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Inleiding
Buitengerechtelijke sanctietoepassing heeft in de afgelopen decennia
in Nederland een grote vlucht genomen. Zozeer dat inmiddels kan
worden gesproken van naast elkaar bestaande sanctiestelsels. In dit
themanummer wordt geschetst welke dilemma’s de co-existentie van
die verschillende sanctiestelsels in Nederland met zich meebrengt. Zo
wordt vaak gesteld dat de rechtsbescherming van burgers in het strafrecht beter geregeld is dan in het punitieve bestuursrecht. Drie jaar
geleden was het de Afdeling advisering van de Raad van State die deze
kwestie aan de orde stelde in een spontaan (‘ongevraagd’) advies aan
het kabinet.1 Bij de keuze van een sanctiestelsel is de rechtsbescherming van de burger volgens de AARvS onderbelicht geraakt, terwijl
efficiency-overwegingen de overhand hebben. Ook constateert de
AARvS aanzienlijke, soms onverklaarbare verschillen in boetehoogte
tussen strafrechtelijke boetes en bestuurlijke boetes voor dezelfde of
vergelijkbare overtredingen en zij adviseert daarin meer eenheid te
brengen.
Het kabinet is afgelopen mei met een reactie gekomen op genoemd
advies. De regering is het met de AARvS eens dat harmonisering van
bestuurlijke en strafrechtelijke boetes noodzakelijk is. In dit themanummer wordt hier dieper op ingegaan.
Het is tegen deze achtergrond dat de opmars van het aantal bestuursorganen met bevoegdheden sancties op te leggen wordt besproken,
evenals de gelijktijdige terugtrekkende beweging van de rechterlijke
macht. Als het gaat om ernstige misdrijven speelt de klassieke strafrechtspleging nog altijd een dominante rol. Maar in een toenemend
aantal situaties waarin sprake is van een overtreding of een minder
ernstig delict wordt een verdachte in eerste instantie niet voorgeleid
voor een rechter. Het Openbaar Ministerie (OM) of de politie kunnen
in zulke gevallen een strafbeschikking opleggen. Alleen door in verzet
te gaan kan een verdachte toegang krijgen tot de rechter.
Een soortgelijke terugdringing van rechterlijke bemoeienis zien we in
het civiele recht, waarin op allerlei manieren wordt gepoogd burgers te
stimuleren problemen zelf op te lossen via mediation of via speciale
organen die belast zijn met de afhandeling van geschillen.
1 Analyse van enige verschillen in rechtsbescherming en rechtspositie van de justitiabele in
het strafrecht en het bestuursrecht. Advies van 13 juli 2015, nr. W03.15.0138/II. Stcrt 2015,
30280. Zie www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken-in-adviezen/tekst-advies.html?id=11821.
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De afkalving van de positie van rechters in de maatschappij baart
velen zorgen, zo komt naar voren in dit themanummer. De rechten
van de verdachte, de waarheidsvinding en de beoordeling van de kwaliteit van bewijsmiddelen lijken bij de rechter uiteindelijk in betere
handen dan in allerlei vormen van buitengerechtelijke afdoening.
In het eerste artikel stellen Frank van Tulder en Saskia Sicking, beiden werkzaam bij de Raad voor de rechtspraak, de vraag of de oplegging van sancties feitelijk verschoven is van het rechterlijke naar het
buitengerechtelijke domein. De auteurs bespreken de oplegging van
sancties door het OM naast die door de rechter, achtereenvolgens in
overtredingszaken en misdrijfzaken. Daarna vergelijken zij de
bestuursrechtelijke en strafrechtelijke oplegging van sancties. In de
slotparagraaf geven zij de visie van de Raad voor de rechtspraak op de
geschetste ontwikkelingen.
Vervolgens bekijkt Debora Moolenaar hoe het aantal door bestuursorganen behandelde overtredingen zich in absolute cijfers heeft ontwikkeld sinds 2005. In de loop der jaren zijn steeds meer instanties
met die bevoegdheid bekleed. Toch heeft dit niet geleid tot een sterke
stijging van het absolute aantal opgelegde sancties. Sinds 2014 is er
zelfs sprake van een daling bij vrijwel alle instanties, zo blijkt uit dit
artikel.
De bijdrage van Arnt Mein en Benny van der Vorm biedt een analyse
van de eerder genoemde reactie van het kabinet op het recente advies
van de Raad van State inzake de verhouding tussen het bestuursrechtelijke en het strafrechtelijke sanctiestelsel. De auteurs beargumenteren waarom de kabinetsreactie in hun ogen niet leidt tot de duidelijkheid waaraan behoefte is als het gaat om een betere afstemming tussen beide stelsels. Zo noemt het kabinet geen criteria die de keuze
voor afhandeling via de strafrechter dan wel via het bestuursrecht zouden kunnen vereenvoudigen.
Marijke Malsch beschrijft de tendens van de afgelopen decennia
waarbij taken van de rechter worden overgedragen aan andere instanties, zoals politie en Openbaar Ministerie (OM), bestuursorganen of
aan private partijen. Zij signaleert dat het doorgaans de wetgever is die
kiest voor een dergelijke overheveling van taken, maar dat ook de
rechtspraak zelf verantwoordelijk is voor de vermindering van de
eigen taken en het afnemen van de eigen invloed op de maatschappij.
De centrale vraag in dit artikel luidt of de instanties die taken hebben
overgenomen van de rechter, deze ook daadwerkelijk kunnen vervan-
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gen. Om daarop het antwoord te vinden vergelijkt de auteur de procedures voor de rechter en procedures voor andere instanties op de
aspecten waarheidsvinding, openbaarheid en rechtsbescherming. Zij
concludeert dat burgers en de rechtstaat in het algemeen gediend zijn
bij een substantiële rol van de rechter. Het weghalen van taken bij de
rechter is volgens de auteur doorgeschoten.
Burgemeesters hebben er in het afgelopen decennium naast hun algemene en noodbevoegdheden op basis van de Gemeentewet een fiks
aantal specifieke bevoegdheden bijgekregen om op te treden in situaties die een bedreiging voor de openbare orde of voor personen vormen. Zo kan de burgemeester een tijdelijk huisverbod opleggen bij
huiselijk geweld, een drugspand sluiten en een gedwongen opname in
een psychiatrisch ziekenhuis gelasten, om maar enkele voorbeelden te
geven. Burgemeester Lucas Bolsius van Arnhem beschrijft in een
column welke afwegingen hij maakt bij het gebruikmaken van deze
bevoegdheden. Het is niet de bedoeling om individuen te straffen, zo
verzekert Bolsius, al toont hij er begrip voor dat betrokkenen dat soms
wel zo beleven.
De Groningse advocate Maartje Schaap heeft in haar praktijk veel
ervaring opgedaan met cliënten die op last van de burgemeester hun
woning moesten verlaten nadat de politie daar een hennepkwekerij
en/of handelshoeveelheid drugs aan had getroffen. De wettelijke basis
voor sluiting van een drugspand is artikel 13b Opiumwet, ook wel de
Wet Damocles genoemd. De periode van sluiting varieert van drie tot
zes maanden. Aan de hand van een casus beschrijft Schaap de ingrijpende gevolgen van toepassing van deze wetsbepaling voor de betrokkenen, evenals de rechtsmiddelen die zij eventueel kunnen inzetten.
De meeste daarvan hebben echter geen schorsende werking. Ook de
wetsgeschiedenis wordt kort besproken. Daaruit blijkt, zo betoogt de
auteur, dat de huidige toepassing van artikel 13b Opiumwet niet
strookt met de bedoeling van de wetgever. Zij stelt dat deze bestuursrechtelijke herstelsanctie in de praktijk een puur punitief karakter
heeft.
We besluiten dit themanummer met een artikel over een vorm van
‘doe-het-zelf-rechtspraak’ buiten justitie om, namelijk jongerenrechtbanken. Gert-Jan Slump en Jessica Asscher doen verslag van twee
onderzoeken naar een experiment met jongerenrechtbanken op een
aantal middelbare scholen in Nederland. De auteurs menen dat dit
project de trend reflecteert waarbij overheid en burgers op zoek zijn
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naar nieuwe onderlinge verhoudingen en verantwoordelijkheid en
regie meer bij de burger komen te liggen. Ook passen deze jongerenrechtbanken in de ontwikkeling van herstelrecht en herstelgericht
werken binnen het strafrecht. Voor daders geldt dat zij via de jongerenrechtbank worden geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag
voor het slachtoffer en vervolgens de kans krijgen de aangerichte
schade te herstellen. Aangenomen wordt dat de acceptatie van een
dergelijke herstelsanctie groot is omdat deze wordt opgelegd door
leeftijdgenoten, die in deze levensfase erg belangrijk zijn. Voor de
leden van de jongerenrechtbank zelf is het een leerzame ervaring
waarbij de kennis van het rechtssysteem toeneemt en zij leren om verschillende belangen af te wegen.
Tot slot willen de redactie en redactieraad hun dank uitspreken aan
Peter van der Laan2, die met het voorstel kwam om een themanummer te wijden aan de opmars van buitengerechtelijke sanctietoepassing en die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de samenstelling van
dit nummer.
Marit Scheepmaker *

