het goed toepast. Dat
is natuurlijk altijd een voorwaarde. Pas het toe als het nodig is, want een boete geven is soms zo gemakkelijk, terwijl er met correctieve maatregelen die meer vragen van de inspecteur misschien wel
meer bereikt kan worden, ook in de samenleving. Als je het kunt corrigeren, heeft dat de voorkeur.
4.1

Ziet U de bestuurlijke boete als een blijver, of is zij naar Uw inschatting een tijdelijke constructie die kan vervallen als het strafrecht op een aantal punten is aangepast?

Ik vind het een blijver. Daar hebben we de Awb ook voor.
Een achtergrond van de bestuurlijke boete is de efficiëntie. Er zijn ook bepaalde ontwikkelingen in
het strafrecht, zoals de strafbeschikking, die beogen om een efficiëntere afdoening mogelijk te maken.
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Wij passen de bestuurlijke strafbeschikking toe, die is voor ons gemaakt. Ik vind het een hel rare constructie. Dus ik zou denken: niet doen. Het is echt een noodconstructie, die bizar is als je bedenkt dat
we de Awb hebben waar dit prima in thuis zou horen. Dus ik snap deze route helemaal niet.
4.4

Is het naar Uw oordeel uit oogpunt van rechtsgelijkheid en rechtseenheid wenselijk dat één
en dezelfde gedraging zowel via het strafrecht als met een bestuurlijke boete kan worden
bestraft?
Ik vind dat je dat principieel niet moet doen. Het brengt iedereen maar in verwarring ook. Maar misschien geldt dat niet onverkort, want het gaat ook over het motief.
Aandachtspunten bij vraag 4b
4.5

Zou bij het al dan niet ruimer inzetten van de bestuurlijke boete in het kader van de handhaving van ordeningswetgeving een argument mogen zijn
- Dat het vervolgingsbeleid bij een bestuurlijke boete (mogelijk) in sterkere mate genormeerd kan worden dan in het strafrecht?
- Dat de strafoplegging bij een bestuurlijke boete in sterkere mate genormeerd kan worden
dan in het strafrecht?
- Dat het bestuursorgaan bij een bestuurlijke boete zelf over de vervolging beslist?
- Dat bestuursorganen bij een bestuurlijke boete de opbrengst van boetes zelf (kunnen)
behouden?
- Een ander argument?

Dat het vervolgingsbeleid bij een bestuurlijke boete (mogelijk) in sterkere mate genormeerd kan
worden: het normeren van de hoogte van de boete, dat zal je in het algemeen doen bij bestuurlijke
boetes. Boeteregels maken is echt erg gebruikelijk en dat is ook goed voor de transparantie, zodat de
onder toezicht staande weet waar hij aan toe is als hij een overtreding begaat. Dat is een goede manier om het toe te kunnen passen. Maar het vraagstuk of je een bestuurlijke boete toepast, moet je
niet helemaal normeren. Je moet aan de voorkant ook wel durven kijken of er wel repressief moet
worden opgetreden of dat je beter eerst correctief kunt optreden. De boetecatalogus, daarvan denk
ik dat het kan helpen, ook voor de transparantie.
Dat de strafoplegging bij een bestuurlijke boete in sterkere mate genormeerd kan worden dan in het
strafrecht: het zou niet mijn argument zijn. Ik vind andere argumenten veel belangrijker. Via onder
het bestuur ingestelde handhaving interveniëren: daar past bestuurlijke handhaving heel erg goed in.
Ik denk dat transparantie iets is dat goed is, maar ik weet eigenlijk niet of er boetecatalogi zijn bij
strafrechtelijke handhaving, dat denk ik eigenlijk wel. Die zijn er bij processen-verbaal in ieder geval
ook. Ik zie hier niet zoveel voor- of nadelen.
Dat het bestuursorgaan bij een bestuurlijke boete zelf over de vervolging beslist: de organisatiekant
vind ik daar heel erg belangrijk van. Je kunt zelf je stappen zetten en de bestuurlijke boete gebruiken
met de doelstelling van het bevorderen van de naleving. Dat is echt een belangrijk voordeel van de
bestuurlijke boete.
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Dat bestuursorganen bij een bestuurlijke boete de opbrengst van boetes zelf (kunnen) behouden: dat
vind ik geen argument. We zijn allemaal overheid. Dit argument vind ik echt pervers. Dat zou er toe
kunnen leiden dat je als bestuursrechtelijke handhaver maar zoveel mogelijk en zo hoog mogelijke
boetes oplegt omdat je er zelf beter van wordt.
4.6

Is de omstandigheid dat recidive bij oplegging van bestuurlijke boetes in mindere mate bij de
strafoplegging ter zake van latere feiten kan worden betrokken een argument om de bestuurlijke boete niet in te zetten?

Ik denk dat recidive ook bij de bestuurlijke boete een factor kan en moet zijn voor de hoogte van de
boete.
Dat is in de praktijk ook zo? Dat is ook uw ervaring?
Ja, je kunt het zo in de boetecatalogi zien. Als een overtreding voor de zoveelste keer voorkomt, gaat
de boete omhoog. En als het een stapeling van overtredingen is, dan gaat de boete omhoog. Dus de
boetecatalogi zijn daadwerkelijk zo samengesteld.
4.7

Is de omstandigheid dat rechtsmiddelen in het strafrecht schorsende werking hebben een
goede reden om op de bestuurlijke boete over te stappen?

Ik denk dat dat lik-op-stukgehalte eigenlijk wel krachtig is aan de bestuurlijke boete. Dat je meteen
voelt wat er aan de hand is. Ik denk eigenlijk dat dat heel erg goed werkt. Het zal wel een beetje
remmend zijn op de rechtsgang. Maar dan heb je de boete toch al betaald.
4.9

Is de positie van de strafrechter, die niet een beschikking toetst maar zelf beslist, een argument voor het bestuursrecht of voor het strafrecht?

Als je uiteindelijk naar de rechter gaat, ook in het bestuursrecht, is het de rechter die beslist. Niet
over de hoogte, want dat is namelijk al gereguleerd. Ik weet niet of dat een voordeel of een nadeel is.
Ik denk dat het uiteindelijk belangrijker is of het feit een overtreding is ja of nee. Dat toetst de rechter, zowel in het bestuursrecht als in het strafrecht. Ik denk dat de transparantie in het bestuursrecht
eigenlijk heel prettig is. Dat je weet hoe hoog de boete is als je er een krijgt. En dat die hoogte voor
iedereen geldt. Misschien is dat zelfs wel een voordeel.
De achtergrond van de vraag kan zijn dat de bestuursrechter een beschikking toetst en zich over
het algemeen vrij marginaal toetsend opstelt, terwijl de strafrechter naar het feit kijkt en zelf beslist.
Het gaat hier wel over de professionaliteit van de toezichthouder. Uiteindelijk komt die toezichthouder tot dat oordeel. Dat is wat ik ook de hele tijd blijf benadrukken. De professionaliteit van de toezichthouder die vraagt wel wat als je het bestuursrecht toepast, dus dat klopt inderdaad.
Dus het komt er ook op neer dat indien de toezichthouder inderdaad professioneel is, dan zal in de
regel een opgelegde boete ook stand houden bij de toetsing?
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Tenzij je zelf het gevoel hebt, dat doen wij natuurlijk ook wel eens, dat je denkt dat bepaalde regelgeving te onduidelijk is. Dan ga je naar de rechter toe om een uitleg van de regelgeving te krijgen die
je vervolgens als kader kunt gebruiken. Dat zijn dan eigenlijk veel meer proefprocessen. Dat gebeurt
natuurlijk ook wel eens dat we dat doen. Dan gaat het niet om de hoogte van de boete, maar meer
om het verkrijgen van een uitspraak, een geldende interpretatie.

PUNITIEVE HANDHAVING VAN DE OMGEVINGSWET
5.

Hoe kan de punitieve handhaving van de Omgevingswet volgens U het best worden ingericht?

Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het in de Omgevingswet straks helemaal niet weet. De Omgevingswet is nog in wording, maar ik vind het heel erg moeilijk om te duiden wat het normenkader wordt.
Uiteindelijk is het normenkader natuurlijk wat je als kader nodig hebt om überhaupt te kunnen
handhaven.

5.4

Is voor U van belang of de betrokkene voldoende financiële mogelijkheden heeft om een
eventueel opgelegde financiële sanctie te betalen?

Nee. Bij proportionaliteit kijk je ook altijd naar de omstandigheden. Dus als ik bij Shell een boete opleg of bij een heel kleine organisatie, die daarmee failliet gaat. Dat is je proportionaliteitsbeginsel: wil
ik dat daarmee een bedrijf failliet gaat. Soms zal dat dan toch moeten gebeuren. In proportionaliteit
zit ook een subjectief element, dus dat zal altijd meetellen.
Je zou de vraag ook zo kunnen interpreteren dat een bestuurlijke boete opleggen geen zin heeft als
een natuurlijk persoon het niet kan betalen, maar dat het strafrecht dan nog de beschikking heeft
over andere instrumenten zoals de taakstraf of de vrijheidsbenemende sanctie. Is dat een argument om in zo’n geval toch te overwegen om strafrechtelijk te handhaven?
Als iemand het niet kan betalen, maar hij kan wel de niet-naleving opheffen, dat heb ik natuurlijk
altijd het allerliefste. In het bestuursrecht zijn er ook alternatieven voor een boete. Dus grijp vooral
niet naar die boete als het niet nodig is.
5b.

Zijn er situaties waarin strafrechtelijke handhaving volgens U juist niet tot de mogelijkheden
zou moeten behoren? Zo ja, waarom?

In situaties waarin straffen helemaal geen zin heeft, moet je dat helemaal niet doen. Zeker als je met
correctie nog wat kunt doen. In heel veel situaties is het veel beter om te kiezen voor het bestuursrecht, bijvoorbeeld voor het stil leggen van een bedrijf of het intrekken van een vergunning. Dat zijn
vaak veel effectievere middelen in de bestuursrechtelijke keten. Dus kijk weer naar wat er eigenlijk
aan de hand is.
Aandachtspunten bij vraag 5b
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5.7

Zijn er situaties waarin toepassing van straffen en maatregelen naar uw inschatting of ervaring geen nuttig effect kan hebben?

Het opleggen van een straf aan een heel grote organisatie terwijl het stilleggen aan de ketting veel
effectiever is. Die situaties zijn heel erg goed denkbaar.
5.8

Geldt dat in die situaties ook voor de bestuurlijke boete?

Ja, zeker.
5.14 Zijn er ook situaties waarin de bestuurlijke strafbeschikking naar Uw oordeel juist expliciet
niet ingevoerd zou moeten worden? Zo ja: waarom?
Die moet dus helemaal niet ingevoerd worden.
Aandachtspunten bij vraag 5d
5d.

Kan de bestuurlijke boete in de context van de Omgevingswet een goede rol vervullen? Zo
ja, in welke situaties en waarom? Zo nee, waarom niet? Dient daarbij nog onderscheid gemaakt te worden tussen de verschillende normenstelsels die onder de Omgevingswet zullen
vallen?

Ik denk dat de bestuurlijke boete een heel geschikt instrument is in deze context, maar de volgende
vraag is natuurlijk een ingewikkelde. Ik kan nog niet goed zien wat er straks voor normen zijn. Dus die
vraag is echt wel relevant. Eigenlijk is de andere kant van de vraag hoe we zorgen dat we een normenstelsel opbouwen. Dat is een vraag die heel belangrijk is. Je kunt die normen namelijk ook in een
proces opbouwen. Daar zou je ook bestuurlijke handhaving op kunnen plegen. Daarmee bedoel ik
dat je zegt: ‘binnen deze vergunning moet je in ieder geval in het systeem een aantal dingen geregeld
hebben’. Je moet bijvoorbeeld altijd zorgen dat er ‘checks and balances’ zijn in hoe er geacteerd
wordt. Dus je kunt het hebben over de norm van de dijk of over hoe het beheer op de dijk moet zijn.
Dan heb je het niet over hoeveel keer er geïnspecteerd moet zijn op die dijk, want dan heb je weer
een norm, maar je kunt het hebben over een systeem waarbij er voldoende in de organisatie en in
het systeem gezorgd wordt dat er überhaupt toezichthouders zijn op die dijk, en dat er gekeken
wordt naar die dijk en dat er een bepaald instrumentarium wordt gebruikt om de dijk te bewaken.
Dus veel meer in het systeem, je veiligheidsmanagementsysteem. Want je kunt ook kijken naar of de
rij- en rusttijden worden bewaakt, of je kunt kijken of het bedrijf een systeem heeft waarop het kan
zien of de chauffeurs die rij- en rusttijden overtreden.
Dus hun zorgplicht goed invullen?
Ja, en als je die zorgplicht goed genoeg definieert, dan kun je daar ook op handhaven. Dus je kunt het
op de normen doen, maar ook op de zorgplicht die met een systeem geborgd moet zijn.
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INTEGREREN BESTUURLIJKE EN STRAFRECHTELIJKE HANDHAVING?
6.

Verdient het aanbeveling om de bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving van de Omgevingswet meer te integreren? Zo ja, waarom en op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Als met handhaving wordt bedoeld de interventie, dan denk ik: waar je op moet integreren, dat is op
informatie uitwisselen. Je moet vooral zorgen dat je elkaar goed geïnformeerd houdt en je zou elkaar
ook goed moeten kennen. Je moet dus in de keten zorgen dat je afstemming hebt. Het zou ook niet
slecht zijn om met elkaar af te spreken wat de thema’s zijn waarin je met name als bestuurlijke
handhaver je focus legt, waarbij je weet dat die moedwilligheid en het georganiseerde overgedragen
moet worden aan het Openbaar Ministerie. Al die dingen daar zou het goed voor zijn om met elkaar
op te trekken. Maar vervolgens vind ik heel erg: voor dit stuk strafrecht, en voor het andere stuk
bestuursrecht.
6.3

Zou U het wenselijk vinden dat het bestuursorgaan dat bij de strafrechtelijke handhaving
een bijzonder belang heeft ook een eigen positie krijgt in het strafproces?
Zo ja: zou het bestuursorgaan het recht moeten krijgen
- de processtukken in te zien;
- stukken aan het strafdossier toe te voegen;
- de strafrechter mondeling te informeren en te adviseren?
Zo nee: waarom niet?

Nee. Het bestuursorgaan heeft zijn eigen integrale afweging.
6.4

Zou U het wenselijk vinden dat het OM bij de bestuurlijke handhaving een eigen positie zou
krijgen?
Zo ja: zou het OM het recht moeten krijgen
- de processtukken in te zien;
- stukken aan het dossier toe te voegen;
- de bestuursrechter mondeling te informeren en te adviseren?
Zo nee: waarom niet?

Hier geldt natuurlijk hetzelfde. Ik ben heel erg voor de informatie met elkaar delen. Verder moet het
oordeel wel onafhankelijk zijn.
6.5

Zou U het wenselijk vinden dat de oplegging van de stillegging en onderbewindstelling van
de onderneming nader wordt genormeerd, als sluitstuk van strafrechtelijke en bestuurlijke
handhaving?
Zo ja: heeft deze sanctie dan slechts een aanvullende functie ten opzichte van de last onder
bestuursdwang, en zo ja in welke gevallen?
Zo ja: zou de ISD-maatregel (eerdere veroordelingen) aanknopingspunten voor een normering bieden?
Zo nee: waarom niet?

Onderbewindstelling en stillegging, dat lijkt mij bestuursrechtelijk.
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Interview R. (Roel) Willekens
Werkzaamheden en expertise punitieve handhaving en de Omgevingswet
Wat zijn uw functie of functies en wat zijn uw dagelijkse werkzaamheden?
Ik ben programmamanager milieucriminaliteit en commissaris van politie. Ik ben in het verleden recherche-chef geweest en ik ben tien jaar districtschef geweest. Daarnaast heb ik allerlei verantwoordelijkheden gehad, zoals binnen de politie gebruikelijk is, waaronder bij het SGBO en ik ben ook politieonderhandelaar geweest. Ik heb dus leuke dingen gedaan. Als districtschef heb ik ooit de portefeuille milieu gekregen als één van de portefeuilles, en in die tijd ben ik aan de slag gegaan als voorzitter van de strategische beleidsgroep Milieu en Korpscheftaken. Dat is een landelijke beleidsgroep
die de Raad van Korpschefs adviseerde en daarin hebben wij een notitie gemaakt voor de aanpak van
milieucriminaliteit, het koersdocument Milieu In Ontwikkeling (MIO). Toen kwam het versterkingsprogramma, na het Rapport Mans, want er moest wat gebeuren, en door één van de korpschefs ben
ik toen gevraagd om fulltime als programmamanager te gaan werken in het Versterkingsprogramma
Strafrechtelijke Milieuhandhaving, betaald door het ministerie. Dat ben ik uiteindelijk gaan doen. Ik
ben toen begonnen met het versterkingsprogramma in de oude setting van de politie. Uiteindelijk
viel toen het kabinet, een paar grote stappen makend, en toen werd er gevraagd of we voorstellen
klaar konden maken in verband met de komst van de Nationale Politie. Die hadden we grotendeels al
klaar, omdat de commissie De Graaf in die tijd nog om een aantal zaken gevraagd had in verband met
bovenregionale samenwerking, die onder andere te maken had met de milieuaanpak. Dus ik heb het
ontwerp gemaakt, samen met een expertgroep van de Nationale Politie, en de aanpak milieucriminaliteit. Dat ontwerp gaat over inrichten van 412 formatieplaatsen, het werkproces en het visiedeel.
Vervolgens hebben we de inrichting uitgetekend. We hebben het toen opgeleverd en uiteindelijk ben
ik gevraagd door de korpsleiding, toen mijn verband met Binnenlandse Zaken weer stopte, om als
implementatiemanager door te gaan.
Ik doe vier dingen. Het eerste is dat ik implementatiemanager ben voor de Nationale Politie in
het kader van de aanpak van milieucriminaliteit. Ik werk met politiemensen en ik probeer in het reorganisatieproces ervoor te zorgen dat niemand vergeet wat we afgesproken hebben. Daar heb ik
een platform voor; ik zie daar iedere maand alle recherchechefs van milieu en daar zit ook de NVWA,
de ILT en het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie bij.
Het tweede is dat ik inhoudelijk het expertisecentrum van milieu aanstuur. Er zijn een aantal
experts die werken op allerlei thema’s tussen tactiek en strategie. Dan gaat het onder andere om het
vertalen naar opleiding, het vertalen naar werkprocessen, het vertalen naar thema’s, zoals bijvoorbeeld het thema hoe de vuurwerkaanpak eruit gaat zien, maar ook naar de vraag hoe de intelligence
agenda eruit ziet.
Het derde is dat ik de operaties mee leid. Namens de portefeuillehouder van de Nationale
Politie vertegenwoordig ik de politie in de Milieukamer, de nationale stuurploeg. Wij doen daar twee
dingen in: wij wegen voorstellen voor onderzoeken, en wij sturen op de informatievraag. Dat is de
vraag die gaat over welke informatie we relevant vinden. Daar hangt dan een hele werkstructuur
onder van netwerken. De milieukamer komt iedere twee weken bij elkaar, en daar beslissen wij over
zaken. Er lopen nu ongeveer zo’n 130 onderzoeken, bij de eenheden van de politie en daarnaast zit-
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ten er ook onderzoeken bij de NVWA en de ILT. Die twee partijen, de Bijzondere Opsporing Diensten,
zitten ook in die milieukamer.
De vierde is dat ik de internationale vertegenwoordiger ben van de aanpak milieucriminaliteit.
Ik ben voorzitter van EnviCrimeNet, het Europees netwerk van Milieuopsporingsdiensten en wij komen één keer per jaar bij elkaar. Daar zijn we vooral aan het nadenken over wat de ‘best practices’
zijn. Wij hebben een netwerk opgebouwd en zijn erkend door de Europese Commissie, en ik leg daar
verantwoording af bij de ‘Law Enforcement Working Party’ in Brussel. Daarnaast werkt dit netwerk
nauw samen met Europol, omdat Europol ook in de ‘Law Enforcement Working Party’ zit met alle
landen. Die zijn verplicht ons secretariaat te voeren als het gaat om de internationale samenwerking.
Ik ben daar bezig met een mooi project. Dat heet IPEC, en daarmee inventariseren wij in heel Europa
alle aard en omvang van milieucriminaliteit, om dat beter in kaart te brengen. Mede op basis daarvan
wordt de SOCTA 2015 ge-update. De SOCTA is de Serious Organised Crime Threat Assessment. Die
gaat naar Brussel; daarin worden voorstellen gedaan over de prioritering van de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Wij hebben de laatste jaren gezien dat de vorige SOCTA van 2013 erg beperkt
was op het terrein van milieucriminaliteit. Maar desondanks zijn er twee dingen, namelijk illicite waste en wildlife, geprioriteerd. Dat was op basis van gebrekkige informatie. Toen hebben we een aanbod gedaan om die informatievoorziening te verbeteren. Dit project gaat voorzien in die informatie.
We gaan rapporteren naar diverse clubs, onder andere via Europol, de LEWP, het SOCTA-team, Eurojust, COSI en andere ketenpartners.
Dan zit er nog een klein stukje in mijn werk en dat is Interpol. Interpol heeft een verzameling
van milieuprogramma’s waar 40 mensen aan werken in Lyon. Daar zit een jaarvergadering tegenaan
van 190 landen, dat is de ECEC. De ECEC heeft zich vertegenwoordigd in een adviesgroep; dat zijn
gekozen leden. Ik ben één van de gekozen leden en vertegenwoordig onder andere Europa. Daarmee
adviseren wij INTERPOL op het milieuprogramma. Het team in Lyon is in de laatste jaren van 5 fte
naar 40 fte gegaan, allemaal op basis van financiële bijdrages van de landen zelf. We hebben één
man, een milieurecherche-chef uit Nederland gedetacheerd in Lyon en die is de ‘tweede man’ in dat
milieuprogramma.
Zou u iets willen vertellen over uw expertise in verband met punitieve handhaving in het algemeen
en in relatie tot de onderwerpen die onder de Omgevingswet zullen vallen?
Ik stuur op milieucriminaliteit. Ik ben geen ‘superdeskundige’ op het gebied van milieuwetgeving,
maar ik ben manager. Wat wij doen, is kijken naar hoe we ervoor kunnen zorgen dat we problemen
goed aanpakken. Daar zit ook de integraliteit in en er is sprake van een multidisciplinaire aanpak. Ik
zie het als mijn rol en verantwoordelijkheid om problemen in kaart te brengen. Bijvoorbeeld: een tijd
geleden hebben we problemen geconstateerd in de biovergisting handel. In die keten hebben we
toen een analyse gemaakt om te bekijken waar het probleem nu precies zat. Het probleem bleek niet
zozeer bij de boeren of de exploitanten te liggen die er misschien verkeerde spullen in stoppen, maar
het probleem lag bij de afvalhandel en de mensen die dat faciliteerden. Dus degenen die afval ophalen krijgen betaald en ze leveren het af bij een boer, en krijgen vervolgens weer betaald. Dat is dus
dubbel verdienen, en als je meer rotzooi bij elkaar mengt dan verdien je nog meer. Dus die ‘facilitators’, zoals we die noemen, die hebben we in kaart gebracht. Vervolgens hebben we een tactische
analyse gemaakt met een top 100 van de grootste slechteriken in Nederland. Naar de top 5 hebben
we onderzoek ingesteld en iedere keer als er nu informatie binnenkomt over ‘facilitators’ in de biovergisting, dan checken wij die informatie. Dat proces hebben wij ingericht om op die manier effec494
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tief te kunnen gaan worden, en wat wij daar van belang vinden is dat er dan altijd wordt gekeken
naar de samenhang tussen de maatregelen. Het is nooit strafrecht alleen, maar altijd een combinatie
met vergunningen en bestuursrecht. We zoeken altijd de verbinding naar het bestuur. Dat zie je ook
in de milieukamer. Daar zijn we aan het zoeken wie we daar namens het bestuur binnen kunnen
halen. Dat zou een vertegenwoordiger van één van de omgevingsdiensten kunnen zijn, dus van de
RUD’s. We staan daarnaast in nauw verband met het Landelijke Informatie en Expertise Centrum
(LIEC) en de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIECs). Er zijn tien RIECs in Nederland, dat is
op het niveau van de politie-eenheid, en dat is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten, de
fiscus, het UWV enzovoort, gericht op de bestuurlijke aanpak bij georganiseerde criminaliteit. Het
LIEC is landelijk, die zijn niet operationeel maar die zijn faciliterend. De RIECs richten zich dus op de
bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Zij proberen allerlei instrumenten en mogelijkheden toe te passen om criminele samenwerkingsverbanden aan te pakken. Vroeger werd er bij de
politie voor gekozen dat als er tien waren, er één werd gepakt. Bij de RIECs worden ze alle tien gepakt, maar per Crimineel Samenwerkings Verband wordt bekeken hoe die aanpak er uit gaat zien. Zo
krijg je de ‘hoe-vraag’, dus welke diensten kunnen met de informatie die nu op tafel ligt, met de stok
die zij in handen hebben, het hardste en het meest effectief slaan. Er zijn hele mooie voorbeelden
van de samenwerkingsverbanden. Zo had je vroeger ook de vrijplaatsenaanpak, de woonwagenbewoners, en er zijn meerdere thema’s die daarmee aan de orde komen.
Dit zijn dus voorbeelden van uw ervaring met punitieve handhaving?
Dat is het voorbeeld van hoe wij daar in zitten. Feitelijke zoeken wij in toenemende mate naar kortdurende, effectieve onderzoeken, waarin je de keuze maakt om effectief gedragsbeïnvloeding te
krijgen bij degene die de regels overtreedt. Dat is dus individueel gericht. We hebben daarbij een lijn
uitgezet dat we altijd de feitelijke dader en de functionele dader willen pakken. Dus wanneer er bijvoorbeeld een groot oliebedrijf in het westen van het land is dat ’s nachts de kranen open zet en
afval loost. Dan is er iemand die die kleppen open zet. Maar er is ook een opdrachtgever die dat bewerkstelligt. Er is ook iemand binnen het financieel bedrijf die daarvoor een afweging heeft gemaakt
dat het moet gebeuren. In dat bedrijf is er bijvoorbeeld al acht keer bestuurlijk opgetreden. En steeds
is er een bestuurlijke boete opgelegd, en is er dus een fors bedrag betaald. Dat bedrijf heeft zoveel
geld dat het de boete incalculeert. Uiteindelijk heb je dan de feitelijke dader, je hebt de functionele
dader en we kijken naar de rechtspersoon. Waarbij de rechtspersoon voor ons vooral van belang is
wanneer er crimineel vermogen zit dat wij kunnen afpakken. Wij proberen dus een parallel te draaien op de bestuurlijke aanpak van onderzoeken. En het gaat in die gevallen niet om één dader: het is
de feitelijke dader, de opdrachtgever en het bedrijf als rechtspersoon. En ook kijken wij wat wij bestuursrechtelijk in de keten met anderen samen kunnen doen. Dan kom je bij de vergunning uit. Daar
zit dan uiteindelijk de optelsom van de effectiviteit. Op die manier kijk ik ook naar het systeem, en
daar zit ook mijn ervaring.

BESTUURLIJKE HANDHAVING
1.

Hoe denkt U in zijn algemeenheid over bestuurlijke handhaving van ordeningswetgeving?
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Het belangrijkste is om direct te onderkennen dat het gaat om een stelsel. Een stelsel van rechtssystemen, dat uiteindelijk in een balans komt. Die stelsels kunnen alleen goed worden gehouden als je
op alle fronten bekijkt of het effectief is en of er bijstelling moet plaatsvinden. Het is dus een motor,
het is niet lineair met één oorzaak en één verband, maar het versterkt elkaar. Als de luchtfilter fout
is, dan kan de motor nog zo goed afgesteld zijn, maar dan gaat het niet werken. Ik zie het als een
draaiende motor in zijn geheel, waar alle stelsels bij elkaar en in hun onderdelen op sterkte moeten
kunnen draaien om uiteindelijk effectief te worden. Een voorbeeld aan de kant van de politie is dat
wij bijvoorbeeld een grote controleactie hebben gehouden op de oliehandel en op de scheepvaart
van Antwerpen naar Rotterdam. Daar blijkt dat niemand pur sang de expertise heeft als het gaat over
de vraag wat er dan moet gebeuren. Er is een kennistafel opgezet, waar van negen diensten mensen
om de tafel zitten. Er komt een schip langs en dan gaan we alle data en informatie met betrekking tot
het schip verzamelen. Vervolgens zegt iemand bijvoorbeeld: ‘Hij heeft aan boord een bepaalde oliesoort en hier is sprake van een recidivist. Er is al een keer bestuurlijk opgetreden, dus daar gaan we
naar toe’. Dus er wordt eerst een selectie ter plaatse gedaan, dan gaan er mensen naar toe en die
gaan de administratie controleren. En als dan blijkt dat de administratie niet klopt, wat vaak zo is,
dan kun je zeggen dat er wel aanleiding is om die olie te gaan bemonsteren. Diezelfde kennistafel
komt met die extra informatie en zegt dan op een gegeven moment: ‘Ga maar bemonsteren’. Dan
gaan de experts van de bemonstering erheen. Als ze dan olie opvangen in een bekertje en de bodem
zakt eruit, dan is het waarschijnlijk toch andere olie dan op de papieren staat.
a.

Wat zijn volgens U de sterke punten van bestuurlijke handhaving?

De sterkte zit in de keten in de samenwerking, maar dat is tegelijkertijd ook de zwakte. De zwakte
van bestuurlijke handhaving zoals wij die al jaren zien, en ik sluit heel graag aan bij het rapport Mans,
is dat het bestuur vanuit het verleden zijn eigen ding deed. Er werden lokale afwegingen gemaakt
van de belangen die met bestuurlijk optreden gemoeid waren, zonder dat er gekeken werd naar het
‘level playing field’ tussen bedrijven. Soms werden er oneigenlijke belangenafwegingen gemaakt,
bijvoorbeeld economische belangenafwegingen, terwijl een fabriek al 25 jaar zonder vergunning
werkte, met alle vervuilingen van dien. Voorbeelden daarvan zijn een fosforfabriek in Zeeland en een
raffinaderij in Noord-Nederland. Edelchemie in Venlo is een ander groot voorbeeld. Het is jarenlang
knokken en dan blijkt dat het bestuursrecht het niet alleen redt. Je hebt elkaar dus echt nodig om dat
daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.
b.

Wat zijn volgens U de zwakke punten van bestuurlijke handhaving?

Het zwakke punt van bestuurlijke handhaving is dat het vaak inrichtinggebonden gebeurt. Het grote
verschil met de manier waarop wij er naar kijken, is dat wij niet alleen de verticale verbanden maar
ook de horizontale verbanden willen zien. Een voorbeeld is dat een bedrijf gaat starten en daarvoor
een vergunning krijgt met een voorwaarde erin. Vervolgens komt de toezichthouder en die kijkt naar
de voorwaarden die in de vergunning staan, en of daaraan wordt voldaan. Dan wordt er eventueel
bestuursrechtelijk gehandhaafd, om te zorgen dat het bedrijf zich gaat houden aan de gestelde
voorwaarden. Dat noem ik het verticale toezicht. Heel Nederland zit vol met allemaal verticaal toezicht. We hebben 425 BRZO-bedrijven in Nederland, dat zijn de meest risicovolle bedrijven. Die worden allemaal verticaal bekeken. Maar waar nog nooit echt goed naar gekeken is, dat is naar de horizontale verbanden. Er zijn heel veel bedrijven die verbinding met elkaar hebben. Het kan gaan om
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bedrijven met vestigingen op meerdere locaties en om financiële verbindingen via allerlei rechtsconstructies. Maar het gaat ook om transportverbindingen, om af- en aanvoer van spullen, in binnen- en
buitenland. Die horizontale verbanden van acteurs in die bedrijven, die komen nauwelijks aan de
orde in het verticale toezicht.
Komt dat omdat het bestuur dat niet kan overzien?
Het bestuur overziet dat niet en ook, en dan neem ik de een brandonderzoek bij een chemisch bedrijf als voorbeeld: terwijl dat strafrechtelijke en bestuursrechtelijke onderzoek liep, was dezelfde
eigenaar op een andere locatie bezig met exact hetzelfde werk, namelijk het overslaan van chemicaliën. Wij kijken dadergericht en mensgericht, en dat zie je niet vanuit een bestuurlijke vergunning.
Dus je kunt prima zaken doen met iemand en er vervolgens afspraken mee maken, maar als je niet
checkt op een horizontaal verband, heeft dat een beperkte waarde. In een horizontaal verband kun
je nadenken over vragen als: Wie zijn de commissarissen van een bedrijf? Wie zijn de aandeelhouders? Wie zijn de belanghebbenden? Hoe zien de financiële stromen eruit? Als je dat soort vragen
stelt ga je hele andere verbanden ontdekken.
Dat zijn dingen die jullie in kaart brengen?
Dat kan alleen in de samenhang tussen bestuurs- en strafrecht, omdat je de bestuurlijke informatie
van de 425 BRZO-bedrijven heel hard nodig hebt. Je hebt een historisch perspectief nodig, en daarbij
is dan bijvoorbeeld relevant hoe vaak er gehandhaafd is. Eerder noemde ik al het voorbeeld van het
grote bedrijf waar al acht keer gehandhaafd is, wat niet effectief was en waar de vergunning nog
steeds niet op orde was. Als je dat horizontaal gaat bekijken kun je ook eens gaan kijken wie welke
rol speelt. Een directeur van een olieraffinaderij in Noord-Nederland zat ook in het netwerk van de
havens in Rotterdam en Amsterdam. Een heel groot afvaltransportbedrijf in Nederland was op een
gegeven moment eigenaar van die olieraffinaderij. Dus er zaten allerlei verbindingen in, van de mensen, de daadwerkelijke acteurs. Als je daar alleen vanuit de vergunning naar kijkt, dan zie je op een
gegeven moment dat de directeur weg is, dan denk je dat het probleem weer opgelost is, en dan
komt de volgende en die begint gewoon weer opnieuw.
Dan is het dus een zwak punt van het bestuur dat ze een beperkte blik hebben?
Ja, en informatie is onze business; dat is de politierol. Samen met de Informatie- en Opsporingsdiensten van de BOD’en proberen we op basis van een milieuagenda op thema’s te kijken waar verbanden liggen waar je crimineel gedrag kunt gaan zien.
De informatie-uitwisseling is nog steeds een zwak punt. Van het RUD-stelsel hebben we direct
gezegd dat er een bestuurlijk informatieknooppunt moet komen bij iedere RUD. Daar is een verklaring over opgenomen, en daar zat de politie ook bij. Daarmee bedoelen wij dat wij de vrijblijvendheid
om informatie uit te wisselen achter ons moeten laten. Omdat wij daadwerkelijk weten dat er vanuit
het bestuur soms medewerkers verplicht werden om geen informatie te verstrekken aan politie en
justitie, omdat er andere belangen waren. Dan zie je dat de integriteit van het bestuur aan de orde is,
en dat daarbij rechtszekerheid en rechtsgelijkheid niet meer speelt. Het is maar een heel klein stapje
en dan kun je het corruptie noemen.
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Aandachtspunten
1.1

Ziet u de directe democratische legitimatie van bestuurlijk optreden door gemeenten, provincies en waterschappen als een sterk punt?

