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Actualiteiten Bestuurlijke Boete: 

 

• Bewijs  

• Evenredigheid  

• Naming & shaming  

• Derdebelanghebbende en de bestuurlijke boete 

 

Programma: 13:55 – 14:40 uur   
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• Rechter: kritischer opstelling    

 

• Toezichthouder: meer kwaliteit / reputatie 

 

• Voor bedrijven/instellingen/burgers: meer rechtsbescherming 

 

 

 

Ontwikkelingen  
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• Belangrijke ontwikkeling: bewijsregels in het bestuursrecht 

 

• Conclusie Advocaat Generaal Keus d.d. 12 april 2017 
(ECLI:RVS:2017:1034) 

 

• Uitspraken (grote kamer) Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State d.d. 5 juli 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1819/1818) 

 

Bewijs 
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• 8 (hoofd)vragen voorgelegd aan A-G Keus. 

 

• Conclusie A-G Keus: deels bevestiging van bekende 

(Afdelings)jurisprudentie. Kritische toepassing van bewijsregels 

door de bestuursrechter?  

 

• Uitspraak Afdeling: bevestiging bewijsregels Keus.  

Bewijs 

6 



• Punitieve bestuurs(proces)recht: aan het straf(proces)recht 

gelijkwaardige rechtsbescherming voor de rechtzoekende. 

 

 Dit betekent voor het bestuursorgaan:  

• Bestuursorgaan moet overtreding aantonen 

• Zorgvuldige voorbereiding: actieve vergaring feiten en zo 

volledig mogelijk onderzoek  

• Strenge eisen motivering 

 

Bewijs 

7 



(vervolg) 

 Dit betekent voor de rechter:  

• Volledige toetsing  

• Elk aspect/bestanddeel van het besluit beoordelen 

• Geen bewijsfuik 

 

• NB: praktijk versus jurisprudentie discrepantie?  

 

Bewijs 
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• Moet een toezichthouder bij het afnemen van een verhoor 

gebruik maken van een beëdigde tolk? 

 Antwoord A-G Keus / Afdeling: nee  

 

• Is het gebruikmaken van een telefonische tolk toelaatbaar, 

of dient een tolk fysiek aanwezig te zijn? 

 Antwoord A-G Keus / Afdeling: ja telefonische tolken zijn 

 toelaatbaar. 

 

Bewijs 
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Moeten er gevolgen worden verbonden aan de omstandigheid 

dat een (i) een boeterapport niet is ondertekend; (ii) een 

verklaring van verhoor door overtreder niet is ondertekend?  

Antwoorden A-G Keus / Afdeling: nee  

• Uitgangspunt boeterapport ondertekenen. Geen bewijsrechtelijke 

consequenties als identiteit op andere wijze onomstotelijk kan worden 

vastgesteld. 

• Overtreder is niet verplicht om verklaring te ondertekenen. Bij niet 

ondertekening: geen bewijsrechtelijke consequenties, wel ruimte voor 

discussie. Vgl. art. 29a lid 3 Sv. Indien verklaring wel wordt 

ondertekend: kan discussie achteraf over juistheid worden beperkt.  

 

Bewijs 
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Diverse vragen over de cautie (art. 5:10a lid 2 Awb) 

beantwoord door A-G Keus: 

• Getuigen geen cautie 

• Wel cautie opleggen aan persoon die wordt verhoord met het oog 

op een aan hem op te leggen sanctie: indien naar objectieve 

maatstaven door een redelijk waarnemer kan worden vastgesteld 

dat van een ‘verhoor’ met het oog op de oplegging van een 

bestuurlijke boete sprake is. 

 

Bewijs 
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(vervolg cautie) 

• Geen wettelijke verplichting om tijdens een controlebezoek 

de cautie te geven.  

• Onder dwang verkregen verklaring waarbij de cautie niet is 

gegeven, mag niet als bewijsmiddel worden gebruikt 

wanneer aan de verhoorde persoon uiteindelijk een boete 

wordt opgelegd. 

• Bij het “verschieten van kleur” tijdens een verhoor van een 

getuige: dient alsnog de cautie te worden verstrekt. 

 

Bewijs 
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Welke eisen gelden er voor de vastlegging van een ten 

overstaan van een toezichthouder afgelegde verklaring?  

Antwoord Keus / Afdeling: 

• Verklaring getuige: geen formele eisen. Materiële eisen: geen 

gissingen/conclusies, wel: eigen waarneming/ondervinding. 