2 Prof.dr. P.H. van der Laan is bijzonder hoogleraar reclassering aan de Vrije Universiteit en
senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
(NSCR).
* Mr. drs. Marit Scheepmaker is hoofdredacteur van Justitiële verkenningen.
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‘Buiten de rechter om?’
Frank van Tulder en Saskia Sicking *

Al geruime tijd is de strafrechter niet de enige die sancties kan opleggen aan plegers van delicten. We vatten het begrip ‘sanctie’ hierbij ruimer op dan het juridische begrip ‘straf’. Het omvat ook voorwaarden
die de verdachte krijgt opgelegd. Voorbeelden zijn het betalen van een
geldbedrag of het voldoen aan een gebiedsverbod.
Al van oudsher heeft het OM de mogelijkheid zaken te seponeren. Bijvoorbeeld vanwege ‘gebrek aan bewijs’, maar ook omdat ‘vervolging
niet opportuun’ wordt geacht. Nu zijn dergelijke sepots in het algemeen niet als sanctie te beschouwen, omdat de verdachte geheel vrijuit gaat. Een uitzondering vormt hierbij het ‘voorwaardelijke beleidssepot’, waarbij het OM voorwaarden stelt aan de verdachte. Voldoet
deze hieraan niet, dan kan het OM alsnog de zaak voor de rechter
brengen.
De wetgever heeft het OM al lang geleden mogelijkheden gegeven om
zonder tussenkomst van de rechter meer te doen dan de zaak te seponeren. Zo kan het OM de verdachte een transactie aanbieden. Wanneer de verdachte aan de in het aanbod gestelde voorwaarden – veelal
betaling van een geldsom – voldoet, ziet het OM van verdere strafvervolging af (conform art. 74 Wetboek van Strafrecht (Sr)). Al heel lang
was dit mogelijk bij bepaalde overtredingszaken. Sinds de jaren tachtig
van de vorige eeuw kan dit ook bij bepaalde misdrijfzaken, namelijk
die waarvoor een wettelijk strafmaximum van ten hoogste zes jaar
gevangenisstraf staat. De bevoegdheid om een transactieaanbod te
doen is door het OM in sommige gevallen, met name in overtredingszaken en bij lichtere gevallen van rijden onder invloed, gedelegeerd
aan de politie.
Relatief recent is, via de sinds 2008 gefaseerd ingevoerde wet OMafdoening, een andere mogelijkheid tot buitengerechtelijke strafrech-

* Dr. F. van Tulder is onderzoeker/adviseur bij de afdeling Strategie van de Raad voor de
rechtspraak, verantwoordelijk voor het economisch en statistisch onderzoek bij de
Rechtspraak. Mr. S. Sicking is hoofd van de afdeling Strategie van de Raad voor de
rechtspraak en tevens rechter. De auteurs zijn collega Ralph Beaujean erkentelijk voor zijn
commentaar op een eerdere versie.
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telijke afhandeling ingevoerd: de OM-strafbeschikking. Anders dan bij
de transactie kan het OM hierbij zelf een straf opleggen. Die strafoplegging wordt gelijk gesteld aan een veroordeling. Die mogelijkheid
geldt ruwweg voor dezelfde groep delicten als waarvoor eerder de
transactie gold. Alleen als de verdachte verzet aantekent tegen de
strafbeschikking of anderszins weigert aan de strafbeschikking te voldoen en het OM de strafbeschikking wel wenst door te zetten, brengt
het de zaak voor de rechter.
Ook andere instanties kunnen strafbeschikkingen uitvaardigen. De
politie kan dit doen in ongeveer dezelfde gevallen waarbij eerder een
politietransactie mogelijk was. Daarnaast zijn er diverse bestuursorganen die bestuurlijke strafbeschikkingen kunnen uitvaardigen.
Belangrijke ‘spelers’ hierbij zijn (opsporingsambtenaren van) gemeenten en de Belastingdienst, de laatste via de ‘fiscale strafbeschikking’.
Via deze laatste komen we bij de rol die bestuursrechtelijke organen
via bestuursrechtelijke regelingen kunnen spelen bij de oplegging van
sancties. Voor de behandeling van de grote massa van verkeersovertredingen heeft de invoering van de Wet administratieve handhaving
verkeersvoorschriften (WAHV, Wet Mulder) grote gevolgen gehad. Via
deze wet, die een soort mix van bestuurs- en strafrechtelijke elementen in zich heeft, kan de politie aan een overtreder bij bepaalde veel
voorkomende verkeersovertredingen een boetebeschikking (verder
‘Mulderbeschikking’ genoemd) opleggen. De betrokkene die niet wil
betalen, kan verzet aantekenen, waarna het OM de beschikking kan
herzien of de zaak voor de kantonrechter kan brengen. Als de verdachte zonder verzet aan te tekenen niet betaalt, kan het CJIB
bepaalde dwangmiddelen (zoals beslaglegging) inzetten. Als deze niet
voldoende zijn, kan het OM de rechter verzoeken de betreffende persoon te laten gijzelen.
Diverse bestuursorganen hebben, als zij een overtreding constateren,
de mogelijkheid een bestuurlijke boete op te leggen. Dat geldt bijvoorbeeld voor uitvoeringsorganen in de sociale zekerheid en diverse
inspecties. Ook kunnen bestuursorganen, meer in de preventieve
sfeer, tot op zekere hoogte voorwaarden stellen aan personen of
bedrijven. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een reactie op de vrees voor
ordeverstoring. De in 2010 ingevoerde Wet maatregelen bestrijding
voetbalvandalisme en ernstige overlast geeft de burgemeester en de
officier van justitie op dit terrein diverse mogelijkheden. Een heel
andere vorm van preventieve bestuursmaatregel is het opleggen van
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een ‘last onder dwangsom’, een soort voorwaardelijke financiële sanctie dus.
In dit artikel gaan we verder in op twee vragen:
– In hoeverre is de oplegging van sancties feitelijk verschoven van het
rechterlijke naar het buitengerechtelijke domein? Merk op dat we
het hier over gerechtelijke of buitengerechtelijke sancties hebben en
niet over gerechtelijke en buitengerechtelijke afdoening. Dat is net
iets anders.1 De gepresenteerde cijfers zijn, tenzij anders vermeld,
gebaseerd op Criminaliteit en Rechtshandhaving 2016 (Kalidien
2017).2
– Hoe kijkt de Raad voor de rechtspraak aan tegen de geschetste ontwikkelingen?
Deze vragen stellen we aan de orde in elk van de volgende paragrafen.
Eerst bespreken we de oplegging van sancties door het OM naast die
door de rechter, achtereenvolgens in overtredingszaken en misdrijfzaken. Daarna gaan we in op bestuursrechtelijke naast strafrechtelijke
oplegging van sancties. De laatste paragraaf geeft een aantal conclusies.