Ik zie het niet zozeer als een sterk punt. Ik moet hierbij altijd aan de trias politica denken. Er zijn
meerdere instanties die dit hebben, de mededingingsautoriteiten hebben dit bijvoorbeeld ook. Die
signaleren, sporen op en leggen ook de straffen op. Maar volgens mij is dat niet de bedoeling. Daarom vind ik het geen sterk punt. Het is eerder een zwak punt, al is het wel begrijpelijk vanuit de pragmatiek en het is ook begrijpelijk dat het anders niet werkbaar zou zijn. Maar er zijn in het verleden
wel momenten geweest dat wanneer het bestuur daadwerkelijk moest overgaan tot het opleggen
van maatregelen, dat er sprake was van aarzelingen en dat er andere afwegingen werden gemaakt
dan eigenlijk de bedoeling is binnen het stelsel waarin die maatregelen worden genomen. Daarbij
spelen economische belangen mee, dat is bijvoorbeeld het geval bij de werkgelegenheid in Zeeland,
en in Noord-Nederland bij de raffinaderij. Economische belangen tellen dan opeens, en het korte
termijn bewustzijn van bestuurders, en dat geldt zeker voor de aan de politiek gerelateerde bestuurders, wil dan nog wel eens de doorslag geven. Op de lange termijn veroorzaakt dat dan verschrikkelijk veel schade, tot en met mensen die ziek worden en doodgaan. Dat merk je nu eenmaal niet zo
snel in de milieucriminaliteit.
1.2

Hoe denkt U over bestuurlijke handhaving op het punt van
- Consequent optreden (rechtsgelijkheid)?
- Rechtvaardig optreden?
- Doortastend optreden?
- Rechtsbescherming?

Op het punt van consequent optreden bestaan er erg veel verschillen. De reden dat we een handhavingsstrategie naar voren hebben gebracht was om eenduidigheid te krijgen. Dat is ook de gedachte
van Mans: ‘er moeten omgevingsdiensten komen die op enige afstand staan van het bestuur’. Het
bestuur blijft wel het bevoegd gezag, maar in de handhaving en in de toepassing gaat de RUD zelf die
maatregelen nemen. Met de omgekeerde regel dat op het moment dat het bestuur zou willen afwijken, het dat moet motiveren. Dan krijg je helderheid over de keuze en dat ziet er dan al anders uit.
Mans heeft het niet voor niets naar boven gebracht.
Heeft u het hier over rechtsongelijkheid tussen verschillende besturen of heeft u het ook over
rechtsongelijkheid die binnen één bestuurlijke organisatie plaatsvindt?
Beide soorten rechtsongelijkheid komen voor. Als je kijkt naar de opslag van grond in Nederland, dan
worden er per jaar miljarden kilo’s grond verwerkt. Die wordt opgeslagen bij grondbanken, en in
meer dan 50 procent van de gevallen is de overheid eigenaar van die grondbanken. Daar worden een
hele hoop dingen gemengd en verwerkt, waarbij ik me afvraag of dat allemaal koosjer gaat. Als het
gaat om saneringen, dan gebeurt daar hetzelfde. We hebben 600.000 vervuilde plaatsen in Nederland en er is een prioriteitenlijst gemaakt voor 2015. Van die plaatsen moeten er 60.000 worden
opgeruimd, en die opdrachten voor de saneringen moeten gegeven worden door de overheid. Dan
moet je je afvragen of de goedkoopste offerte altijd de beste is. Er zijn bekende voorbeelden dat
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saneringen van bijvoorbeeld 100 bij 100 en 2 meter diep van grond uitgevoerd moesten worden,
maar daar zaten dan ook offertes bij van 120 bij 120 en 2,5 meter, en dan werd er gedacht: ‘als we
dan het schone zand door het vuile zand mengen, dan is de toepassingsmogelijkheid opeens een hele
andere’. Dan hoeft het niet meer schoongemaakt te worden, want dan kan het een industriële toepassing zijn. Daar bespaart de gemeente een hele hoop geld mee en vervolgens bespaart diegene die
het uitvoert ook een hele hoop geld, dus iedereen is blij.
Dat is dus ook een vorm van rechtsongelijkheid, in die zin dat vergelijkbare saneringen op verschillende wijzen worden aangepakt?
Jazeker, het is allemaal individueel maatwerk en als je de branche vraagt, en zeker de bodembranche, dan bedragen de winsten die ze maken ongeveer één procent van hun kosten. Dus het is heel
erg moeilijk voor de branche om het hoofd boven water te houden. Daar hebben we ook goed contact met de branche over gehad. Wij hebben gevraagd waar de criminaliteit zit in de branche. De
branche zegt dat het ook al in de bestekfase zit. Soms krijgen ze de opdracht van gemeenten om
strafbare feiten te plegen, want als ze dat niet doen, dan krijgen ze het werk niet.
Dat zijn ernstige feiten dus.
Dat klopt, en ik citeer daadwerkelijk een grote directeur uit de grondbranche. Het punt van rechtvaardig optreden is lastig. Er zijn veel gedoogsituaties die ik niet rechtvaardig vind. Gedogen is bedoeld om alsnog de zaken op orde te maken, maar als bedrijven acht jaar of langer in een gedoogsituatie zitten, en die voorbeelden die zijn er, en de problemen alsmaar vooruit geschoven worden,
dan is dat niet echt rechtvaardig.
Dus er wordt dan te veel onterecht gedoogd?
Het hangt ook samen met de bestuurder. Als het probleem te dichtbij komt en hij moet het zelf gaan
oplossen, dan gaan ook zijn belangen tellen. We hebben niet voor niets een grote enquête en onderzoek gehad naar de bouw en de aanbiedingen. Ik ken daar vele voorbeelden van, waar je je heel erg
voor mag schamen. Een grote wegenaanlegger vertelde mij ooit dat hij een miljoenenwerk kreeg
aangeboden, maar dan moest er wel een Mercedes op de oprit van de wethouder staan.
Voor wat betreft het punt van doortastend optreden zie ik dat er vaak gedreigd wordt, maar
als die dreiging moet worden geëffectueerd, dan zit daar een enorm gat tussen.
Hoe komt dat?
Dat heeft alles te maken met de procedures. Procedureel is het een langdurig verhaal met veel
rechtswaarborgen erin. Het is maar goed dat we in een rechtsstaat leven, maar in zijn effectiviteit
kan worden geconstateerd dat dingen dan wel verschrikkelijk lang gaan duren. Het bedrijf Edelchemie wordt bijvoorbeeld gesloten, dat is een bedrijf in Venlo dat edelmetalen verwerkt, en het bedrijf
stond erom bekend dat het dat heel goed deed. Uiteindelijk bleek daar helemaal niets van waar te
zijn. De grond werd zwaar vervuild en de gemeente heeft het bedrijf uiteindelijk gesloten. De politie
heeft aanhoudingen en huiszoekingen gedaan, en de provincie pakte het bedrijf bestuursrechtelijk
aan. Dat was een hele mooie samenspraak van drie overheden met elkaar, maar alleen dit najaar al
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zijn meer dan 60 procedures aangespannen, door het bedrijf tegen de overheid, op basis van de bestuurlijke handhaving. Er staan dus 60 zaken op de rol voor één bedrijf.
Die rechtsbescherming zorgt er dus voor dat doortastendheid lastig is voor het bestuur?
Ja, ik denk dat het voor het bestuur heel lastig is om het goed te doen. Je moet expert zijn en je moet
goede informatie hebben. Ons systeem heeft zoveel waarborgen, en ik ben blij dat ze er in zitten,
maar soms heeft het wel de werking dat de effectiviteit verloren gaat.
Dus besturen zijn misschien ook wel terecht bang voor de procedures die kunnen volgen, of is die
angst onterecht?
Dat is een cultuuraspect. Het is een ontwikkeling in de Nederlandse cultuur dat wanneer er iets misgaat, meteen de vraag wordt gesteld: ‘wie heeft het fout gedaan?’. Vanuit die cultuur ligt de aandacht daar heel sterk, en daar hebben we wel last van. Daardoor zie je die angst, en dat is heel vaak
persoonsgebonden. Dan zie je dat mensen op basis van hun ego en hun kansen, politieke kansen of
bestuur op basis van een goede naam, concessies doen.
Dus een goede naam en gezichtsverlies speelt daarbij een belangrijke rol?
Ja, maar ook gewoon andere zaken zoals werkgelegenheid en economisch welzijn. Dat zijn natuurlijk
ook serieuze argumenten.
Met betrekking tot de rechtsbescherming ligt het in dezelfde lijn als hiervoor geschetst.
1.3

Houdt het bestuur bij bestuurlijke handhaving adequaat (niet te veel, niet te weinig) rekening met belangen en klachten van betrokken burgers?

Ik sta te ver van het bestuur af om die vraag te kunnen beantwoorden.
1.4

Vindt U dat het bestuur reparatoire doelstellingen van handhaving adequaat behartigt (met
de last onder dwangsom/bestuursdwang)? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Het zijn prima initiatieven, en volgens mij moet het ook zo. Alleen als het dan weer om doortastendheid gaat en om het daadwerkelijk doorzetten, dan zie ik daar een gat. Er wordt meer gezegd dan dat
er gedaan wordt. Er wordt dan dus bijvoorbeeld niet geïnd. Een ander voorbeeld is de aanpak van
woonwagenbewoners en kampen in mijn oude district. Daar waren 23 kampen waar alle illegale bebouwing aangepakt werd. Dat was een goed plan, maar toen puntje bij paaltje kwam, en iedereen
was aangeschreven, en iedereen de kans had gekregen, toen moest er toezicht gehouden worden en
was er eigenlijk niemand meer bereid om te gaan. Als politie hebben we vervolgens erop aangedrongen om door te zetten. Uiteindelijk is dat ook gebeurd, maar dan zie je dat de cultuur van de bestuurlijke handhaver en de ambtenarij heel anders in elkaar zit. De doortastendheid, daar mankeert het
nog wel eens aan.
Dus juist ook op het gebied van die reparatoire doelstellingen mankeert het in sommige gevallen
aan doortastendheid?
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Ja.
1.5

Ziet u de punitieve handhaving via bestuurlijke boetes als een sterk punt van bestuurlijke
handhaving? Zo ja, waarom, zo nee, waarom niet?

Ja, afhankelijk van de grootte van de zaak. Als het om kleinere zaken gaat waar het duidelijk is dat je
kunt aftikken. Maar je moet het niet al te groot maken, want we hebben niet voor niets het strafrecht daarnaast staan. Bestuurlijke systemen leiden niet tot volledige naleving van milieubeschermingswetgeving. Het is nodig om de naleving aan te scherpen door aanwezigheid van strafrechtelijke
sancties. Daar zit ook sociale afkeuring in. We hebben het stelsel van correctie op persoonlijk gedrag,
en dat zit verwerkt in het strafrecht. Daar hebben we ook de opsporing voor en daar zijn ook afspraken over gemaakt. Sterker nog: daar hebben we richtlijnen uit 2008 voor op Europees niveau. Als de
vraag is of je dat wil onderbrengen bij het bestuur dan zou ik daarin willen pleiten voor terughoudendheid, dus alleen als het gaat om pragmatiek en minder grote zaken of omissiedelicten waarin de
opzet minder aan de orde is. En wat daarbij nog van belang is, is dat het hele strafrecht er op gericht
is preventief en repressief te werken. De subjectieve pakkans is daarbij heel belangrijk. Onderzoeken
zeggen ook dat die subjectieve pakkans de enige echte invloed is van het strafrecht als het gaat om
beïnvloeding van gedrag. Mijn beeld is dus: laat dat stuk dan daar zitten, als het om gedrag van individuen gaat, zodat er vanuit het bestuursrecht kan worden gekeken naar de mogelijkheden van vergunningen of bedrijven.
Zou je dat niet even goed op het bestuursrecht toe kunnen passen, door te zeggen dat als de subjectieve pakkans van een bestuurlijke boete vrij hoog is, dan is dat evenzeer effectief?
Dat klopt, maar dan zijn er weer niet de waarborgen die in het strafrecht zitten.
Dus u vindt het niet een heel sterk punt van bestuurlijke handhaving? Het zou wel kunnen voor
hele kleine delicten, maar voor het overige ziet u liever strafrechtelijke handhaving?
Ja, en dan kom ik weer uit op die eerste opmerking: het is het stelsel wat de keten sterk maakt. Dat is
voor mij echt heel belangrijk. Daarbij is het uitgangspunt: ‘in soep moet je zout stoppen, maar zout is
geen soepvervanger’. Dat is het verhaal. We gaan soep vervangen door zout, terwijl zout onmisbaar
is in soep.
In dit geval is het zout het bestuursrecht en de soep het strafrecht?
De soep is het gehele stelsel dat zich bezig houdt met de milieubeschermingswetgeving.
1.6

Hoe denkt U over de toepassing van de bestuurlijke boete door het bestuur (adequaat, te
weinig, te vaak)?

We gaan die bestuurlijke boete steeds meer zien, maar ik zie wel dat het alleen over die verticale lijn
reikt. Naar mijn idee moet het altijd onderdeel uitmaken van een geïntegreerde aanpak.
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Met geïntegreerd bedoelt u dat er ook via de horizontale lijn moet worden gekeken naar hoe het
in andere gebieden zit?
Ja. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van Edelchemie, waar alle betrokken bestuursorgaan vanuit hun
eigen competentie de juiste dingen doen en elkaar op die wijze versterken.
1.7

Hoe denkt U over de proportionaliteit van bestuurlijke boetes (eventueel per rechtsgebied)?

Daar speelt de handhavingsstrategie weer een rol. Van bestuurlijke handhaving heb ik al gezegd dat
zij voorbij gaat aan gedrag. De bestuurlijke boete richt zich op de wijze waarop een bedrijf of een
inrichting aan zijn vergunningen voldoet. Het gaat voorbij aan gedrag van individuen. Vaak is de optelsom van het gedrag van individuen het gedrag van het bedrijf. Dow Chemical in Nederland is onlangs veroordeeld voor een negental incidenten, en we hebben als politie en justitie gezegd: dat zit in
de ‘safety cultuur’. Dat is door de rechter uiteindelijk niet aangenomen, maar er zijn wel zoveel incidenten achter elkaar neergezet. Waar wij naar kijken, en wat ook van belang is in die handhavingsstrategie, is of een bedrijf calculerend is. Het voorbeeld van die lozingen die ik eerder noemde: dat is
een calculerend bedrijf. We kijken naar de feitelijke dader, maar we kijken ook naar de opdrachtgever. Feitelijke daders worden feitelijk vrijgespeeld. Op het moment dat je naar Chemiepack kijkt, dan
heeft iemand die brander in handen gehad om de bevroren kraan te ontdooien
Bestuurlijke boetes richten zich dus met name op het gedrag van (in casu) het bedrijf dat wordt
beboet, maar de personen blijven buiten beeld, en dat laatste maakt dat de straf niet effectief is?
Bij de politie is mijn boodschap altijd: ‘de organisatie bestaat niet’. Het zijn allemaal mensen en je
zult verder moeten kijken en in het bedrijf moeten kijken om te achterhalen waardoor de strafbare
situatie veroorzaakt is, door wie, en welke keuzes erachter liggen. Soms zijn dat economischfinanciële keuzes, soms zijn het persoonlijke keuzes, en daar zitten dan soms individueel aanwijsbare
strafbare feiten in.
Het bestuursrecht richt zich dus op de verkeerde entiteit, om het zo maar te noemen?
Het richt zich op een goede entiteit, als je maar zorgt dat je verder kijkt. Dat betekent dat als je informatie hebt over aanpak in bestuurlijke trajecten, dat je aan je opsporingspartner de vraag moet
stellen: ‘over wie hebben we het nu?’. De motor draait pas als alles op elkaar is afgestemd. De soep is
geen zout, dat is het uitgangspunt.

STRAFRECHTELIJKE HANDHAVING
2.

Hoe denkt U in zijn algemeenheid over strafrechtelijke handhaving van ordeningswetgeving?

Een sterk punt is gelegen in het feit dat je door middel van beïnvloeding van de subjectieve pakkans
heel veel gedrag kunt beïnvloeden. Guus Hiddink heeft in het verleden belastingfraude gepleegd, en
als die destijds was aangehouden en achter de tralies was beland voor twee dagen, dan was er vanuit
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het belastingrecht van alles gebeurd in de beeldvorming. Nu is Guus Hiddink een goede vent en de
beste schoonvader en de beste coach, maar dan was hij toch wel iemand geweest die crimineel gedrag had vertoond. Het zit dus in de beeldvorming. Nu heeft hij een goede deal gesloten met de belasting. In de beeldvorming geeft het strafrecht dus de kans, vanuit de pakkans, om mensen daadwerkelijk ‘te blamen en te shamen’, en individueel ter verantwoording te roepen. Jan des Bouvrie
had maatschappelijk meer uit te leggen na enkele nachten in de politiecel.
De subjectieve pakkans is natuurlijk ook gebaseerd op een beeld van een rationeel overtreder. U
zegt dat dat tot op zekere hoogte ook goed toepasbaar is?
Ja, dat werkt ook echt, en daar zijn hele mooie voorbeelden van.
Kunt u een voorbeeld geven?
Je rijdt bijvoorbeeld in een auto op de snelweg, en er is niets aan de hand. Je rijdt netjes op snelheid,
en ineens zie je een politieauto in je spiegel en die gaat achter je rijden. Wat er gebeurt in je hoofd is
dat je ineens denkt: ‘heb ik mijn rijbewijs wel bij me?’, ‘rijd ik niet te hard?’, ‘heb ik mijn gordel om?’,
‘is mijn auto wel APK gekeurd?’. Dat betekent dat op het moment dat die auto achter je rijdt, zelfs al
doe je niets verkeerd, je kunt constateren dat mensen bewust het goede gedrag gaan vertonen.
Mensen gaan dus vanuit de pakkans, de perceptie van gecontroleerd gaan worden, een bepaald gedrag neerzetten. Dat is de sterke kant van het mogelijke gebruik van bevoegdheden uit het strafrecht
die individueel kunnen worden toegepast.
Dus dat is het sterke punt, de mogelijkheid van gedragsbeïnvloeding middels die subjectieve kant.
Zijn er nog andere sterke of zwakke punten?
De zwakte is in ieder geval dat er moet worden gekozen vanuit schaarste. Het systeem is beperkt, het
verstopt heel erg snel en het is stroperig. Ook daar zitten de rechtswaarborgen in, maar goede advocaten maken sier en verdienen veel geld en dat houdt ook het systeem op orde, maar je ziet dat het
systeem maar een beperkte hoeveelheid input kan verwerken. Wat justitie dan doet, is speciale trajecten starten van aanhouden, uitreiken, de snelle dagvaarding enzovoort. Maar tegelijkertijd komen
er geen mensen bij, en dat betekent dat dat ergens anders ook weer prioriteit en capaciteit kost. Dus
het is maar een beperkte motoriek, en een Mercedes die de motor heeft van een lelijke eend kan je
niet echt veel verder opvoeren. Die blijft altijd een bepaald vermogen leveren.
Is dat ook de juiste beeldspraak in dit verband?
Als het gaat om de vuist die vanuit strafrecht gemaakt kan worden, dan denk ik vaak dat het beeld
bestaat: ‘hier moeten justitie en politie wat aan doen’. Dat is vooral heel belangrijk om te zeggen,
maar als het op de effectiviteit aankomt dan is het nog erg lastig om het allemaal waar te maken.
Er zit dus veel potentie, maar het is lastig om het in de praktijk waar te maken?
In zijn fundament bestaan er veel bevoegdheden en veel mogelijkheden, maar het systeem loopt
snel vol. Er moeten altijd keuzes worden gemaakt, want er is altijd schaarste van middelen die kun503
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nen worden ingezet. Er is altijd een overaanbod aan zaken, en we zitten in de keten ook wel met een
stukje ondeskundigheid. Wij denken als politie dat wij alles wel kunnen. Dat denkt justitie ook en dat
denkt de rechterlijk macht ook. We hebben al eerder discussies gehad dat wij vinden dat er in principe gespecialiseerde rechtbanken moeten zijn als het gaat om de aanpak van milieucriminaliteit. Er
zijn meer dan 200 wetten en regelgevingen, die moet je wel kennen. Je moet wel weten waar je over
praat.
Als ze bij het Openbaar Ministerie die slag hebben gemaakt, dan zal dat ook moeten gebeuren bij
de rechtbanken?
Bij het functioneel parket hebben ze die slag gemaakt. Ze hebben een aantal officieren van justitie, in
ieder geval in naam, officier gemaakt op deze thema’s, maar ook daar zie je dat ten aanzien van veel
wet- en regelgeving de kennis beperkt is. Als het dan gaat om aansturing en opsporing gaat, is het
daar ook lastig. De politie is een organisatie waar vooral veel generalisten zitten, en het belang van
specialismen niet altijd goed onderkend wordt. Het grote nadeel bij ons is dat er, als je niet oppast,
altijd andere zaken veel belangrijker zijn. Er hoeft maar één verhaal te zijn over een zedenzaak, kinderporno, of moord en doodslag en dan zegt iedereen dat je maar geen milieu moet doen. Dat is de
reden waarom wij uiteindelijk zeggen: ‘je moet dit wel doen, maar je moet het apart zetten’, anders
dan heeft het nooit de prioriteit.
a.

Wat zijn volgens U de sterke punten van strafrechtelijke handhaving?

Zie het antwoord op vraag 2.
b.

Wat zijn volgens U de zwakke punten van strafrechtelijke handhaving?

Zie het antwoord op vraag 2.
Aandachtspunten
2.1

Ziet U de relatief onafhankelijke positie van het Openbaar Ministerie als een sterk punt van
strafrechtelijke handhaving?

Ja, omdat zij daadwerkelijk onafhankelijk een keuze kunnen maken om al dan niet de opsporing in te
zetten. Er zijn voorbeelden waarin, ook op handhavings- en bestuursniveau, mensen het vooral niet
leuk vonden dat ergens een hoofdofficier zei: ‘wij gaan wel een onderzoek instellen’. Dat heeft dan te
maken met dat individuele gedrag. Je gaat de feiten verzamelen om dat vervolgens door de rechter
te laten toetsen.
U gaf eerder al aan dat bij gemeentes en andere besturen economische belangen nog wel eens een
rol willen spelen. Dat is misschien minder het geval bij een onafhankelijke instantie?
Ja, absoluut. Onafhankelijkheid is altijd relatief, want er is altijd een politieke verbinding en een politieke lijn. Maar dan is dit het beste wat we kunnen krijgen.
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2.2

Ziet U het als een zwak punt van het strafrecht dat de hoogte van opgelegde boetes niet
rechtstreeks te beïnvloeden is door andere bestuursorganen dan het Openbaar Ministerie?

Nee, dat is geen zwakte. Als geen ander zeggen wij dat we beter moeten afrekenen en mensen moet
vastzetten. Wij zijn ook bezig om de mogelijkheden van het strafrecht en strafvordering als het gaat
om eisen beter te gebruiken. Dus uiteindelijk geen boetes meer. Justitie wil juist af van die boetes,
want dat zijn lage bedragen en die bedrijven betalen wel.
2.3

Hoe denkt U over strafrechtelijke handhaving op het punt van
- Consequent optreden (rechtsgelijkheid)?
- Rechtvaardig optreden?
- Doortastend optreden?
- Rechtsbescherming?

Het punt van consequent optreden is in ontwikkeling. In de aanpak van milieucriminaliteit zie ik dat,
doordat wij landelijk sturen in een landelijke milieukamer, met een landelijk coördinerend officier die
ook in zijn netwerk daadwerkelijk aan het sturen is op de manier waarop zaken aangepakt moeten
worden en gedraaid moet worden. En dan zie je dat daarin de rechtsgelijkheid alleen maar toeneemt
als het gaat om de aanpak, of je nu in Zwolle of Maastricht in de fout gaat. Dan krijg je op gelijke wijze de oren gewassen.
Het punt van rechtvaardig optreden is goed.
Van doortastend optreden is zeker niet altijd sprake. Daarbij kom je ook op de procedures uit.
Als wij een zaak opleveren, soms na 2,5 jaar onderzoek, dan ken ik voorbeelden waarin justitie er
minimaal een half jaar over doet om te bedenken wat ze op de dagvaarding gaan zetten. Dan zie je
dat je zo drie à vier jaar kwijt bent voordat een zaak bij de rechter in behandeling is en er uitspraak
komt. Als vanzelfsprekend krijg je dan een verlaging van de straf omdat het te lang geduurd heeft, en
daarom is één van de lijnen die wij als politie en justitie uitzetten: ‘laten we niet van die grote veelomvattende onderzoeken doen, maar laten we knippen en specifiek delen eruit pakken waarmee we
effectief kunnen corrigeren’. We maken het niet alomvattend, maar we maken een keuze om effectief te kunnen zijn. Dat telt als het gaat om doortastendheid, dan kun je sneller een slag maken. Je
kunt eventueel met schikkingen wel iets doen, maar liever hebben wij gewoon dat we doorpakken.
Als je iemand aanhoudt, heb je een termijn naar de terechtzitting toe. Als het enigszins lukt kiezen
wij bij voorkeur voor aanhouden en vastzetten om te kijken wat de rechter-commissaris er van zegt.
We proberen op die manier het systeem te versnellen.
Rechtsbescherming is een fictie. We zijn van alles aan het regelen en aan het organiseren,
maar het is meer een filosofische discussie. Maar er is rechtsbescherming geregeld, en we hebben
steeds meer waarborgen door bijvoorbeeld slachtoffers die ook op de zitting mogen spreken en hun
verhaal mogen houden, en straks met de suggestie of bestuurlijke overheden op de zitting ook hun
verhaal kwijt kunnen. Maar rechtsbescherming houdt altijd wel ergens op.
Ik vond het toch wel wat opmerkelijk dat u het over fictie had, omdat het strafrecht toch bekend
staat als een rechtsgebied waar heel veel rechtsbescherming is?
Het goede antwoord is: ja, alleen als ik kijk naar de effectiviteit dan is dat allemaal heel relatief.
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Maar bij de rechtsbescherming hebben we het misschien eerder over de bescherming van de belangen van de verdachte. Of bekijkt u het vanuit het perspectief van de bescherming van het milieu?
Ik kijk vanuit het punt van milieu en bijvoorbeeld slachtofferschap, want de waarborgen voor verdachten zijn volgens mij best aardig georganiseerd, zeker in het strafrecht. Nee, ik keek echt vanuit
de invalshoek van de slachtoffers, en bij milieucriminaliteit is dat een moeilijke invalshoek. Het lijken
vaak slachtofferloze delicten, of het effect is pas over tien jaar. Volgens de World Health Organisation
sterven er als gevolg van milieuverontreiniging ieder jaar 21.000 personen in Nederland. Nederlanders gaan gemiddeld twee jaar eerder dood als gevolg van vervuilde lucht. Dat is voor 99 procent
fijnstof. Alleen dat is nooit aantoonbaar. Er zijn een hoop studies die dat aanreiken, maar Nederlanders worden gemiddeld toch nog steeds het oudst van de hele wereld en we groeien ook het beste,
want we eten goed. Er zijn dus wel effecten die je nooit terug kunt halen. De rechtsbescherming is in
deze context een fictie als het er om gaat dat het systeem daadwerkelijk het slachtoffer moet beschermen. Slachtoffers zijn vaak niet definieerbaar. Causaliteit is lastig aan te tonen. Milieu doet
geen aangifte.
2.4

Vindt U dat het strafrecht een reparatoire taak heeft op het terrein van de ordeningswetgeving, en (zo ja) deze adequaat behartigt? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Ik zeg in eerste instantie ‘nee’. Ik denk dat daar juist de kracht van bestuursrecht zit. Je moet proberen niet allesomvattend vanuit de invalshoek opsporing te gaan naar het strafrecht. Daar moet je
elkaar juist versterken vanuit het stelsel.
Er zijn natuurlijk wel een aantal voorbeelden van reparatoire taken, zoals het wederrechtelijk verkregen voordeel.
Zeker wel, en geld dat in een fonds wordt gestopt en het slachtoffer dat geld terug kan krijgen. Alleen
als je naar milieucriminaliteit kijkt, dan is dat wel van een andere orde. Dus dan denk ik: daar in mindere mate.
Het is dus geen primaire taak?
Nee, maar het moet wel worden meegenomen als je effectief wilt worden. Wanneer er een procedure wordt gestart, en het is een strafrechtelijke procedure, dan zou het mooi zijn wanneer het bestuurlijke deel kan worden meegenomen. Dan zou je in een rechterlijk oordeel uiteindelijk kunnen
laten uitkomen dat daar in één keer afgetikt wordt en de besluitvorming op de juiste wijze op de zaak
en op de mens en op gedrag wordt geordend. Dan wordt je effectief.
2.5

Houden politie en Openbaar Ministerie bij strafrechtelijk optreden adequaat (niet te veel,
niet te weinig) rekening met belangen en klachten van betrokken burgers?

Ik denk het wel. De rol van slachtoffers, daar wees ik al eerder op: een slachtoffer kan zich als civiele
partij voegen in het strafproces, hij kan zich laten horen bij de rechter en er bestaan instanties zoals
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slachtofferhulp. Wat vroeger kleine dingetjes waren is nu een landelijke omgeving. Volgens mij zijn
daar de goede dingen neergezet.
2.6

Hoe denkt U over de proportionaliteit van in het strafrecht opgelegde straffen en maatregelen?

De straffen zijn te laag. Eén van de oorzaken daarvan is de lange termijn, en daarbij dat er te breed
wordt gegaan vanuit de opsporing en niet specifiek genoeg.
Met de lange termijn bedoelt u dat het daardoor langer duurt en de straf wordt gematigd in het
eindvonnis?
Dat heeft ook met expertise en inzicht te maken van de rechterlijke macht, als het gaat om het beeld
van waar het over gaat. Ik heb contact met het Expertisecentrum Rechterlijke Macht in Den Bosch en
daar zit een aantal specialisten die zeker wel weten waar ze over praten. Alleen ik zie in veel zaken
dat een rechter toch niet pakt wat een officier gevraagd had als het gaat om de inhoud.
Heeft dat ook weer mee te maken met het feit dat de rechters niet gespecialiseerd zijn, omdat ze
het vergelijken met moord en doodslag, wat hun ‘corebusiness’ is, en dan valt dit in het niet?
Ja, voor de bijzondere wetgever is het gewoon heel moeilijk om dat in de context te krijgen.
Zelfs als je gespecialiseerd bent kan het dus nog lastig zijn en in die zin valt er dus ook nog wel een
slag te maken met de hoogte van de straffen. Geldt dat ook voor bijvoorbeeld boetes die aan bedrijven worden opgelegd?
Soms zie je, ook in het strafrecht, echt belachelijk lage boetes, waarvan een bedrijf in relatie tot zijn
omzet nog niet met de ogen knippert. Als een zeetanker soms tien minuten langer of een half uur of
een uur langer op zee blijft en de olieprijzen zijn aan het stijgen of dalen, dan worden er miljoenen
verdiend of verloren. In die context moet je dan ook bedenken wat dat nu betekent voor een bedrijf,
en de vraag stellen wat de impact is voor een bedrijf. Het voorbeeld dat ik eerder aanhaalde, van het
grote bedrijf in het westen van het land, dat heeft acht keer een boete betaald, en dat is gewoon
gebudgetteerd. Het kan uit, sterker nog: het is gewoon goedkoop.
En de rechterlijke macht is onvoldoende doordrongen van de winsten die gemaakt worden door
overtredingen die misschien in hun optiek klein lijken?
Nog een voorbeeld. Ik heb veel contact gehad met de directie van Dura Vermeer omdat we hun gevraagd hebben: ‘willen jullie ons helpen te zien in de branche waar de criminaliteit zit’. We hebben
met vele branches gepraat, met medewerkers en vertegenwoordigers, en dus niet alleen met Dura
Vermeer. Maar het leuke was dat zij zeiden: ‘dat willen wij wel’. Maar ze hadden net 100.000 euro
betaald. Ze hadden geschikt in een procedure waarin ze het niet eens waren met justitie. Dura Vermeer stelde zich op het standpunt dat ze niet fout waren geweest. Maar ze vonden dat ze als bedrijf
de procedure niet aan moesten gaan omdat dat zou leiden tot een langdurige procedure en imagoschade, en dat wilden ze niet. Ze hebben geschikt, maar gingen dus wel door met hun werk. Vervol507
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gens was het aanbod: ‘voor dat geld willen we dan wel bij jullie komen, want onze rechercheurs, de
juristen van Dura Vermeer, weten het beter dan die van jullie’. Dat aanbod hebben we opgepakt en
we hebben daadwerkelijk mensen binnengebracht om ons te helpen en te laten zien waar volgens
hen de criminaliteit zit in de branche. Daar leer je van en dan kun je op een gegeven moment ook
ontdekken waar de dingen mis zijn, en nog beter goed en fout onderscheiden.

VERHOUDING BESTUURSRECHT EN STRAFRECHT
3.

Hoe kan de verhouding tussen bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving van ordeningswetgeving volgens U het best worden vormgegeven?

Daarvoor verwijs ik naar de eerste richtlijn die we gemaakt hebben. Die is ook verwerkt in de handhavingsstrategie. Daar zit een ordening in op criteria: impact, ernst, schade, risico’s, gedrag, recidive,
bewust en onbewust, voorbeeldfunctie, enzovoort. Al die punten zitten daarin. Dat leidt tot een opschaling. Je begint bestuursrechtelijk en op enig moment komt het strafrecht erbij, dan trek je gezamenlijk op en uiteindelijk, als het heel erg is, dan pak je het gedrag op het strafrechtdeel. Dat ‘werkmechaniek’ staat opgeschreven, dat is uitgewerkt en zit in de nieuwste versie van de handhavingsstrategie. Het belangrijkste is dat we het overal op dezelfde manier gaan aanpakken. In het VNGrapport van Wolfsen wordt gezegd dat de gemeentes en RUD’s verantwoordelijk zijn als het bevoegd
gezag voor de handhaving, maar dat er ook een aantal kwaliteitscriteria zijn, waaronder de handhavingsstrategie, op basis waarvan zij uitvoering moeten geven aan een eenduidige manier van werken.
Wolfsen meent dat daar spanning in zit: enerzijds worden gemeentes en RUD’s uitvoerende rijksdiensten worden die gewoon gaan doen wat zij van het rijk moet doen, anderzijds dragen zij wel de
verantwoordelijkheid als het niet goed gaat, want de gemeentes blijven wel het bevoegde gezag.
Maar wij zeggen dan: ‘wij willen dat het eenduidig wordt toegepast, want het mag niet zo zijn dat je
in de ene gemeente wel handhaaft en in de andere niet’. Dat moet eenduidig zijn, daar zitten die
kwaliteitscriteria in, en die handhavingsstrategie hangt daar ook onder.
Aandachtspunten
3.1

Zou het onderscheid tussen reparatoire en punitieve sancties daarbij een rol dienen te spelen?