• Verklaring verdachte naar analogie strafrecht (per maart 2017) dient:  

• Zo volledig mogelijk  

• Vraag- en antwoordvorm 

• Ondertekening bij instemming 

 

Bewijs 
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Is het incorporeren van een boeterapport in een aan de 

vermeende overtreder te verzenden voornemen tot 

boeteoplegging toelaatbaar? 

 

Antwoord Keus: nee 

 

Bewijs 
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Hoe dienen het bestuursorgaan en de bestuursrechter om te 

gaan met in een later stadium overgelegd tegenbewijs? 

Antwoorden Keus / Afdeling: 

• De door de beboete persoon in een later stadium van de 

procedure overgelegde afwijkende verklaringen zullen in 

beginsel door het bestuursorgaan en de rechter in aanmerking 

moeten worden genomen. 

• Beoordeling waardering: de afwijkende verklaringen gelden niet 

automatisch boven de eerdere ten overstaan van de verbalisant 

afgelegde verklaringen. Bewijs door vermeende overtreder. 

 

Bewijs 
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Is nader bewijs na afronding onderzoek toezichthouder 

toelaatbaar?  

Antwoord A-G Keus / Afdeling: Ja (in bezwaar, (hoger) 

beroep), mits: 

• Strijd met goede procesorde 

• Overschrijding redelijke termijn 

• Rechten verdediging worden geschaad 

 

Bewijs 
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Is toepassing van de bestuurlijke lus bij de bestuurlijke boete 

toelaatbaar: (i) bij gebrek in bewijs dan wel (ii) om een ander 

aspect zoals de boetehoogte?  

Antwoord A-G Keus / Afdeling: Ja beperkt toelaatbaar:  

• Goede procesorde is leidend.  

• Bewijs: minder ruimte voor bestuurlijke lus 

• Andere gebreken (boetehoogte): meer ruimte 

 

Bewijs 
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Visie op bewijsregels bij de bestuurlijke boete 

• Belangrijke stap in de ontwikkeling naar een volwassen punitief 

bewijsrecht. 

• Een paar bewijsvragen zijn beantwoord. 

• Blijft aankomen op toepassing van bewijsregels in concrete 

zaken door bestuursrechter. 

• Spanningsveld voor praktijk: hoe bewijs te weerleggen? 

 

 

Bewijs 
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• Conclusie AG Keus, d.d. 12 april 2017, 

ECLI:NL:RVS:2017:1034 

• Uitspraak rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2016:2368  

• Afdelingsuitspraken d.d. 5 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1818 

en ECLI:NL:RVS:2017:1819 

• Stibbeblog: “Nieuwe bewijsregels in het boeterecht? De 

belangrijkste bevindingen van de conclusie van Advocaat-

Generaal Keus op een rij".  

 

Naslagwerk bewijs 
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http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2017:1034
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2016:2368
http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/public-law/nieuwe-bewijsregels-in-het-boeterecht-de-belangrijkste-bevindingen-van-de-conclusie-van-advocaat-generaal-keus-op-een-rij/


• Ontwikkeling van marginale naar ‘volle’ toets. 

 

• Meer matiging in concrete zaken.  

 

• Kabinetsreactie op advies Raad van State 2015? 

 

 

Evenredigheid van de boete 
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• Onderscheid Awb: wettelijk gefixeerde boete (art. 5:46 lid 3 

Awb) en bij beleidsregel gefixeerde boete (art. 5:46 lid 2 Awb). 

 

• Praktijk: onderscheid vervaagd. 

 

• Wat is een evenredige boete?  

 

Evenredigheid van de boete 
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• Wettelijk gefixeerde boetes: een beroep op ‘bijzondere 

omstandigheden’ in de zin van artikel 5:46 lid 3 Awb slaagt niet 

snel. 

 

• Afdeling: verminderde verwijtbaarheid, een beperkte ernst van 

de overtreding en geringe financiële draagkracht kunnen 

worden aangemerkt als ‘bijzondere omstandigheden’. (o.a. 

ABRvS 15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:649) 

 

 

 

Evenredigheid van de boete 
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Jurisprudentie Afdeling 2017 wettelijk gefixeerde boetes  

 

Geen matiging: 

• Gestelde beperkte financiële draagkracht: alleenstaande ouder 

met drie kinderen en rondkomen van een bijstandsuitkering 

(ABRvS 12 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1849). 

 

• Huisvestingsvergunningen verleend, overtreding ongedaan 

gemaakt (ABRvS 6 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2404). 