Strafrechtelijke sancties bij verkeersovertredingen
Wie legt sancties op?
De invoering van de WAHV in 1989 heeft, in combinatie met technologische ontwikkelingen in de opsporing (flitspalen, trajectcontrole) een
grote invloed gehad op het aantal geconstateerde verkeersovertredingen en de wijze van behandeling daarvan. De politie en de RDW leggen tegenwoordig jaarlijks bij elkaar tegen de 10 miljoen Mulderbeschikkingen op, al is sinds 2007, toen een top werd bereikt van 12,6
miljoen beschikkingen, sprake van een daling. Circa 80% van de Mulderbeschikkingen betreft snelheidsovertredingen.

1 Bij de rechterlijke afdoeningen ligt het verschil in de vrijspraken en de schuldigverklaringen zonder straf, bij het OM met name in de sepots, anders dan voorwaardelijke beleidssepots.
2 Dit was een gezamenlijke publicatie van CBS, WODC en Raad voor de rechtspraak. In
sommige gevallen moest voor de onderverdeling in verkeers- en andere overtredingen
een proportionele schatting worden gemaakt.
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Figuur 1

Wie legt uiteindelijk de sanctie op bij
verkeersovertredingen?

De ‘echte’ strafrechtelijke – gerechtelijke of buitengerechtelijke –
behandeling van verkeersovertredingen valt hierbij, qua volume, in
het niet. Daarbij ging het in 2016 nog om circa 160.000 overtredingen,
waarbij opsporingsinstanties een strafbeschikking oplegden of de zaak
bij het OM aanmeldden.
Figuur 1 brengt in beeld welk deel van de sancties voor verkeersovertredingen in de periode 2005-2016 uiteindelijk werd opgelegd door
politie c.a., OM en rechter.3 Het linker plaatje geeft de absolute aantallen, het rechter de procentuele verdeling.
Dit zijn – anders dan de hierna komende – saaie plaatjes, want het
blauwe vlak van de behandeling van politie c.a. overheerst het beeld
volledig: in 2016 werd 95% van de sancties door de politie c.a. opgelegd en kwam de rechter er in 1% van de gevallen aan te pas. Die gevallen betroffen in meerderheid de behandeling van beroepen tegen
Mulderbeschikkingen: tegen de 60.000. Verzoeken van het OM aan de
rechter tot gijzeling van personen die weigeren de Mulderbeschikking
te voldoen, tellen daarbij niet mee. In 2016 werd het middel nog in
circa 2.400 gevallen toegepast, een sterke daling ten opzichte van de
ruim 11.000 in 2014. Na de kritische opmerkingen van de Nationale
ombudsman (2015) over de ‘gijzelingspraktijk’ zijn OM en rechter
terughoudender geworden met toepassing van dit middel.

3 Met ‘uiteindelijk’ bedoelen we dat, in geval niet aan een opgelegde sanctie wordt voldaan
(via beroep, verzet of niet voldoen aan de vereisten) en de zaak vervolgens door OM en/of
rechter wordt behandeld, de zaak alleen bij de laatst behandelende instantie telt.
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Figuur 2

Oordeel rechter over Mulderbeschikkingen

Het oordeel van de rechter over Mulderbeschikkingen
Bij circa 4% van de Mulderbeschikkingen gaat de betrokkene in verzet.
In ongeveer 8% van de verzetten vernietigt de officier van justitie de
beschikking en in bijna de helft van de gevallen wijzigt hij deze.
Slechts in een klein aantal gevallen (minder dan 0,5%) komt een Mulderbeschikking na verzet bij de rechter. Figuur 2 laat zien hoe de rechter in deze zaken oordeelt.
In het merendeel van de gevallen bekrachtigt de rechter weliswaar de
beschikking, maar er is ook een substantieel aantal gevallen (meer dan
40%) waarbij de rechter de beschikking wijzigt of vernietigt.

Strafrechtelijke sancties bij andere dan verkeersovertredingen
Wie legt sancties op?
Figuur 3 schetst op dezelfde manier de sanctionering van andere dan
verkeersovertredingen.

Hoewel de politie ook bij andere dan verkeersovertredingen het grootste deel van de strafrechtelijke sanctionering voor haar rekening
neemt, spelen OM en rechter ook nog steeds een niet te verwaarlozen
rol. Het totaal aantal strafrechtelijk opgelegde sancties voor andere
dan verkeersovertredingen halveerde bijna tussen 2005 en 2016 tot
circa 150.000. Het aandeel van de rechter hierin daalde van 35 naar
21%. Het betreft zowel op ‘klassieke’ wijze strafrechtelijk behandelde
overtredingszaken als zaken waarbij verzet tegen een strafbeschikking
is aangetekend dan wel deze niet is betaald. Het aandeel van de rechter is overigens nog altijd meer dan het aandeel van het OM. Dat laatste steeg van 12% naar 17%.
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Figuur 3

Wie legt uiteindelijk de sanctie op bij overtredingen,
exclusief verkeersovertredingen?

Het is onduidelijk in hoeverre de daling in het aandeel van de rechter
in de sanctionering van deze overtredingen samenhangt met de gefaseerde introductie van de strafbeschikking, die tussen 2008 en 2011
met name leidde tot een vervanging van de transactie door de strafbeschikking. De dalende trend in het aandeel van de rechter is ook na
2011 zichtbaar, in een periode dat het aantal strafbeschikkingen ook
weer sterk afnam.
Het oordeel van de rechter over strafbeschikkingen
In sommige gevallen oordeelt de rechter over overtredingszaken waarbij eerder al door de politie of het OM een strafbeschikking is opgelegd. Het gaat dan om gevallen waarbij verzet tegen die strafbeschikking is aangetekend of de executie van de strafbeschikking is mislukt.
In 2016 werd aan de strafbeschikkingen voor alle overtredingen tezamen in circa 50% van de gevallen niet voldaan, via verzet of simpelweg
niet meewerken aan uitvoering van de straf (executie). In die gevallen
kan het OM de strafbeschikking herzien of het oordeel van de rechter
vragen. Dit laatste gebeurde in 2015 in circa driekwart van de gevallen
(Van Tulder e.a. 2017).
Hoe valt dit oordeel dan uit? Figuur 4 schetst dit oordeel voor politieen OM-strafbeschikkingen bij overtredingen. Het betreft hierbij overigens ook deels verkeersovertredingen, die niet via de Wet Mulder,
maar via een strafbeschikking zijn afgedaan.
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Figuur 4

a

Oordeel rechter in 2016 over strafbeschikkingen
overtredingen, opgelegd door politie of OMa

Bij door de rechter in 2016 behandelde zaken, vanwege verzet tegen of mislukte executie

van strafbeschikking. Bij verzetszaken exclusief ‘klager niet-ontvankelijk’ (circa 3% van deze
zaken).