De kracht van het verhaal is dat het aanvullend aan elkaar kan werken. Het vult elkaar aan, aan beide
kanten. Daar waar je bestuursrechtelijk het primaat legt, kun je nog steeds zeggen dat te overwegen
valt dat, gelet op het gedrag van individuen, er ook een strafrechtelijke correctie volgt. Dat hangt dus
af van de mate van opzet, de vraag of je het kon zien aankomen, en of je het beter had moeten weten. En als het een heel groot effect heeft, met heel veel schade of een grote brand met veel doden,
dan ga je gemakkelijker en sneller zeggen: ‘dat moet nu maar eens getoetst worden door een strafrechter’.
3.2
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Dit is een kwestie van appels met peren vergelijken. Het zijn verschillende dingen naast elkaar. Het
zijn twee stelsels naast elkaar, die je prima met elkaar kunt laten optrekken en elkaar kunt laten versterken. Daar zoeken wij de lijn altijd in, dus de ingrijpendheid qua sancties op zich. Volgens mij kan
een bestuursrechter enorm veel sancties toepassen. Hij heeft heel veel bevoegdheden in het bestuursrecht.
De vraag is of u het wenselijk vindt dat zodra een boete toch wel van een substantieel niveau is,
dat het dan beter is om te kiezen voor het strafrecht en het niet over te laten aan het bestuursrecht?
Niet per definitie. Als het gaat om de hoogte van het bedrag, prima. Als ik kijk vanuit die handhavingsstrategie, dan kan het prima werken. Als de bestuursrechter doorpakt en daadwerkelijk een
bedrijf sluit of een vergunning intrekt of beslag legt, want er zijn in het bestuursrecht mogelijkheden
om conservatoir beslag te leggen, dan moet hij dat vooral doen. Versterk elkaar.
3.3

Meent u dat bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving sterker op elkaar dienen te worden
afgestemd en sterker verweven dienen te zijn?

Het gaat er naar mijn mening niet zozeer om dat het in de regelgeving is geordend, maar in het gebruik. Dus dat ervoor wordt gezorgd dat helder is wie welke bevoegdheden heeft. Het gaat altijd om
een individuele casus. Het stelsel kan vanuit de studeerkamer van alles oplossen, maar uiteindelijk
gaat het om de concrete toepassing . Vanuit de casus moet worden bekeken welke gedragingen er
worden geconstateerd en welke onwenselijke situaties nog kunnen worden gerepareerd en op welke
manier dat wordt uitgevoerd. Voor mij is het altijd de casus die bepalend is, en je ziet dat het niet in
de regelgeving, maar wel in het gebruik samen moet komen.
Dus een breed handhavingspalet waarbij je mogelijkheden hebt om zowel bestuursrechtelijk als
strafrechtelijk op te treden vindt u op zich niet onwenselijk, zolang je maar op individueel niveau
kunt bepalen waar de voorkeur naar uit gaat?
Ja, en als je in de keten maar duidelijk hebt wie waar over gaat. Voor de beste aanpak geldt bijvoorbeeld het volgende. Wanneer er regelgeving is die niet op orde is, en er is een branche die qua certificering niet op orde is, dan krijg je vergunningverlening die niet helemaal op orde is en het toezicht
en de handhaving zijn dan ook niet op orde. Vervolgens moeten politie en justitie gaan opsporen en
de zaken gaan allemaal stuk. Strafrechtelijk handhaven in een dergelijke situatie gaat niet, tenzij er
sprake is van een situatie van heterdaad, waarbij gevaar voor levens bestaat of er zelfs mensen dood
gaan. Het andere voorbeeld heeft te maken met programmatisch handhaven. Er is sprake van programmatisch handhaven als alle partijen in hun programma op een bepaald thema gezamenlijk afspreken ieder hun verantwoordelijkheid waar te maken. Als dan de vergunning goed verleend is, en
goed toezicht gehouden is, en er is bestuursrechtelijk gekeken naar wat je moet handhaven, dan
wordt het gemakkelijk om aanvullend strafrechtelijk op te treden. Als het een heel groot bedrijf is,
dan kunnen wij zeggen: ‘weet je wat, nu gaan we eens kijken wie er allemaal geld aan het verdienen
zijn en crimineel vermogen halen’. Dan kunnen we daarin doorgaan.
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3.3.1 Hoe denkt U bijvoorbeeld over strafrechtelijk optreden in een situatie waarin het bestuur
naar legalisering van een onrechtmatige situatie streeft?
Hierbij heb ik een voorbeeld. We hebben ooit de vloeren van benzinepompen gehad. Benzinepompen die moesten ‘lekdichte’ vloeren hebben. Er is een heel lang bestuurlijk traject geweest in Brabant
en uiteindelijk, na jaren, waren er nog een aantal benzinestations over die zich daar nog steeds niet
aan hielden. Vervolgens gaf het Functioneel Parket of de milieuofficier de opdracht dat er procesverbaal opgemaakt moest worden. Ik was milieuportefeuillehouder in Brabant en ik zat in een spagaat. Ik moest tegen mensen zeggen: ‘ga proces-verbaal opmaken’. Maar als ik bij het bestuur van
het bevoegd gezag kwam dan zeiden zij: ‘nee dat hoeft niet, want er loopt een bestuurlijk traject en
wij zijn bijna klaar.’ Toen zat ik in die spagaat. De vraag is dan of de politie die spagaat moet maken.
Het gaat om twee bevoegde gezagen. De een zegt: ‘wij gaan het gedogen en het komt helemaal
goed’. Sommige pompen gingen sluiten, sommige waren failliet aan het gaan en andere hadden inderdaad de plannen gemaakt om het te gaan regelen. Maar er waren ook pompen bij die het zo lang
mogelijk uit stelden en die zeiden: ‘bekijk het maar, wij gaan wel een procedure starten’. Uiteindelijk
was het de officier van justitie die zei: ‘wij gaan aftikken op diegenen die het niet voor elkaar hebben’. Hij vond dat dat moment al gepasseerd was, en het bestuur nog niet. Dan krijg je de afstemming: als het bestuur en bevoegd gezag dat traject hadden afgestemd, had ik er als politieman niet
tussenin gezeten. Ik heb uiteindelijk geweigerd om de processen-verbaal op te maken. Want opsporing moet wel effectief worden ingezet, en als we vervolgens een proces-verbaal inleveren en justitie
zegt alsnog: ‘wij seponeren omdat het bestuursrechtelijk is opgelost’, dan is het zonde van de tijd.
Kunt u zich ook niet voorstellen dat in sommige situaties, hoewel het bestuur streeft naar legalisering, er toch strafrechtelijk wordt opgetreden?
Natuurlijk, maar laten ze dan eerst even bij elkaar gaan zitten. Dan zit je aan tafel en leg je het probleem op tafel en kan iedereen bedenken wie wat kan doen. Als dat in de aanvang bij die benzinepompen was gebeurd, hadden we waarschijnlijk een lijstje gehad van bijvoorbeeld vijf ‘bad guys’ die
toch niet gingen doen wat we afgesproken hadden, en die hadden we dan kunnen aanpakken. En
misschien is er eerst ook nog een waarschuwing mogelijk, met een briefje. Dat noemden we vroeger
flankerend beleid: ‘als je nu niet aan de slag gaat, dan gaat de informatie naar de officier van justitie
en dan overwegen we op basis van het opportuniteitsbeginsel om een onderzoek te laten starten’.
Dat helpt ook. Dat is de subjectieve pakkans: ‘nu ga je gepakt worden, je bent niet meer anoniem, wij
weten wie je bent, en als je nu doorgaat wordt je gepakt’. En dan kun je nog een keuze maken. Ik zat
in een situatie, en die zijn er ook, dat de stelsels bijna ‘ruzie’ kregen. Dat is toch te gek.
3.3.2 Vormt de mogelijkheid van het verlenen van terugwerkende kracht aan een vergunning,
gekoppeld aan de mogelijkheid van herziening van een strafrechtelijke veroordeling, daar
een toereikende oplossing?
Het is niet de oplossing, maar een borg dat de rechtstaat wel werkt.
Wat bedoelt u daar precies mee?
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Als het daadwerkelijk zo is dat je met terugwerkende kracht een vergunning gaat verlenen, en dat
kan als blijkt dat situaties wel legaal zijn of voldoen of voldeden, als je dan tegelijkertijd een strafrechtelijke veroordeling zou hebben, dat vind ik wel een hypothetische kwestie, maar als je dan iemand daarop gecorrigeerd zou hebben dan zou je eigenlijk moeten zeggen: ‘de gronden daartoe
bleken achteraf niet aanwezig’. Dan is de kracht van de rechtsstaat dat je dat repareert. Het is niet
zozeer een oplossing, maar een borg dat het daadwerkelijk werkt. Dat je durft te zeggen: ‘Dit hebben
we niet goed gedaan, dat gaan we corrigeren.’
3.3.3 Hoe denkt U bijvoorbeeld over constructies die aan (meervoudige) recidive consequenties
verbinden voor de geldigheid van vergunningen (rijbewijs, verblijfsvergunning, horecavergunning)?
Dat is geweldig. Het gaat om effectiviteit. Denk aan BIBOB, we hebben BIBOB ingericht om op basis
van deze gedachte vergunningen te weigeren. Als je kijkt wie bij BIBOB aan tafel zitten: het UWV, de
FIOD, de fiscus, de politie, justitie, enzovoort. De gedachte van die kennistafel met delen van informatie op basis van de vraag ‘wat kunnen we nu doen’, dat is geweldig. Dan kom je tot effectief ingrijpen.
Het is dus ook een voorbeeld waarin aan constateringen in het ene stelsel consequenties verbonden zijn in het andere stelsel?
Maar het gaat niet om het stelsel. Het gaat om het probleem, en de stelsels dienen het probleem aan
te pakken.
Maar hier zie je dus wel een voorbeeld waarin die twee stelsels in uw optiek goed met elkaar samenwerken, in die zin dat aan strafrechtelijke overtredingen bestuursrechtelijk consequenties
worden verbonden?
Ik heb, als voorbeeld, een project gedraaid op ‘verkeershufters’ in 2006. Dat was een prijswinnend
project waar we in één stad, in Oss, de top 75 hebben geïdentificeerd van de mensen met de meeste
bekeuringen. We hebben alle verbalen van één jaar opgeteld. Dat waren er 80.000. Die heb ik laten
bekijken op de ‘ergernis top tien’ en daar kwamen er 75 uit. Daar hebben we een top tien van gemaakt, en een top 65. Die top 65 hebben allemaal een brief gekregen van: ‘wij weten wie je bent, je
hebt gedrag vertoond dat niet goed is, en dat noemen we verkeershufterig gedrag. Zorg ervoor dat
het niet vaker voor komt, want we houden je in de gaten en gaan je monitoren op grond van gedrag’.
Dat is mogelijk omdat je kunt zien hoeveel bekeuringen iemand krijgt. Dat is mogelijk via het kenteken van de auto, en dat gaat perfect. Dus die mensen hebben allemaal een brief gehad. Dat was één.
De top tien is vervolgens bezocht door een wijkagent die heeft aangegeven dat die personen in de
gaten worden gehouden, opvallend, onopvallend en op gezette tijden, en dat iedere keer als iemand
iets fout deed dat die daar dan op gepakt zou worden. Maar niet alleen dat, het ging ook om het
afpakken van de auto en het stellen van dubbele eisen bij de rechtbank, het afpakken van het rijbewijs enzovoort. Alles om te kijken waarmee we iemand kunnen corrigeren. Ik heb klachten gehad van
mensen, want je mocht niemand verkeershufter noemen. Die klachten zijn ongegrond verklaard. Er
zijn mensen huilend bij de rechter weggegaan en dan stond in de krant: ‘ik ga verhuizen, want ik kan
hier niet leven’. Dan blijkt, met de dreiging die je kon uitvoeren zonder dat het extra personeel kost511
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te, dat dat heel goed werkte. Er was gewoon een surveillancedienst en die kreeg een extra informatie-set mee: ‘Rij even langs Pietje, en zeg hem even goedendag en vraag of hij nog steeds dezelfde
auto heeft’. De wijkagent ging dan bij de buurvrouw langs om te vragen of ze wat wilde vertellen
over de buurman. Dat was allemaal niet zo leuk voor die mensen, want die werden uit de anonimiteit
gehaald. Er zijn dus andere stelsels, en andersoortige maatregelen die ingrijpen in je persoonlijke
levenssfeer. Dat is niet leuk, maar wel heel effectief.
3.4

Hoe kan de verhouding tussen bestuursorganen en strafrechtelijke organen het best worden
vormgegeven?

In een landelijke handhavingsstrategie.
3.4.1 Gaat Uw voorkeur bijvoorbeeld uit naar een taakverdeling als in de, belastingwetgeving,
waar de belastingdienst het voortouw heeft en het OM feitelijk alleen bij vrijheidsbenemende straffen/maatregelen in beeld komt?
3.4.2 Of gaat uw voorkeur bijvoorbeeld uit naar een taakverdeling als in het verkeersstrafrecht,
waar de politie het voortouw heeft en zowel in het strafrecht als door het CBR ingrijpende
sancties kunnen worden opgelegd?
3.4.3 Of gaat Uw voorkeur uit naar nog een andere taakverdeling?
Het gaat altijd over de samenspraak. Ik ken een voorbeeld van afvalhandel over meerdere landen,
die door Nederland komt, waarbij fiscaal iets aan de hand is. In de oliehandel zijn het soms witwasoperaties. Je kunt zeggen: ‘het is crimineel vermogen wat die mensen aan het verdienen zijn’. Je kunt
ook vanuit de levering van goederen kijken wat voor spul men aan het transporteren is en of ze daar
vergunningen voor hebben. Je kunt ook kijken naar het bedrijf dat een vergunning heeft, wat voor
materialen er binnen komen en wat ze maken. Je kunt ook zeggen: ‘wat voor soort mest of afval
komt daar weer uit’. Je kunt dus vanuit al die fronten naar die handel kijken, en de truc is dat je
steeds kijkt wie op dat moment het meest effectief kan optreden.
We hebben een groot vuurwerkonderzoek gehad, waar Nederlanders in China de fabriekseigenaren waren, daar vuurwerk maakten en het via Duitsland in Nederland invoerden. We hebben
daar van alles gedaan, CSI was er niets bij. We hebben gewerkt met camera’s, met afluisteren, we
hadden alles erin zitten. De zaak is bij de rechter gekomen en ze zijn allemaal veroordeeld. Leuke
boetes, maar niet al te hoog. Totdat de belastingdienst kwam, want die zei: ‘wacht even, die mensen
hebben gewoon geïmporteerd en we gaan ze even aftikken op hun inkomsten’. Toen was het afgelopen. Daarvan heb ik geleerd. Als we eerder al gekeken hadden naar zo’n lijn, dan had je je kunnen
afvragen of je samen met de belastingdienst niet gewoon had kunnen zeggen: ‘is deze meneer niet
gewoon te pakken?’.
Misschien zijn de voorbeelden in de vraag ook niet helemaal goed, want dit zijn heel specifieke
domeinen en we moeten het misschien juist vanuit heel veel perspectieven bekijken. Soms wel
vanuit zes of zeven perspectieven?
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Ieder probleem kun je op die manier schetsen. Je ziet dat de politie dit in het kader van werkvoorbereiding ook steeds meer doet. Ze hebben nu bestuurskundigen in dienst, die een bestuurskundige
analyse maken om te kijken wat er nu aan de hand is. Het ergste wat je kunt krijgen is dat je een
diender tegenkomt die denkt: ‘oh het is een strafbaar feit, dus gaan we een proces-verbaal opmaken’. Dan is het de vraag wat er vervolgens moet gebeuren en wie er dan iets mee doet. Waar het
om gaat is dat wij met z’n allen denken: ‘dat is een goede wijkagent’, hij inventariseert de problemen
in zijn wijk en probeert die problemen op te lossen. Daar heeft hij tools voor. Voor het maatschappelijk werk heeft hij jeugdzorg, slachtofferhulp, HALT, enzovoort. Hij kan heel veel instanties inschakelen en is dus een ’key player’ in het meezoeken naar de mogelijkheden en het verbinden van de diensten, de bevoegdheden en de stelsels die daarachter zitten. Uiteindelijk is dat ook de vertaalslag.

BESTUURLIJKE BOETE
4.

Hoe denkt U over de bestuurlijke boete als instrument ter handhaving van ordeningswetgeving?

Als wij als politie de problemen die we buiten zien goed willen kunnen aanpakken, dan is het zeer
noodzakelijk om aan de voorkant informatie te delen. Het is ons allergrootste belang om het überhaupt te weten, want niemand doet aangifte van dit soort criminaliteit. Je moet dus eerst in beeld
hebben wat er nu eigenlijk aan de hand is, je wilt de signalen hebben. Als je binnen één kolom van
het bestuursrecht alle tools aanreikt om het zelf ook af te doen, dan is de noodzaak om informatie uit
te wisselen, om überhaupt een ander perspectief toe te passen en horizontale verbanden te willen
zien, of multidisciplinair te willen zien, die neemt af. Je kunt het dan namelijk zelf. Waarmee je zegt:
‘ik zet de oogkleppen op en ik ga mijn ding doen’. Feitelijk gaan we dan weer terug naar de situatie
voor Mans, en zeggen we: ‘ieder doet zijn eigen ding, op zijn eigen wijze’, en als je niet oppast worden de criteria ook nog losgelaten wanneer je wat moet doen. Dan creëer je allemaal hele kleine
koninkrijkjes, waarbij je je kunt afvragen of ze überhaupt in staat zijn en de kwaliteit hebben om het
te doen.
Mag ik het zo interpreteren dat juist het ruim inzetten van de bestuurlijke boete, althans het ruim
geven van die mogelijkheid om dat op te leggen, ook gevaren in zich bergt?
Ja, het grote risico is dat het mechanisme informatiedeling uitsluit. Daarnaast ontstaat er vrijblijvendheid door de eigen keus en het eigen opportuniteitsbeginsel in de eigen geografische omgeving.
Dat is zeer risicovol.
4a.

Kan de bestuurlijke boete strafrechtelijke handhaving adequaat vervangen? Zo nee, waarom
niet? Zo ja, in welke situaties?

Nee, dat is wel duidelijk. Het kan zeer effectief zijn, maar alleen in de samenhang met andere maatregelen. Soms is een bestuurlijke boete prima. Alleen dat moet wel altijd getoetst worden op de
vraag of daarmee de effectiviteit is bereikt die we willen bereiken, en of het probleem ook is opgelost of dat er alleen is gekeken of het bedrijf nu wel of niet een vergunning heeft.

513

Interview Interview R. (Roel) Willekens

Aandachtspunten bij vraag 4a
4.1

Ziet U de bestuurlijke boete als een blijver, of is zij naar Uw inschatting een tijdelijke constructie die kan vervallen als het strafrecht op een aantal punten is aangepast?

Het is voor mij een blijver. Het zet het bestuur in zijn kracht, want je moet ook wel de tools hebben
om wat te doen.
4.1.1 Zo ja, op welke punten dient het strafrecht dan te worden aangepast?
Gelet op het antwoord op vraag 4.1 heeft de respondent deze vraag niet beantwoord.
4.1.2 Zo nee, welke aantrekkelijke punten van de bestuurlijke boete kan het strafrecht niet incorporeren?
Je moet geen keuze willen maken, want het is de kracht van het stelsel. Het uitgangspunt moet niet
zijn: ‘als we dit doen, dan dat en als we dit niet doen dan dat’.
Dus ze moeten beide vanuit sterktes opereren?
Ze moeten beide in hun kracht komen, en daar zullen best mogelijkheden zijn om dingen beter in
elkaar te schuiven en procedures goed in elkaar te schuiven, maar je moet ze dan met elkaar verbinden. Als je bijvoorbeeld familie uit het buitenland op bezoek krijgt, en die ga je uitleggen wat je in
Nederland kan overkomen als je je auto ergens fout parkeert. Daar moet je eens over nadenken. Je
kunt een fiscale boete krijgen, je kunt civielrechtelijk worden aangesproken als je op privéterrein
staat, je kunt in een afsleepregeling komen, je kan een wielklem krijgen, je kunt een administratieve
boete, een Mulder-feit krijgen, je kunt een bestuurlijke boete krijgen van een BOA, en je kunt een
boete van een politieman krijgen. Dat is allemaal voor eenzelfde feit, namelijk je auto ergens fout
neerzetten. Dan is de vraag: ‘waar en wie gaat erover?’. Die stelsels staan naast elkaar, maar de administratieve procedures en de beroepsprocedures zijn allemaal anders. Als je pech hebt zijn de bedragen ook anders en kost het je ook wat anders. Leg dat maar eens uit. Daar zie je voorbeelden van
hoe stelsels niet met elkaar in verbinding staan, maar los van elkaar, omdat bijvoorbeeld de gemeente denkt: ‘we gaan voor het fiscale recht en we kiezen voor een blauwe lijn’. Dat is heel effectief,
maar denk wel na wie dat doet en of dat inderdaad de juiste keuze is om aan de burger aan te bieden. Er ontstaat een heel raar beeld naar de burgerij over hoe de overheid het doet. Die heeft een
soort ‘cafetaria model’ en kiest maar wat. Hier gaan ze het fiscaal doen, en daar een sleepdienst en
daar weer dit. Dat is niet meer uit te leggen.
4.2

Is het criterium van de open of besloten context, dat het kabinet in 2008 heeft aanvaard,
naar Uw mening bruikbaar voor de keuze tussen beide stelsels?

Het lijkt logisch, maar het grote gevaar is dat als het bijvoorbeeld in het fiscale recht gaat om doorschakeling van de opsporing van de fiscus naar de FIOD, dat is ook een keuze in verband met het
toepassen van stelsels. Je moet je altijd afvragen waar de afwegingen liggen en wie er bepaalt of het
naar justitie wordt gebracht. De FIOD heeft zoveel opsporingsonderzoeken en is ook voor de douane
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de opsporingsdienst. De vraag is waar die schakelingen dan zitten en wie er bepaalt dat de deur open
gaat en er daadwerkelijk geschakeld wordt. Ik vind wel dat het een transparant verhaal moet zijn,
waarin je op basis van objectieve gegevens, bijvoorbeeld een handhavingsstrategie, beslist om strafrechtelijk op te treden. Vooral dat mechanisme van het openzetten van de deur van bestuursrechtelijke handhaving of versnelde handhaving naar opsporingshandhaving, zelfs binnen dezelfde kolom,
moet je heel erg transparant maken. Je moet er helder over zijn hoe dat mechanisme werkt.
In dit voorbeeld moet dus zelfs in besloten context ook de mogelijkheid zijn om naar het strafrecht
te gaan?
Ja, en dat kan nog scherper. De fiscus maakt een financiële afweging om uiteindelijk de belasting
binnen te halen. Dat is uiteindelijk hun doel, dus ook bij de inzet van de FIOD wordt bepaald of er
sprake is van een zaak waarin iemand gecorrigeerd moet worden, en waar ze geld binnen moeten
halen. Als het gaat om de weging die daarachter zit, kan de vraag worden gesteld of dat de weging is
die vanuit alle objectiviteit, vanuit de gedachte van het strafrecht, ook toegepast moet worden. Er zit
een gevaar in als je in die besloten context de weging maakt om wel of niet op te sporen.
4.3

Dient de aard en ernst van de normschending naar Uw mening doorslaggevend te zijn (zoals
wel door de Raad van State is bepleit)?

Mede, het is één van de criteria. Ze zitten in de eerder genoemde criteria ingebakken: aard, omvang,
impact, schade, risico, slachtofferschap, de mate van opzet, recidive, voorwaardelijkheid, enzovoort.
4.4

Is het naar Uw oordeel uit oogpunt van rechtsgelijkheid en rechtseenheid wenselijk dat één
en dezelfde gedraging zowel via het strafrecht als met een bestuurlijke boete kan worden
bestraft?

Ja, dat kan. Maar ik zeg niet dat het moet. Het bestuursrecht ziet toe op de legaliteit van de situatie,
maar het strafrecht ziet juist op gedrag. Daar zit een samenloop in, en als je vanuit die samenloop het
uiteenrafelt, dan kun je keuzes maken om het één te doen, het ander te doen of het allebei te doen.
In principe moet het wel naast elkaar kunnen. Vanuit de samenlooptheorie moet je op een gegeven
moment de keuze maken waar die handhaving het effectiefst is en wat het meest voor de hand ligt
om mee te acteren.
4.4.1 Zo ja, hoe moet het onderscheid dan worden gemaakt? Is recidive in dat geval naar Uw oordeel bijvoorbeeld een reden om van bestuurlijke op strafrechtelijke handhaving over te
stappen?
Dat is een mogelijkheid. Wanneer er sprake is van hoge recidive en bestuursrechtelijke handhaving
geen effect sorteert omdat bedrijven doorgaan, dan moet je doorpakken.
Dat is maar één van de criteria, maar er zitten nog een stuk of zes à zeven criteria aan vast?
Ja, calculerend gedrag zit er ook bij in. Als iemand in de raad van commissarissen zit, en die commissaris heeft bij een ander bedrijf een kunstje geflikt, dan is het de vraag of dat bekend is. De vraag is of
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er een verklaring van goed gedrag is afgegeven. Het is wel handig om daar even naar te kijken. Als
blijkt dat mensen eerder dingen uitgevreten hebben, dan kan er sprake zijn van calculerend gedrag,
of van voorwaardelijk opzet, van een oogmerk van zelfverrijking enzovoort. Er zijn vele criteria die in
die context van belang zijn en die leiden tot ja of nee. Het is altijd casusgericht.
4.4.2 Zo ja: moeten er dan nog nadere voorzieningen getroffen worden om rechtseenheid en
rechtsgelijkheid te bevorderen? Waar denkt U aan?
Ja, er moet ten eerste een handhavingsstrategie worden vastgesteld. Ten tweede moet het specialisme worden onderkend. Binnen justitie heb je al specialismen; wij willen bij de rechtbank ook specialismen en wij willen in de opsporing ook specialismen. En wij hebben de NVWA, de ILT en SZW.
Dat zijn allemaal specialistische diensten. De vraag is hoe het zit met het specialisme bij het bestuur,
en of dat alles maar moet kunnen. Als je dat gaat versterken, dan bevorder je de rechtsgelijkheid.
Want de kleine gemeente, en gelukkig krijgen we in die zin steeds meer grotere gemeentes en samenwerkingsverbanden, die heeft lang niet de expertise in huis.
Dat is een interessant punt dat u opwerpt, want vaak wordt juist als sterk punt van het bestuursrecht genoemd: daar zit de expertise en dat zit niet bij het Openbaar Ministerie. U draait het om en
zegt: wij streven er naar om die expertise te hebben en die is juist niet aanwezig bij kleine eenheden?
Het kenmerk van specialisme is dat je weet waar je over praat. Het bestuur ziet op heel veel wetten
en regelgeving toe. Neem de legionellazaak in Rotterdam maar als voorbeeld. Het bestuur heeft daar
nog nooit over nagedacht, over vragen inzake de vergunning en welke eisen daar aan verbonden
moeten zijn, en welke normen er overschreden worden als het toch mis gaat. Als het gaat om het
vervolg en de verwijtbaarheid, dan komen die normen en wet en regels wel aan de orde. Er zitten
daar specialisten maar de kwaliteit, kennis en professionaliteit moeten vastgesteld worden en ook in
een handhavingsstrategie vastgelegd worden.
4.4.3 Zo nee: is een keuze tussen de bestuurlijke boete en strafrechtelijke handhaving op zijn
plaats als de norm tot oplegging van andere straffen of maatregelen dan een boete aanleiding kan geven?
Gelet op het antwoord op vraag 4.4 heeft respondent deze vraag niet beantwoord.
4.4.4 Zo nee: is een keuze tussen de bestuurlijke boete en strafrechtelijke handhaving op zijn
plaats in gevallen waarin strafvorderlijke bevoegdheden bij de opsporing nodig kunnen zijn?
Gelet op het antwoord op vraag 4.4 heeft respondent deze vraag niet beantwoord.
4b.

Vindt U het wenselijk dat de bestuurlijke boete in ruimere mate wordt ingezet in het kader
van de handhaving van ordeningswetgeving? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Nee, want voor mij is steeds weer het belangrijkste dat het zich kan vertalen in het niet meer betrekken van de anderen. En daar gaat het faillissement van het systeem ontstaan. Het zou in die zin mis516
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schien best wel goed kunnen zijn, maar alleen in de context dat je het objectief doet, op basis van
objectieve criteria en op basis van gedeelde informatie en als je daar vanuit de probleemaanpak een
afstemming op hebt gemaakt.
Aandachtspunten bij vraag 4b
4.5

Zou bij het al dan niet ruimer inzetten van de bestuurlijke boete in het kader van de handhaving van ordeningswetgeving een argument mogen zijn
- Dat het vervolgingsbeleid bij een bestuurlijke boete (mogelijk) in sterkere mate genormeerd kan worden dan in het strafrecht?
- Dat de strafoplegging bij een bestuurlijke boete in sterkere mate genormeerd kan worden
dan in het strafrecht?
- Dat het bestuursorgaan bij een bestuurlijke boete zelf over de vervolging beslist?
- Dat bestuursorganen bij een bestuurlijke boete de opbrengst van boetes zelf (kunnen)
behouden?
- Een ander argument?

Dat het vervolgingsbeleid bij een bestuurlijke boete (mogelijk) in sterkere mate genormeerd kan
worden dan in het strafrecht?
Dat hangt ook af van de uitkomsten, daarvoor verwijs ik weer naar het advies van Wolfsen. Laten we
het helemaal los, of ligt er toch weer een stramien waarbinnen door de lokale en regionale overheden gewerkt kan worden. Daar hangt die normering ook weer vanaf. Tegelijkertijd, als je heel vast
probeert te normeren, dan moet je oppassen voor de discussie zoals bij de ‘minimumstraffen’.
Dat de strafoplegging bij een bestuurlijke boete in sterkere mate genormeerd kan worden dan in
het strafrecht?
Nee.
Dat het bestuursorganen bij een bestuurlijke boete zelf over de vervolging beslist?
Dat is geen argument, sterker nog: dat is een zwakte.
Dat bestuursorganen bij een bestuurlijke boete de opbrengst van boetes zelf (kunnen) behouden?
Dat is schrikbarend. De bestuurlijke strafbeschikking is ingevoerd bij de gemeentes. Destijds is het
verhaal verteld dat de boeteopbrengsten naar de gemeenten gingen. Onder dat motto is de bestuurlijke strafbeschikking ingevoerd, omdat het ook geld ging opleveren. Daarna bleek dat het maar een
heel klein bedragje was, dus in zijn uitwerking zag het er wel wat anders uit.
Gaat het hier over die PV-vergoedingen?

517

Interview Interview R. (Roel) Willekens

Ja, dat ging dan over zes euro, in ieder geval over een klein bedrag. Terwijl het in eerste instantie zo
zou zijn dat de lokale overheid daarmee zijn eigen handhavingsinzet kon bekostigen. Dat is natuurlijk
ontzettend foute boel.
Dan gebeurt het via een omweg, maar je zou vanuit het perspectief van de gemeente of andere
handhavers kunnen zeggen: ‘oké, nu krijgen we slechts een vergoeding, maar dan krijgen we alles?
Maar gemeentes zijn geen economische bedrijven. Het zijn mensen die namens ons het bestuur verrichten, om te zorgen dat het in Nederland goed gaat. Rechtsstelsels werken op dezelfde manier. Het
is volstrekt idioot om te bedenken dat de opbrengsten dan naar gemeentes zelf gaan. Het moet in
de staatskas van ons allen, van Nederland, en wij hebben een verdeelsleutel om te zorgen dat geld
dat naar gemeentes moet op een eerlijke wijze verdeeld wordt, en daarmee het systeem kan werken. Je moet vanuit ‘systeemdenken’ werken.
Op een congres in Noord-Ierland gebeurde me het volgende. Op een gegeven moment drink ik
daar een biertje van één van de mensen en toen werd er opgemerkt dat het biertje zou zijn betaald
door criminelen. Ik heb toen gevraagd om uitleg. En toen bleek dat zij als politieteam een xpercentage van al het geld dat zij afpakken in hun kas mogen stoppen en dat moeten ze dan gebruiken voor educatie, onderwijs, enzovoort. Daarvan hebben ze het congres georganiseerd, en daar
hoorde ook dat biertje bij. Ik heb toen gezegd: ‘Eigenlijk vind ik dit biertje niet meer leuk’. Ik snap wel
dat je stimuleringsmaatregelen neerzet om politieteams te stimuleren om crimineel vermogen af te
pakken, dat is een prima gedachte. Alleen moet dat wel met een hele strikte boekhouding met een
goede vertaling naar wat er met het geld is gedaan. Je moet heel erg oppassen dat dat politieteam
vervolgens niet alleen maar afpakacties gaat opzetten. Dat risico vind ik gewoon veel te groot. Daarom vind ik het een leuke gedachte, maar je moet verschrikkelijk oppassen dat de financiële drijfveer,
en die was er bij de bestuurlijke strafbeschikking ook, niet dominant wordt in de keuze voor je stelsel. Dat is echt een fout argument.
Is er nog een ander argument voor het niet inzetten van de bestuurlijke boete?
Ja, de keerzijde van dat verhaal is dat wij als politie onbevoegd verklaard zouden worden. Er lag een
advies vanuit het korpsbeheer van de politie. Toen hebben wij gezegd dat het niet handig is, want als
je als politieman buiten op straat komt, dan wil je wel kunnen optreden. Het moet of zo zijn dat wij
voor de bestuurlijke boete bevoegd verklaard worden, of wij moeten zorgen dat in het bonnenboekje
van de diender dezelfde feiten voor dezelfde prijs staan.
Dus de bezwaren die u net schetste met betrekking tot parkeren, die gelden hier niet?
Nee, die moeten gelijk zijn. Dat de procedure die erachter zit anders is vind ik al triest genoeg, maar
dat merkt de burger niet, want hij wordt gecorrigeerd door de overheid en of dat nu de BOA is of de
diender, dat doet er niet toe. Maar we moeten als overheid wel eenduidig kunnen optreden.
4.6
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Is de omstandigheid dat recidive bij oplegging van bestuurlijke boetes in mindere mate bij de
strafoplegging ter zake van latere feiten kan worden betrokken een argument om de bestuurlijke boete niet in te zetten?
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Instrumentele toepassing van regelgeving kan niet werken, je zult het altijd moeten wegen. Je moet
daarin de beleidsvrije ruimte houden voor de professional die een probleem heeft en een aanpak
gaat creëren. Het kan zijn dat daar dan een boete in past, en dan pas ga je binnen de marges praten
over hoe hoog dat moet zijn. Dus niet instrumenteel, want je moet ruimte laten voor het denkvermogen van de mensen die in het stelsel werken, om de bevoegdheden juist toe te passen. Soms
moet je in de toelichting van de wet- en regelgeving kijken waarom die wet gemaakt is, dus naar de
ratio. Als je de wet toepast moet je nadenken over het waarom, waartoe en hoe. Gezond verstand is
daar voor mij heel erg belangrijk.
4.7

Is de omstandigheid dat rechtsmiddelen in het strafrecht schorsende werking hebben een
goede reden om op de bestuurlijke boete over te stappen?