 

 

 

 

Evenredigheid van de boete 
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Jurisprudentie Afdeling 2017 wettelijk gefixeerde boetes  

 

Wel matiging: 

• Gestelde beperkte financiële draagkracht: opvang bij Leger des 

Heils en een bijstandsuitkering voor daklozen (ABRvS 12 juli 

2017, ECLI:NL:RVS:2017:1845) 

 

 

 

Evenredigheid van de boete 
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• Bij beleid gefixeerde boetes 

 

• Nogal wat beleid ‘onredelijk’ geacht door de Afdeling: 

 Wet arbeid vreemdelingen 

 Geneesmiddelenwet 

 Arbeidsomstandighedenwetgeving 

 

• Nieuwe benadering ‘bijzondere omstandigheden’ in de zin van 

artikel 4:84 Awb (AbRvS 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2840) 

 

 

 

 

Evenredigheid van de boete 
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Jurisprudentie Afdeling 2017 bij beleid gefixeerde boetes 

 

Geen matiging  

• Aangenomen motie Tweede Kamer (ABRvS 20 september 2017, 

ECLI:NL:RVS: 2017:2533). 

• Slechte financiële situatie niet (goed) onderbouwd (ABRvS 13 

september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2474; ABRvS 16 augustus 2017, 

ECLI:NL:RVS:2017:2174). 

• Europese richtlijn die niet heeft geleid tot regelgeving (ABRvS 6 

september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2409). 

 

 

Evenredigheid van de boete 
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Vervolg: geen matiging: 

 

• Geen opzet (ABRvS 31 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1815). 

• Niet aangetoonde lichamelijke en psychische klachten (ABRvS 

31 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1576). 

• Incidentele arbeid, terwijl de intentie was gericht op langdurige 

werkzaamheden (ABRvS 24 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1361) 

• Gelijkheidsbeginsel (ABRvS 3 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1175) 

 

 

 

 

Evenredigheid van de boete 
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Jurisprudentie Afdeling 2017 bij beleid gefixeerde boetes  

Wel matiging: 
 

• Recidive (ABRvS 9 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:617). 

 

• Staken bedrijfsvoering, pensioengerechtigde leeftijd, 

recidivegevaar nihil (ABRvS 12 april 2017, ECLI:NLRVS:2017:102). 

 
 

 

 

 

 

Evenredigheid van de boete 

28 



(vervolg) Wel matiging: 
 

• Combinatie van factoren: te goeder trouw, geen financieel 

voordeel, geen uitbuiting van vreemdelingen, first offender en geen 

opzet (ABRvS 10 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1242). 

 

• Kleine, startende onderneming die door twee ouders van 

basisschoolkinderen is opgericht om tussenschoolse opvang voor 

hun kinderen te coördineren (ABRvS 10 mei 2017, 

ECLI:NL:RVS:2017:1242).  

 

 

 

 

Evenredigheid van de boete 
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• Advies Raad van State d.d. 13 juli 2015: analyse van enige verschillen 

in rechtsbescherming en rechtspositie van de justitiabele in het 

strafrecht en in het bestuursrecht.   

• Stibbeblog:  

 De Afdeling bevestigt: de boetenormbedragen in het Wav-boetebeleid voor 

werkgeversverplichtingen van artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen zijn 

onevenredig! 

 Nieuwe benadering ‘bijzondere omstandigheden’ in de zin van artikel 4:84 

Awb: betekenis voor de afwijking van bestuurlijk boetebeleid 

 Evenredigheid van boetes bij recidive: geen automatische verhoging van 

boetes! 

 

 

 