De rechter komt bij circa 20% van de verzetszaken tot vrijspraak of
ontslag van rechtsvervolging. Bij nog eens zo’n 50% van deze zaken
legt hij een straf op die lager is dan de via de strafbeschikking opgelegde straf. Slechts in een miniem deel van de verzetszaken is sprake
van een hogere straf. Bij zaken waarin het OM de verdachte dagvaart
nadat de executie van de strafbeschikking is mislukt, herziet de rechter
de strafbeschikking minder vaak. Toch is in circa 30% van die gevallen
nog sprake van vrijspraak of oplegging van een minder zware straf.
Eveneens in circa 30% van de gevallen legt de rechter een hogere strafbeschikking op dan politie of OM eerder deden.

Strafrechtelijke sancties bij misdrijven
Figuur 5 geeft een beeld van de sanctionering van misdrijven door
politie, OM of rechter. Het gaat daarbij om transacties en strafbeschikkingen opgelegd door politie of OM, voorwaardelijke beleidssepots
door het OM en strafoplegging door de rechter.4

Het beeld is hier duidelijk anders dan bij de sanctionering van overtredingen. Hoewel het OM een niet te verwaarlozen rol heeft, beslist de
rechter over het merendeel van de sancties. Dat niet alleen, maar

4 De politie kan een strafbeschikking opleggen (en vroeger: een transactie aangaan) in lichtere gevallen van rijden onder invloed en kleine winkeldiefstallen.
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Figuur 5

Wie legt uiteindelijk de sanctie op bij misdrijven?

– anders dan algemeen wordt gedacht – is het aandeel van de rechter
in de sanctionering in 2016 ongeveer gelijk aan dat in 1995: 60%. Het
aandeel van het OM is, als gevolg van de invoering van politietransacties en later -strafbeschikkingen, gedaald van 40% tot ruim 30% in
recente jaren.5
De invoering van de strafbeschikking lijkt het aandeel van de rechter
in de sanctieoplegging dus niet te hebben verkleind. Van Tulder e.a.
(2017) analyseerden ontwikkelingen in het aantal aangeboden transacties en opgelegde strafbeschikkingen en de tenuitvoerlegging daarvan. Zij concludeerden daaruit dat de invoering van de strafbeschikking bij misdrijfzaken eerder tot meer dan tot minder zaken voor de
rechter heeft geleid.6
Het oordeel van de rechter over strafbeschikkingen
Ook bij misdrijfzaken oordeelt de rechter soms over misdrijfzaken
waarbij eerder al door de politie of het OM een strafbeschikking is
opgelegd, namelijk in gevallen waarbij verzet tegen die strafbeschikking is aangetekend of de executie van de strafbeschikking is mislukt.
Dit was in 2016 in 30% tot 40% van de opgelegde strafbeschikkingen
het geval, waarna in circa 70% van de gevallen een zitting van de rechter volgt (Van Tulder e.a. 2017). Hoe valt diens oordeel dan uit?

5 Daarbij zijn de zaken die de rechter behandelt, maar waarbij hij geen straf uitspreekt
– dus vrijspraak of schuldigverklaring zonder straf – niet meegeteld. Het aandeel van deze
zaken is gestegen; zo steeg het percentage afdoeningen waarbij de rechter geen straf
oplegde, van 6% in 1995 naar 16% in 2016. Als deze zaken waren meegeteld, was het
beeld nog pregnanter geworden.
6 De resultaten van de evaluatie van de wet OM-afdoening, in opdracht van het WODC uitgevoerd door het Bonger-instituut van de Universiteit van Amsterdam, waren ten tijde van
het schrijven van dit artikel nog niet beschikbaar.
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Figuur 6

a

Oordeel rechter 2016 over strafbeschikkingen
misdrijven, opgelegd door politie of OMa

Bij door de rechter in 2016 behandelde zaken, vanwege verzet tegen of mislukte executie

van strafbeschikking. Bij verzetszaken exclusief ‘klager niet-ontvankelijk’ (circa 3% van deze
zaken).

Figuur 6 schetst dit oordeel achtereenvolgens voor politie- en OMstrafbeschikkingen.
Het oordeel van de rechter wijkt hier nog wat scherper af van de eerder
opgelegde strafbeschikking dan bij overtredingszaken het geval was.
In verzetszaken volgt in 25% tot 30% van de gevallen vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging. In nog eens zo’n 60% van de gevallen wordt
een minder zware straf opgelegd. Een zwaardere straf is zeldzaam.7 Bij
zaken die voor de rechter komen vanwege mislukking van de executie
van de strafbeschikking komt dat laatste nog wel eens voor, zij het in
een kleine minderheid van de gevallen. In circa de helft van deze
zaken volgt vrijspraak of een minder zware straf.

Ontnemingen en hoge transacties
In 1993 werd de ‘Pluk ze’-wet ingevoerd, ter verruiming van de mogelijkheden om wederrechtelijk verkregen voordeel te ontnemen (zie
OM 2018). Figuur 4 laat zien dat de aantallen door de rechter toegewe7 Zie ook Van Tulder (2016). Het dossier-onderzoek, beschreven in het rapport van de P-G
van de Hoge Raad (HR 2017), geeft geen duidelijkheid over de achtergronden van verschillen in straftoemeting tussen strafbeschikking en uitspraak van de rechter. Wel lijken
de lange doorlooptijden van verzetszaken een reden voor de rechter tot strafverlaging te
komen (p.120). Verschillen kunnen ook samenhangen met de verschillen tussen door de
rechter gehanteerde oriëntatiepunten voor de strafhoogte en de strafvorderingsrichtlijnen
van het OM, die vooral bij WVW1994-zaken bestaan.
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Figuur 7

Ontnemingsmaatregelen

zen en bij het CJIB aangemelde ontnemingsmaatregelen een top
bereikten rond 2006. Het gemiddelde vorderingsbedrag is daarbij sterk
gestegen: van ruim € 4.000 in 1999 tot ruim € 17.000 in 2016. Overigens
schommelt dit gemiddelde sterk door ‘uitschieters’ naar boven: in
2014 was het gemiddelde € 27.000. Daarbij ging het in dat jaar in 83
gevallen om vorderingsbedragen van ten minste € 100.000, waarvan 12
van € 1 miljoen of hoger (CJIB 2015).

Buiten de rechter om kan het OM een ontnemingsschikking (conform
art. 511c Wetboek van Strafvordering (Sv)) met de verdachte aangaan.
Overigens komt zo’n schikking dan tot stand, terwijl de bijbehorende
misdrijfzaak door de rechter wordt behandeld. De, in de figuur verwerkte, beperkte statistische informatie over deze ontnemingsschikkingen (zie OM 2017) geeft aan dat de laatste jaren ongeveer een kwart
tot 40% van het totaal aantal ontnemingsmaatregelen via dergelijke
schikkingen buiten de rechter om gaat.
Daarnaast bestaan ‘hoge transacties’, door het OM met het verdachte
bedrijf of de verdachte bedrijven overeengekomen. Veelal hebben
deze transacties zowel een boetecomponent als een ontnemingscomponent. Aan deze zaken komt de rechter dus niet te pas. Het OM zegt
bezig te zijn de praktijk op het gebied van hoge transacties en schikkingen te verfijnen. ‘Sinds de eerste grote internationale transactie
met de Rabobank in het Libor-onderzoek, is de praktijk in ontwikkeling. De hoge transactie is een onmisbaar instrument in de aanpak van
internationale georganiseerde criminaliteit.’8
8 Zie voor het Libor-onderzoek www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@32206/rabobankbetaalt-70/en www.om.nl/onderwerpen/hoge-transacties/hoofdofficier/.

doi: 10.5553/JV/016758502018044004002

‘Buiten de rechter om?’