Nee, het is gewoon onderdeel van onze rechtsstaat is. Het hoort er nu eenmaal bij. Anders zou de
consequentie zijn dat we de rechten die we vanuit het strafrecht aan de burger geven, wegnemen via
een ander stelsel. Dat is verschrikkelijk fout. Als het goed afgestemd is in zijn ordening, en het stelsel
geeft schorsende werking, dan zul je dat als rechtsstaat moeten respecteren en dan moet je het niet
met een ander stelsel oplossen. Je moet dan terug naar het originele stelsel en de wetgever als je het
wilt veranderen dan moet je dat daar doen.
4.8

Is de omstandigheid dat de burger in het bestuursrecht griffierechten moet betalen een argument voor het bestuursrecht of voor het strafrecht?

Nee, dat is niet relevant, want dat is de werking van het stelsel op zich. Als je dat wilt veranderen,
dan moet je dat vanuit het stelsel bekijken. Het kan nooit een argument zijn of iemand daar wel een
betaling voor moet verrichten of niet.
Nee, maar vanuit het perspectief van het bestuursrecht zou je kunnen beargumenteren dat het
een soort drempel opwerpt om in beroep of bezwaar te gaan. Je zou ook kunnen zeggen: dat is
juist goed en effectief, of je kunt zeggen dat het toch wel onrechtvaardig is dat het die burger zo
moeilijk wordt gemaakt.
In het strafrecht bestaat daarvoor artikel 12 Wetboek van Strafvordering. En ook in het strafrecht
spelen de nodige kosten een rol, zoals de kosten van de advocaat die zeker als het lang duurt enorm
oplopen. Dat is ook vervelend. Het is inherent aan het systeem en het stelsel, dat voor dingen die
kosten met zich meebrengen een keuze wordt gemaakt. Het is een rechtsstaat, alleen het moet ook
wel draaien. Dat betekent aan de onderkant dat je daar borgen op zet, en als mensen bij de rechter
hun recht willen halen, dan is het op zich redelijk dat daar wat tegenover wordt gezet.
4.9

Is de positie van de strafrechter, die niet een beschikking toetst maar zelf beslist, een argument voor het bestuursrecht of voor het strafrecht?

Het gaat mij meer om de kwaliteit van de strafrechter, als die maar goed is. Als die maar weet waarover hij praat en daar de goede afweging in kan maken.
En dus voldoende expertise met betrekking tot thema’s van het milieurecht heeft?
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Ja, precies.

PUNITIEVE HANDHAVING VAN DE OMGEVINGSWET
5.

Hoe kan de punitieve handhaving van de Omgevingswet volgens U het best worden ingericht?

Voor mij is een handhavingsstrategie de gouden letter en de rode draad.
5a.

In welke situaties dient strafrechtelijke handhaving volgens U aan de orde te zijn, en waarom?

Dat zijn de criteria van de handhavingsstrategie. Die hebben wij vastgesteld, en die is nu in de strategische milieukamer vastgesteld.
Aandachtspunten bij vraag 5a
5.1

Is het criterium van de open en besloten context daarbij voor u van doorslaggevend belang?

Ik verwijs naar eerdere antwoorden.
5.1.1 Dienen vrije veld-delicten een zaak voor het strafrecht te blijven?
Als het om de effectiviteit gaat wel. Waarschijnlijk is er geen goede mogelijkheid om dit beter of anders te doen.
5.1.2 Moet bij punitieve handhaving verband houdend met vergunningen het primaat bij de bestuurlijke boete liggen?
Nee, het stomste wat je kunt doen is wat justitie in het verleden deed: dat je een zaak hebt en alleen
de rechtspersoon aanpakt, en het geld probeert af te pakken. Dan ga je jezelf zo vast zetten op je
instrumenten. Als je bij voorbaat je tools hierop richt, dan zeg ik nee. Er zijn veel meer mogelijkheden.
5.2

Zijn aard en ernst van de geschonden norm voor U van doorslaggevend belang?

Ja, wederom aangevuld met die andere criteria zoals opzet, recidive, calculerend gedrag, impact,
schade, enzovoort.
5.2.1 Dienen alle misdrijven in het strafrecht te blijven (en is voor de bestuurlijke boete slechts
plaats bij overtredingen)?

520

Omgevingswet

Nee, als je het over misdrijven en overtredingen hebt, dan heb je het in principe over het strafrecht.
Als je het vertaalt naar overtredingen vanuit het bestuursrecht, dan is het goed als je daar effectief
mee kunt zijn, en dan moet je het vooral doen.
Het is waar dat we nu praten vanuit het referentiekader van het strafrecht. Maar je zou ook kunnen zeggen dat je overtredingen uit het strafrecht moet halen en in het bestuursrecht moet plaatsen en misdrijven bij strafrecht. Wat vindt u daarvan?
Een mooi voorbeeld is de Wet Mulder, die ziet op de afdoening van verkeersfeiten. Dan wordt er
geen strafblad opgebouwd en wordt het op het eerste niveau afgedaan. Daarna kom je bij de overtredingen uit en bij de meer ernstige zaken bij de misdrijven. Het kan, dit is een manier om het te
ordenen. Maar als je het over misdrijven hebt, dan is het wel goed om dat in het strafrecht te laten.
5.3

Of is de zwaarte van de op te leggen straffen en maatregelen voor U van doorslaggevend
belang?

Nee, de aanvullende werking is van belang.
5.3.1 Zo ja: gaat het dan enkel om vrijheidsbeperkende en vrijheidsbenemende , straffen en maatregelen?
Gelet op het antwoord op vraag 5.3 heeft respondent deze vraag niet beantwoord.
5.4

Is voor U ook van belang of de betrokkene voldoende financiële mogelijkheden heeft om een
eventueel opgelegde financiële sanctie te betalen?

Ten eerste is het wel handig of ergens geld vandaan gehaald kan worden, want van een kale kip kun
je niet plukken. Daarnaast ken ik een voorbeeld van een bedrijf, dat is misschien nog wel een lopend
onderzoek, dat had een geluidswand neergezet over een bepaald aantal kilometers. Er was een vergunning afgegeven voor de hoeveelheid grond en uiteraard voor de soort grond. Maar ze hadden
veel te veel grond neergelegd, en vervuilde grond. Toen kwam het verhaal van de bestuursrechtelijke
handhaving. Het grootste risico in die afweging was, dat als er op dat moment bestuursrechtelijk zou
worden gehandhaafd, en het bedrijf zou alles moeten opruimen, dan zou de eigenaar van het bedrijf
het bedrijf laten springen, zodat hij er vanaf was. Dan heb je een probleem, en daarom moet je ook
met z’n tweeën optrekken. Bestuursrechtelijk moet je het bedrijf proberen op het spoor te krijgen
dat het gaat herstellen, en tegelijkertijd moet je strafrechtelijk flankeren, zodat hij weet dat hij er
niet mee wegkomt. Als bedrijf komt hij er dan misschien wel mee weg, maar als individu komt hij er
niet mee weg. En ook wanneer het gaat om de feitelijke plegers, en dan kom je bij de rechtspersoon,
moet er heel goed worden nagedacht wanneer je kiest voor strafrechtelijke handhaving. Wanneer er
beslag wordt gelegd op het vermogen dat op een bepaald moment nog in het bedrijf zit, en er wordt
een verplichting opgelegd om te repareren terwijl er ook een hoge boete volgt, dan heeft het bedrijf
geen financiële middelen meer om het te kunnen repareren. Want van een kale kip kun je niet plukken. Er moet dus worden nagedacht over de effectiviteit van de boete wanneer die als middel wordt
ingezet. Het is dus nooit een doel op zich, maar een middel.

521

Interview Interview R. (Roel) Willekens

Het vereist dus ook een integrale afweging?
Ja, en ook de boete is een middel in dit verhaal om je doel te bereiken.
5.5

Is voor U ook van belang of het om een norm gaat waarvan de opsporing gebaat kan zijn bij
de inzet van strafvorderlijke bevoegdheden?

Nee, ik ben veel meer gericht op de pragmatische kant en de effectiviteit van de inzet van die strafvorderlijke bevoegdheden.
Met de vraag wordt bedoeld dat voor de opsporing van sommige normen, en misschien ook van
sommige milieunormen, ingrijpende bevoegdheden nodig zijn om die te kunnen opsporen. Zou dat
een argument zijn om in het geval van zo’n norm in ieder geval (ook) te kiezen voor het strafrecht?
Het gaat dan bijvoorbeeld om delicten die niet zo in het oog springen en die je niet kunt zien, maar
waarbij opsporingsbevoegdheden als de telefoontap, doorzoekingsbevoegdheden, enzovoort, nodig zijn.
Als het gaat om het onderzoek naar de feitelijkheden, dan zie je dat de bestuursrechtelijke bevoegdheden heel erg groot zijn. Soms heeft het een andere naam, maar observeren is ook in het bestuursrecht mogelijk. Alleen strafrechtelijk is het nog moeilijker dan bestuursrechtelijk. Het heet in het bestuursrecht geen stelselmatige observatie meer, maar je kunt het prima doen. Er moet heel goed
worden gekeken naar waar het precies over gaat, en dan bedenken of je er last van hebt of niet. Dan
kom ik toch weer bij die pragmatiek uit.
5.6

Is voor U ook van belang of het om een norm gaat waarbij samenwerking met buitenlandse
autoriteiten en/of rechtshulp een rol kan spelen?

Jazeker, hier zijn de Europese richtlijnen van belang, waarin is afgesproken dat milieucriminaliteit ook
strafrechtelijk wordt aangepakt. Ik zit in het Europese milieu-opsporingsnetwerk, en je ziet dat in al
die landen de stelsels anders zijn, en niet alleen de stelsels maar ook de diensten zijn anders. Op het
moment dat het over effectief informatie uitwisselen gaat, of over vragen van rechtsopvolging of
over rechtshulpverzoeken, gaat het wrijven.
De Europese norm die dicteert ook dat het strafrechtelijk moet zijn?
De EU heeft bij richtlijn in 2008 besloten dat de gemeenschap streeft naar een hoog niveau van milieubescherming. Milieucriminaliteit vormt een bedreiging en overschrijdt steeds vaker de grenzen. De
EU stelt dat bestaande sanctiesystemen ontoereikend zijn om naleving te garanderen. Daarom moet
er aangescherpt worden door beschikbaarheid van afschrikkende strafrechtelijke sancties. (naast het
effect van administratief en burgerlijk recht). Gemeenschappelijke regels helpen ons ook internationaal samen te werken. De richtlijn verplicht landen om de bepalingen op te nemen. Dat is geen verplichtende norm voor toepassing van die sancties of interventie in individuele gevallen.
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En dat zou dus betekenen dat veel van die vragen die gaan over een keuze tussen het strafrecht en
bestuursrecht, in ieder geval moet dan op basis van die Europese wetgeving ook strafrechtelijk
gehandhaafd kunnen worden?
Je moet het in ieder geval in het strafrechtelijk systeem brengen, waarbij je dan het Nederlands opportuniteitsbeginsel aan de orde stelt en op basis daarvan de keuze maakt. In het Nederlandse stelsel
is het opportuniteitsbeginsel wel dominant, maar het moet wel in die werkstroom terecht komen en
dan moet die keuze worden gemaakt. Als je het niet doet, dan moet je een reden hebben om het
niet te doen.
En deze vraag ziet dan op de keuze tussen het strafrecht en het bestuursrecht, waarbij het standpunt zou kunnen worden ingenomen dat er in principe alleen nog maar bestuursrechtelijk wordt
gehandhaafd, behalve als er grensoverschrijdende aspecten aan de orde zijn, omdat strafrechtelijke samenwerking vaak toch beter geregeld is dan in het bestuursrecht. Wat vindt u daarvan?
Op zich is dat geen argument.
U vindt dus dat in het huidige of toekomstige omgevingsrecht ook strafrechtelijk gehandhaafd
moet kunnen worden?
Ja, zeker. Want dat gaat weer over de toepasbaarheid op de casuïstiek. Veel nationale zaken hebben
ook een internationaal karakter. Nederland is een transitoland, wij verhandelen van alles in Nederland. Daardoor hebben wij met allerlei stelsels te maken, en daarin moet je dus de mogelijkheden in
ieder geval blijven waarborgen. Tegenwoordig wordt er bij de politie vaak voor gekozen om een ander land te vragen of zij de vervolging willen overnemen. In vuurwerkzaken is het de nieuwe lijn dat
wanneer iemand vuurwerk importeert, dan wordt daar onderzoek naar gedaan. Er wordt dan onderzocht waar het vandaan komt en wat er op de adressticker staat. Als het dan bijvoorbeeld uit Duitsland blijkt te komen, dan vragen wij Duitsland om de strafvervolging over te nemen omdat daar illegaal vuurwerk is opgeslagen en het vuurwerk daar vandaan komt. En in Duitsland is er dan sprake
van een strafbaar feit.
En dat gebeurt dan vanuit de strafrechtelijke koker?
Ja.
5b.

Zijn er situaties waarin strafrechtelijke handhaving volgens U juist niet tot de mogelijkheden
zou moeten behoren? Zo ja, waarom?

Ja, de systemen moeten niet worden volgestopt, want dan gaat het niet meer werken. Als van tevoren wordt geregeld wat wel en niet kan, dan bestaat de mogelijkheid niet om een keuze te maken.
Dus er moet sprake zijn van een ruim palet en op basis van een duidelijke handhavingsstrategie
moeten er vervolgens keuzes worden gemaakt?
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Ja, en die keuzes moeten door professionals die daartoe bevoegd zijn worden gemaakt. Dan is het
misschien een beetje het ‘poldermodel’ tussen de stelsels, maar op basis daarvan moet er tot een
goede afweging worden gekomen, en in moeilijke gevallen moet dat gemotiveerd worden.
Aandachtspunten bij vraag 5b
5.7

Zijn er situaties waarin toepassing van straffen en maatregelen naar uw inschatting of ervaring geen nuttig effect kan hebben?

Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik naar eerdere antwoorden.
5.8

Geldt dat in die situaties ook voor de bestuurlijke boete?

Dat zou kunnen, dat laat ik open.
5.9

Kan toepassing van strafrecht in dergelijke situaties worden uitgesloten door strafbaarstelling achterwege te laten of door de vervolgingsbevoegdheid van het OM te beperken of anderszins te normeren?

Het is wel heel eng als het zo wordt geregeld. We hebben een rechtsstelsel en daar zit het opportuniteitsbeginsel in, daar zit al een weging in aan de voorkant, en dat betekent dat als het opportuun is,
dan zouden we het moeten kunnen gaan toepassen. Volgens mij moeten we daar heel erg trots op
zijn. Dat moeten we vooral niet willen beperken.
5c.

Ziet U bij de strafrechtelijke handhaving van de Omgevingswet een rol weggelegd voor de
bestuurlijke strafbeschikking? Zo ja, in welke situaties?

Eerder spraken wij over de bestuurlijke strafbeschikking en de politie. Toen wij ons op het standpunt
stelden dat wij ook bevoegd verklaard moesten worden, was dat feitelijk onmogelijk omdat wij die
mogelijkheid al hadden, maar dan op een andere manier. In die zin vond ik de bestuurlijke strafbeschikking dan ook onnodig. Maar je kunt de zaken ook omdraaien: want BOA’s kunnen vanuit het
bestuur het strafrechtelijk systeem behartigen. Rijkswaterstaat vormt daarvan een voorbeeld, dat is
een heel groot bedrijf en wij doen daar nauwelijks zaken mee, maar op al die afdelingen van toezicht
en handhaving zitten ook BOA’s. Die maken op basis van casuïstiek, mogelijk de kleinere feiten, gewoon bekeuringen op. Wat ik hiermee wil zeggen is dat de vraag of je wel een bestuurlijke strafbeschikking nodig hebt, niet meer aan de orde is. Want daar waar je die correctie wilt toepassen, kun je
als opsporingsambtenaar binnen een bestuursdienst ook handelen.
Is er dan sprake van handelen in strafrechtelijke zin?
Dan ga je inderdaad in strafrechtelijke zin handelen, en dan heb je de bestuurlijke strafbeschikking
niet nodig.
Dat zou dan betekenen dat het Openbaar Ministerie dan tot vervolging over zou moeten gaan?
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Ja, maar daar zit een heel stelsel van bekeuringen achter. Als je kijkt naar wat er dagelijks bij het CJIB
binnenkomt aan opgemaakte bekeuringen en processen-verbaal, dan zit daar een heel stelsel van
boetes aan.
Dan gaat het over transacties, maar is juist die bestuurlijke strafbeschikking niet bedoeld als efficient middel, omdat je in principe gewoon moet betalen, tenzij je in verzet gaat, en dan neemt het
Openbaar Ministerie het over? Als je het niet op die manier regelt en je laat een proces-verbaal
opmaken, waardoor het niet loopt via de bestuurlijke strafbeschikking, dan moet het Openbaar
Ministerie tot vervolging over gaan, wat in principe altijd meer tijd kost. Hoe denkt u daarover?
Nee hoor, want als je kijkt hoe er bij overtredingen een mini-proces-verbaal wordt opgemaakt, dan
krijg je gewoon een transactievoorstel van de officier van justitie.
Dus u ziet eigenlijk meer in de transactie dan in de strafbeschikking?
Als uiteindelijk de vraag is of de bestuurlijke strafbeschikking nog nodig is, dan zegt ik vanuit de politie: ‘volgens mij niet’. Ik denk te zien dat als je de bestuurlijke boete goed neerzet, dat het dan ook
niet nodig is.
Dus u ziet geen rol voor de bestuurlijke strafbeschikking voor zover het goed geregeld kan worden
via de bestuurlijke boete en via een transactiestelsel?
Ja, daar hebben we machinerie voor. Het is helaas zo dat die systemen nog steeds langs elkaar heen
lopen. Bij het CJIB komen ze wel aardig bij elkaar, als het om de verwerkingsmachine gaat, maar het
zijn wel heel veel werkstromen. Ik zou zeggen: ‘maak het zo eenduidig mogelijk en houdt het simpel’.
Aandachtspunten bij vraag 5c
5.10 Ziet U een rol voor de bestuurlijke strafbeschikking in het Omgevingsrecht, en zo ja welke?
- Zo ja: aan welke door straffen te handhaven normen uit de Omgevingswet denkt U, bij
een bestuurlijke strafbeschikking?
- Zo ja: welke sancties kunnen naar Uw oordeel via een bestuurlijke strafbeschikking in het
Omgevingsrecht worden opgelegd? Denkt U alleen aan de boete, of ook aan de taakstraf,
of aan een bijkomende straf als de stillegging van de onderneming?
- Zo nee, waarom ziet U geen rol voor de bestuurlijke strafbeschikking?
Zie het antwoord op vraag 5c.
5.11 Aan welke bevoegdheidsverdeling met het OM denkt U, als de bestuurlijke strafbeschikking
in het Omgevingsrecht zou worden ingevoerd?
- Denkt U aan de bestuurlijke strafbeschikking onder toezicht en volgens richtlijnen van het
OM (art. 257ba Sv)?
- Of aan een variant die het bestuursorgaan meer autonomie biedt?
Daar heb ik geen beeld van.
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5.12 Aan welke bestuursorganen denkt U, bij de bestuurlijke strafbeschikking in het Omgevingsrecht?
- Denkt U aan gemeenten?
- Denkt U aan provincies?
- Denkt U aan waterschappen?
- Denkt U aan een RUD?
- Denkt aan nog andere bestuursorganen?
Daar komt weer die bestuurlijke strafbeschikking in beeld. Ik zie het bij de gemeente voor de kleinere
vergrijpen, maar bij de provincie, de waterschappen en de RUD’s is het niet aan de orde. Volgens mij
moet er een keuze worden gemaakt in het stelsel en moet er niet nog een lijn bij worden geopend.
De afdoening kan het best plaatsvinden via transactie en bestuurlijke boetes.
5.13 Bestaat er bij de toepassing van de strafbeschikking behoefte aan aanvullende regels en/of
waarborgen buiten de regels die thans al in de wet zijn vastgelegd?
Nee.
5.14 Zijn er ook situaties waarin de bestuurlijke strafbeschikking naar Uw oordeel juist expliciet
niet ingevoerd zou moeten worden? Zo ja: waarom?
Ik verwijs hiervoor naar een eerder antwoord.
5d.

Kan de bestuurlijke boete in de context van de Omgevingswet een goede rol vervullen? Zo
ja, in welke situaties en waarom? Zo nee, waarom niet? Dient daarbij nog onderscheid gemaakt te worden tussen de verschillende normenstelsels die onder de Omgevingswet zullen
vallen?

Ja, ik verwijs naar eerdere antwoorden.
Aandachtspunten bij vraag 5d
5.15 Aan welke normen denkt U, bij toepassing van de bestuurlijke boete in het Omgevingsrecht?
Ik denk daarbij aan het herstellende karakter, dus dat je het kunt afdwingen, zodat het herstellende
karakter van het bestuursrecht kan worden versterkt.
Hoe bedoelt u dat precies?
De dreiging met de bestuurlijke boete, en het feit dat je de boete kunt krijgen, versterkt de kracht
van het bestuursrecht. En daar leg ik weer de lijn in dat als je dat individueel kunt maken naar degene die moet betalen, dat maakt het verhaal wel sterker. Die handelswijze kan worden gecombineerd
door bijvoorbeeld belastingboetes op te leggen. Het is een goede extra stok om mee te slaan. Die
moet je zo gaan gebruiken en goed op zijn effectiviteit afwegen.
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5.16 Aan welke normering van de bestuurlijke boete denkt U, bij toepassing in de Omgevingswet?
- Zijn er normen, op het terrein van het Omgevingsrecht, waarvan de overtreding aanleiding zou moeten kunnen geven tot hoge bestuurlijke boetes?
- Ligt een strikte wettelijke normering van de hoogte van de bestuurlijke boete in de rede?
- Bestaat er behoefte aan inperking van beleidsvrijheid van het bestuursorgaan bij de ‘vervolgingsbeslissing’?
Voor wat betreft de normen waarvan overtreding aanleiding zou moeten kunnen geven tot hoge
bestuurlijke boetes: dat heb ik niet zo paraat. Daar komt bij, dat als je kijkt naar het strafrechtelijke
systeem, dat het van de specifieke casus afhangt tot welke eis of dagvaarding er wordt gekomen. Het
is dus de vraag of je dat op normniveau al moet doen. Als het bijvoorbeeld over moord gaat, dan
staat daar wel een maximumstraf op. Maar er zijn ook moorden die gepleegd worden waar geen
straf op volgt. Er zijn dan omstandigheden die er toe leiden dat er geen straf wordt opgelegd. Het is
juist de kracht van het rechtssyteem waarin gewogen wordt. Zijn de feiten bewezen? Zijn de feiten
strafbaar? Is het de persoon van verdachte te verwijten? Pas dan komt de afweging naar toepassing
van de sanctie. Het is dus de vraag of je daar aan de onderkant iets over kan zeggen. Dat vind ik lastig.
Op het punt van een strikte wettelijke normering van de hoogte van de bestuurlijke boete: dat
oordeel moet worden overgelaten aan de professionele rechter, bestuursrechtelijk of strafrechtelijk.
Je ziet tegenwoordig wel dat bestuurlijke sancties heel sterk genormeerd worden. Denk bijvoorbeeld aan het alcoholslot. In die situaties is er geen enkele manoeuvreruimte en dat vindt u onwenselijk?
Het alcoholslot is in die zin wel een mooi voorbeeld, hoewel het nu niet meer geplaatst wordt. Als
het gaat om effectiviteit blijkt nu dat het zoveel gedoe geeft dat we het nu misschien maar niet meer
moeten toepassen, terwijl minister Eurlings in 2006 heeft besloten dat alcoholslot in te voeren. Het
brengt dus ook gedoe met zich mee als er zo’n hele strenge normering plaatsvindt. Als wet- en regelgever kun je wel bedenken hoe het zou moeten, maar ik heb in het verleden al vaker geleerd dat ik
niet meer op de stoel ga zitten van de professionele recherche-chef die een milieuonderzoek doet. Ik
kan wel aangeven, als ik de casus lees, dat die en die regelgeving van toepassing is en dat je die verdachte moet pakken en zoveel geld moet pakken, maar dan zegt hij: ‘dacht je dat ik gek was?’. Ik zeg
nu: ‘dit is jouw probleem, waar denk je aan, hoeveel tijd heb je nodig, en hoeveel mensen en hoeveel
middelen, waar gaat het in resulteren, wat gaat er op de dagvaarding komen, wat gaan we afpakken?’. Je moet professionele ruimte open laten om iemand zijn ding te laten doen.
Dat is altijd een individuele afweging, waarbij alle omstandigheden betrokken moeten worden?
Ja, met waarborgen en verantwoording achteraf. Zonder meer. Voor iedere professional geldt dat
het feit dat je bevoegdheden krijgt, ook betekent dat je verantwoording aflegt. Die twee horen bij
elkaar.
Voor wat betreft de inperking van de beleidsvrijheid: die beleidsvrijheid proberen wij te vangen in de handhavingsstrategie. Beleidsvrijheid betekent dat iemand op basis van persoonlijke afwegingen kan zeggen: ‘ik ga het niet doen’. Daar hoort dan wel bij dat er verantwoording wordt afge-
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legd, want dat is transparant. Die handhavingsstrategie is een borg dat als er wordt afgeweken dat
ook verantwoord moet worden.
5.17 Zijn er ook situaties waarin de bestuurlijke boete naar Uw oordeel juist expliciet niet ingevoerd zou moeten worden? Zo ja: waarom?
Als je in die handhavingsstrategie kijkt, en in de kolom bovenin kijkt, dan zie je daar dat er geen bestuursrecht wordt toegepast maar dat het iets anders moet zijn.
Dan heb je dus een norm nodig die per definitie heel sterk is dat het nooit voor handhaving door
het bestuursrecht in aanmerking komt. Maar in zijn algemeenheid vindt u het op zich prima dat er
verschillende handhavingsmechanismen naast elkaar bestaan wanneer er een keuze kan worden
gemaakt?
Ja. Als volgens de handhavingsstrategie gezegd kan worden: ‘dit is een expliciete zaak’, bijvoorbeeld
als er sprake is van moord met voorwaardelijk opzet en het motief is geld. Als je dat zou vertalen in
de handhavingsstrategie dan zou je het niet met bestuursrecht gaan doen. Dan gaan we het strafrechtelijk handhaven.
Zijn er binnen het milieu ook dit soort zaken? Dat gaat dus om hele ernstige delicten?
Ja, daar zijn er heel veel van. Dan gaat het over verschrikkelijk veel geld, met verschrikkelijk veel milieuschade, maar ook uiteindelijk dode mensen of biodiversiteit.
Dan heb je het waarschijnlijk over de concrete manifestaties, en de vraag is misschien meer naar
de abstractheid. Zijn er ook normen die per definitie zo ernstig zijn dat je die helemaal nooit in het
bestuursrecht ziet?
Zie de handhavingsstrategie. Ik sluit ze niet uit, nooit. Er moet altijd worden nagedacht wanneer iets
niet wordt gedaan, dat het dan duidelijk is waarom het niet wordt gedaan. Dat is een andere insteek
dan: ‘het is van ons, dus blijf er van af’.
5e.

Acht U het wenselijk dat het bevoegde bestuursorgaan bij de punitieve handhaving van de
Omgevingswet zowel de beschikking heeft over de bestuurlijke boete als over de strafbeschikking?

Die strafbeschikking lijkt me onnodig.
Aandachtspunten bij vraag 5e
5.18 Wat zijn, naar Uw mening, de voordelen van het ter beschikking stellen van zowel de bestuurlijke boete als de strafbeschikking?
BOA’s kunnen ook opsporingsbevoegdheden krijgen, dus wij hebben hem in principe niet nodig.
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5.19 Dient voor één en hetzelfde feit naar Uw oordeel tussen beide modaliteiten gekozen te kunnen worden? Zo ja: bij welke feiten?
Nee, en daarbij neem ik weer het voorbeeld van het parkeren. Je kunt je auto één keer fout parkeren, en vervolgens kunnen er vijf stelsels van toepassing zijn. Dat is gewoon te gek.

INTEGREREN BESTUURLIJKE EN STRAFRECHTELIJKE HANDHAVING?
6.

Verdient het aanbeveling om de bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving van de Omgevingswet meer te integreren? Zo ja, waarom en op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Integreren in de werking, dan past het goed in het hele model.
Aandachtspunten
6.1

Zou U het wenselijk vinden om op het terrein van de Omgevingswet regels tot stand te brengen die strafrechtelijke handhaving kunnen blokkeren in een situatie waarin legalisering
wordt nagestreefd?

Nee. Er moet niet worden geprobeerd het rechtsstelsel anders in te richten met één van de stelsels,
dat kan niet. Het opportuniteitsbeginsel kan niet worden weggezet door te bepalen: ‘nu ben je niet
bevoegd’.
6.2

Zou U het wenselijk vinden om het Openbaar Ministerie en wellicht de strafrechter de bevoegdheid te geven een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang op te leggen,
of de oplegging daarvan bij het bestuursorgaan in overweging te geven?

Volgens mij is dat onnodig. Er zitten in het strafrecht genoeg borgen, zoals beslag en andere maatregelen waardoor dat niet nodig is. De vraag is alleen wel of alle kansen daarin door de rechterlijke
macht worden benut.
Wat voor kansen laat men bijvoorbeeld liggen?
Het gaat dan over de mogelijkheden die je als rechter in je strafoplegging hebt. Het is niet helemaal
mijn ‘cup of tea’, maar ik denk dat er meer mogelijkheden zijn dan er daadwerkelijk worden benut.
Laatst was er sprake van de publicatie van een vonnis, en dat wordt bijna nooit gevraagd. Dat heeft
de rechter afgewezen, maar voor het eerst was die afwijzing gemotiveerd. Daar kan men dus wel
mee verder.
In het kader van ‘naming and shaming’ bijvoorbeeld?
Ja, wij zeggen ‘naming and shaming’: vertel maar dat iemand achter slot en grendel heeft gezeten.
We hebben ook in de krant gezet dat Jan des Bouvrie vast heeft gezeten. Wanneer hij daarna voor
het eerst op televisie komt, dan kijkt men toch anders naar hem. Eerst was het de man van de recla529
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me, lekker geld verdienen en een handige kerel. Maar daarna denkt men: ‘maar hij heeft wel de boel
bedonderd’. Daar wordt toch anders naar gekeken. Die man krijgt een stempel mee, maar die moet
ook gecorrigeerd worden door de maatschappij.
Dus u zegt: dat is niet nodig, want dit zijn de sterkste mogelijkheden en dat zou het strafrecht moeten doen. En het laatste gedeelte van de vraag: ‘of de oplegging daarvan bij het bestuursorgaan in
overweging te geven?’
De vraag gaat niet over de bevoegdheid, maar het gaat meer om de verantwoordelijkheid. Dat heeft
ook de te maken met de inzet en de effectiviteit van stelsels. Wij maken in de milieukamer die afweging als we denken dat wij bestuursrechtelijk meer kunnen dan strafrechtelijk. Een voorbeeld. Er was
een man die had een bedrijf en dat maakte potgrond. Bij potgrond gaat er veel water door de systemen heen, en die man deed dat in de loods van de buurman en onder de vergunning van de buurman. Vervolgens was het de bedoeling om groot onderzoek te doen, waarbij de telefoon werd afgetapt, er camera’s werden geplaatst, er sprake was van inkijken, enzovoort. Toen werd er door de ILT
gezegd dat de buurman van de loods een vergunning had, en dat er activiteiten plaatsvonden die niet
passen bij de vergunning. Bestuursrechtelijk handhaven bij de buurman zou betekenen dat het wel
zou stoppen. Dat was nog niet gebeurd. Vervolgens zei een ander vanuit justitie: ‘we gaan een kleine
bekeuring maken, omdat hij toch dat water heeft laten lopen, en dan maken wij daarvoor procesverbaal op, en dat brengen we naar de rechter als dat moet’. Maar dat proces-verbaal was ook verder heel bruikbaar, want die meneer had nog veel meer bedrijven. Toen kwam de horizontale verbinding, want ze hadden een aanleiding nodig om die meneer in onderzoek te nemen, en dit was de
aanleiding. Dat werd als katalysator in het strafrechtsysteem gebruikt, en niet meer. In deze onderzoeksopzet werd de zaak dus bestuursrechtelijk aangepakt en was zij een katalysator voor vervolgonderzoek.
Dus het hele traject dat u schetst zit al in een eerder stadium?
Ja, maar als je je werkprocessen goed organiseert, dan is dit niet nodig en komt het niet aan de orde.
6.3

Zou U het wenselijk vinden dat het bestuursorgaan dat bij de strafrechtelijke handhaving
een bijzonder belang heeft ook een eigen positie krijgt in het strafproces?
Zo ja: zou het bestuursorgaan het recht moeten krijgen
- de processtukken in te zien;
- stukken aan het strafdossier toe te voegen;
- de strafrechter mondeling te informeren en te adviseren?
Zo nee: waarom niet?

Het is op zich wel wat laat, want je kunt al eerder informatie uitwisselen. Wanneer het wordt vergeleken met het stellen als civiele partij, dan kan ik me daar wel wat bij voorstellen. Dat recht moet je
wel hebben, want als overheid ben je belanghebbende. Het inzien van processtukken is volstrekt
logisch als het over die inrichting gaat, dat kan worden overgeheveld van het strafrecht naar het bestuursrecht. Dat is geen enkel probleem en feitelijk kan dat al. Volgens mij moet het op die manier
wel geborgd worden. Het toevoegen van stukken kan ook worden gedaan door een civiele partij. Er
mag aangifte worden gedaan, er mag een getuigenverklaring worden afgelegd, dat mag altijd. Het
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informeren van de strafrechter is in feite een soort spreekrecht, maar het adviseren van de rechter
past niet in ons stelsel. Vragen stellen daarentegen wel.
Je krijgt straks ook misschien wel het adviesrecht van het slachtoffer dus deze vraag kan misschien
in die context worden geplaatst.
In die context zou het dan passen, maar dan denk ik dat het systeem prima voldoet. De vraag is wie
de belangenbehartiger is die de rechter een advies kan geven. Volgens mij mag worden gevraagd om
iets op een bepaalde manier te wegen, maar dat is iets anders dan adviseren.
6.4

Zou U het wenselijk vinden dat het OM bij de bestuurlijke handhaving een eigen positie zou
krijgen?
Zo ja: zou het OM het recht moeten krijgen
- de processtukken in te zien;
- stukken aan het dossier toe te voegen;
- de bestuursrechter mondeling te informeren en te adviseren?
Zo nee: waarom niet?