Naslagwerk evenredigheid 
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https://www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken-in-adviezen/tekst-advies.html?id=11821
http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/public-law/de-afdeling-bevestigt-de-boetenormbedragen-in-het-wav-boetebeleid-voor-werkgeversverplichtingen-van-artikel-15-wet-arbeid-vreemdelingen-zijn-onevenredig/
http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/public-law/de-afdeling-bevestigt-de-boetenormbedragen-in-het-wav-boetebeleid-voor-werkgeversverplichtingen-van-artikel-15-wet-arbeid-vreemdelingen-zijn-onevenredig/
http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/public-law/de-afdeling-bevestigt-de-boetenormbedragen-in-het-wav-boetebeleid-voor-werkgeversverplichtingen-van-artikel-15-wet-arbeid-vreemdelingen-zijn-onevenredig/
http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/public-law/de-afdeling-bevestigt-de-boetenormbedragen-in-het-wav-boetebeleid-voor-werkgeversverplichtingen-van-artikel-15-wet-arbeid-vreemdelingen-zijn-onevenredig/
http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/public-law/de-afdeling-bevestigt-de-boetenormbedragen-in-het-wav-boetebeleid-voor-werkgeversverplichtingen-van-artikel-15-wet-arbeid-vreemdelingen-zijn-onevenredig/
http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/public-law/de-afdeling-bevestigt-de-boetenormbedragen-in-het-wav-boetebeleid-voor-werkgeversverplichtingen-van-artikel-15-wet-arbeid-vreemdelingen-zijn-onevenredig/
http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/public-law/de-afdeling-bevestigt-de-boetenormbedragen-in-het-wav-boetebeleid-voor-werkgeversverplichtingen-van-artikel-15-wet-arbeid-vreemdelingen-zijn-onevenredig/
http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/public-law/nieuwe-benadering-bijzondere-omstandigheden-in-de-zin-van-artikel-484-awb-betekenis-voor-de-afwijking-van-bestuurlijk-boetebeleid/
http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/public-law/nieuwe-benadering-bijzondere-omstandigheden-in-de-zin-van-artikel-484-awb-betekenis-voor-de-afwijking-van-bestuurlijk-boetebeleid/
http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/public-law/nieuwe-benadering-bijzondere-omstandigheden-in-de-zin-van-artikel-484-awb-betekenis-voor-de-afwijking-van-bestuurlijk-boetebeleid/
http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/public-law/nieuwe-benadering-bijzondere-omstandigheden-in-de-zin-van-artikel-484-awb-betekenis-voor-de-afwijking-van-bestuurlijk-boetebeleid/
http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/public-law/evenredigheid-van-boetes-bij-recidive-geen-automatische-verhoging-van-boetes/
http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/public-law/evenredigheid-van-boetes-bij-recidive-geen-automatische-verhoging-van-boetes/
http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/public-law/evenredigheid-van-boetes-bij-recidive-geen-automatische-verhoging-van-boetes/


• Meer boetes worden gepubliceerd op o.a. de website van de 

toezichthouder. 

 

• Specifieke wettelijke grondslag / art. 8 Wet openbaarheid van 

bestuur. 

 

• Wat te doen tegen (langdurige) publicatie?  

Naming & shaming  
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• AbRvS 2 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2086 

 

• Stibbeblog: Langdurige publicatie van informatie over 

asbestboetes op de website van de Inspectie SZW geoorloofd. 

Naslagwerk naming & shaming  
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http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2017:2086
http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/environment-and-planning/langdurige-publicatie-van-informatie-over-asbestboetes-op-de-website-van-de-inspectie-szw-geoorloofd/
http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/environment-and-planning/langdurige-publicatie-van-informatie-over-asbestboetes-op-de-website-van-de-inspectie-szw-geoorloofd/


• Meer aandacht voor positie belanghebbende in het boeterecht. 

 

• Belanghebbende (art. 1:2 Awb): werknemer, vakbond, 

concurrent, belangenorganisatie. 

 

• Belanghebbende die toezichthouder verzoekt om een boete op te 

leggen.  

 

• Belanghebbende die van mening is dat de opgelegde boete te 

laag is. 

 

Belanghebbende en de boete   
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• AbRvS 5 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2649 

 

• AbRvS 5 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2649 

 

• Stibbeblog: De positie van derden verstevigd in het bestuurlijke 

boeterecht 

Naslagwerk belanghebbende en de boete   
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http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2016:2649
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2016:2649
http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/public-law/de-positie-van-derden-verstevigd-in-het-bestuurlijke-boeterecht/
http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/public-law/de-positie-van-derden-verstevigd-in-het-bestuurlijke-boeterecht/


• Toezichthouders zullen met een kritischer bestuursrechter 

worden geconfronteerd. 

 

• Vermeende overtreders: meer rechtsbescherming, maar niet 

automatisch meer succes bij de bestuursrechter. 

 

• Trend van hoge(re) boetes gestuit door nieuwe kabinet? 

 

 

Afsluiting  
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Meer weten? 

Volg ons op 

www.stibbeblog.nl 

 

Christien Saris 

Senior Associate Amsterdam 

T +31 20 546 01 31 

M +31 6 108 881 95 

christien.saris@stibbe.com 

http://www.stibbeblog.nl/