Hoge transacties, door het OM gedefinieerd als transacties waarbij
bedragen van ten minste € 50.000 zijn gemoeid, worden altijd openbaar gemaakt. De website van het OM vermeldt vanaf oktober 2013,
toen de transactie met de Rabobank omtrent de Libor-affaire tot stand
kwam,9 tot mei 2018 – dus over een periode van 4,5 jaar – 37 hoge
transacties. De misdrijven waar het om gaat betreffen met name
omkoping in het buitenland, boekhoud- en belastingfraude, witwassen, milieucriminaliteit en ernstige nalatigheid bij de zorg voor veilige
arbeidsomstandigheden. Vijftien van de 37 hoge transacties betroffen
bedragen van meer dan € 1 miljoen. ‘Toppers’ waren transacties met
bedrijven die verdacht werden van omkoping in het buitenland (Telia
Company en SBM Offshore BV; transacties van 274 respectievelijk 240
miljoen US dollar) en met de Rabobank vanwege de Libor-affaire (€ 70
miljoen).

Overtredingen: bestuurlijke versus strafrechtelijke sancties
Eerder schetsten we de verdeling van de strafrechtelijke sanctionering
van overtredingen over politie c.a., OM en rechter. Het totaal aantal
van die sancties halveerde bij andere dan verkeersovertredingen ongeveer tussen 2005 en 2016. De bestuursrechtelijke sancties op dit gebied
hebben we daarbij echter nog niet in beeld. In hoeverre hangt de
daling samen met een verschuiving van de oplegging van sancties via
het strafrecht naar het bestuursrecht?
Het is heel moeilijk om een volledig en over de tijd consistent beeld te
krijgen van de via het wijde scala van bestuursorganen opgelegde
sancties. Zie voor uitgebreidere informatie op dit gebied het artikel
van Debora Moolenaar elders in dit nummer. Er is ook veel variatie in
het type sancties dat bestuursorganen kunnen opleggen. Naast de
bestuurlijke boete is er de last onder dwangsom en daarnaast kan
‘bestuurlijke handhaving’ andere vormen aannemen, bijvoorbeeld via
de intrekking van een vergunning. Belangrijke ‘spelers’ op het gebied
van bestuursrechtelijke sancties zijn in ieder geval de Belastingdienst,
de uitvoeringsorganen sociale zekerheid, het Zorginstituut Nederland,
de gemeenten, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de
inspectie SZW. De gemeenten kunnen sinds 2009 strafbeschikkingen
9 Zie www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=Hogetransacties&Zoe_Clt_TrfIdt=
687.
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Figuur 8

Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk opgelegde
sancties bij niet-verkeersovertredingen

uitvaardigen. Ook eerder al beschikten zij over mogelijkheden tot de
oplegging van sancties, maar daarover bestaat geen goed beeld. Het
gevolg is wel dat de groei in het hier weergegeven aantal bestuurlijke
sancties waarschijnlijk enigszins wordt overschat. Financieel-economische toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten en De
Nederlandsche Bank, kunnen hoge boetes opleggen, maar de aantallen zijn gering en vallen weg tegen die van ‘andere spelers’.
Bij zeer ernstige overtredingen en/of vermoedens van een misdrijf
schakelen de desbetreffende bestuursorganen het OM in of wordt (bij
de Belastingdienst) de FIOD betrokken. In deze gevallen kan de zaak
uiteindelijk strafrechtelijk worden behandeld.
Figuur 8 geeft een beeld van de strafrechtelijk en (bij benadering)
bestuursrechtelijk opgelegde sancties.

Het totaal van strafrechtelijk en bestuursrechtelijk waargenomen
sancties ligt in 2016 circa 15% lager dan in 2005. De halvering waarvan
bij de strafrechtelijke sancties sprake is, zien we hier dus niet meer
terug, maar ook hier is wel sprake van een daling. Het aantal (in beeld
zijnde) bestuursrechtelijke sancties steeg in die periode naar schatting
met bijna 40%. Het geschatte aandeel van de bestuursrechtelijke sancties in het totaal is dan ook flink toegenomen, van 38% naar 63%.
Mogelijk is dit beeld dus enigszins geflatteerd, maar dat het aandeel
van bestuursrechtelijke sancties is gestegen, lijkt buiten kijf.
Overigens kan ook na oplegging van een sanctie door een bestuursorgaan de rechter nog een rol spelen, namelijk als de bestrafte burger of
het bestrafte bedrijf in beroep gaat tegen deze sanctie bij de bestuurs-
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rechter. Helaas is het onduidelijk hoe vaak de bestuursrechter met dit
type zaken te maken heeft. Deze rol van de rechter komt dan ook niet
in figuur 5 in beeld. Evenmin kunnen we dus nagaan in hoeverre de
bestuursrechter in dergelijke zaken het bestreden sanctiebesluit van
het bestuursorgaan in tact laat. Wel is het duidelijk dat er verschillen
zijn in de systematiek van het opleggen van – en daarmee dus ook de
hoogte van – sancties langs strafrechtelijke en bestuursrechtelijke weg.
Lensing (2018) stelt: ‘Het algemene beeld dat ik heb gekregen, is dat
het boeteniveau in het bestuursrecht verhoudingsgewijs aanzienlijk
hoger is dan in het strafrecht. De Raad van State heeft de hoogte van
de punitieve sanctie in het bestuursrecht als knelpunt bestempeld.’
Ook het kabinet ziet niet te rechtvaardigen verschillen tussen strafrechtelijke en bestuurlijke boetes. De strafrechter is soms gehouden
aan een aanzienlijk lager strafmaximum dan het bestuursorgaan voor
dezelfde overtreding. Ook binnen het bestuursrecht moeten de wettelijke boetemaxima zich onderling logisch verhouden (J&V 2018; zie
ook het artikel van Mein & Van de Vorm in dit nummer).