Wij willen geen vrijblijvendheid, dus er moet een informatieplicht liggen. Aan de voorkant zou het al
zo moeten zijn dat het Openbaar Ministerie alle informatie krijgt vanuit het bestuursrecht. Er bestaat
veel gedoe met betrekking tot bestuurlijke handhavingsinformatie, omdat die niet zou kunnen of
mogen worden overgeheveld naar het opsporingssysteem omdat zaken dan misschien stuk gaan.
Maar dat doen ze niet. Wij vorderen dus altijd bestuursrechtelijke informatie om die strafrechtelijk te
gebruiken. Maar in de analyse-fase, als er nog geen verdenking is, dan mag die informatie wel verschaft worden. Het is voor bestuurlijke organen heel erg moeilijk om dat in te zien, dus wij moeten
daar altijd borgen creëren. Het kan, en het mag, dus in die zin zou ik zeggen: ‘ga in de voorfase ervoor zorgen dat justitie die informatie krijgt’. Maar deze vraag gaat meer over de rol van het Openbaar Ministerie bij het bestuur.
Deze vraag gaat over de eindfase.
Volgens mij moet je bijna naar een informatieplicht, waar je elkaar ook op moet beïnvloeden. Het
Openbaar Ministerie moet processtukken kunnen inzien, en wat je toe kunt voegen is eventueel justitiële documentatie, opsporingsinformatie en opsporingshistorie. Maar die kun je nu volgens mij wel
al in het bestuursrechtelijke verhaal betrekken.
6.5

Zou U het wenselijk vinden dat de oplegging van de stillegging en onderbewindstelling van
de onderneming nader wordt genormeerd, als sluitstuk van strafrechtelijke en bestuurlijke
handhaving?
Zo ja: heeft deze sanctie dan slechts een aanvullende functie ten opzichte van de last onder
bestuursdwang, en zo ja in welke gevallen?
Zo ja: zou de ISD-maatregel (eerdere veroordelingen) aanknopingspunten voor een normering bieden?
Zo nee: waarom niet?
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Voor mij blijft altijd de afweging van belang. De vraag is wat er dan nader genormeerd moet worden,
dat is waarschijnlijk niet te doen. Je moet ook enigszins pragmatisch naar de echte realiteit van problemen kijken. Het zijn nooit enkelvoudige problemen; er spelen altijd meer zaken. Heel veel bedrijven hebben in de jaren ’80 en ’90 regels gekregen over ISO en gekwalificeerd werken. De laatste jaren zie je dat als bedrijven moeten kiezen tussen duurzaamheid en investeren in onderhoud of blijven draaien, dat de keuze dan op ‘survival’ staat. Dat betekent dat daar keuzes in zitten, en dat is wel
verklaarbaar, die de duurzaamheid van het bedrijf raken en dat kan wel eens mis gaan. We kennen
voorbeelden waar het behoorlijk mis is gegaan, waar het dus niet aan de buitenkant te zien was dat
er geen onderhoud gepleegd werd of verkeerd onderhoud gepleegd werd. We hebben ooit een grote
lekkagebrand gehad bij een oliebedrijf, omdat dat bedrijf goedkope 2e hands flenspakkingen had
toegepast in het leidingenstelsel.
Hoe verhoudt zich dat tot deze vraag?
Als het gaat om normeringen van stillegging, dan denk ik dat je dat in principe niet van tevoren kunt
normeren, omdat je altijd moet afwegen wat er aan de hand is. Dat bedrijf, dat was een groot oliebedrijf, dat had dus verkeerde pakkingen gekocht om grote pijpleidingen aan elkaar te verbinden.
Vervolgens ging dat zuur erdoorheen en vrat de pakkingen op. Dat was een keuze die in het verleden
was gemaakt, en dan moet je misschien stilleggen maar dan moet je ook verantwoorden waarom dat
wordt gedaan. Tijdens het onderzoek waren er vier of vijf branden, dus het was een groot brandonderzoek. De vraag is heel specifiek wanneer je stillegging wilt gebruiken als bevoegdheid om uiteindelijk het probleem te stoppen.
Tot slot van dit gesprek, zijn er nog thema’s of punten die niet aan de orde gekomen zijn die u toch
graag kwijt wilt?
Een paar van de quotes die voorbij kwamen vond ik eigenlijk wel belangrijk. ‘Soep zonder zout is niet
te eten, maar zout vervangt geen soep.’ Dat is volgens mij belangrijk. Voor het hele onderzoek en de
opdracht geldt dat je niet moet uitgaan van de kracht van het bestuursrecht en de bestuurlijke boete
maar van het stelsel en de toepasbaarheid ervan. Volgens mij is dat een quote die ook meegenomen
moet worden: ‘Eén steen kan heel hard zijn, maar is geen muur.’ Een steen die los staat kun je omduwen. Het hele stelsel daarin leg je meerdere stenen en dat maakt de muur. Dat is de overheid en
de manier waarop we de rechtsstaat hebben opgebouwd. Die samenhang zorgt er uiteindelijk voor
dat die werking ontstaat. Ik zat te kijken wat we hebben: bestuursrecht, civiel recht, Mulder, fiscaal,
etc. Dat werkt langs elkaar en ik vind dat het belangrijker is om nu de integraliteit van de werking te
beschouwen dan dat we de kracht van bijvoorbeeld alleen de bestuurlijke boete in de toepassing van
het bestuursrecht specifiek gaan maken. Dan schieten wij ons doel volstrekt voorbij. Dat is het grote
nadeel dat ik als politie zag en dat is een beetje mijn slotbetoog. Als je vanuit het bestuursrecht denkt
solo disciplinair het probleem op te kunnen lossen, dan slaan we de plank volstrekt mis als het gaat
om de werking van het totale stelsel. Dan wisselen wij namelijk geen informatie meer uit en dan
hebben wij geen zicht meer op de problemen, want ieder stelsel definieert zijn problemen op eigen
wijze. Dat zie je al bij BIBOB en bij de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Ieder stelsel, iedere dienst definieert zijn probleem anders. De NVWA heeft 25 thema’s waarop ze werken.
Vier of vijf gaan over het milieu. Wij zien nu al dat het soms best lastig is om tot een afweging te komen van inzet. Wie doet wat en waar ben je nu mee bezig? Ieder stelsel en iedere dienst heeft zijn
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eigen ding. Als je vanuit een stelsel probeert door te ontwikkelen zonder naar de integraliteit te kijken, dan sla je de plank volstrekt mis. Dat is het grote gevaar van het verhaal.
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Slotbeschouwing
Prof. mr. H.E. Bröring
Prof. mr. B.F. Keulen

1

Inleiding

1.1

De vraagstelling

Dit onderzoek gaat over de vraag hoe de punitieve handhaving van de nieuwe Omgevingswet zou
kunnen worden ingericht. Aanleiding tot het onderhavige onderzoek vormt de stelselherziening binnen het omgevingsrecht. Bij deze stelselherziening worden verschillende wetten op het terrein van
de fysieke leefomgeving geheel of gedeeltelijk geïntegreerd in een nieuwe Omgevingswet. Punitieve
handhaving van de wetten en delen van wetten waarvan het voornemen is dat zij uiteindelijk in de
Omgevingswet geïntegreerd worden, verloopt thans in belangrijke mate via de Wet op de economische delicten. Sommige al dan niet deels in de Omgevingswet te integreren wetten kennen een mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen.
Dit onderzoek betreft derhalve de keuze hoe de punitieve handhaving van de voorschriften
die bij of krachtens de Omgevingswet gesteld worden, vorm moet worden gegeven. Zoals wij zagen
ligt het zwaartepunt van de punitieve handhaving bij de wetten die in de Omgevingswet geïntegreerd
worden in de huidige situatie in het strafrecht. Maar daarmee is nog niet gezegd dat dit zo moet blijven. Het overgrote deel van de sancties die via strafbeschikking en strafrechtelijke veroordeling worden opgelegd zijn boetes. Dat zou voedsel kunnen geven aan de gedachte dat (ook) in dit deel van
het ordeningsrecht op de bestuurlijke boete kan worden overgestapt. Anderzijds zijn er ook strafzaken betreffende overtredingen van uiteindelijk in de Omgevingswet te integreren voorschriften
waarin voorwaardelijke en onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen worden opgelegd. Kan, in die situaties, het strafrecht worden gemist? Of is via toepassing van het commune strafrecht al voldoende
verzekerd dat bij overtreding van voorschriften uit de Omgevingswet altijd een passende sanctie kan
worden opgelegd? Ligt het, bij behoud van de mogelijkheid van punitieve handhaving via het strafrecht, in de rede daarnaast ook de bestuurlijke boete op ruimere schaal te introduceren? Of is het
aantrekkelijker de figuur van de bestuurlijke strafbeschikking op uitgebreidere schaal te gaan gebruiken?
De vraag hoe de punitieve handhaving van de Omgevingswet vorm moet worden gegeven
kan evenwel breder worden getrokken dan naar een keuze tussen de bestuurlijke boete en de bestuurlijke strafbeschikking. Dient de strafrechtelijke handhaving, voor het geval daarvoor gekozen
wordt, betrekkelijk los te staan van bestuursrechtelijke handhaving? Denkbaar is ook een stelsel
waarin de scheidslijnen minder scherp zijn. Bestuursorganen zouden (bijvoorbeeld) een adviserende
taak in het strafproces kunnen hebben. De vraag rijst ook of de punitieve handhaving in de context
van de Omgevingswet nader dient te worden genormeerd, en of een nadere normering van de wisselwerking tussen punitieve handhaving en andere vormen van handhaving wenselijk is. Te denken
valt vooral aan situaties van recidive. Denkbaar is om bij recidive de strafoplegging nader te normeren, en om in het bestuursrecht (via intrekking van vergunningen of anderszins) in ruimere mate gevolgen aan recidive te verbinden.
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De vraag hoe de punitieve handhaving in de context van de nieuwe Omgevingswet wordt ingericht,
moet door het kabinet worden beantwoord. Dit onderzoek strekt ertoe daarbij een handvat te bieden.
1.2

De opbouw

Het onderzoek bestaat uit drie delen: een analyse van Nederlandse rechtsbronnen en beleidsnota’s,
een extern rechtsvergelijkende studie naar punitieve handhaving in Duitsland, en een weergave van
interviews met een aantal experts.
Het eerste deel (de eerste vijf hoofdstukken) bevat een analyse van Nederlandse rechtsbronnen die voor de te maken keuzes van belang zijn. In het inleidende hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de inhoud van de Omgevingswet. Het tweede hoofdstuk bespreekt documenten die
handvatten bieden bij keuzes rond strafrecht en bestuurlijke boete. Dat zijn met name een notitie uit
2005 van minister Donner en een kabinetsnota uit 2008. Uit die bespreking komt naar voren dat het
strafrechtelijk sanctiearsenaal een belangrijk element vormt bij keuzes rond strafrecht en bestuurlijke boete. Het derde hoofdstuk behandelt tegen deze achtergrond het strafrechtelijk sanctiearsenaal,
en geeft voorbeelden van casus waarin deze straffen en maatregelen in de context van het omgevingsrecht zijn gebruikt. Om de toegevoegde waarde van het strafrechtelijk sanctiearsenaal te kunnen beoordelen wordt ook een beeld geschetst van de bestuurlijke sancties die in de Awb zijn geregeld. In het vierde hoofdstuk zijn, daarop aansluitend, andere overwegingen waarvan in het tweede
hoofdstuk is gebleken dat zij bij keuzes rond strafrecht en bestuurlijke boete een rol spelen, naast de
Omgevingswet gelegd. Het vijfde hoofdstuk behandelt de ontwikkelingen in de handhaving van het
omgevingsrecht, analyseert verschillen tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke punitieve handhaving, en gaat in op de organisatie van de handhaving van het omgevingsrecht. Daarbij trekt in het
bijzonder de verhouding van regionale omgevingsdiensten tot het openbaar ministerie en tot lagere
overheden de aandacht.
Het tweede, extern rechtsvergelijkende deel, betreft het zesde hoofdstuk. In dat hoofdstuk
staat de inrichting van de punitieve handhaving van omgevingsrecht in Duitsland centraal. In die punitieve handhaving neemt het Ordnungswidrigkeitengesetz een belangrijke plaats in. Het Ordnungswidrigkeitenrecht is een van het strafrecht afgezonderd rechtsgebied waarin lichte zaken eenvoudig
en snel kunnen worden afgedaan. De procedure die gevolg wordt als een burger verzet instelt, is een
soort mengvorm van bestuurs- en strafrechtelijke handhaving. Bestuursorganen (Verwaltungsbehörde) zijn primair verantwoordelijk voor het vervolgen en bestraffen van Ordnungswidrigkeiten. Als de
bestrafte burger verzet instelt tegen een boete die het bestuursorgaan oplegt, beoordeelt eerst het
bestuursorgaan en daarna de Staatsanwaltschaft of de vervolging wordt voortgezet, en zo ja hoe.
Komt de zaak als Ordnungswidrigkeit bij de Amtsrichter, dan velt deze een zelfstandig oordeel over
de zaak. Dit hoofdstuk levert op verschillende punten inzichten op die van waarde zijn voor de keuzes
die inzake de punitieve handhaving van de Omgevingswet gemaakt moeten worden.
Het derde deel betreft de weergave van de interviews en beslaat het zevende hoofdstuk. Doel
van deze gesprekken was, de opvattingen van deze personen over onderwerpen die de bestuurlijke
en strafrechtelijke handhaving betreffen te verkennen. Daarmee worden een aantal achterliggende
doelstellingen nagestreefd. De gesprekken en de verslagen daarvan functioneren in de eerste plaats
als een check. Zijn er aspecten die de keuzes rond strafrecht en bestuurlijke boete raken welke in de
andere hoofdstukken niet naar voren zijn gekomen maar die de opdrachtgever wel bij de te maken
keuzes zou dienen te betrekken? De interviewverslagen plaatsen de bevindingen in de eerdere
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hoofdstukken voorts in perspectief. Duidelijk wordt of argumenten die bij de keuzes rond strafrecht
en bestuurlijke boete een rol kunnen spelen ook daadwerkelijk als ter zake doend beleefd worden,
en door wie. De interviewverslagen bieden ten slotte een eerste oriëntatie op verschillen in opvatting tussen bij de bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving betrokken professionals, en maken deze
zichtbaar. Want dat bij de vragen die in de context van dit onderzoek voorliggen de neuzen niet allemaal in dezelfde richting staan, zal duidelijk zijn.
1.3

Deze slotbeschouwing

In dit afrondende hoofdstuk, ten slotte, wordt op basis van de bouwstenen die in de voorgaande
hoofdstukken zijn aangedragen een handvat aangedragen voor de beantwoording van de centrale
onderzoeksvraag: hoe kan de punitieve handhaving in de context van de Omgevingswet worden
ingericht? Daartoe worden eerst enkele kenmerken van het omgevingsrecht belicht. Aansluitend
wordt een beeld geschetst van heden en verleden van de handhaving van omgevingsrecht, aan de
hand van enkele rapporten waarin deze handhaving en de tekortkomingen daarin onder de loep zijn
genomen. Daarna wordt de blik gericht op de toekomst. Eerst wordt bezien hoe de strafbaarstellingen onder de nieuwe Omgevingswet kunnen worden vormgegeven. Vervolgens wordt de blik gericht
op de keus tussen bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete. Verkend wordt ook, of het in
de rede ligt het bestuursorgaan het recht te geven in het strafproces informatie en opvattingen naar
voren te brengen. En er worden enkele opmerkingen gemaakt over de functie die vaststellingen van
recidive in het kader van de handhaving van de Omgevingswet zouden kunnen hebben. In een slotafweging wordt kort de balans opgemaakt.

2

Kenmerken van het omgevingsrecht

2.1

Vooraf

Het omgevingsrecht heeft een aantal specifieke kenmerken die van invloed zijn op het wenselijke
stelsel van punitieve handhaving van de Omgevingswet en de onderliggende regelgeving. Hieronder
wordt een beknopt overzicht van de belangrijkste van deze kenmerken gegeven, waarna per kenmerk wordt bezien wat zijn betekenis is voor de handhaving van het omgevingsrecht onder de nieuwe Omgevingswet.
2.2

Algemeen: enorme reikwijdte en variëteit

Het eerste, algemene kenmerk is de enorme reikwijdte van dit rechtsgebied. Het omgevingsrecht
geeft normen voor onder meer milieuhygiëne (bodem, lucht, water, geluid), natuur en landschap, de
inrichting van de ruimte en bouwactiviteiten. Het gaat over in belang zeer uiteenlopende zaken, varierend van het plaatsen van een dakkapel tot het oprichten van een groot windpark; van de exploitatie van een bakkerij tot die van een zware chemische industrie. Evenzo zijn er verschillen naar geografische schaal: het omgevingsrecht betreft zowel lokale, regionale, nationale als internationale,
grensoverschrijdende gedragingen en situaties. De normadressaten zijn sterk verschillend: het omgevingsrecht richt zich tot individuele natuurlijke personen, kleine bedrijven, grote ondernemingen en
tot overheden. Er zijn uiteenlopende rechtsgoederen in het geding, variërend van eigendom, de vrijheid, veiligheid en lichamelijke integriteit van mensen, een eerlijke vrije markt (level playing field) tot
en met intrinsieke milieuwaarden. De invoering van de Omgevingswet behelst op deze en aanver537
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wante punten geen wijziging: het object van het omgevingsrecht verandert niet, zodat ook deze
nieuwe wet een enorme reikwijdte heeft.
2.3

Juridische complexiteit en diversiteit

Het tweede kenmerk van het omgevingsrecht betreft de complexiteit en diversiteit van het stelsel
van juridische normering van dit rechtsgebied. Met de Omgevingswet wordt beoogd deze complexiteit te reduceren. Onmiskenbaar betekent deze nieuwe wet een integratie binnen en vereenvoudiging van het huidige omgevingsrecht: 26 wetten met 4700 wetsartikelen, 120 amvb’s en 120 ministeriële regelingen worden met de Omgevingswet teruggebracht tot 1 wet met 349 wetsartikelen, 4
amvb’s en ongeveer 10 ministeriële regelingen. Ondanks deze kwantitatieve verandering en het gebruik van een beperkt aantal kerninstrumenten – de omgevingsvisie, het programma, decentrale
regelgeving, algemene rijksregels voor activiteiten, de omgevingsvergunning en het projectbesluit –
blijft met de Omgevingswet sprake van een complex stelsel. Zo is ook de Omgevingswet een raamwet die de basis vormt voor diverse soorten normen: procedurele en inhoudelijke normen, met uiteenlopende categorieën normadressaten (burgers en bedrijven of de overheid zelf); normen die qua
binding en scherpte variëren (omgevingswaarden, instructieregels; gedetailleerde eisen, open normen en zorgplichten). Bij deze en andere normering, in onder meer regelgeving en vergunningen,
worden verschillende aangrijpingspunten gehanteerd: inrichtingen, activiteiten, stoffen, et cetera,
waarbij onderscheiden kan worden tussen bron- en effectgerichte normering.
Ook in andere opzichten blijft de juridische complexiteit voortbestaan. Denk bijvoorbeeld nog
aan de Europees- en internationaalrechtelijke dimensie van het milieurechtelijk deel van het omgevingsrecht. Of aan de hoge mate van dynamiek in de inhoudelijke normstelling, vooral op het niveau
van ‘soft law’ (niet zelden mede van buitenlandse herkomst).
2.4

Feitelijke complexiteit en diversiteit

Het derde kenmerk van het omgevingsrecht wordt gevormd door de feitelijke complexiteit en diversiteit waarop het omgevingsrecht betrekking heeft. Weliswaar gaat het op dit terrein meestal om
overzichtelijke casus. Maar tegenover de vele kleine, eenvoudige kwesties staan diverse zaken waarin specifieke deskundigheid is vereist. Dan komt het onder andere aan op milieutechnische, scheikundige en/of bouwkundige kennis. Dergelijke kennis is van belang voor de beleidsvorming en invulling van de kerninstrumenten en, daarmee, voor het vastleggen van normen in algemene regels, omgevingsvergunningen en projectbesluiten. Ook voor de handhaving van deze algemene regels, omgevingsvergunningen en projectbesluiten kan specifieke deskundigheid noodzakelijk zijn (niet voor niets
wordt het StAB (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening) in
rechtsbeschermingsprocedures op het terrein van het omgevingsrecht veelvuldig ingeschakeld). In
voorkomende gevallen is bovendien bepaalde (bedrijfs)economische expertise noodzakelijk, met
name met het oog op eventuele voordeelsontneming en de evenredigheid van een sanctie.
Aan deze feitelijke kant verdient nog aandacht dat een en dezelfde omgevingsrechtelijke norm
– en derhalve een en hetzelfde omgevingsrechtelijke ’feit’ – naar huidig recht op zeer uiteenlopende
situaties kan zien. Met de Omgevingswet komt hierin in beginsel geen verandering: onder de vigeur
van deze wet kan eveneens binnen het raamwerk van één norm – van één ‘feit’ – sprake zijn van een
enorme casuïstiek.
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2.5

Veel (typen) actoren

Het vierde kenmerk is de betrokkenheid bij de handhaving van het omgevingsrecht van meerdere
bestuurlijke en justitiële actoren. Het gaat naast bestuurs- en strafrechters met name – maar niet
uitsluitend – om colleges van B&W, colleges van GS, ministers, besturen van waterschappen, directeuren van omgevingsdiensten en Officieren van Justitie verbonden aan het Functioneel Parket van
het OM. Deze actoren kunnen niet volledig autonoom werken, maar staan in onderlinge interactie en
in interactie met actoren zoals gemeenteraad, Provinciale Staten en parlement.
De rechtsbetrekkingen tussen al die actoren zijn van zeer uiteenlopende aard, variërend van
een relatie van democratische verantwoording, interbestuurlijk toezicht, mandaat tot en met advisering en overleg. Zij kunnen een structureel of ad hoc-karakter hebben. Ze kunnen betrekking hebben
op beleidsvorming en regelgeving, maar ook op vergunningverlening en handhaving. Daarbij kan het
zowel gaan om informatieverstrekking (bijvoorbeeld over eventuele eerdere overtredingen van de
betrokken overtreder) als om onderlinge afstemming van eigen besluiten (bijvoorbeeld met het oog
op ‘una via’ en ‘ne bis in idem’ of de evenredigheid van een op te leggen punitieve sanctie in het licht
van een voorafgaande reparatoire sanctie).
Aan dit vierde, organisatorische kenmerk van het omgevingsrecht is inherent dat het risico op
versnippering en een daarmee samenhangend gebrek aan ondoelmatige en inefficiënte handhaving
groot is. Dit betekent voor de handhaving van dit rechtsgebied dat communicatie en afstemming
tussen handhavingsactoren van essentieel belang zijn. Tegen deze achtergrond wordt in het kader
van de Omgevingswet – en het daarmee verband houdende wetsvoorstel VTH – ingezet op versteviging van de samenwerking tussen bestuursorganen onderling en tussen bestuurlijke en justitiële instanties.
Deze wet brengt echter geen verandering in de betrokkenheid van tal van handhavingsactoren
(met hun deels verschillende achtergrond en focus). Verondersteld kan daarom worden dat ook deze
betrokkenheid van diverse actoren van invloed is op het wenselijke stelsel van punitieve handhaving
van de Omgevingswet en de onderliggende regelgeving. Al brengen de omgevingsdiensten voor een
deel van het omgevingsrecht wel een bundeling van de uitvoering teweeg.
2.6

Relevantie voor het onderzoek

Dit overzicht van specifieke kenmerken van het omgevingsrecht is vanzelfsprekend niet uitputtend.538 Op voorhand kan echter worden aangenomen dat deze kort aangeduide kenmerken voor het
wenselijke stelsel van punitieve handhaving van de Omgevingswet en de onderliggende regelgeving
bijzondere betekenis hebben. Zo kan in het licht van de grote reikwijdte van het omgevingsrecht en
de grote variëteit in soorten zaken waarover dit recht gaat worden verwacht dat voor de handhaving
van dit beleidsterrein niet kan worden volstaan met een klein aantal standaard-reacties op een klein
aantal soorten overtredingen. Anders gezegd, gezien de (juridische) reikwijdte van de Omgevingswet
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Een andere bijzondere eigenschap van dit rechtsgebied betreft de vanuit een bepaald perspectief eigenstandige
positie van milieu-, landschaps- en natuurwaarden die min of meer los staan van subjectieve rechten van rechtssubjecten. Hoewel deze eigenschap wel degelijk van belang is voor de wenselijke vormgeving van de rechtshandhaving,
gaan wij er niet nader op in. Volstaan wordt met de opmerking dat wie in plaats van aan de antropocentrische aan de
ecologische invalshoek hecht, daaraan wellicht de consequentie wil verbinden dat de bescherming van de fysieke omgeving c.q. de naleving en handhaving van het omgevingsrecht zo min mogelijk afhankelijk dient te worden gesteld
van een politieke of bestuurlijke belangenafweging waarin een uitruil ten opzichte van economische of sociale belangen kan plaatsvinden. Deze consequentie kan in concreto een voorkeur impliceren voor (punitieve) handhaving op afstand van bestuursorganen die beslissen over normstelling en vergunningverlening.
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en de (feitelijke) casuïstiek kan worden verondersteld dat behoefte is aan een ruim arsenaal aan
sanctiemiddelen, zowel bij de herstelsancties als bij de bestraffende sancties.
Het kenmerk van feitelijke complexiteit en diversiteit indiceert dat voor de handhaving van het
omgevingsrecht specifieke deskundigheid nodig is. Hieruit kunnen opleidings- en ervaringseisen voor
handhavers worden afgeleid. Dat is trouwens geen dwingende gevolgtrekking. Zo zou men de bevoegdheid tot het opleggen van bestuurlijke boetes of het uitvaardigen van strafbeschikkingen niet
alleen kunnen beperken tot lichte en, wellicht, middelzware overtredingen, maar daarenboven tot
eenvoudig vast te stellen overtredingen. Het kenmerk van feitelijke complexiteit en diversiteit is
voorts in die zin van belang, dat het er voor pleit niet op wetgevingsniveau maar op beleids- of ge
valsniveau de keuze te maken voor de wijze van afdoening. Dit onderstreept de relevantie van communicatie en afstemming tussen de betrokken actoren.
Voor het onderzoek brengt dit mee dat aandacht dient te worden geschonken aan de organisatorische en bevoegdheidsrelaties tussen de verschillende actoren. In dit verband kunnen twee
potentiële – en gedeeltelijk samenhangende – knelpunten worden gelokaliseerd: de verhouding tussen bestuurlijke en justitiële autoriteiten en de positie van de omgevingsdiensten. In het onderzoek
neemt de keuze tussen bestuurlijke boete en (bestuurlijke) strafbeschikking een belangrijke plaats in.
De verhouding tussen bestuurlijke en justitiële autoriteiten en de positie van de omgevingsdiensten
vormen met het oog op die keuze wezenlijke aandachtspunten.
3

Heden en verleden van handhaving van omgevingsrecht

In de jaren ’90 is veel onderzoek gedaan naar de stand van de rechtshandhaving op het terrein van
het omgevingsrecht. Te wijzen valt, onder meer, op het rapport Handhaven met effect en het rapport Handhaven op niveau. Het eerste rapport biedt een overzicht van het ruime sanctiearsenaal dat
OM en strafrechter ter beschikking staat. Maar het wijst er ook op dat dit ruime sanctiearsenaal lang
niet volledig wordt benut. Stillegging van een bedrijf, bijvoorbeeld, vindt maar zelden plaats. Als oorzaken worden onder andere genoemd: het ontbreken van eigen expertise en het risico dat men met
de kosten blijft zitten. In het rapport worden een aantal vuistregels aangereikt. In geval van lichte
overtredingen is het aan het bestuur om handhavend op te treden, tenzij het bestuur daartoe geen
mogelijkheid heeft. In dat geval is het OM aan zet. In geval van zware overtredingen is overleg tussen
bestuur en OM aangewezen over wie een reparatoire maatregel of sanctie dient op te leggen. Daarnaast dient het OM in beginsel altijd voor een bestraffende sanctie te zorgen.
In het rapport Handhaven op niveau wordt geconstateerd dat de samenwerking tussen bestuurlijke en justitiële organen nog volstrekt onvoldoende is. Er zullen heldere procedurele en inhoudelijke afspraken moeten worden gemaakt, aldus het rapport, primair op lokaal en regionaal niveau,
ondersteund door een akkoord op landelijk niveau. Met het oog op toekenning van de bevoegdheid
tot het opleggen van bestuurlijke boetes wordt opgemerkt dat ervoor moet worden gewaakt dat het
strafrecht hetzij formeel wordt uitgesloten, hetzij materieel, doordat er een te geringe taak voor het
OM op het desbetreffende terrein overblijft. De samenwerking zou daardoor aan betekenis verliezen. Dit zou haaks staan op wat nu juist nodig is: het als het ware aan elkaar klinken van bestuur en
OM.
Tien jaar na publicatie van het rapport Handhaven op niveau verschijnt het rapport De tijd is
rijp van de Commissie Mans. In dit rapport wordt geconstateerd dat nog steeds sprake is van een
handhavingstekort. Een aantal oorzaken van dat tekort die al eerder zijn gesignaleerd zijn volgens het
rapport nog steeds van betekenis. Daarbij wordt gewezen op de grote mate van fragmentatie van de
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handhaving. Die fragmentatie betreft twee punten. Het eerste is dat veel gemeenten voor een adequate handhaving te klein zijn. Die geringe schaal impliceert een gebrek aan deskundigheid. Het
tweede punt betreft de relatie tussen bestuurlijke en justitiële autoriteiten. Er is een gebrek aan samenwerking. En de informatiehuishouding is gebrekkig. Als oplossing voor het eerste punt wordt
voorgesteld te komen tot 25 omgevingsregio’s met elk een omgevingsdienst waaraan gemeenten en
provincies verplicht moeten deelnemen. Waar het gaat om de relatie tussen bestuurlijke en justitiële
autoriteiten wordt gewezen op de noodzaak van toereikende bevoegdheden en middelen. Daarbij
wordt in het bijzonder gedacht aan aanvulling van het handhavingsinstrumentarium met de bestuurlijke strafbeschikking. Samenwerking zou alleen moeten plaatsvinden waar dat meerwaarde heeft. Bij
geldboetes beneden het maximum van de vierde categorie zou het bestuur aan zet zijn.
Aan de aanbevelingen van de Commissie Mans is en wordt in een aantal trajecten uitvoering
gegeven. Er zijn regionale omgevingsdiensten tot stand gekomen. Het wetsvoorstel verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving beoogt regelgeving tot stand te brengen die de afstemming en samenwerking tussen bestuurlijke en justitiële autoriteiten moet verbeteren. Ook de Landelijke handhavingsstrategie is gericht op een verbetering van deze afstemming en samenwerking. En
de bestuurlijke strafbeschikking is inmiddels ingevoerd op het terrein van de milieu- en keurfeiten.

4

Ruime strafbaarstellingen

4.1

Commuun of economisch strafrecht

In de wetten die in de Omgevingswet geïntegreerd worden, behoort in veel gevallen strafrechtelijke
handhaving tot de mogelijkheden. Voorschriften uit veel van deze wetten zijn opgenomen in de Wet
op de economische delicten (WED). In verreweg de meeste gevallen geven overtredingen van deze
voorschriften enkel aanleiding tot het opleggen van geldboetes. Uit gepubliceerde rechtspraak kan
evenwel worden afgeleid dat zich op het terrein van het omgevingsrecht ook casus voordoen waarin
zwaardere en andere strafsancties dan de geldboete aan de orde zijn. Het komt wenselijk voor het
ook onder de Omgevingswet mogelijk te maken om deze zwaardere en andere strafsancties op te
leggen, in casus die daarvoor in aanmerking komen. Daarmee kan recht worden gedaan aan de
zwaarste schendingen van het omgevingsrecht.
Bij ernstige schendingen van omgevingsrecht is in veel gevallen sprake van samenloop met
commune strafbare feiten, zoals valsheid in geschrifte en witwassen. Dat zou de gedachte kunnen
doen opkomen dat een zelfstandige strafbaarstelling van gedragingen die in strijd zijn met het omgevingsrecht achterwege kan blijven. Het omgevingsrechtelijke aspect kan dan in de strafmaat meewegen. Die gedachte komt echter minder juist voor. Van samenloop met een commuun misdrijf behoeft
niet altijd sprake te zijn, en bij samenloop behoeft het commune misdrijf niet per definitie het meest
strafwaardige te zijn. Verder is de strafbaarheid van het commune misdrijf in een deel van de gevallen van strafbaarstelling van schending van het omgevingsrecht afhankelijk. Te denken valt aan deelneming aan een criminele organisatie, heling en witwassen. Strafbaarstelling van schendingen van
omgevingsrecht is daarbij ook van belang in situaties waarin daardoor ernstige of zelfs fatale gevolgen intreden. Deze schending kan dan de onvoorzichtigheid opleveren die de kern vormt van een ten
laste te leggen culpoos misdrijf. Door (handhaving van deze) strafbaarstelling geeft de wetgever tevens aan hoe zwaar hij aan deze onvoorzichtigheid tilt.
Wat de wijze van strafbaarstelling betreft, zou in beginsel overwogen kunnen worden te volstaan met strafbaarstellingen in het Wetboek van Strafrecht. In de titel van de gemeengevaarlijke
541

Slotbeschouwing

delicten zijn al een aantal bepalingen opgenomen die in de context van het omgevingsrecht relevant
zijn, zoals de artikelen 173a en 173b Sr. Bij deze artikelen treedt evenwel slechts strafbaarheid in als
‘daarvan gevaar voor de openbare gezondheid of levensgevaar voor een ander te duchten is’. Een
dergelijke eis wordt niet gesteld bij strafbaarstellingen in de wetten die in de Omgevingswet geïntegreerd worden. Het over de hele linie stellen van deze eis zou daarom feitelijk neerkomen op decriminalisering van (ernstige) schendingen van omgevingsrecht die thans strafbaar zijn. Dat komt niet
wenselijk voor. Strafbaarstelling in de WED ligt meer voor de hand. De materiële normstelling vindt
in dat geval bij of krachtens de Omgevingswet plaats; strafbaarstelling in de WED bewerkstelligt dat
bijkomende straffen en maatregelen die in de WED geregeld zijn ook bij veroordelingen in de context
van het omgevingsrecht opgelegd kunnen worden. En dat een voorlopige maatregel kan worden
opgelegd.
Er zijn meer argumenten voor strafbaarstelling van schendingen van omgevingsrecht in de
WED. Het eerste argument betreft de realiteit en mogelijkheid van Europese rechtsinstrumenten op
het onderhavige terrein. Die brengen mee dat in een aantal gevallen strafbaarstelling van gedragingen op het terrein van het omgevingsrecht aangewezen is. En aan die gevallen kan in nieuwe rechtsinstrumenten uitbreiding worden gegeven. Het tweede argument betreft de opsporingstaak van de
politie. Die taak is gekoppeld aan de grenzen van strafbaarstellingen. Inperking van de reikwijdte van
strafbaarstellingen impliceert een inperking van de reikwijdte van deze opsporingstaak. Een dergelijke inperking komt onwenselijk voor. Het derde argument betreft de mogelijkheid van strafbaar handelen door overheidsorganen. Beperktere mogelijkheden tot strafrechtelijke handhaving impliceren
een (onwenselijke) beperking van de mogelijkheden om overheidsorganen via het strafrecht te corrigeren. Een vierde argument dat voor ruime strafbaarstellingen pleit, ten slotte, betreft de justitiële
documentatie. Veroordelingen door de strafrechter en strafbeschikkingen waarin straffen van een
zekere zwaarte zijn opgelegd worden in de justitiële documentatie opgenomen. Dat komt (onder
meer) met het oog op een adequate sanctionering van nadien gepleegde strafbare feiten wenselijk
voor.
4.2

Rubricering in de WED

Strafbaarstelling van schendingen van omgevingsrecht in de WED kan worden gerealiseerd door artikelen van de Omgevingswet in art. 1a onder 1o, ten 2o en ten 3o onder te brengen. De keuze in welk
onderdeel van artikel 1a WED een strafbaarstelling geplaatst wordt, is van belang voor de vraag of
opzettelijke overtreding een misdrijf is (art. 2 WED) en welke maximumstraf bij overtreding van toepassing is (art. 6 WED). Dikwijls worden artikelen van één wet in verschillende onderdelen ondergebracht. Artikelen uit de Wabo, bijvoorbeeld, zijn te vinden in het eerste, tweede en derde onderdeel.
Er kan daarbij voor worden gekozen in lagere regelgeving aan te geven welke overtredingen van
voorschriften strafbare feiten opleveren. Uit de vermelding van de Wet milieubeheer in het eerste
onderdeel, bijvoorbeeld, kan worden afgeleid dat overtreding van regels opgenomen in een provinciale milieuverordening slechts strafbare feiten zijn voor zover zij in die verordening zijn aangeduid
als strafbare feiten.
Bij de Omgevingswet ligt het bij de regels inzake de omgevingsvergunning en het projectbesluit
in de rede het stramien van de Wabo, dat daar het uitgangspunt is geweest, zo veel mogelijk te volgen. Dat zou er voor pleiten art. 5.1 Omgevingswet in het tweede onderdeel van art. 1a WED op te
nemen. Art. 2.1. Wabo is daar nu ook opgenomen, op een enkel onderdeel na dat in het eerste onderdeel is opgenomen. Aan de maximale gevangenisstraf die bij het eerste onderdeel van toepassing
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is, lijkt bij artikel 5.1. Omgevingswet echter geen behoefte te zijn. Maximaal twee jaar gevangenisstraf en (na inwerkingtreding van de wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieeleconomische criminaliteit) vier jaar gevangenisstraf indien van het plegen van het misdrijf een gewoonte wordt gemaakt, komt toereikend voor.
Overtreding van bepalingen van provinciale of gemeentelijke verordeningen die een vergunning eisen voor een in de wet omschreven specifieke gedraging (zoals een houtopstand vellen) is
thans strafbaar gesteld in de derde categorie, via vermelding van art. 2.2 Wabo. Onder de Omgevingswet is het minder eenvoudig om overtreding van een aantal specifiek omschreven gedragingen
als overtreding aan te merken. De wet bepaalt dat in het omgevingsplan, de waterschapsverordening
en de omgevingsverordening met het oog op de doelen van de wet regels kunnen worden gesteld
over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving (art. 4.1). Het
is niet wel mogelijk binnen deze regels onderscheid te maken; het artikel zal ofwel in het tweede
ofwel in het derde onderdeel van art. 1a WED geplaatst moeten worden. Een keuze voor de tweede
categorie ligt daarbij in de rede als niet kan worden uitgesloten dat opzettelijke schending van de te
stellen regels bestraffing als misdrijf onder omstandigheden kan rechtvaardigen. Overweging verdient daarbij, aan te geven dat overtreding van regels in omgevingsplan, waterschapsverordening en
omgevingsverordening slechts een strafbaar feit is voor zover het daarin is aangeduid als strafbaar
feit. Dat dient de helderheid, voor de burger en voor handhavende instanties.
Een dergelijke rubricering en precisering ligt ook voor de hand bij de bij algemene maatregel
van bestuur te stellen regels over bouwactiviteiten, sloopactiviteiten etc. (art. 4.3 Omgevingswet). 539
In een systematiek waarin deze algemene regels het stellen van een vergunningseis overbodig kunnen maken, ligt het in de rede schending van deze regels op dezelfde wijze te rubriceren als handelen
zonder vergunning. Misschien kan bij voorschriften van de Omgevingswet waarvan punitieve handhaving in de rede ligt, rubricering in het tweede onderdeel van art. 1a WED meer in het algemeen de
regel zijn waarvan afwijking motivering behoeft.
Overwogen zou kunnen worden om in geval de punitieve handhaving van het omgevingsrecht
(deels) in de WED wordt ondergebracht, de naam van die wet te veranderen. De naam Wet op de
economische delicten dekt de lading al lang niet meer; de WED is een kader geworden voor de strafrechtelijke handhaving van heel veel sterk verschillende ordeningswetten. Dat pleit er voor om de
naam te veranderen in Wet op het ordeningsstrafrecht, of Wet op de ordeningsdelicten.

5

De bestuurlijke strafbeschikking

5.1

Inleiding

De enkele strafbaarstelling van schending van voorschriften betekent echter nog niet dat strafrechtelijke handhaving daadwerkelijk plaats zal vinden. In het verleden is, zo bleek al, bij de strafrechtelijke
handhaving van het omgevingsrecht sprake geweest van een tekort aan capaciteit. De commissie
Mans heeft voorgesteld om daar iets aan te doen door tot een verdeling te komen waarin tegen aan539

Denkbaar zou nog kunnen zijn, dit artikel in beide onderdelen te plaatsen en daarbij in elk van beide vermeldingen
nadere beperkingen aan te brengen. Vgl. de strafbaarstellingen inzake de Visserijwet 1963 in art. 1a WED en de strafbaarstellingen inzake de Wet dieren in onderdeel 2 van art. 1 WED. Maar het is sterk de vraag of op voorhand zo duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen de strafwaardigheid van de meest ernstige varianten van schendingen
van bij of krachtens algemene maatregelen van bestuur te stellen regels. En, zo ja, of het belang van het wettelijke
strafmaximum voor de daadwerkelijke straftoemeting de complicaties die daarmee op wetsniveau gepaard gaan
rechtvaardigt.
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zienlijk meer schendingen van omgevingsrecht in beginsel alleen door het bestuur wordt opgetreden.
Die gedachte heeft bijval gekregen en wordt ook in dit onderzoek als uitgangspunt genomen.
Er staan in beginsel twee wegen open om een grotere rol van bestuursorganen in de punitieve
handhaving gestalte te geven. De eerste is een uitbreiding van de reikwijdte alsmede een aanpassing
van het juridisch kader van de (bestuurlijke) strafbeschikking. De tweede is de introductie van de
bestuurlijke boete in het omgevingsrecht. In deze paragraaf wordt de eerste weg verkend; tegen die
achtergrond wordt in de volgende paragraaf een aantal argumenten ten gunste van de bestuurlijke
boete weergegeven. Vooraf kan daarbij al worden opgemerkt dat het naast elkaar bestaan van beide
sanctiefiguren met in beginsel gelijkwaardige sanctiemogelijkheden de handhaving nodeloos gecompliceerd maakt (elke andere oplossing is al complex genoeg), zodat deze optie reeds daarom minder
aantrekkelijk voorkomt. Dat geldt in het bijzonder voor de constructie waarin bij eenzelfde overtreding zowel met de bestuurlijke strafbeschikking als met de bestuurlijke boete kan worden gewerkt.
Ook een aantal respondenten geven aan een dergelijke constructie minder wenselijk te vinden (A
5.19; B 5e; G 5.19; H 5.19; J 5e; M/V 5e; Mo 5e; W 5.19; anders R 5.19). In het navolgende zal echter
wel worden ingegaan op de mogelijkheid, een scheiding aan te brengen tussen domeinen.
Brede introductie in het omgevingsrecht van de bestuurlijke boete vergt de regeling van standaard aspecten zoals de bevoegdheidsgrondslag en de (maximum) boetehoogte; er zijn geen bijzondere, van de Awb afwijkende voorzieningen nodig. Daarentegen worden, ter versterking van de positie van het bestuur, voor de bestuurlijke strafbeschikking enkele innovaties voorgesteld. Om die reden wordt verhoudingsgewijs uitgebreider op de strafbeschikking ingegaan.
In het navolgende wordt eerst het juridisch kader van de huidige bestuurlijke strafbeschikking
op het terrein van de milieu- en keurfeiten uiteengezet. Daarna wordt verkend hoe deze normering
zo kan worden verruimd en aangepast dat zij bestuursorganen de ruimte biedt om daadwerkelijk alle
lichtere strafbare omgevingsrechtelijke feiten af te doen waarin een niet al te hoge financiële sanctie
een passende straf is. Bezien wordt ook of aan bestuursorganen enige invloed op deze normering
kan worden gegeven, in een stelsel waarin zo veel instanties een handhavende taak hebben. Vervolgens wordt verkend of een andere regeling inzake de bestemming van de opbrengsten van betaalde
geldboetes mogelijk is. Besloten wordt met een bespreking van enkele aantrekkelijke aspecten van
de bestuurlijke strafbeschikking als model voor punitieve handhaving binnen het omgevingsrecht.
5.2

De (bestuurlijke) strafbeschikking; wet, besluit en richtlijn

De Wet OM-afdoening heeft de strafbeschikking in het strafrecht geïntroduceerd. De ruimste bevoegdheid om een strafbeschikking uit te vaardigen is toegekend aan de officier van justitie (vgl. art.
257a Sv). Maar ook aan opsporingsambtenaren kan bij algemene maatregel van bestuur binnen nadere begrenzingen de bevoegdheid worden gegeven een strafbeschikking uit te vaardigen (art. 257b
Sv). En er is in het Wetboek van Strafvordering nog een derde rechtsbasis voor het uitvaardigen van
strafbeschikkingen, die voor het omgevingsrecht in het bijzonder relevant is. Bij algemene maatregel
van bestuur kan aan daartoe aan te wijzen lichamen of personen, met een publieke taak belast, binnen daarbij gestelde grenzen de bevoegdheid worden verleend een strafbeschikking uit te vaardigen
(art. 257ba Sv).540
Van die mogelijkheid is op het terrein van het omgevingsrecht inmiddels gebruik gemaakt. Het
Besluit OM-afdoening kent een Hoofdstuk IV getiteld: De strafbeschikking in de zin van artikel 257ba
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Vgl. daarnaast nog de bevoegdheden tot het uitvaardigen van bestuurlijke strafbeschikkingen die in art. 76 Algemene
wet inzake rijksbelastingen en in art. 10:15 Algemene Douanewet geregeld zijn.
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van de wet. Art. 4.2 Besluit OM-afdoening kent de bevoegdheid tot het uitvaardigen van een strafbeschikking toe aan de directeuren van de Regionale Uitvoeringsdiensten, de dagelijkse besturen van
de waterschappen, de hoofdingenieurs-directeur van de regionale en landelijke diensten van Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de inspecteur-generaal van de Inspectie
voor Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de inspecteurgeneraal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het college van gedeputeerde staten van de provincies, voor zover in
de provincie of delen daarvan nog geen Regionale Uitvoeringsdienst is ingesteld. Deze bevoegdheid
is beperkt tot ‘zaken betreffende de in art. 4.3 aangewezen strafbare feiten’. Dat zijn ‘door de bevoegde ambtenaar geconstateerde strafbare feiten, aangeduid in bijlage II van dit besluit, voor zover
die strafbare feiten van geringe ernst of eenvoudige aard zijn zoals nader omschreven in de richtlijnen, bedoeld in artikel 4.6, eerste lid en voor zover de verdachte behoort tot een categorie die met
betrekking tot die feiten in bijlage II van dit besluit is vermeld’. Art. 4.4 Besluit OM-afdoening stelt
nog nadere grenzen aan deze afdoeningsmogelijkheid. Die grenzen betreffen onder meer de maximale boetebedragen.
De bevoegdheid om een bestuurlijke strafbeschikking uit te vaardigen is (krachtens art. 4.6
Besluit OM-afdoening) nader genormeerd in de Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid
milieu- en keurfeiten en de bijbehorende feitenlijst. De feitenlijst geeft aan welke boete bij een feit
hoort, en maakt daarbij onderscheid tussen natuurlijke personen en rechtspersonen.
5.3

Verruiming en aanpassing van het wettelijk kader

De mogelijkheden om strafzaken op het terrein van het omgevingsrecht via strafbeschikkingen door
het bestuur af te laten doen kunnen op verschillende manieren worden verruimd en aangepast.
Denkbaar is in de eerste plaats om aan buitengewoon opsporingsambtenaren die in dienst zijn van
het bestuursorgaan ruimere bevoegdheden te geven om strafbeschikkingen uit te vaardigen, op
grond van art. 257b Sv. Dat ligt echter minder voor de hand: het bestuursorgaan speelt in dat geval
formeel geen rol, en heeft in deze variant weinig controle over de punitieve handhaving. Dat ligt anders bij de bestuurlijke strafbeschikking; verkend wordt daarom of een uitbreiding van de reikwijdte
en een aanpassing van de inkadering van dat rechtsinstrument mogelijk en wenselijk is.
Een uitbreiding van de wettelijke mogelijkheden om bestuurlijke strafbeschikkingen uit te
vaardigen ligt daarbij (zo lijkt het) niet voor de hand. De wet geeft feitelijk al maximale mogelijkheden. Aan lichamen of personen, met een publieke taak belast, kan binnen bij algemene maatregel
van bestuur gestelde grenzen de bevoegdheid worden verleend een strafbeschikking uit te vaardigen
(art. 257ba lid 1 Sv). Die formulering stelt geen grenzen aan de straffen die in een strafbeschikking
kunnen worden opgenomen. Het is eerder aangewezen tot een heldere wettelijke begrenzing te
komen van de straffen en maatregelen die in de bestuurlijke strafbeschikking opgenomen kunnen
worden. Daarbij ligt het in de rede de straffen, maatregelen en aanwijzingen die in art. 257a Sv zijn
opgenomen tot uitgangspunt te nemen, en van die straffen (in ieder geval) de taakstraf als in een
bestuurlijke strafbeschikking op te leggen sanctie uit te sluiten.
Maar een wat andere inrichting van de bevoegdheden tot normering van de bestuurlijke strafbeschikking komt wel wenselijk voor. De wet bepaalt thans dat de richtlijnen inzake de bestuurlijke
strafbeschikking worden vastgesteld door het College van procureurs-generaal (art. 257ba lid 2 Sv).
Het College van procureurs-generaal stelt deze richtlijnen vast ‘na overleg met de lichamen en personen, met een publieke taak belast, op wier gebruik van de bevoegdheid een strafbeschikking uit te
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vaardigen de richtlijn van invloed is, dan wel met organen die deze lichamen vertegenwoordigen’. 541
Voor deze regeling valt veel te zeggen in een handhavingsveld waarin zo veel bestuursorganen actief
zijn. Keerzijde van deze regeling is evenwel dat bestuursorganen slechts in zeer beperkte mate controle hebben over de inrichting van de punitieve handhaving in de strafzaken waarin zij het voortouw
hebben (vgl. A 5.10).
Aan dat bezwaar kan enigszins worden tegemoetgekomen door een bijzondere wettelijke
voorziening te treffen voor het geval het overleg waar art. 257ba Sv over spreekt niet tot overeenstemming heeft geleid. Het wetsvoorstel verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving
creëert in een nieuw art. 58a WED een overlegplicht voor de minister van Veiligheid en Justitie en
andere ministers die het mede aangaat, het OM en de betrokken bestuursorganen. Die overlegplicht
betreft ‘de samenwerking van de personen en instanties die belast zijn met de opsporing van economische delicten onderling en met de bestuursorganen die belast zijn met de bestuursrechtelijke
handhaving’. Deze overlegplicht zou kunnen worden uitgebreid tot deze richtlijn, in het geval daarover geen overeenstemming is bereikt.
5.4

Het Besluit OM-afdoening en de richtlijn

In bijlage II bij het Besluit OM-afdoening zijn, zo werd al aangegeven, de strafbare feiten opgenomen
waarvoor een bestuurlijke strafbeschikking kan worden uitgevaardigd. Deze bijlage betreft een groot
aantal zeer diverse feiten. Tegelijk komt uit het interview met Algera naar voren dat deze verzameling slechts een beperkte selectie betreft uit de verzameling strafbare feiten die zich op het terrein
van het omgevingsrecht kunnen voordoen. En met overtredingen die niet zijn opgenomen in de feitenlijst, gebeurt nu dikwijls niets. De achtergrond van de keuze voor een beperkte lijst zou in het
automatiseringsproces liggen (A 2.3). Van der Gaag ziet als een lastig punt van de gekozen constructie met feitcodes hoe kan worden geborgd dat de bestuurlijke strafbeschikking kan worden toegepast bij verordeningen die bij alle waterschappen, provincies en gemeenten net even wat anders zijn
(G 4.1.1). Hij doet de suggestie om de feitcodes minder gedetailleerd te maken.
Het komt wenselijk voor dit aspect van de normering van de bestuurlijke strafbeschikking, dat
geïnspireerd lijkt op de werkwijze bij verkeersdelicten, bij de invoering van de Omgevingswet te heroverwegen. In de eerste plaats ligt het in de rede de lijst met feiten aan te passen. Het komt niet
aanvaardbaar voor dat het automatiseringsproces bepaalt welke van de bij of krachtens de wet
strafbaar gestelde feiten daadwerkelijk bestraft kunnen worden. Mogelijk kan de lijst, waarmee inmiddels een zekere ervaring is opgedaan, bij gelegenheid van de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden uitgebreid. Maar ook een wat ingrijpender aanpassing van de normering van de
bestuurlijke strafbeschikking is wenselijk. De huidige normering is sterk geënt op de normering van
de strafbeschikking van art. 257b Sv. Voor deze keuze pleit, dat de ambtenaar die de strafbeschikking
feitelijk voorbereidt ook bij de bestuurlijke strafbeschikking een buitengewoon opsporingsambtenaar
is. Maar er is ook een relevant verschil. De bestuurlijke strafbeschikking is ingebed in de organisatie
waarin deze ambtenaar werkzaam is, en de verantwoordelijkheid voor het uitvaardigen van de strafbeschikking ligt op een hoger niveau. Dat maakt ook een keuze mogelijk voor een normering die
meer verantwoordelijkheid bij het (deskundige) bestuursorgaan legt. Dat kan door in plaats van met
een vast tarief met een bandbreedte te werken; het kan ook door het bestuursorgaan beneden een
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Het ligt in de rede dat dit voorschrift ook geldt bij richtlijnen die op basis van art. 4.6 Besluit OM-afdoening worden
uitgevaardigd; ook hier gaat het om richtlijnen volgens welke de omschreven lichamen en personen van hun bevoegdheid gebruik maken.
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bepaald maximum, al dan niet onder bijkomende voorwaarden, de vrijheid te geven bij het bepalen
van de boetehoogte, met een tarifering als richtsnoer. Mogelijk zijn nog andere constructies denkbaar. In zekere zin sluiten dergelijke keuzes ook beter bij de wet aan: die biedt bij de bestuurlijke
strafbeschikking meer ruimte dan bij de strafbeschikking van art. 257b Sv.
Een dergelijke meer open bevoegdheid tot het uitvaardigen van een bestuurlijke strafbeschikking kan
ook een oplossing bieden voor een ander probleem dat in de interviews wordt gesignaleerd: de boetebedragen die op de feitenlijst staan vermeld maken niet altijd een passende bestraffing mogelijk.
Van der Gaag signaleert dat de voordelen die met een overtreding gemoeid zijn dikwijls niet in verhouding staan tot de hoogte van de boete (G 2.2). In andere gevallen is de getarifeerde boete juist zo
zwaar dat de hoogte aanleiding geeft om niet te kiezen voor het strafrecht (G 2.3; 2.6).
Dat betekent niet dat er aanleiding is de in het kader van de bestuurlijke strafbeschikking gecreëerde structuren los te laten. De feitenlijst en de bijbehorende tarieven maken voor veel feiten
een passende en efficiënte afdoening mogelijk. Het is eigenlijk zelfs andersom: naarmate de feitenlijst meer structuur geeft aan de bestraffing van feiten in de context van het omgevingsrecht, is het
meer verantwoord om aanvullend een open bevoegdheid te creëren voor strafbare feiten die niet
(goed) langs deze weg kunnen worden afgedaan. Bij feiten die niet op de feitenlijst staan, kan gezocht worden naar een feit op de lijst met een vergelijkbare ernst. Bij samenloop van feiten kan bezien worden welke boete bij elk van de feiten afzonderlijk, voor zover zij op de lijst staan, zou zijn
opgelegd. En bij feiten waar de getarifeerde boete te hoog of te laag wordt geacht, biedt het tarief
een oriëntatiepunt voor een argumentatie waarom een lagere of hogere boete passend is.
Een meer open normering van de bevoegdheid om een bestuurlijke strafbeschikking op te
leggen zou meer lijken op de normering van de strafbeschikking die de officier van justitie op grond
van art. 257a Sv uit kan vaardigen. Daarbij kan worden aangetekend dat de uitoefening van de bevoegdheid van art. 257a Sv in beginsel aan een parketsecretaris of een algemeen juridisch medewerker gemandateerd kan worden (art. 126 Wet RO). Om de gedachten te bepalen: het besluit OMafdoening en/of een richtlijn van het OM zou (in lijn met het voorstel van de commissie Mans) kunnen bepalen dat de lichamen en personen aldaar genoemd, bij feiten strafbaar gesteld bij of krachtens de Omgevingswet bevoegd zijn aan rechtspersonen een boete van het maximum van de vierde
categorie op te leggen. Bij natuurlijke personen zou het maximum van de derde categorie kunnen
worden aangehouden. Bij een dergelijke aanpassing van de lagere regelgeving zou het wenselijk zijn
op wettelijk niveau (te denken valt aan de WED) te voorzien in de mogelijkheid dat het horen op
grond van art. 257c Sv plaatsvindt door de lichamen en personen die de bestuurlijke strafbeschikking
uitvaardigen.
Denkbaar is – binnen zekere begrenzingen – ook nog te voorzien in de mogelijkheid dat de
bestuurlijke strafbeschikking de aanwijzing bevat dat het wederrechtelijk verkregen voordeel aan de
Staat moet worden voldaan. Van der Gaag constateert terecht dat slechts een passende reactie op
een strafbaar feit kan worden gegeven als adequaat met het wederrechtelijk verkregen voordeel
rekening kan worden gehouden. Voorstelbaar is dat het mogelijk wordt gemaakt om in een bestuurlijke strafbeschikking (in aanvulling op een boete) via een aanwijzing enkele nader omschreven categorieën wederrechtelijk verkregen voordeel te ontnemen (het uitsparen van een vergunning, besparingen van kosten door het niet aanbrengen van door de wet vereiste voorzieningen, saneringskosten), al dan niet tot een bepaald maximum. Het wederrechtelijk voordeel kan in deze gevallen een-
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voudig worden berekend; daarmee zou deze uitbreiding aansluiten bij een stelsel waarin tariefmatige afdoening regel is.542
5.5

De bestemming van de boete

Bij de afweging tussen de bestuurlijke strafbeschikking en de bestuurlijke boete kan het financiële
aspect een rol spelen. Er is op dat punt een duidelijk verschil tussen het strafrecht en de bestuurlijke
boete. Art. 35, tweede lid, Sr bepaalt dat al hetgeen wordt verkregen uit geldboeten en verbeurdverklaringen ten bate komt van de Staat. Art. 5:10, eerste lid, Awb bepaalt dat voor zover een bestuurlijke sanctie verplicht tot betaling van een geldsom, deze geldsom toekomt aan het bestuursorgaan dat
de sanctie heeft opgelegd, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.
Uit de antwoorden op vraag 4.5 blijkt dat de meeste respondenten vinden dat bij de te maken
keuze geen argument mag zijn dat het bestuursorgaan het geld bij de bestuurlijke boete mag houden
(H, M/V, Mo, R, S, W). Tegelijk blijkt uit de interviews ook dat de bestemming van de boete voor de
te maken keuze geen irrelevant gegeven is. Algera geeft aan dat het zelf behouden van de boete
tegenwoordig heel zwaar weegt. Hij zou het heel aardig vinden ‘als dat bedrag in onze kas zou rollen,
zodat wij in ieder geval een deel van onze inspanningen kunnen financieren. Het wordt als zeer onrechtvaardig beschouwd wanneer die opbrengsten in de rijkskas verdwijnen’ (A 4.5). Een vergelijkbare gedachte is te vinden bij Berghuis (B 4.5). Van der Gaag relativeert het financiële belang van de
met boetes gemoeide inkomsten, maar maakt ook een nuchtere afweging van kosten en baten: ‘Dat
bestuursorganen de opbrengst van de boetes zelf kunnen houden klinkt heel aantrekkelijk, maar
tegelijkertijd zitten er aan de achterkant ook weer kosten en lasten aan vast.’ (G 4.5).
Daarmee vullen de respondenten elkaar eerder aan dan dat zij elkaar tegenspreken. De bestemming van de boete zou geen argument mogen zijn bij de keuze tussen bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete, maar kan het feitelijk wel zijn. Tegelijk is het ook weer geen doorslaggevend argument: het is een element in een afweging van kosten en baten waarin ook andere aspecten
(zoals de kosten gemoeid met inning en het capaciteitsverlies gemoeid met de behandeling van bezwaar en beroep respectievelijk verzet) een rol spelen.
In Duitsland is de tenuitvoerlegging en bestemming van de opbrengst van boetes in het kader van
het Ordnungswidrigkeitenrecht anders geregeld.543 Daar maakt het verschil of de sanctie is opgelegd
bij boetebeschikking of bij gerechtelijke beslissing. Het eerste geval doet zich voor wanneer geen
verzet is ingesteld tegen de boetebeschikking, het gedane verzet is ingetrokken of de Amtsrichter
niet toekomt aan een inhoudelijk oordeel over de zaak. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als hij de
zaak niet-ontvankelijk verklaart. In die gevallen komt de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging uitsluitend toe aan het bestuursorgaan dat de boetebeschikking heeft uitgevaardigd. Bij een bondsstatelijk
bestuursorgaan is de hoofdregel dat het geld in de kas van de bond vloeit, bij een deelstatelijk bestuursorgaan komt het geld toe aan de deelstaat. Van deze regel kan bij bijzondere wet worden afgeweken; in sommige gevallen profiteert het bestuursorgaan daardoor rechtstreeks van het innen
van de boete. Is de sanctie bij gerechtelijke boetebeslissing opgelegd, dan geldt een andere regeling.
Tot die gerechtelijke boetebeslissingen worden alle gerechtelijke beslissingen gerekend die hebben
geleid tot de oplegging van een geldboete wegens een Ordnungswidrigkeit. In dat geval is het Staats542
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In Duitsland is in het Ordnungswidrigkeitenrecht naast (de geldboete en) de voordeelsontneming ook nog de onttrekking aan het verkeer mogelijk (hoofdstuk 6, par. 2.1).
Zie hoofdstuk 6, par. 4.6.
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anwaltschaft bevoegd tot tenuitvoerlegging van de beslissing. De opbrengst vloeit dan in de kas van
de betreffende deelstaat.
Deze regeling gaat van een ander vertrekpunt uit dan de Nederlandse regeling. De opbrengst
van de geldboete komt slechts in een klein deel van de gevallen terecht bij het bestuursorgaan dat de
geldboete heeft opgelegd. In Nederland lijkt de regel dat de geldboete ten goede mag komen aan het
bestuursorgaan dat de geldboete heeft opgelegd, vast geworteld. Maar ook uitgaande van die regel
biedt de Duitse regeling aanknopingspunten voor een aanpassing van de Nederlandse regeling. De
gedachte achter de regel lijkt te zijn dat de opbrengst van de geldboete toe mag komen aan het orgaan dat in het kader van het opleggen van de boete de meeste inspanningen heeft verricht. Uitgaand van die gedachte is er reden om onderscheid te maken tussen de situatie waarin tegen een
strafbeschikking verzet is ingesteld, en de situatie waarin dat niet is gebeurd. In het eerste geval
hebben strafvorderlijke organen inspanningen geleverd in de context van vervolging en berechting.
Daarbij wijkt de Nederlandse regeling van de strafbeschikking in zoverre van de Duitse regeling af dat
de inning van in een bestuurlijke strafbeschikking opgelegde geldboetes door het CJIB wordt verzorgd, ook als geen verzet is ingesteld. Strafvorderlijke organen leveren dus ook inspanningen in het
kader van de tenuitvoerlegging. En dat is een aspect van de Nederlandse regeling waaraan door de
respondenten die met de regeling werken wordt gehecht (A 2.3; G 4).
Voor de bestuurlijke strafbeschikking ligt het, bij de huidige stand van zaken, voor de hand om
uit te gaan van de regel dat de opbrengsten van geldboetes worden verdeeld naar rato van de inspanningen die door bestuurlijke en strafvorderlijke organen zijn geleverd. Aan die regel zou invulling
gegeven kunnen worden met een op art. 576a Sv te baseren algemene maatregel van bestuur. Daarin kan worden bepaald ‘dat de staat geldbedragen, verkregen uit de tenuitvoerlegging van geldboetes, op een daarbij vast te stellen grondslag en naar daarbij vast te stellen regelen ten goede laat
komen aan een rechtspersoon die krachtens het publiekrecht is ingesteld’. De ‘vast te stellen grondslag’ zou uit kunnen gaan van de inspanningen die bestuursorganen en strafvorderlijke organen leveren om de punitieve handhaving op het betreffende rechtsterrein gestalte te geven. Die verdeling
van inspanningen kan per rechtsterrein verschillen: naarmate de boetes hoger zijn, de inning probleemlozer is en er minder verzet wordt aangewend, zijn de kosten voor de strafvorderlijke organen
naar verhouding geringer. Daar kan, als de door het CJIB verwerkte gegevens dat mogelijk maken, in
de vast te stellen grondslag rekening mee worden gehouden.
Een dergelijke algemene maatregel van bestuur kan het financiële aspect als argument in de
keuze tussen bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete in belangrijke mate of geheel neutraliseren. En zij kan een stimulans zijn tot een adequate hantering van verleende bevoegdheden.
Naarmate een bestuursorgaan er in slaagt een straftoemeting te realiseren die minder tot het instellen van verzet aanleiding geeft, is de afweging tussen kosten en baten voor dat bestuursorgaan gunstiger.
5.6

Aantrekkelijke aspecten van de bestuurlijke strafbeschikking

De bestuurlijke strafbeschikking heeft als model van punitieve handhaving op het terrein van het
Omgevingsrecht een aantal aantrekkelijke aspecten. Die aspecten zijn deels van juridische aard, deels
van organisatorische aard. De juridische aspecten zijn in het navolgende voorop gezet; daarmee is
niet gezegd dat zij het zwaarst wegen.
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Eén sanctiestelsel
De bestuurlijke strafbeschikking betreft een procesmodel binnen het strafprocesrecht, het staat er
niet naast. Dat brengt mee dat er eenheid is in het toepasselijke recht en in de uitleg van dat recht
(vgl. M/V 6). Leerstukken van daderschap en deelneming, poging, samenloop en op te leggen strafsancties zijn bij de behandeling van verzet tegen de bestuurlijke strafbeschikking op dezelfde wijze
van toepassing als bij rauwelijkse dagvaarding voor de strafrechter, in ernstiger zaken. En ook de
strafvorderlijke bevoegdheden die kunnen worden toegepast zijn dezelfde. Strafbeschikkingen waarin feiten van een zekere ernst aan de orde zijn, worden in de justitiële documentatie opgenomen.
Daarmee kan worden verzekerd dat relevante recidive op passende wijze in de op te leggen sancties
wordt verwerkt. Deze eenheid van sanctiestelsel is te meer van belang in het licht van de enorme
variëteit in overtredingen die zich op het terrein van het omgevingsrecht kunnen voordoen (zie par.
2). Een eenduidige knip tussen feiten die rechtstreeks voor de rechter dienen te worden gebracht en
feiten die buitengerechtelijk kunnen worden afgedaan is in het licht van die enorme variëteit lastig te
maken.
Coherentie in de rechtshandhaving
Door de regierol van het Openbaar Ministerie kan de coherentie in de punitieve rechtshandhaving
worden vergroot. De intensiteit van de handhaving is, bij het hanteren van de bestuurlijke strafbeschikking, in belangrijke mate een verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Het kan bij het hanteren van deze bevoegdheid eigen prioriteiten stellen. Tegelijk wordt de hoogte van de op te leggen
boetes en eventuele andere sancties door richtlijnen van het Openbaar Ministerie genormeerd. Dat
voordeel blijft behouden ook in het geval het bestuursorgaan een vrijere bevoegdheid tot het uitvaardigen van strafbeschikkingen zou krijgen. De richtlijnen van het Openbaar Ministerie zijn ook bij
het gebruik van die bevoegdheid richtinggevend. Het grote aantal bestuursorganen dat bij de handhaving van het omgevingsrecht betrokken is, maakt dat dit argument in het omgevingsrecht zwaarder weegt dan in situaties waarin slechts één bestuursorgaan bij de punitieve handhaving betrokken
is. Dat deze coherentie in de rechtshandhaving een zwaarwegend belang is, wordt geïllustreerd door
de afwegingen die in Duitsland gemaakt zijn, waar het Staatsanwaltschaft in het Ordnungswidrigkeitenrecht een wezenlijke rol is toegekend. Tegelijk maakt die regeling ook duidelijk dat de rol van het
Openbaar Ministerie bij de punitieve handhaving van ordeningsrecht verschillend kan worden ingevuld.
Taakverdeling
De bestuurlijke strafbeschikking is een rechtsfiguur waarbij de sterke kanten van strafvorderlijke
organen en bestuursorganen worden benut. Dat komt ook naar voren uit het interview met Van der
Gaag, die aangeeft de gecreëerde verdeling van verantwoordelijkheden waarin het bestuur over het
opleggen van boetes beslist, het OM het verzet behandelt en het CJIB de inning verzorgt, gelukkig te
vinden (G 2.3; 3.2; 3.4.3). Algera oordeelt op dit punt op vergelijkbare wijze (A 5.10). Uit het interview met De Rijck kan worden afgeleid dat deze vorm van afstemming van taken ook door het OM
positief gewaardeerd wordt. Het OM kan, zo geeft hij aan, niet adequaat functioneren als het alleen
maar hele grote zaken doet; ‘geen topsport zonder breedtesport’ (R 4a). In dat opzicht is er sinds het
rapport Handhaven op niveau niets veranderd.
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Justitiële documentatie
Uit oogpunt van informatievoorziening is van belang dat de constructie van de bestuurlijke strafbeschikking meebrengt dat een volledig overzicht van informatie over bestraffing beschikbaar komt, in
zoverre bestuurlijke strafbeschikkingen in de justitiële documentatie worden opgenomen (vgl. over
het belang daarvan R 4.6).
Continuïteit in de inrichting van de punitieve handhaving
De bestuurlijke strafbeschikking functioneert al, op het terrein van het omgevingsrecht. Vormgeving
van de punitieve handhaving van de Omgevingswet via de bestuurlijke strafbeschikking, in een uitgebreide en aangepaste variant, is daarmee een keuze voor een zekere continuïteit. Bij de weging van
dat belang van continuïteit kan worden betrokken dat de Omgevingswet op andere terreinen veel
veranderingen brengt. Dat kan er voor pleiten het belang van continuïteit bij de punitieve handhaving van de normen op het terrein van het omgevingsrecht wat zwaarder te wegen. Wat het aspect
van continuïteit betreft is voorts van belang dat de invoering van de bestuurlijke strafbeschikking
onderdeel is van een bredere set maatregelen die, in belangrijke mate ter uitvoering van het advies
van de commissie Mans, de coherentie in de rechtshandhaving en de samenwerking en afstemming
tussen bestuursorganen en strafvorderlijke organen trachten te verbeteren. Tot die maatregelen
behoren ook de Landelijke handhavingsstrategie en de overlegstructuren die het wetsvoorstel verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving wil creëren.
Eenvoudige toedeling van bevoegdheden
De inrichting van verantwoordelijkheden voor de punitieve handhaving kan via de bestuurlijke strafbeschikking eenvoudig gestalte kan krijgen. Het Besluit OM-afdoening deelt de bevoegdheid tot het
uitvaardigen van een strafbeschikking thans op gelijke voet toe aan een groot aantal bestuursorganen (zie par. 5.2). De eenvoud van deze constructie springt vooral in het oog bij de Regionale Omgevingsdiensten. Over de positionering van deze diensten in de rechtshandhaving is een discussie
gaande. Over de wenselijke uitkomst van die discussie wordt zeer verschillend gedacht, zo blijkt ook
uit de interviews. Algera en Van der Gaag denken daar anders over dan De Rijck en Van Schie (A 5.12,
G 5.12, R 5.12, S 1). De wettelijke regeling maakt het mogelijk om bij de toedeling van de bevoegdheid tot het uitvaardigen van een bestuurlijke strafbeschikking een eigen afweging te maken. Er kan
gekozen worden voor een regeling waarbij deze bevoegdheid niet rechtstreeks aan de directeuren
van Regionale Omgevingsdiensten wordt gegeven. In dat geval is het aan provincies en gemeenten
om te beslissen of (ambtenaren van) deze diensten namens hen bestuurlijke strafbeschikkingen mogen uitvaardigen. Maar het is ook mogelijk om de huidige lijn voort te zetten en deze bevoegdheid
rechtstreeks aan de directeur van de Regionale Omgevingsdienst te geven.
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6