Hoe kijkt de Raad voor de rechtspraak aan tegen de geschetste
ontwikkelingen?
Het voorgaande laat zien dat de rechtspraak bij verkeersovertredingen
een marginale rol speelt in het geheel van sanctietoepassing. Bij nietverkeersovertredingen is de rol van de rechtspraak beperkt en neemt
deze af. Opvallend is de verschuiving van strafrechtelijke sancties naar
bestuursrechtelijke sancties bij de behandeling van overtredingen. In
misdrijfzaken heeft en houdt de rechtspraak een significante rol die,
anders dan gedacht, de afgelopen twintig jaar niet kleiner is geworden.
De rechtspraak is een fundamentele pijler onder de rechtsstaat omdat
zij rechtsbescherming biedt. Die rechtsbescherming houdt in dat zij
normschending berecht en waar nodig bestraft, maar ook dat die
berechting en bestraffing plaatsvindt met inachtneming van de waarborgen van een fair trial, een van de fundamenten van onze rechtsstaat.
De berechting van normschendingen bewerkstelligt niet alleen dat in
concrete, individuele gevallen recht wordt gedaan, maar rechtspraak
heeft door haar uitspraken in concrete gevallen ook wijdere effecten:
bevestiging en, via de invulling van open normen, ook ontwikkeling,
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van normen en daarmee generaal preventieve effecten. Om deze effecten te bereiken is evenwel een zeker volume aan zaken en openbaarheid van berechting nodig.
Om haar rol in rechtsstatelijke context te kunnen vervullen onderkent
de rechtspraak een aantal beginselen van en doelstellingen in het
sanctierecht: rechtsbescherming, waarheidsvinding, openbaarheid,
onmiddellijkheid, rechtmatigheid, legaliteit, rechtseenheid, rechtszekerheid, vermoeden van onschuld, behoorlijkheid, effectiviteit, efficiëntie, proportionaliteit en subsidiariteit. De rechter brengt deze
beginselen en doelstellingen telkens, afhankelijk van de aard van het
delict en de omstandigheden van het geval, in balans, daartoe in staat
gesteld door zijn onafhankelijke en onpartijdige positie. Deze beginselen en doelstellingen horen natuurlijk niet tot het exclusieve domein
van de rechtspraak, maar kenmerkend voor de Rechtspraak is wel dat
zij – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – deze beginselen met elkaar in balans brengt: soms moet sanctietoepassing zo efficient mogelijk worden ingericht, soms moet bovengemiddeld veel aandacht worden besteed aan waarheidsvinding; dan weer speelt rechtseenheid een grote rol, en in andere gevallen schrijft de eis van proportionaliteit een maatwerkoplossing voor. We concentreren ons in het
volgende op vier van de genoemde beginselen: waarheidsvinding, efficiëntie, openbaarheid en rechtseenheid.
In het licht van deze noties heeft zowel de verhouding rechterlijke –
buitengerechtelijke sanctietoepassing als de verschuiving van het
opleggen van sancties van het strafrecht naar het bestuursrecht de
aandacht van de Raad.
Bij buitengerechtelijke sanctietoepassing bestaan bij de Raad op de
eerste plaats zorgen over de waarheidsvinding en de met het procesrecht gewaarborgde beginselen.10 Onderzoek van de procureur-generaal bij de Hoge Raad (HR 2015; HR 2017) heeft uitgewezen dat in een
aanzienlijk aantal gevallen buitengerechtelijke sanctietoepassing in de
vorm van strafbeschikkingen plaatsvindt terwijl er niet voldoende
bewijs voorhanden is. Bovendien voldoen bewijsmiddelen lang niet
altijd aan de daaraan te stellen eisen. In dit licht bezien is het niet
vreemd dat de rechter die een zaak te beoordelen krijgt waarbij eerder
een strafbeschikking is opgelegd, regelmatig tot vrijspraak of een
lagere straf komt. De argumentatie die vaak wordt gebruikt bij invoe-

10 Zie in dit verband ook de bijdrage van Marijke Malsch, elders in dit nummer.
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ring van nieuwe manieren van buitengerechtelijke afdoening, zoals de
strafbeschikking, is dat deze de efficiëntie van de strafrechtelijke
afdoening vergroten. Zoals eerder in dit artikel gesteld blijkt dit in de
praktijk tegen te vallen. Het dilemma werd al door Crijns (2006)
geschetst: ofwel de juridische kwaliteit van de gevolgde buitengerechtelijke procedure is beneden de maat, met de gevolgen van dien, ofwel
er worden allerlei waarborgen in de procedure ingebouwd, maar dan
is de behandeling van zaken niet efficiënter geworden.
Dit betekent overigens niet dat buitengerechtelijke afdoening in alle
gevallen per definitie kwalitatief onder de maat is of niet efficiënter
dan gerechtelijke afdoening kan zijn. Daar waar het gaat om eenduidige bulkzaken, zoals de meeste snelheidsovertredingen, ligt een
belangrijke rol voor buitengerechtelijke afdoening voor de hand. Overigens met een kanttekening: dit soort zaken zou zich op termijn ook
kunnen lenen voor afdoening door een robot-rechter, maar altijd
onder eindverantwoordelijkheid van en daarmee de waarborgen van
de Rechtspraak.11
Ten slotte staat ook het beginsel van openbaarheid bij buitengerechtelijke sanctietoepassing onder druk. Alhoewel het Openbaar Ministerie
transparantie nastreeft bij grote of bijzondere schikkingen, leert bijvoorbeeld de Libor-affaire dat hierin nog een weg is te gaan. Bovendien is verantwoording achteraf per definitie een andere vorm van
transparantie dan het openbare strafproces, waarin betrokkenen en
samenleving direct kunnen volgen dat en op welke wijze berechting
plaatsvindt. Dat overigens ook de Rechtspraak haar eigen transparantie op dit gebied moet verbeteren, staat buiten kijf. Er is maatschappelijke behoefte aan volledige publicatie van alle uitspraken. Aan die
behoefte heeft de rechtspraak tot op heden niet voldaan.
Voor een sanctietoepassing die recht doet aan alle beginselen van de
rechtsstaat, is het nodig dat opsporing, vervolging, berechting en
bestraffing niet in één hand blijven. Een systeem van checks en balances, waarbij de in de strafrechtketen betrokken instanties elkaar controleren en verantwoording afleggen, is daarvoor nodig. In een dergelijk systeem is, voor zover sanctietoepassing niet los staat van opsporings- en vervolgingsbeslissingen, ten minste toezicht nodig. Toezicht

11 Zie bijvoorbeeld www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Themas/rechter-van-detoekomst en https://www.bing.com/videos/search?q=robotrechter+dag+van+de
+rechtspraak&view=detail&mid=C3E51384273AFB277ECBC3E51384273AFB277ECB&
FORM=VIRE.
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in een vorm die niet afhankelijk is van het particuliere initiatief van de
mondige betrokkene of belanghebbende. De Raad heeft eerder gepleit
voor een toezichthoudende rol bij grote schikkingen, bij voorbeeld in
de vorm van een goedkeuringsprocedure. De vraag is of een dergelijke
vorm van toezicht bij grote schikkingen afdoende is om buitengerechtelijke sanctietoepassing voldoende openbaar te maken.
Ook de verschuiving van de sanctionering van het strafrecht naar het
bestuursrecht en de daaraan verbonden consequenties verdienen
aandacht. Niet alleen in het verkeersrecht wordt een significant deel
van de gedragingen bestuursrechtelijk aangepakt, ook is een tendens
zichtbaar om de gevolgen van ondermijnende criminaliteit langs de
lijnen van het bestuursrecht aan te pakken. Burgemeesters bepleiten
meer bevoegdheden en het huidige regeerakkoord legt de regie bij de
aanwending van het ondermijningsfonds in handen van de burgemeesters.12 Deze op het bestuursrecht gerichte regie herbergt het
risico in zich dat de mogelijkheden en waarborgen van het strafrecht
op de achtergrond raken. Daarnaast is het strafrecht door soms harde
en onmiddellijke en publieke straffen bij uitstek gericht op het zichtbaar maken en versterken van normen. De burger moet zich
beschermd weten door die zichtbare handhaving van normen waaraan hij zichzelf ook heeft te houden.
De bestuursrechtelijke aanpak komt voort uit de dringende behoefte
om snel en flexibel in te kunnen spelen op de effecten van ondermijnende criminaliteit en deze effecten waar mogelijk teniet te doen.
Daarmee is een van de belangrijkste verschillen tussen bestuursrechtelijk sanctierecht en strafrechtelijk sanctierecht gegeven: het
bestuursrechtelijke sanctierecht damt de gevolgen in, waar het strafrechtelijke sanctierecht de normschending zelf centraal stelt. De burgemeester sluit een overlast gevende locatie, de strafrechter berecht de
veroorzaker van overlast. Dat laatste is onmiskenbaar moeilijker, tijdrovender en dus kostbaarder. Het kan allebei, naast elkaar. Maar, nog
daargelaten dat met per definitie schaarse middelen de keuze voor de
‘kortetermijnklap’ van acties op de gevolgen wel erg lonkt, moeten we
heel goed oppassen dat niet dubbel wordt gestraft. De ervaringen met