De bestuurlijke boete: argumenten pro

Algemeen
Ook de bestuurlijke boete heeft een aantal aantrekkelijke aspecten. Deze volgen allereerst uit de
algemene argumenten waarop invoering van de bestuurlijke boete is gebaseerd: terugdringing van
het handhavingstekort; ontlasting van de strafrechtspraak; efficiëntie (goedkoper dan rechtspraak)
en effectiviteit (snelheid, lik-op-stuk, geen schorsende werking door het maken van bezwaar of het
instellen van beroep).
Met de bestuurlijke boete wordt verder de verantwoordelijkheid van het bestuur voor rechtshandhaving onderstreept. Bovendien wordt als argument voor invoering van de bestuurlijke boete
ingebracht dat bij uitstek het bestuur in het eigen beleidsdomein deskundig is. De betekenis van deze
en aanverwante argumenten hangt mede af van de vraag of de bestuurlijke boete in de plaats van
strafrechtelijke handhavingsinstrumenten komt (overheveling) of naast deze instrumenten wordt
ingevoerd (aanvulling). Een andere kanttekening is dat enkele van de genoemde argumenten ook
opgaan voor (de latere introductie van) de (bestuurlijke) strafbeschikking.
Geruime tijd is tegen de bestuurlijke boete ingebracht dat de rechtswaarborgen in het bestuursrecht minder groot zijn dan in het strafrecht. In het kader van dit onderzoek zijn wij van het
standpunt uitgegaan dat afgemeten aan belangen van rechtswaarborgen en efficiëntie niet los van
het concrete beleidsterrein een duidelijke voorkeur voor hetzij bestuursrechtelijke, hetzij strafrechtelijke handhaving valt uit te spreken. De interviews bevestigen in onze ogen de juistheid van de gedachte dat aan deze aspecten ook op het specifieke terrein van de Omgevingswet geen beslissende
betekenis kan worden gehecht. Uit die interviews wordt duidelijk dat de standpunten over de sterke
en zwakke punten van beide procesmodellen zowel waar het de efficiëntie als de rechtsbescherming
betreft sterk uiteenlopen.
Hieronder worden een aantal aantrekkelijke aspecten van de bestuurlijke boete op een rij gezet. De keerzijde van sommige van deze aspecten impliceert veelal een aantrekkelijk aspect van de
strafbeschikking, en is dan hierboven al ter sprake gekomen.
Geen strafblad
Dit laat onverlet dat er relevante verschillen zijn. Voor burger of bedrijf is er het verschil dat een bestuurlijke boete, in tegenstelling tot doorgaans een strafbeschikking, geen strafblad oplevert (reden
waarom in geval van overheveling van strafrecht naar bestuursrecht van decriminalisering wordt
gesproken). Vanuit het perspectief van burger en bedrijf kan dit als een voordeel van de bestuurlijke
boete worden aangemerkt.
Verantwoordelijkheid van het bestuur; coherentie in de rechtshandhaving
Andere verschillen houden nauw verband met de verantwoordelijkheid van het bestuur op de bijzondere gebieden van het bestuursrecht. Zo is het bestuur op het terrein van het omgevingsrecht
bevoegd tot nadere normstelling in de vorm van algemene regels of aan beschikkingen verbonden
voorschriften én verantwoordelijk voor de handhaving van deze normen. Daarbij past dat het bestuur niet alleen herstelsancties ter beschikking staan, maar dat het eveneens de bevoegdheid heeft
tot het opleggen van bestuurlijke boetes. Door zelf over een volledig pakket aan sanctiemiddelen te
beschikken, kan het bestuur een integraal handhavingsbeleid voeren, waarbij het rechtstreeks betrokken is bij alle stappen van de handhavingspiramide (escalatieladder). Dit bevordert de coherentie
in de rechtshandhaving door bestuursorganen.
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Hierbij is van betekenis dat in het kader van de bestuursrechtelijke handhaving in geval van een overtreding herstel voorop staat: herstelsancties, met name de last onder dwangsom, plegen voor het
bestuur leidend te zijn; bestraffende sancties zijn in het algemeen een subsidiaire optie. Voorts is
aantrekkelijk dat in het bestuursrecht tevens afstemming kan plaatsvinden op verlening, wijziging of
intrekking van vergunningen en soortgelijke beschikkingen; niet alleen waar het gaat om de beschikkingverlening, maar ook waar het gaat om nalevingscontrole (aspect van het idee van de besloten
context).
Decentralisatie en democratische legitimatie
De Omgevingswet wordt voornamelijk uitgevoerd door decentrale bestuursorganen. Deze kunnen
rekening houden met regionale of lokale omstandigheden en navenant handhavingsprioriteiten stellen, waarbij zij onder invloed staan van vertegenwoordigende lichamen. Weliswaar kan dit, zoals
door sommige geïnterviewden werd aangegeven, uit een oogpunt van rechtseenheid minder aantrekkelijk zijn. Om redenen van democratische legitimatie kan hier althans op het niveau van algemene beleidsbepaling wel gesproken worden van een pluspunt. Dit strekt zich ook uit over de bestuurlijke boete. Voor zover men een bepaalde mate van rechtseenheid zou willen garanderen, kan
gebruik worden gemaakt van regelgeving in de Omgevingswet zelf of in een daarop gebaseerde
amvb of ministeriële regeling.
Concentratie van informatie
Deze concentratie van bevoegdheden bevordert tevens de concentratie van informatie: een en hetzelfde bestuursorgaan beschikt over gegevens met betrekking tot zowel vergunningverlening, herstelsancties als bestuurlijke boetes.
Eenvoudige toedeling van bevoegdheden; robuuste taakverdeling
Brede invoering van de bestuurlijke boete in het omgevingsrecht impliceert dat de bestuursorganen
die bevoegd zijn tot het verlenen van vergunningen en soortgelijke beschikkingen, die belast zijn met
het toezicht op de naleving van deze beschikkingen en van andere normen, met name algemene
regels, en die bevoegd zijn tot het opleggen van herstelsancties, tevens worden bekleed met de bevoegdheid tot het opleggen van bestuurlijke boetes. Dit is een heldere systematiek van bevoegdheidstoedeling, onder het motto “alles in één hand”. Bijkomend voordeel, gelet op de bevinding van
Cie. Mans van de moeizame afstemming tussen bestuurlijke en justitiële handhaving, is de beperking
van de noodzaak tot communicatie met judiciële actoren.
Concentratie van rechtspraak
Verreweg de meeste rechtsbeschermingsprocedures op het terrein van het omgevingsrecht betreffen het verlenen of weigeren van vergunningen, ontheffingen, en dergelijke, en beschikkingen waarbij een last onder dwangsom of bestuursdwang wordt opgelegd. Kortom, procedures bij de bestuursrechter. Om redenen van rechtseenheid (o.a. uitleg van vage begrippen en normen) is concentratie
bij deze rechter aantrekkelijk, ook waar het gaat om bestuurlijke bestraffende sancties. Ofschoon er
meestal zoveel tijd tussen de verschillende besluiten zit dat volgtijdige procedures gevoerd moeten
worden, kan in voorkomende gevallen bovendien in een procedure bij deze rechter zowel over een
vergunning, een herstelsanctie als een bestuurlijke boete worden geprocedeerd.
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Continuïteit in de inrichting van de punitieve handhaving
De bestuurlijke boete is inmiddels in tientallen wetten ingevoerd en wordt vrij algemeen als zinvolle
en effectieve aanvulling op het bestuurlijke handhavingsinstrumentarium aangemerkt. Uit een oogpunt van eenheid in het bestuursrecht is het wenselijk dat de verschillende bijzondere delen van het
bestuursrecht op het punt van de punitieve rechtshandhaving in de pas lopen. Dit geldt mede de
verdere ontwikkeling van het algemeen deel van het bestuursrecht waar het gaat om het leerstuk
van de bestuurlijke boete. Voor het bijzondere deel van het omgevingsrecht komt daar bij dat dit
domein reeds bekend is met de bestuurlijke boete in de context van het emissierechtenstelsel en dat
recentelijk is besloten tot invoering van de bestuurlijke boete ter handhaving van art. 1b Woningwet
(idem art. 7.6 lid 2 Wetsvoorstel Wet natuurbescherming).

7

Afweging

Alles afwegend menen wij dat er aanleiding is om, bij de keuze tussen bestuurlijke strafbeschikking
en bestuurlijke boete, de kaarten in eerste instantie op de bestuurlijke strafbeschikking te zetten.
Een belangrijke overweging daarbij is dat de bestuurlijke strafbeschikking op het terrein van de Omgevingswet al is ingevoerd, als uitvloeisel van het rapport van de Commissie Mans. En de overwegingen die tot een keuze voor dit instrument hebben geleid, doen nog steeds opgeld. Onder die overwegingen is met name van belang dat het strafrecht een onmisbaar element in de handhaving van
het omgevingsrecht blijft vormen.
Tegelijk menen wij wel dat er aanleiding is om een aantal belangrijke wijzigingen in de regelgeving betreffende de bestuurlijke strafbeschikking door te voeren. Thans is strikt genormeerd voor
welk feit welke boete mag worden opgelegd. En er is slechts een betrekkelijk beperkte verzameling
feiten waarvoor een boete mag worden opgelegd. Naar onze mening verdient het aanbeveling om de
lijst met strafbare feiten die via een bestuurlijke strafbeschikking kunnen worden afgedaan uit te
breiden en, vooral, een meer open bevoegdheid voor bestuursorganen om bij lichtere feiten een
bestuurlijke strafbeschikking uit te vaardigen vorm te geven.
En ook voor het financiële aspect zou naar onze mening een bevredigende oplossing gevonden
moeten worden. Er is ook gelet op de interviews geen aanleiding om aan te nemen dat dit over de
volle breedte van het omgevingsrecht een beslissend element is. Tegelijk is het onwenselijk dat grote
verschillen tussen bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking op dit punt de keuze ook in de
toekomst blijven beïnvloeden. Wij menen dat gestreefd zou moeten worden naar een regeling bij
algemene maatregel van bestuur die erin voorziet dat de opbrengsten van geldboetes verdeeld worden naar rato van de inspanningen die door bestuurlijke en strafvorderlijke organen in het kader van
de punitieve handhaving worden geleverd.
Komen deze regelingen niet of in onvoldoende mate tot stand, bijzondere betekenis komt
daarbij toe aan een meer open bevoegdheid tot het uitvaardigen van strafbeschikkingen voor bestuursorganen, dan zou naar onze mening na ommekomst van een door de opdrachtgever te bepalen periode alsnog de keuze voor een bestuurlijke boete overwogen moeten worden. Ook de bestuurlijke boete biedt een adequaat model voor punitieve rechtshandhaving, indien binnen het strafrecht onvoldoende ruimte voor bestuursorganen wordt gecreëerd, kan die ruimte dan langs deze
weg tot stand komen.
Bij die evaluatie kunnen ook aspecten van de punitieve handhaving worden betrokken die in
de navolgende drie paragrafen worden aangestipt. Het eerste betreft verdere besluitvorming rond
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de positie van bestuursorganen in het strafproces. Die procespositie is geen rechtstreekse afgeleide
van een keuze voor bestuurlijke strafbeschikking of bestuurlijke boete, maar staat daar ook niet volledig los van, zo zal blijken. Het tweede betreft recidive en rechtshandhaving. Een keuze voor de bestuurlijke strafbeschikking biedt mogelijkheden om vaststellingen van recidive via justitiële documentatie in belangrijker mate in de normering van de handhavingspraktijk te verwerken. Het oordeel
over het gebruik dat al dan niet van deze mogelijkheden wordt gemaakt kan het oordeel over de
bestuurlijke strafbeschikking, bij de te houden evaluatie, positief of negatief beïnvloeden. En hetzelfde geldt, ten slotte, voor de organisatorische aspecten die in de laatste paragraaf centraal staan. De
positie van de Regionale Omgevingsdiensten is nog niet uitgekristalliseerd. Verder ontwikkelingen in
die positie kunnen, over enkele jaren, meewegen bij het oordeel inzake de bestuurlijke strafbeschikking.
Op enkele punten dient naar ons oordeel op kortere termijn al duidelijkheid te komen over de
mogelijkheden die in het kader van de bestuurlijke strafbeschikking bestaan. Zie daarover het eind
van paragraaf 10.

8

Het bestuursorgaan en het strafproces

De bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten heeft erin geresulteerd dat bestuursorganen
een rechtspositie hebben gekregen in het strafprocesrecht. In het voorgaande ligt een voorstel besloten om deze rechtspositie verder te verruimen. Daarmee is de klassieke scheidslijn tussen de verantwoordelijkheden van bestuursorganen en strafvorderlijke organen verleden tijd geworden. De vraag
rijst of in een situatie waarin de afdoening van lichte strafzaken in nog belangrijker mate de verantwoordelijkheid van bestuursorganen zou worden, een verdere aanpassing van de strafrechtelijke
rechtspositie van bestuursorganen wenselijk is.
Een relevant gegeven daarbij is dat uit een ruimere bevoegdheid tot het uitvaardigen van bestuurlijke strafbeschikkingen rechtstreeks voortvloeit dat de instroom van strafzaken voor het Openbaar Ministerie minder beheersbaar wordt. In het geval verzet wordt ingesteld tegen een bestuurlijke strafbeschikking is regel dat de zaak ter terechtzitting aanhangig wordt gemaakt tenzij de officier
van justitie van oordeel is dat in de zaak geen veroordeling kan resulteren. Het risico bestaat dat de
capaciteit van het Openbaar Ministerie (op termijn) niet toereikend zal zijn om alle strafzaken op het
terrein van het omgevingsrecht, dat breder is dan het milieurecht, op aanvaardbare termijn op de
strafzitting aan te brengen.
Met het oog op dat risico kunnen twee maatregelen worden getroffen. De eerste is, dat bij
bestuursorganen werkzame juristen als plaatsvervangend officier van justitie worden aangesteld en
ter terechtzitting het verzet behandelen tegen (een deel van de) bestuurlijke strafbeschikkingen die
zijn uitgegaan van het bestuursorgaan waar zij werkzaam zijn. Voordelen van deze constructie zijn
dat voor realisatie geen herschikking van wettelijke taken noodzakelijk is en dat zij een flexibele
werkverdeling mogelijk maakt. Voor een benoeming als plaatsvervangend officier van justitie gelden
daarbij eisen die een waarborg bieden voor een goede taakvervulling. Als nadeel kan worden gezien
dat de plaatsvervangend officier van justitie een dubbele pet krijgt, zoals de BOA deze thans ook al
heeft. Het is evenwel de vraag hoe zwaar dit nadeel weegt in een situatie waarin de verantwoordelijkheden voor strafrechtelijke afdoening over strafrechtelijke organen en bestuursorganen verdeeld
zijn.
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De tweede maatregel vereist wetswijziging. De wet zou de mogelijkheid kunnen bieden om de
behandeling van het verzet onder omstandigheden toe te vertrouwen aan het bestuursorgaan. Daarbij zij onmiddellijk aangetekend dat het niet wenselijk voorkomt de behandeling van het verzet in
strafzaken op het terrein van het omgevingsrecht als regel aan bestuursorganen over te laten. Daarmee zou het voordeel verloren gaan dat het Openbaar Ministerie door de behandeling van verzet in
lichte strafzaken deskundigheid op peil kan houden die het in zwaardere strafzaken nodig heeft.
Maar denkbaar is wel dat het Openbaar Ministerie de mogelijkheid krijgt om in nader af te grenzen
strafzaken in het strafproces verstek te laten gaan als het bestuursorgaan daar door een (gekwalificeerde) jurist vertegenwoordigd is.
Daarmee zou de wijze van procesvoering bij verzet in lichte strafzaken meer gaan lijken op de
wijze van procesvoering die in Duitsland in het Ordnungswidrigkeitenrecht gerealiseerd is. In de gerechtelijke boeteprocedure draagt het Staatsanwaltschaft, net als in strafzaken, de verantwoordelijkheid voor de tenlastelegging (die in de boetebeschikking besloten ligt). Het Staatsanwaltschaft is
evenwel niet verplicht zich te laten vertegenwoordigen op de terechtzitting, en kan er voor kiezen
zich nadat rechtsingang verleend is niet meer te bemoeien met de zaak. Net als het Staatsanwaltschaft heeft ook het bestuursorgaan het recht en niet de plicht om op de terechtzitting aanwezig te
zijn. Maar zijn processuele rol is een andere: het bestuursorgaan dient desgewenst in de gelegenheid
te worden gesteld om zich mondeling uit te laten over de zaak, tenzij het Amtsgericht van oordeel is
dat de deskundigheid van het bestuursorgaan niet benodigd is voor het vellen van een eindoordeel
(hoofdstuk 6, par. 4.5.2).
Met een constructie die het Openbaar Ministerie de mogelijkheid biedt de behandeling van
het verzet toe te vertrouwen aan het bestuursorgaan, kan de situatie worden voorkomen waarin een
gebrek aan capaciteit bij het Openbaar Ministerie aan een vlotte afdoening van strafzaken in de weg
staat. Bij toereikende capaciteit biedt de constructie het Openbaar Ministerie de mogelijkheid de
eigen werkzaamheden meer toe te snijden op zijn kerntaak: opsporing en vervolging van zwaardere
criminaliteit. Die voordelen zouden bereikt kunnen worden zonder, zoals in Duitsland, tot een gecompliceerde tweedeling tussen gewoon en ordeningsstrafrecht over te gaan. En anders dan in
Duitsland zou niet een situatie kunnen ontstaan waarin bestuursorgaan noch Openbaar Ministerie
aanwezigheid noodzakelijk vindt, en de strafrechter het maar alleen moet rooien.
Deze constructie kan vooral ook van pas komen bij domeinen binnen het omgevingsrecht waar
het Openbaar Ministerie, vanwege een minder sterke relatie met deze kerntaak, minder in wil investeren. Te denken valt aan punitieve handhaving van regelgeving op het terrein van de ruimtelijke
ordening. De behandeling van het verzet zou op dergelijke terreinen in beginsel aan het bestuursorgaan kunnen worden toevertrouwd dat de strafbeschikking uitvaardigt. Daarmee is meteen ook aangegeven wat de consequenties zijn als deze constructie niet aanvaard wordt. Als het Openbaar Ministerie de behandeling van het verzet op een deel van de domeinen niet voor zijn rekening kan of wil
nemen, en de wetgever het niet mogelijk maakt dat het bestuursorgaan in die gevallen de behandeling van het verzet voor zijn rekening neemt, zal op die domeinen naar ons oordeel naast het strafrecht een bestuurlijke boete geïntroduceerd moeten worden.
Ook als wordt vastgehouden aan de regel dat het Openbaar Ministerie in alle strafzaken ter terechtzitting vertegenwoordigd is, komt het wenselijk voor het bestuursorgaan de bevoegdheid te geven
om ter terechtzitting het woord te voeren. Bij de bestuursorganen die op het terrein van het omgevingsrecht actief zijn, is veel deskundigheid aanwezig. De vertegenwoordiger van het bestuursorgaan
zou licht kunnen werpen op aspecten die het bewijs of de interpretatie van bijzondere regelgeving
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betreffen. Maar hij of zij kan ook helderheid verschaffen over de relatie tussen eventueel op te leggen straffen en maatregelen en bestuursrechtelijke handhaving. De toekenning van een recht om het
woord te voeren betekent geen verplichting daarvan gebruik te maken. In veel strafzaken zullen de
zaken helder liggen. Maar in een situatie waarin de afdoening van lichte strafzaken in belangrijke
mate de verantwoordelijkheid van bestuursorganen is, past het dat het bestuursorgaan een eigen
recht heeft om zich te laten horen als één van die strafzaken op de zitting aan de orde is.544
Het bestuursorgaan zou ten slotte ook een rol kunnen krijgen bij de tenuitvoerlegging van
strafrechtelijke beslissingen. Bij de straffen en maatregelen die het economisch strafrecht thans kent,
valt vooral te denken aan de stillegging van de onderneming en de onderbewindstelling. Stillegging
van de onderneming heeft veel weg van de toepassing van bestuursdwang. Daarmee hebben bestuursorganen (ruime) ervaring. Voor het bestuursorgaan zou het voordeel van realisatie van stillegging via het strafrecht kunnen zijn dat daardoor het procesrisico wordt weggenomen: de strafrechter
neemt de verantwoordelijkheid. Voor strafrechtelijke organen zou het voordeel kunnen zijn dat problemen rond de executie die er nu vermoedelijk mede de oorzaak van zijn dat betrekkelijk zelden een
onvoorwaardelijke stillegging wordt opgelegd, terecht komen bij het bestuursorgaan dat daar beter
raad mee weet. Bij onderbewindstelling liggen de zaken nog weer anders. Realisatie van een dergelijke maatregel is in het bestuursrecht thans niet mogelijk (vgl. A 6.5). Daar bestaat nu slechts de strafrechtelijke weg. Als het bestuursorgaan bij de tenuitvoerlegging van deze maatregel kan worden
ingeschakeld, vergroot dat de kans dat zij wordt toegepast in de situaties waarin dat in de rede ligt.
Voor zover nodig biedt de wet al een basis voor een regeling die vormen van samenwerking tussen
Openbaar Ministerie en bestuursorganen bij de tenuitvoerlegging van stillegging en onderbewindstelling regelt (art. 10 lid 3 WED).
Tussen beide laatstgenoemde onderdelen van een procespositie van het bestuursorgaan in het
strafrecht bestaat een zekere samenhang. Als het bestuursorgaan een rol kan krijgen bij de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen, ligt het in de rede dat het ter terechtzitting over de vormgeving van die straffen en maatregelen mee mag praten. Een recht voor bestuursorganen om in
strafzaken waarin zij een bestuurlijke strafbeschikking hebben uitgevaardigd of hadden kunnen uitvaardigen ter terechtzitting het woord te voeren kan in de WED worden vastgelegd.

9

Recidive en rechtshandhaving

Herstel en preventie van aantastingen van omgevingsrecht is bij de handhaving een belangrijke doelstelling. Dat geldt voor de bestuurlijke handhaving, het geldt ook voor de strafrechtelijke handhaving.
Juist dat preventieve element brengt mee dat vaststellingen van recidive voor de handhaving van
groot belang zijn. Een vaststelling van recidive impliceert dat een eerdere reactie, hetzij bestuursrechtelijk hetzij strafrechtelijk, een nieuwe overtreding niet heeft kunnen voorkomen. Het is van
544

De respondenten denken hier verschillend over. Algera denkt dat het bestuur er geen behoefte aan heeft (A 6.3).
Berghuis hecht aan scheiding van verantwoordelijkheden (B 6.3). Maar de vraag is of de huidige scheiding wel bij de
nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden past. De Rijck vindt het een wezensvreemd element (R 6.3) en ook Van
Schie ziet er niets in (S 6.3). Anderen zien wel iets in een procespositie die de mogelijkheid biedt tot informeren (G
6.3, W 6.3, H 6.3, Mo 6.3). Harteveld geeft elders aan dat het Openbaar Ministerie niet per se betrokken behoeft te
zijn bij het hele traject van strafvervolging, ook andere organen of instellingen of lichamen kunnen een vervolgingsrecht hebben (H 2.1). Verloop komt met de gedachte dat het Openbaar Ministerie gezamenlijk met een handhaver
het strafrechtelijk onderzoek uitvoert en de zitting doet. Hij vindt het bij de strafbeschikking een beetje gek dat het bij
verzet helemaal weg is bij het bestuursorgaan (M/V 5.11). Verderop in het interview lijkt Verloop er echter wat voor
terug te deinzen dit te formaliseren (M/V 6.3).
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belang dat bij de reactie op het later gepleegde feit te betrekken. Veelvuldige recidive vraagt in nog
sterkere mate om een op de situatie toegesneden benadering.
Tegen die achtergrond is van belang dat bestuurlijke strafbeschikkingen in beginsel als justitiele gegevens worden aangemerkt (art. 5 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens). Een uitzondering geldt daarbij thans voor met betrekking tot overtredingen uitgevaardigde strafbeschikkingen
waarin een geldboete wordt opgelegd die minder dan honderd euro beloopt.545 Met de in de justitiele documentatie opgenomen strafbeschikkingen kan bij latere beslissingen in het kader van de
handhaving rekening worden gehouden. Een normering die aan recidive gevolgen verbindt voor op
te leggen straffen kan een plaats krijgen in een richtlijn van het Openbaar Ministerie. Ook in de
Bos/Polaris richtlijnen heeft recidive invloed op de in een strafbeschikking op te leggen straf. Te denken valt aan een genormeerde strafverhoging met 50% bij elke volgende constatering. In een stelsel
dat bestuursorganen de ruimte biedt om lichtere strafbare feiten af te doen waarin een niet al te
hoge financiële sanctie een passende straf is, ligt het in de rede dat het bestuursorgaan de recidive in
de boete kan verdisconteren zolang het boetebedrag, na verhoging, onder het boetemaximum van
het bestuursorgaan blijft.
Nadere aandacht verdient de situatie van veelvuldige recidive. De Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu-en keurfeiten voorziet er in dat de strafzaak in dat geval aan het
Openbaar Ministerie wordt voorgelegd. Een contra-indicatie tegen afdoening via een bestuurlijke
strafbeschikking bestaat, volgens deze richtlijn, als in een periode van vijf jaar ten minste driemaal
door een toezichthouder of een opsporingsambtenaar een relevante overtreding van omgevingsrechtelijke of economische regelgeving is geconstateerd, waartegen sanctionerend is opgetreden.
Die beslisregel komt, als uitgangspunt, zeker in een situatie waarin bij eerdere recidive door het bestuursorgaan steeds hogere boetes zijn opgelegd, juist voor. Dagvaarding en oplegging van andere
straffen dan de geldboete behoort in een dergelijke situatie in beeld te komen.
Voorstelbaar is daarnaast een normering die bij andere dan punitieve sancties met recidive
rekening houdt. De Omgevingswet bepaalt dat het bevoegd gezag een beschikking geheel of gedeeltelijk kan intrekken als in strijd met die beschikking of met de voor de activiteit waarvoor de beschikking is gegeven geldende regels is of wordt gehandeld (art. 18.10 lid 1). Die bevoegdheid wordt door
de wet niet nader genormeerd. In ander verband worden aan vaststellingen van recidive wel rechtstreeks gevolgen verbonden voor vergunningen. Zo kan de Nederlandse emissieautoriteit een door
haar verstrekte vergunning intrekken indien binnen een periode van vier jaar aan een persoon twee
maal voor eenzelfde feit een bestuurlijke boete als bedoeld in art. 18.16a Wm is opgelegd en de betrokken boeten binnen die periode onherroepelijk zijn geworden (art. 18.17 Wm). Deze gedachte zou
ook in de context van de Omgevingswet kunnen worden toegepast. Dat zou mogelijk kunnen door
een (bij aanvaarding daarvan) in het kader van de Wet verbetering vergunningverlening, toezicht en
handhaving tot stand te brengen algemene maatregel van bestuur.
Een centrale registratie van recidive biedt ten slotte ook mogelijkheden tot normering van een
handhavingspraktijk waarin risico-analyses een steeds belangrijkere plaats innemen. In de Landelijke
handhavingsstrategie bijvoorbeeld spelen typeringen van rechtssubjecten (als goedwillend, onverschillig, calculerend of crimineel) een centrale rol. Objectieve vaststellingen van recidive binnen een
bepaalde periode kunnen voor dergelijke typeringen een aanknopingspunt bieden. Uit oogpunt van
rechtsgelijkheid valt een op dergelijke aanknopingspunten gebaseerde typering te prefereren boven
een typering gebaseerd op meer subjectieve inschattingen. Daarbij valt te bedenken dat deze type545
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De omvang van die uitzondering is daarbij vanzelfsprekend voor heroverweging vatbaar; ter illustratie kan worden
gewezen op de bijzondere regeling voor strafbeschikkingen ter zake van fiscale delicten in dit artikel.
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ringen voor (de handhavingslast van) betrokkenen grote gevolgen kunnen hebben. Met een dergelijke normering zou aan bezwaren die Maas-Cooymans naar voren brengt (M/V 1.2) enigszins tegemoet kunnen worden gekomen.