12 Zie bijvoorbeeld www.regioburgemeesters.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrieven-2017/2017-04nieuwsbrief/’aanpak-ondermijning/.
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het alcoholslot hebben geleerd dat uiteindelijk een keuze voor een van
beide stelsels beter past in ons rechtsstelsel.13
Natuurlijk erkent de Raad dat de strafrechtelijke aanpak van normoverschrijdend gedrag soms traag en kostbaar is. Het is belangrijk dat
partners in de keten, politie, Openbaar Ministerie en rechtspraak
samenwerken om doorlooptijden, waar nodig en mogelijk, te verkorten en informatieoverdracht te verbeteren.
Ten slotte vestigen we aandacht op de verschillen in straftoemeting,
die bestaan tussen de gerechtelijke en buitengerechtelijke afdoening.
Bij dit laatste gaat het zowel om afdoening door politie of OM via een
strafbeschikking als om bestuursrechtelijke afdoening. Onderzoek laat
zien dat de rechter, wanneer hij moet oordelen in een zaak waar eerder een strafbeschikking is opgelegd, bij schuldigverklaring overwegend tot een lagere straf komt dan in de strafbeschikking was opgelegd.
Die verschillen in oplegging van sancties langs strafrechtelijke en
bestuursrechtelijke weg vloeien voort uit van elkaar afwijkende wijzen
van berekening in de hoogte van boetes en in afwijkende uitgangspunten. Uit oogpunt van rechtseenheid is dat geen wenselijke situatie. Om
deze verschillen te laten verdwijnen zijn diverse voorstellen gedaan,
waarvan vooral de harmonisatie van het strafrecht en het bestuursrecht de Raad aanspreekt. Dat past binnen de ambitie van de rechtspraak om recht te spreken op een maatschappelijk effectieve wijze,
dus op een wijze die ertoe doet en die wordt gevoed door het materiële
probleem in plaats van door het procedurele stelsel. De pilot ‘huiselijk
geweld’ bij de Rechtbank Rotterdam is een mooi voorbeeld van een

13 Vanaf eind 2011 tot 2015 waren bestuurders die betrapt werden met 1,3-1,8 promille alcohol in hun bloed, verplicht deel te nemen aan het alcoholslotprogramma. Deden ze dat
niet, dan mochten ze vijf jaar lang niet rijden. Voor jonge bestuurders lag de ondergrens
op 1 promille. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) legde deze verplichting,
via een bestuurlijke maatregel, op. In 2015 bepaalde de Hoge Raad dat iemand die verplicht werd aan dit programma deel te nemen niet ook strafrechtelijk kon worden vervolgd. De hoogste bestuursrechter (Raad van State) bepaalde in hetzelfde jaar dat het
CBR niet langer een alcoholslotprogramma mocht opleggen. Volgens de Raad van State
had het CBR door de te algemene wetgeving te weinig ruimte om een individuele afweging te maken van de individuele gevolgen voor de betrokken bestuurders.
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dergelijke integrale aanpak die meerdere rechtsgebieden samenbrengt.14
De conclusie: een rechtsstatelijk adequate maar vooral een rechtvaardige strafoplegging vraagt een onafhankelijke toezichthouder of
(be)rechter. Een rechter die waakt over álle relevante beginselen van
het sanctierecht en die recht speekt met de motivatie om problemen
op te lossen en tegelijkertijd de rechtseenheid bewaakt.
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De ontwikkeling van het aantal
door bestuursorganen
behandelde overtredingen
Debora Moolenaar *

De Afdeling advisering van de Raad van State (Afdeling) heeft op 13 juli
2015 een advies uitgebracht over het sanctiestelsel.1 Hierin gaat de
Afdeling in op de verhouding tussen het strafrecht en de bestuurlijke
boete en in mindere mate de bestuurlijke strafbeschikking. De Afdeling signaleert dat in de afgelopen decennia steeds meer instanties de
bevoegdheid hebben gekregen om een bestuurlijke boete op te leggen
bij overtreding van wetten en regels. Heeft de bredere inzet van het
instrument bestuurlijke boete nu ook geleid tot een toename van het
aantal bestuurlijke sancties sinds 2005? Om deze vraag te beantwoorden geef ik in dit artikel een overzicht van de ontwikkeling van het
aantal bestuurlijke sancties sinds 2005. Eerst wordt ingegaan op de
verschillende verschijningsvormen van bestuurlijke sancties. Vervolgens analyseer ik de beschikbare cijfers om af te sluiten met een conclusie.

Vormen van bestuurlijke sancties
Bestuurlijke sancties kunnen in twee categorieën ingedeeld worden:
herstelsancties en punitieve sancties. De last onder dwangsom en de
last onder bestuursdwang zijn herstelsancties. De bestuurlijke boete
en bestuurlijke strafbeschikking zijn punitieve sancties.
Bij een last onder dwangsom geeft een bestuursorgaan de overtreder
een termijn om een einde te maken aan de overtreding of om een herhaling van de overtreding te voorkomen. Als de overtreder dit niet
doet, dan moet hij een dwangsom betalen. Ook bij een last onder
bestuursdwang geeft het bestuursorgaan de overtreder een termijn om

* Dr. D.E.G. Moolenaar is als senior onderzoeker verbonden aan het WODC.
1 Stcrt. 2015, 30280. Advies van 13 juli 2015, nr. W03.15.0138/II.
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een einde te maken aan de overtreding. Maar als de overtreder dit niet
doet, dan zal het bestuursorgaan zelf actie ondernemen om een einde
te maken aan de overtreding, waarbij de gemaakte kosten voor rekening van de overtreder komen.
De bestuurlijke boete en de bestuurlijke strafbeschikking beogen
beide de overtreder te straffen. De mogelijkheid van bestuurlijke boete
staat niet open voor alle typen overtredingen. Voor de overtreder zijn
er grote verschillen. Bestuurlijke strafbeschikkingen vallen onder het
regime van strafbeschikkingen (Keulen e.a. 2015). Dit houdt onder
meer in dat op een bestuurlijke strafbeschikking een aantekening in de
justitiële documentatie volgt, en als de overtreder het niet eens is met
de beschikking, moet hij in verzet bij het Openbaar Ministerie. Bij de
bestuurlijke boete volgt geen aantekening in de justitiële documentatie en bezwaar en/of beroep kan de overtreder aantekenen bij het
bestuursorgaan zelf. Een bijzondere vorm van de bestuurlijke boete is
een boete op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften (WAHV). Dit is een bestuurlijke boete waarbij
het Openbaar Ministerie het bestuursorgaan is.
Wanneer in de praktijk gesproken wordt over bestuurlijke boete, is
niet altijd even duidelijk wat wordt bedoeld. Soms doelt men inderdaad op de bestuurlijke boete (meestal exclusief WAHV-zaken), soms
bedoelt men de bestuurlijke punitieve sanctie (bestuurlijke boete plus
bestuurlijke strafbeschikking) en soms doelt men op het hele palet van
bestuurlijke sancties.