10

Organisatorische aspecten

De organisatorische en daarmee samenhangende aspecten blijken steeds opnieuw van grote betekenis te zijn. Dan gaat het vooral om mogelijkheden van samenwerking tussen betrokken handhavingsactoren en afstemming van sanctiemogelijkheden.
Alvorens hier nader op in te gaan, volgt een schematisch overzicht van mogelijkheden en de sterke
(+) en zwakke (-) punten van de keuze tussen bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking. Het
overzicht geeft een viertal varianten weer. Bij de mogelijkheid van attributie van de strafbeschikkingsbevoegdheid of de bestuurlijkeboetebevoegdheid aan de directeur van de Regionale Omgevingsdienst gaat het om attributie voor alle feiten, dus inclusief voor overtredingen in het kader van
de achterblijvende taken; bij de mogelijkheid van attributie van strafbeschikkingsbevoegdheid of de
bestuurlijkeboetebevoegdheid aan het bevoegd gezag gaat het om attributie voor alle feiten, dus
inclusief de handhaving van in mandaat door de directeur verleende vergunningen.
Strafbeschikking directeur omgevingsdienst

Strafbeschikking bevoegd gezag (evt mandaat
aan directeur omgevingsdienst)

+ Deskundigheid; primair professioneel-juridisch
ipv bestuurlijk-beleidsmatig: bestraffing op enige
afstand van bestuur

+ Tegemoetkoming primaat bestuur
+ Igv mandaat aan omgevingsdienst: meer deskundigheid en afstandelijkheid

± Rechtsgelijkheid op nationaal niveau (straftoemeting); level playing field

± Decentrale autonomie; level playing field

± Makelaarspositie tussen bevoegd gezag en OM

+ Afstemming op herstelsancties; alle bevoegdheden in één hand

+ Eén aanspreekpunt voor OM

- Veel gesprekspartners voor OM

Bestuurlijke boete directeur omgevingsdienst

Bestuurlijke boete bevoegd gezag (evt mandaat
aan directeur omgevingsdienst)

+ Deskundigheid; primair professioneel-juridisch
ipv bestuurlijk-beleidsmatig: bestraffing op enige
afstand van bestuur

+ Tegemoetkoming primaat bestuur
+ Igv mandaat aan omgevingsdienst: profijt van
deskundigheid en afstandelijkheid

± Rechtsgelijkheid op regionaal niveau (straftoemeting); level playing field

± Decentrale autonomie; level playing field

±Scheve verhouding tot herstelsancties bevoegd
gezag

+ Afstemming op herstelsancties; alle bevoegdheden in één hand

+ Eén aanspreekpunt voor OM

- Veel gesprekspartners OM
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Bij dit overzicht moet worden aangetekend dat de verschillende omgevingsdiensten geen identieke
taakafbakening hebben. De omgevingsdiensten bewegen zich met name op het deelterrein van het
milieurecht, maar ook taken die buiten het milieurecht liggen worden wel aan omgevingsdiensten
toebedeeld. Dat heeft consequenties voor de toedeling van de bevoegdheid tot het uitvaardigen van
een strafbeschikking dan wel het opleggen van een bestuurlijke boete. Het ligt niet voor de hand een
omgevingsdienst te bekleden met de bevoegdheid tot het uitvaardigen van een strafbeschikking of
het opleggen van een bestuurlijke boete op een rechtsgebied waar het geen taken vervult.
In de interviewronde, en eerder al door onder andere de Commissie Mans, is gewezen op het essentiële belang van de handhavingsketen als geheel. Die keten is zo sterk als haar zwakste schakel. De
keten van punitieve handhaving op het terrein van het omgevingsrecht kent twee potentieel zwakke
schakels: de regionale omgevingsdienst, ingeklemd tussen bevoegd gezag en OM, en het OM in relatie tot het bestuur (omgevingsdienst of bevoegd gezag).
Sterke punten van de omgevingsdiensten zijn hun bijzondere expertise op het terrein van het
milieurecht en hun professioneel-juridische houding ten aanzien van het opleggen van sancties (afstand tot de politiek). Verder is er het grote voordeel voor het OM dat het een beperkt aantal gesprekspartners heeft wanneer sanctiebevoegdheden bij de omgevingsdiensten worden belegd. Met
hun positie voor vergunningverlening en reparatoire handhaving van mandataris in plaats van delegataris, werkzaam voor verschillende bestuursorganen met mogelijk verschillende handhavingsprogramma’s, beleidsregels en instructies, met onduidelijkheid op het punt van de verhouding tussen
basis- en achterblijvende taken (en mogelijk de aanwezigheid van “goedkopere” alternatieve samenwerkingsverbanden) staan de omgevingsdiensten echter niet voor een gemakkelijke opgave. Dit
geldt a fortiori waar het gaat om een punitieve bevoegdheid voor de omgevingsdienst met betrekking tot achterblijvende taken.
In het kader van de strafbeschikkingsbevoegdheid kunnen de omgevingsdiensten een soort
makelaarspositie innemen tussen bestuur en OM. Voor de effectiviteit van die positie is van essentieel belang dat de omgevingsdiensten, mede voor de afstemming op het reparatoire handhavingsbeleid van de bestuursorganen waarvoor zij als mandataris werkzaam zijn, voldoende ruimte hebben
om strafbeschikkingen uit te vaardigen en dat hun keuzes in beginsel door het OM worden gerespecteerd. Wanneer het OM ander (prioriterings)beleid zou hanteren dan de omgevingsdiensten met hun
afstemming op het reparatoire handhavingsbeleid, ontstaat een breuk in de handhavingsketen.
Hiermee is gezegd dat de omgevingsdiensten, als onderdeel van het bestuur en gegeven het primaat
van het bestuur, jegens het OM veel ruimte dienen te krijgen bij de bepaling van de intensiteit van de
bestraffende handhaving.
Dit laatste geldt mutatis mutandis ook wanneer gekozen zou worden voor toekenning van de
strafbeschikkingsbevoegdheid aan het bevoegd gezag. De bevoegde gezagen dienen in dat geval
leidend te zijn waar het gaat om de intensiteit van de handhaving, met inbegrip van de punitieve
handhaving, van het omgevingsrecht. Er dienen voorzieningen te bestaan ter borging van dit primaat
van het bestuur. Dit geldt individuele punitieve zaken, maar ook het algemene punitieve handhavingsbeleid.
In dit verband moet gedacht worden aan de OM-richtlijnen als bedoeld in art. 257ba lid 2 Sv,
waarbij het tweede lid bepaalt dat het College van procureurs-generaal deze richtlijnen vaststelt ‘na
overleg met de lichamen en personen, met een publieke taak belast, op wier gebruik van de bevoegdheid een strafbeschikking uit te vaardigen de richtlijn van invloed is, dan wel met organen die
deze lichamen vertegenwoordigen.’ Er zal een aanvullende voorziening nodig kunnen zijn voor het
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geval dit overleg niet tot overeenstemming leidt. Te denken valt aan uitbreiding van het bereik van
het in het kader van het wetsvoorstel VTH voorgestelde art. 58a WED, over een overlegplicht inzake
‘de samenwerking van de personen en instanties die belast zijn met de opsporing van economische
delicten en met de bestuursorganen die belast zijn met de bestuursrechtelijke handhaving.’
Wanneer ondanks te treffen voorzieningen de schakel tussen bestuurlijke en justitiële autoriteiten en, als gevolg daarvan, de coherentie van de reparatoire en punitieve handhaving van het omgevingsrecht zwak blijven, ligt een voorkeur voor de bestuurlijke boete voor de hand. Weliswaar blijven er met deze keuze afstemmingsproblemen bestaan ten opzichte van procedures van strafrechtelijke vervolging door dagvaarding voor de strafrechter. Voor het overgrote deel van de gevallen is er
met de bestuurlijke boete echter het voordeel dat de lijnen tussen herstel- en bestraffende sancties
kort zijn, en voorkomen wordt dat de regionale omgevingsdienst klem kan komen te zitten tussen
bestuur en OM.
In het kort: Gezien het Besluit OM-afdoening ligt een keuze voor attributie van de bevoegdheid tot
het uitvaardigen van bestuurlijkestrafbeschikkingen aan de omgevingsdiensten op teb minste het
gebied van het milieurecht voor de hand.546 Echter, er moet dan aan een zeer belangrijke voorwaarde worden voldaan: de omgevingsdiensten moeten een heldere en stevige positie hebben ten opzichte van zowel de bevoegde gezagen als het OM. In de verhouding tussen omgevingsdiensten en
bevoegde gezagen mag men niet blijven steken in discussies over de verhouding tussen basistaken
en achterblijvende taken, over kwaliteitseisen, over aansturingsmogelijkheden, et cetera. In zoverre
moeten de bevoegde gezagen een veer laten.
Lukt dit niet, dan zou de strafbeschikkingsbevoegdheid over de hele linie bij de bevoegde gezagen moeten worden neergelegd. In dat geval gaan bepaalde voordelen verloren. Deze kunnen weliswaar enigszins worden teruggewonnen wanneer de strafbeschikkingsbevoegdheid vervolgens aan
de omgevingsdiensten wordt gemandateerd, maar een dergelijke constructie, waarbij het bevoegd
gezag met OM-richtlijnen te maken kan krijgen en de omgevingsdiensten met instructies van het
bevoegd gezag, is weinig transparant.
In de verhouding tot het OM moet de omgevingsdienst dan wel het bevoegd gezag in staat zijn
de eigen prioriteiten leidend te kunnen laten zijn. In zoverre moet het OM een stap zetten. Dit laatste
is niet op voorhand voldoende geborgd. Het verleden van moeizame samenwerking doet eerder het
tegendeel vermoeden. Er zullen daarom duidelijke en overtuigende stappen moeten worden gezet
om bestuur en OM meer aan elkaar te klinken. Dit geldt a fortiori voor de punitieve handhaving op
het deelgebied van het ruimtelijkeordeningsrecht (waarmee het OM tot dusver geen affiniteit heeft).
Hierboven zijn daarvoor voorstellen gedaan en uitgewerkt, zoals een ruimere en meer open bevoegdheid voor bestuursorganen om bij lichtere strafbare feiten een strafbeschikking uit te vaardigen, een regeling voor de verdeling van de opbrengsten van opgelegde boetes, een procespositie
voor bestuursorganen in het strafrecht en een uitbreiding van de overlegplicht van art. 58a WED tot
richtlijnen inzake de bestuurlijke strafbeschikking, in het geval daarover geen overeenstemming is
bereikt. Mochten de stakeholders zich, mede gelet op de positie van de omgevingsdiensten, niet aan
een dergelijke ruimere en meer open bevoegdheid tot het uitvaardigen van een strafbeschikking
alsmede een uitbreiding van de overlegplicht willen committeren, en mocht het OM niet kunnen
verzekeren dat strafbeschikkingen van bestuursorganen bij verzet niet wegens capaciteitsgebrek
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zullen worden ingetrokken, dan zal alsnog de voorkeur moeten worden gegeven aan de bestuurlijke
boete.
Het model dat wij in het voorgaande hebben voorgesteld, biedt de mogelijkheid om over de
volle breedte van de Omgevingswet tot vormen van samenwerking tussen OM en bestuursorganen
te komen die aan beider positie en taken recht doen. Maar als geen constructie tot stand kan worden
gebracht die het OM de mogelijkheid biedt de behandeling van het verzet tegen bestuurlijke strafbeschikkingen aan het bestuursorgaan over te laten, en het OM vanuit de eigen taken onvoldoende
aanleiding ziet om te investeren in de punitieve handhaving op het betreffende deelterrein, ligt het
in de rede op dat domein naast de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging door dagvaarding
voor de strafrechter een bestuurlijke boete in te voeren.
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Bijlage II

Opgelegde straffen en maatregelen onder de Wet op de Economische Delicten (WED)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Totaal aantal opgelegde sancties

4075

4470

5890

6065

6830

6570

5265

5385

4845

4440

4345

2190

Hoofdstraffen

2600
755

2745
800

3690
1030

3590
1155

4240
1210

4125
1180

3100
920

3185
935

2840
830

2485
765

2500
765

930
535

340
15
5

430
10
5

445
15
10

465
20
20

505
20
20

575
15
10

580
15
20

575
10
10

550
5
10

555
10
10

610
15
5

315
5
10

40
-

40
-

95
-

130
-

140
-

80
-

85
-

85
-

80
-

80
-

70
-

85
0
-

0
35
5
105
20

0
60
10
100
45

5
160
15
140
55

0
255
0
10
155
35

5
290
5
125
45

5
215
0
5
125
55

0
240
10
80
55

0
245
15
105
45

0
275
5
65
50

305
0
55
70

260
0
0
20
40

240
0
15
20

Maatregelen

Geldboete

Onvoorwaardelijk
Gedeeltelijk
onvoorwaardelijk
Voorwaardelijk
Gevangenisstraf
Onvoorwaardelijk
Gedeeltelijk
onvoorwaardelijk
Voorwaardelijk
Jeugddetentie
Onvoorwaardelijk
Gedeeltelijk
onvoorwaardelijk
Voorwaardelijk
Taakstraf
Werkstraf
Leerstraf
Overige hoofdstraffen
TBS onvoorwaardelijk
TBS voorwaardelijk
Plaatsing in inrichting jeugdigen
Plaatsing inr. stelselmatige daders
Onttrekking aan verkeer
Betaling aan de staat
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Bijkomende
straffen

Overige maatregelen
Ontzegging
Onvoorwaardelijk
rijbevoegdheid
Gedeeltelijk
voorwaardelijk
Voorwaardelijk
Verbeurdverklaring
Stillegging van de onderneming
Overige bijkomende straffen

5
-

5
-

20
-

5
-

0
-

-

0
-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60
20
0

95
25
0

110
35
0

95
40
-

125
15
-

100
20
0

85
25
0

85
10
-

75
10
-

55
15
-

45
5
-

15
10
0

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 2014

Toelichting bij de tabel
De bovenstaande tabel gaat over de sancties die door de rechter in eerste aanleg zijn opgelegd onder de Wet op de Economische Delicten. De cijfers zijn
uitgesplitst naar de soort sanctie. De cijfers in de tabel zijn afgerond op vijftallen.
De cijfers over het laatste verslagjaar (2012) zijn voorlopige cijfers, de overige cijfers in deze tabel zijn definitieve cijfers.
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Interviewset Onderzoek punitieve handhaving van de Omgevingswet

Onderzoek punitieve handhaving van de Omgevingswet
Interviewset
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Onderzoek naar de punitieve handhaving van de Omgevingswet
Interviews
Inleiding op de interviewvragen
Punitieve handhaving van de nieuwe Omgevingswet
De stelselherziening binnen het omgevingsrecht heeft tot gevolg dat verschillende wetten op het
terrein van de fysieke leefomgeving geheel of gedeeltelijk worden geïntegreerd in een nieuwe Omgevingswet. Het onderhavige onderzoek richt zich op de vraag hoe de punitieve handhaving van de
voorschriften die bij of krachtens de Omgevingswet gesteld worden, vorm moet worden gegeven.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen, in opdracht van het Ministerie voor Infrastructuur en Milieu (en het Ministerie van Veiligheid en Justitie).
Inhoud van de nieuwe Omgevingswet
De Omgevingswet bundelt en integreert de huidige regelgeving voor ruimtelijke ordening, milieu,
water, natuur en de bouw, evenals delen van de monumentenwetgeving. De wet biedt regelingen
voor normstelling, visie- en planvorming, algemene regels, besluitvorming, bijzondere omstandigheden, toezicht en handhaving. Geografisch dekt de Omgevingswet Europees Nederland en de exclusieve economische zone op de Noordzee.
Het wetsvoorstel vervangt:
• de Belemmeringenwet Privaatrecht, de Crisis- en herstelwet, de Interimwet stad-enmilieubenadering, de Ontgrondingenwet, de Planwet verkeer en vervoer, de Spoedwet
wegverbreding, de Tracéwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet geurhinder en veehouderij, de Wet hygiëne en veiligheid
badinrichtingen en zwemgelegenheden, de Wet inzake de luchtverontreiniging en de Wet
ruimtelijke ordening;
• de Waterwet, behalve de regelingen voor het deltaprogramma en het financiële hoofdstuk;
• de Woningwet: bouwregelgeving;
• de Wet milieubeheer: regelgeving over plaatsgebonden activiteiten 547;
• de Monumentenwet 1988: vergunning archeologische rijksmonumenten, beschermde
stads- en dorpsgezichten en archeologische monumentenzorg in bestemmingsplannen;
• de Wet beheer rijkswaterstaatswerken: vergunning;
• de Spoorwegwet en de Wet lokaal spoor: omgevingsregime;
• de Wet bereikbaarheid en mobiliteit: ruimtelijke doorwerking;
• de Wet luchtvaart: ruimtelijke beperkingen;
• de Mijnbouwwet: milieuregelgeving voor de exclusieve economische zone en veiligheidszone;
• gedoogplichten uit diverse wetten.
547
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Hoofstuk 1 (algemeen, met uitzondering van begripsbepalingenvoor in de wet achterblijvende onderwerpen), 4
(plannen), 5 (milieukwaliteitseisen), 7 (milieueffectrapportage), 14 (coördinatie) en delen van de hoofdstukken 2
(zelfstandige bestuursorganen en adviesorganen), 8 (inrichtingen), 11 (geluid), 12 (verslag-, registratie- en meetverplichtingen) en 17 (maatregelen in bijzondere omstandigheden).
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Daarmee bundelt en integreert de Omgevingswet een groot aantal bestaande wetten, die een eigen
en van elkaar verschillend handhavingsinstrumentarium kennen. Bij een groot deel van deze wetten
is strafrechtelijke sanctionering mogelijk gemaakt via artikel 1 of 1a van de Wet op de economische
delicten. Maar het Openbaar Ministerie is slechts bij een beperkt deel daadwerkelijk handhavend
actief en betrokken, bijvoorbeeld wel bij diverse milieudelicten, maar niet op het aanpalende terrein
van de ruimtelijke ordening. Het pri-maat van de handhaving ligt veelal bij het bestuursrechtelijke
bevoegd gezag, dat i.e.g. be-schikt over herstelsancties (last onder dwangsom, last onder bestuursdwangsom) en vaak ook over aanvullende sancties (intrekking vergunning, bestuurlijke boete). Binnen een speci-fiek domein (handhaving keur- en milieuovertredingen) wordt sinds 2012 gebruik gemaakt van de bestuurlijke strafbeschikking; op andere terreinen wordt gebruikgemaakt van de bestuurlijke boete.
De Omgevingswet en de onderliggende amvb’s en ministeriële regelingen zullen net als de
bovengenoemde wet- en regelgeving een grote hoeveelheid en variëteit aan te hand-haven voorschriften (ge- en verboden) kennen: zorgplichten, doel- en middelvoorschriften, kwaliteitseisen, meldings- en rapportageverplichtingen, onderzoeksverplichtingen, monster-neming- en analysevoorschriften, meet- en rekenvoorschriften, goedkeuringsvereisten, regi-stratie- en bewaarvoorschriften,
etc.
Doel van de interviews
Het aanstaande interview vormt de empirische component van het onderzoek; een aantal vragen
over de handhaving van verschillende wetten op het terrein van de fysieke leefom-geving wordt
voorgelegd aan elf personen die werkzaam zijn in de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving van het omgevingsrecht. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om het verkrijgen van representatieve gegevens, maar om een verkenning van opvattingen over wijzen van handhaving. Deze verkenning
richt zich op sterke en zwakke punten van het straf-recht in relatie tot de bestuursrechtelijke handhaving en op het verkennen van argumenten voor en tegen modaliteiten waartussen bij de inrichting
van de punitieve handhaving in de nieuwe Omgevingswet gekozen kan worden.
De opvattingen die worden gevonden in de theoretische onderzoekscomponent en de argumenten die naar voren komen in de interviews, worden ten slotte samen in kaart gebracht en gewaardeerd.
De structuur van de vragenlijst
Het interview is opgedeeld in zes thema’s die vragen bevatten over: bestuurlijke handhaving van
ordeningswetgeving, strafrechtelijke handhaving van ordeningswetgeving, de vormge-ving van de
verhouding tussen bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving van ordenings-wetgeving, de bestuurlijke boete als instrument ter handhaving van ordeningswetgeving, de mogelijke inrichting van de
punitieve handhaving van de Omgevingswet en tot slot het inte-greren van bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving. Elk thema heeft een of meer hoofd-vragen en wordt gevolgd door enkele belangrijke aandachtspunten.
Duur van het interview
Naar verwachting zal het interview ca. 120 minuten in beslag nemen.
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Opname en verwerking van de gegevens
Het interview wordt opgenomen met een voicerecorder. De opname is alleen toegankelijk voor de
interviewer(s) en een onderzoeksassistent in dienst van de vakgroep. De interviews worden uitgeschreven en de opname zal daarna worden gewist. De interviews zullen onder vermelding van de
naam van de respondent zakelijk worden weergegeven in het rapport. Die weergave zal eerst ter
goedkeuring aan u worden voorgelegd.
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Interviewvragen onderzoek Punitieve handhaving van de Omgevingswet

I.

In de inleiding is informatie opgenomen over de opname van het interview en over verwerking
van de interviewgegevens.
Gaat u akkoord met de beschreven gang van zaken?

II.

Heeft u nog vragen over de inleiding, dan wel andere vragen voordat met het interview wordt
begonnen?
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BESTUURLIJKE HANDHAVING
1.

Hoe denkt U in zijn algemeenheid over bestuurlijke handhaving van ordeningswetge-ving?
a. Wat zijn volgens U de sterke punten van bestuurlijke handhaving?
b. Wat zijn volgens U de zwakke punten van bestuurlijke handhaving?

Aandachtspunten:
1.1

Ziet u de directe democratische legitimatie van bestuurlijk optreden door gemeen-ten, provincies en waterschappen als een sterk punt?

1.2

Hoe denkt U over bestuurlijke handhaving op het punt van
- Consequent optreden (rechtsgelijkheid)?
- Rechtvaardig optreden?
- Doortastend optreden?
- Rechtsbescherming?

1.3

Houdt het bestuur bij bestuurlijke handhaving adequaat (niet te veel, niet te weinig) rekening
met belangen en klachten van betrokken burgers?

1.4

Vindt U dat het bestuur reparatoire doelstellingen van handhaving adequaat behar-tigt (met
de last onder dwangsom/bestuursdwang)? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

1.5

Ziet u de punitieve handhaving via bestuurlijke boetes als een sterk punt van be-stuurlijke
handhaving? Zo ja, waarom, zo nee, waarom niet?

1.6

Hoe denkt U over de toepassing van de bestuurlijke boete door het bestuur (ade-quaat, te
weinig, te vaak)?

1.7

Hoe denkt U over de proportionaliteit van bestuurlijke boetes (eventueel per rechts-gebied)?

Aantekeningen:
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STRAFRECHTELIJKE HANDHAVING
2.

Hoe denkt U in zijn algemeenheid over strafrechtelijke handhaving van ordenings-wetgeving?
a. Wat zijn volgens U de sterke punten van strafrechtelijke handhaving?
b. Wat zijn volgens U de zwakke punten van strafrechtelijke handhaving?

Aandachtspunten:
2.1

Ziet U de relatief onafhankelijke positie van het Openbaar Ministerie als een sterk punt van
strafrechtelijke handhaving?

2.2

Ziet U het als een zwak punt van het strafrecht dat de hoogte van opgelegde boetes niet
rechtstreeks te beïnvloeden is door andere bestuursorganen dan het Openbaar Ministerie?

2.3

Hoe denkt U over strafrechtelijke handhaving op het punt van
- Consequent optreden (rechtsgelijkheid)?
- Rechtvaardig optreden?
- Doortastend optreden?
- Rechtsbescherming?

2.4

Vindt U dat het strafrecht een reparatoire taak heeft op het terrein van de
ordeningswetgeving, en (zo ja) deze adequaat behartigt? ? Zo ja, waarom? Zo nee, waar-om niet?

2.5

Houden politie en Openbaar Ministerie bij strafrechtelijk optreden adequaat (niet te veel, niet
te weinig) rekening met belangen en klachten van betrokken burgers?

2.6

Hoe denkt U ovder de proportionaliteit van in het strafrecht opgelegde straffen en maatregelen?

Aantekeningen:
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VERHOUDING BESTUURSRECHT EN STRAFRECHT
3.

Hoe kan de verhouding tussen bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving van ordeningswetgeving volgens U het best worden vormgegeven?

Aandachtspunten:
3.1

Zou het onderscheid tussen reparatoire en punitieve sancties daarbij een rol dienen te spelen?

3.2

Zou de ingrijpendheid van sancties en het al dan niet vrijheidsbenemende karakter daarvan
een rol dienen te spelen?

3.3

Meent u dat bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving sterker op elkaar dienen te worden
afgestemd en sterker verweven dienen te zijn?
3.3.1 Hoe denkt U bijvoorbeeld over strafrechtelijk optreden in een situatie waarin het bestuur naar legalisering van een onrechtmatige situatie streeft?
3.3.2 Vormt de mogelijkheid van het verlenen van terugwerkende kracht aan een vergunning,
gekoppeld aan de mogelijkheid van herziening van een strafrechtelijke veroordeling,
daar een toereikende oplossing?
3.3.3 Hoe denkt U bijvoorbeeld over constructies die aan (meervoudige) recidive consequenties verbinden voor de geldigheid van vergunningen (rijbewijs, ver-blijfsvergunning, horecavergunning)?

3.4

Hoe kan de verhouding tussen bestuursorganen en strafrechtelijke organen het best worden
vormgegeven?
3.4.1 Gaat Uw voorkeur bijvoorbeeld uit naar een taakverdeling als in de, belastingwetgeving,
waar de belastingdienst het voortouw heeft en het OM feitelijk alleen bij vrijheidsbenemende straffen/maatregelen in beeld komt?
3.4.2 Of gaat uw voorkeur bijvoorbeeld uit naar een taakverdeling als in het verkeersstrafrecht, waar de politie het voortouw heeft en zowel in het strafrecht als door
het CBR ingrijpende sancties kunnen worden opgelegd?
3.4.3 Of gaat Uw voorkeur uit naar nog een andere taakverdeling?

Aantekeningen:
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BESTUURLIJKE BOETE
4.

Hoe denkt U over de bestuurlijke boete als instrument ter handhaving van ordeningswetgeving?
a. Kan de bestuurlijke boete strafrechtelijke handhaving adequaat vervangen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, in welke situaties?
b. Vindt U het wenselijk dat de bestuurlijke boete in ruimere mate wordt ingezet in het kader
van de handhaving van ordeningswetgeving? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Aandachtspunten bij vraag 4a:
Kan de bestuurlijke boete strafrechtelijke handhaving adequaat vervangen? Zo nee, waarom niet? Zo
ja, in welke situaties?
4.1

Ziet U de bestuurlijke boete als een blijver, of is zij naar Uw inschatting een tijdelijke constructie die kan vervallen als het strafrecht op een aantal punten is aangepast?
4.1.1 Zo ja, op welke punten dient het strafrecht dan te worden aangepast?
4.1.2 Zo nee, welke aantrekkelijke punten van de bestuurlijke boete kan het strafrecht niet
incorporeren?

4.2

Is het criterium van de open of besloten context, dat het kabinet in 2008 heeft aanvaard, naar
Uw mening bruikbaar voor de keuze tussen beide stelsels?

4.3

Dient de aard en ernst van de normschending naar Uw mening doorslaggevend te zijn (zoals
wel door de Raad van State is bepleit)?

4.4.

Is het naar Uw oordeel uit oogpunt van rechtsgelijkheid en rechtseenheid wenselijk dat één en
dezelfde gedraging zowel via het strafrecht als met een bestuurlijke boete kan worden bestraft?
4.4.1 Zo ja, hoe moet het onderscheid dan worden gemaakt? Is recidive in dat geval naar Uw
oordeel bijvoorbeeld een reden om van bestuurlijke op strafrechtelijke handhaving over
te stappen?
4.4.2 Zo ja: moeten er dan nog nadere voorzieningen getroffen worden om rechtseenheid en
rechtsgelijkheid te bevorderen? Waar denkt U aan?
4.4.3 Zo nee: is een keuze tussen de bestuurlijke boete en strafrechtelijke handhaving op zijn
plaats als de norm tot oplegging van andere straffen of maatregelen dan een boete aanleiding kan geven?
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4.4.4 Zo nee: is een keuze tussen de bestuurlijke boete en strafrechtelijke handha-ving op
zijn plaats in gevallen waarin strafvorderlijke bevoegdheden bij de opsporing nodig kunnen zijn?
Aandachtspunten bij vraag 4b:
Vindt U het wenselijk dat de bestuurlijke boete in ruimere mate wordt ingezet in het kader van de
handhaving van ordeningswetgeving? Zo ja, waar-om? Zo nee, waarom niet?
4.5

Zou bij het al dan niet ruimer inzetten van de bestuurlijke boete in het kader van de handhaving van ordeningswetgeving een argument mogen zijn
- Dat het vervolgingsbeleid bij een bestuurlijke boete (mogelijk) in sterkere mate genormeerd kan worden dan in het strafrecht?
- Dat de strafoplegging bij een bestuurlijke boete in sterkere mate genormeerd kan worden
dan in het strafrecht?
- Dat het bestuursorganen bij een bestuurlijke boete zelf over de vervolging beslist?
- Dat bestuursorganen bij een bestuurlijke boete de opbrengt van boetes zelf (kun-nen) behouden?
- Een ander argument?

4.6

Is de omstandigheid dat recidive bij oplegging van bestuurlijke boetes in mindere ma te bij de
strafoplegging ter zake van latere feiten kan worden betrokken een argu-ment om de bestuurlijke boete niet in te zetten?

4.7

Is de omstandigheid dat rechtsmiddelen in het strafrecht schorsende werking hebben een
goede reden om op de bestuurlijke boete over te stappen?

4.8

Is de omstandigheid dat de burger in het bestuursrecht griffierechten moet betalen een argument voor het bestuursrecht of voor het strafrecht?

4.9

Is de positie van de strafrechter, die niet een beschikking toetst maar zelf beslist, een argument voor het bestuursrecht of voor het strafrecht?

Aantekeningen:
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PUNITIEVE HANDHAVING OMGEVINGSWET
5.

Hoe kan de punitieve handhaving van de Omgevingswet volgens U het best worden ingericht?
a. In welke situaties dient strafrechtelijke handhaving volgens U aan de orde te zijn, en waarom?
b. Zijn er situaties waarin strafrechtelijke handhaving volgens U juist niet tot de mogelijkheden
zou moeten behoren? Zo ja, waarom?
c. Zie U bij de strafrechtelijke handhaving van de Omgevingswet een rol weggelegd voor de
bestuurlijke strafbeschikking? Zo ja, in welke situaties?
d. Kan de bestuurlijke boete in de context van de Omgevingswet een goede rol vervullen? Zo
ja, in welke situaties en waarom? Zo nee, waarom niet? Dient daarbij nog onderscheid gemaakt te worden tussen de verschillende normen-stelsels die onder de Omgevingswet zullen vallen?
e. Acht U het wenselijk dat het bevoegde bestuursorgaan bij de punitieve hand-having van de
Omgevingswet zowel de beschikking heeft over de bestuurlijke boete als over de strafbeschikking?

Aandachtspunten bij vraag 5a:
In welke situaties dient strafrechtelijke handhaving volgens U aan de orde te zijn, en waarom?
5.1

Is het criterium van de open en besloten context daarbij voor u van doorslaggevend belang?
5.1.1 Dienen vrije velddelicten een zaak voor het strafrecht te blijven?
5.1.2 Moet bij punitieve handhaving verband houdend met vergunningen het primaat bij de
bestuurlijke boete liggen?

5.2

Zijn aard en ernst van de geschonden norm voor U van doorslaggevend belang?
5.2.1 Dienen alle misdrijven in het strafrecht te blijven (en is voor de bestuurlijke boete
slechts plaats bij overtredingen)?

5.3

Of is de zwaarte van de op te leggen straffen en maatregelen voor U van doorslaggevend belang?
5.3.1 Zo ja: gaat het dan enkel om vrijheidsbeperkende en vrijheidsbenemende, straffen en
maatregelen?

5.4

Is voor U ook van belang of de betrokkene voldoende financiële mogelijkheden heeft om een
eventueel opgelegde financiële sanctie te betalen?

5.5

Is voor U ook van belang of het om een norm gaat waarvan de opsporing gebaat kan zijn bij de
inzet van strafvorderlijke bevoegdheden?
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5.6

Is voor U ook van belang of het om een norm gaat waarbij samenwerking met buitenlandse
autoriteiten en/of rechtshulp een rol kan spelen?

Aandachtspunten bij vraag 5b:
Zijn er situaties waarin strafrechtelijke handhaving volgens U juist niet tot de mogelijkheden zou
moeten behoren? Zo ja, waarom?
5.7

Zijn er situaties waarin toepassing van straffen en maatregelen naar uw inschatting of ervaring
geen nuttig effect kan hebben?

5.8

Geldt dat in die situaties ook voor de bestuurlijke boete?

5.9

Kan toepassing van strafrecht in dergelijke situaties worden uitgesloten door strafbaarstelling
achterwege te laten of door de vervolgingsbevoegdheid van het OM te beperken of anderszins
te normeren?

Aandachtspunten bij vraag 5c:
Zie U bij de strafrechtelijke handhaving van de Omgevingswet een rol weggelegd voor de bestuurlijke
strafbeschikking? Zo ja, in welke situaties?
5.10 Ziet U een rol voor de bestuurlijke strafbeschikking in het Omgevingsrecht, en zo ja welke?
Zo ja: aan welke door straffen te handhaven normen uit de Omgevingswet denkt U, bij
een bestuurlijke strafbeschikking?
Zo ja: welke sancties kunnen naar Uw oordeel via een bestuurlijke strafbeschikking in
het Omgevingsrecht worden opgelegd? Denkt U alleen aan de boete, of ook aan de
taakstraf, of aan een bijkomende straf als de stilleg-ging van de onderneming?
Zo nee, waarom ziet U geen rol voor de bestuurlijke strafbeschikking?
5.11 Aan welke bevoegdheidsverdeling met het OM denkt U, als de bestuurlijke strafbeschikking in
het Omgevingsrecht zou worden ingevoerd?
Denkt U aan de bestuurlijke strafbeschikking onder toezicht en volgens richtlijnen van
het OM (art. 257ba Sv)?
Of aan een variant die het bestuursorgaan meer autonomie biedt?
5.12 Aan welke bestuursorganen denkt U, bij de bestuurlijke strafbeschikking in het Omgevingsrecht?
Denkt U aan gemeenten?
Denkt U aan provincies?
Denkt U aan waterschappen?
Denkt U aan een RUD?
Denkt aan nog andere bestuursorganen?
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5.13 Bestaat er bij de toepassing van de strafbeschikking behoefte aan aanvullende regels en/of
waarborgen buiten de regels die thans al in de wet zijn vastgelegd?
5.14 Zijn er ook situaties waarin de bestuurlijke strafbeschikking naar Uw oordeel juist expliciet niet
ingevoerd zou moeten worden? Zo ja: waarom?
Aandachtspunten bij vraag 5d:
Kan de bestuurlijke boete in de context van de Omgevings-wet een goede rol vervullen? Zo ja, in
welke situaties en waarom? Zo nee, waarom niet? Dient daarbij nog onderscheid gemaakt te worden
tussen de verschillende normenstelsels die onder de Omgevingswet zullen vallen?
5.15 Aan welke normen denkt U, bij toepassing van de bestuurlijke boete in het Omgevingsrecht?
5.16 Aan welke normering van de bestuurlijke boete denkt U, bij toepassing in de Omgevingswet?
Zijn er normen, op het terrein van het Omgevingsrecht, waarvan de overtreding aanleiding zou moeten kunnen geven tot hoge bestuurlijke boetes?
Ligt een strikte wettelijke normering van de hoogte van de bestuurlijke boete in de rede?
Bestaat er behoefte aan inperking van beleidsvrijheid van het bestuursorgaan bij de
‘vervolgingsbeslissing’?
5.17 Zijn er ook situaties waarin de bestuurlijke boete naar Uw oordeel juist expliciet niet ingevoerd zou moeten worden? Zo ja: waarom?
Aandachtspunten bij vraag 5e:
Acht U het wenselijk dat het bevoegde bestuursorgaan bij de punitieve handhaving van de Omgevingswet zowel de beschikking heeft over de bestuurlijke boete als over de strafbeschikking?
5.18 Wat zijn, naar Uw mening, de voordelen van het ter beschikking stellen van zowel de bestuurlijke boete als de strafbeschikking?
5.19 Dient voor één en hetzelfde feit naar Uw oordeel tussen beide modaliteiten gekozen te kunnen worden? Zo ja: bij welke feiten?
Aantekeningen:
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INTEGREREN BESTUURLIJKE EN STRAFRECHTELIJKE HANDHAVING
6.

Verdient het aanbeveling om de bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving van de Omgevingswet meer te integreren? Zo ja, waarom en op welke wijze? Zo nee, waar-om niet?

Aandachtspunten:
6.1

Zou U het wenselijk vinden om op het terrein van de Omgevingswet regels tot stand te brengen die strafrechtelijke handhaving kunnen blokkeren in een situatie waarin legalisering wordt
nagestreefd?

6.2

Zou U het wenselijk vinden om het Openbaar Ministerie en wellicht de strafrechter de bevoegdheid te geven een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang op te leggen,
of de oplegging daarvan bij het bestuursorgaan in overweging te geven?

6.3

Zou U het wenselijk vinden dat het bestuursorgaan dat bij de strafrechtelijke handha-ving een
bijzonder belang heeft ook een eigen positie krijgt in het strafproces?
Zo ja: zou het bestuursorgaan het recht moeten krijgen
de processtukken in te zien;
stukken aan het strafdossier toe te voegen;
de strafrechter mondeling te informeren en te adviseren?
Zo nee: waarom niet?

6.4

Zou U het wenselijk vinden dat het OM bij de bestuurlijke handhaving een eigen posi-tie zou
krijgen?
Zo ja: zou het OM het recht moeten krijgen
de processtukken in te zien;
stukken aan het dossier toe te voegen;
de bestuursrechter mondeling te informeren en te adviseren?
Zo nee: waarom niet?

6.5

Zou U het wenselijk vinden dat de oplegging van de stillegging en onderbewindstel-ling van de
onderneming nader wordt genormeerd, als sluitstuk van strafrechtelijke en bestuurlijke handhaving?
Zo ja: heeft deze sanctie dan slechts een aanvullende functie ten opzichte van de last onder
bestuursdwang, en zo ja in welke gevallen?
Zo ja: zou de ISD-maatregel (eerdere veroordelingen) aanknopingspunten voor een normering
bieden?
Zo nee: waarom niet?

Aantekeningen:
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