Door bestuursorganen behandelde overtredingen in cijfers
In de jaarlijkse publicatie Criminaliteit en Rechtshandhaving, een
gezamenlijk product van het WODC, het CBS en de Raad voor de
rechtspraak, wordt al enige jaren een beeld gegeven van het aantal
door bestuursorganen behandelde overtredingen (Moolenaar 2017).
Dit overzicht is om verschillende redenen geenszins uitputtend. Niet
alle bestuursorganen zijn in dit overzicht opgenomen. Ook is de informatie enigszins fragmentarisch. Het overzicht bevat niet alleen
bestuurlijke boetes en strafbeschikkingen, maar ook last onder dwangsom en last onder bestuursdwang, voornamelijk omdat in de geraadpleegde bronnen het onderscheid niet altijd wordt gemaakt. Verder is
niet altijd duidelijk of en hoe in het geval van het constateren van een
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overtreding wordt opgetreden. Het is soms onduidelijk waarvoor een
bestuurlijke sanctie wordt opgelegd. Desondanks wordt geprobeerd
hier toch een beeld te geven van de ontwikkelingen over de afgelopen
jaren.
Sociale zekerheid
Figuur 1 laat het aantal overtredingen zien dat door uitvoeringsorganen voor de sociale zekerheid zijn behandeld. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de oudedagsvoorzieningen, nabestaandenuitkeringen en kinderbijslag. Het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkloosheidgerelateerde uitkeringen,
Toeslagenwet, arbeidsongeschiktheidgerelateerde uitkeringen en
Ziektewet. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van
de bijstandgerelateerde uitkeringen. Uit figuur 1 blijkt dat het aantal
behandelde overtredingen door alle uitvoeringsorganen voor de sociale zekerheid in de periode 2005-2016 met 21% is gedaald. Het verloop
verschilt per organisatie. Het aantal overtredingen bij de gemeenten
blijft min of meer constant terwijl het aantal overtredingen bij het SVB
licht daalt. In 2011 was er een opleving, voornamelijk als gevolg van
het aangescherpte handhavingsbeleid van het kabinet, wat vooral bij
het UWV leidde tot een strengere naleving van de inlichtingplicht bij
een werkloosheidsuitkering. Maar daarna zet de daling zich voort.
Door een intensivering van de handhavingsactiviteiten bij het UWV in
2014, het nieuwe sanctiebeleid en een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden in de WW, WIA en Wajong stijgt het aantal overtredingen in 2014 opnieuw substantieel (UWV 2015). Vanaf 2015 controleert het UWV de opgegeven inkomsten met de gegevens in zijn polisadministratie, wat tot een scherpe daling van het aantal overtredingen
heeft geleid.

Gemeenten
Sinds 2009 hebben gemeenten de keuze uit twee punitieve bestuurlijke handhavingsinstrumenten: de bestuurlijke strafbeschikking en de
bestuurlijke boete. Voor parkeerovertredingen en andere verkeersovertredingen staat de mogelijkheid van bestuurlijke boete niet open.
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Figuur 1

Door uitvoeringsorganen voor de sociale zekerheid
behandelde overtredingen*

*Bij de SVB gaat het om opgelegde boetes en maatregelen. Bij het UWV betreft het
geconstateerde overtredingen van de inlichtingenplicht. Bij gemeenten betreft het
geconstateerde overtredingen van de WWB (bijstandswet) met financiële benadeling.
Bron: SVB/UWV/SZW

In eerste instantie hebben alle gemeenten gekozen voor de bestuurlijke strafbeschikking. Dit heeft te maken met de vergoeding per
proces-verbaal (PV) en de efficiënte afwikkeling door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Tot en met 2014 kregen de gemeenten
voor elke bestuurlijke strafbeschikking een PV-vergoeding, namelijk €
40 per PV voor overlast en verloedering (ca. 8% van het totale aantal
zaken) en € 25 per PV voor fout parkeren (ca. 92% van het totale aantal
zaken) met een plafond van € 14,5 miljoen. De ontvangsten uit de
bestuurlijke strafbeschikking zelf komen in de rijksschatkist terecht.
Uit figuur 2 blijkt duidelijk dat het jaar 2010 nog een aanloopjaar was.
Als we kijken naar de periode 2011-2016, dan zijn de bestuurlijke strafbeschikkingen opgelegd door gemeenten met 41% gestegen met een
piek in 2013. Deze stijging deed zich niet voor bij alle delicttypen. Zo
zijn de bestuurlijke strafbeschikkingen voor milieu en bijzondere wetten juist gedaald. Opvallend is het grote aandeel bestuurlijke strafbeschikkingen voor verkeersovertredingen in 2016. Dit betreft een twee-
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Figuur 2

Bestuurlijke strafbeschikking opgelegd door
gemeenten

Bron: CJIB

tal parkeerfeiten die een korte tijd niet maar nu wel onder WAHV vallen.2 Zonder deze bulk zouden de bestuurlijke strafbeschikkingen
ongeveer op het niveau van 2015 gebleven zijn.
Vanwege de PV-vergoeding was het zelf opzetten van een gemeentelijke organisatie voor de afdoening van een beperkt aantal ‘overlastovertredingen’ via bestuurlijke boete niet efficiënt (VNG 2016). Met de
afschaffing van de PV-vergoeding in 2015 is daar verandering in gekomen. Daarom is een aantal gemeenten per 1 januari 2017 overgestapt
op de bestuurlijke boete. De boetes mogen ze zelf innen. Helaas is
hierover tot op heden nog geen informatie beschikbaar.

2 Het gaat om feitcodes R400AT (als bestuurder van een motorvoertuig meer dan twee wielen parkeren bij blauwe streep met parkeerschijf die niet voldoet aan gestelde eisen) en
R592A (voertuig parkeren op parkeerplaats voor vergunninghouders in strijd met de aan
de vergunning verbonden voorwaarden).

doi: 10.5553/JV/016758502018044004003

De ontwikkeling van het aantal door bestuursorganen behandelde overtredingen

Figuur 3

Bestuurlijke sancties door financieel-economische
toezichthouders*

* Bij de AFM en de DNB gaat het om formele maatregelen, dat wil zeggen boete, last onder
dwangsom, aangifte, vergunningintrekking, aanwijzing, openbare waarschuwing, mededeling,
klachten accountantskamer. Bij de ACM is het aantal zaken geteld waarin een boete is
opgelegd of onderzoeken zijn afgerond met last onder dwangsom.
Bron: AFM/DNB/ACM

Financieel-economische toezichthouders
Figuur 3 laat het aantal bestuurlijke sancties door financieel-economische toezichthouders in de periode 2005-2016 zien. Na de piek in 2009,
die vooral werd veroorzaakt door een (tijdelijke) intensivering van het
toezicht, is het aantal sancties geleidelijk gedaald. Over de hele
periode 2005-2016 bedraagt de daling 39%. Deze daling doet zich bij
alle organisaties voor: het aantal sancties van de Autoriteit Financiële
Markten (AFM) is gedaald met 12%, van De Nederlandse Bank (DNB)
met 60% en van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) met 39%.
Over fiscale boetes opgelegd door de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) is niets bekend.
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Figuur 4

Bij het CJIB ingestroomde bestuurlijke boetes en
dwangsommen

* Agentschap Telecom, Bureau Financieel Toezicht, College Bescherming Persoonsgegevens,
Dienst Justis, Dienst Uitvoering Onderwijs, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie
Leefomgeving en Transport, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland.
Bron: CJIB

Niet-financiële toezichthouders en inspecties
Ook niet-financiële toezichthouders en inspecties kunnen een
bestuurlijke boete, dwangsom of bestuursdwang opleggen. Een deel
van deze organisaties heeft de inning ervan uitbesteed aan het CJIB.
Hiervan zijn de inspectie SZW en het Zorginstituut Nederland (ZN) de
organisaties met de meeste bestuurlijke boetes en/of dwangsommen.
Van 2011 t/m 2016 is het ZN (voorheen College voor Zorgverzekeringen, CVZ) verantwoordelijk geweest voor de uitvoering van regelingen
voor wanbetalers, onverzekerden, gemoedsbezwaarden, mensen die
in het buitenland wonen en inkomen uit Nederland hebben, en onverzekerbare vreemdelingen. Per 1 januari 2017 zijn deze taken overgedragen aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). Omdat in eerste
instantie heel veel oude zaken zijn afgehandeld, is het aantal bestuurlijke sancties van het ZN in de periode 2011-2016 met 60% gedaald (zie
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Figuur 5

Instroom van WAHV-beschikkingen bij het CJIB

Bron: CJIB

figuur 4). Het aantal bestuurlijke sancties van de inspectie SZW is in de
periode 2007-2016 met 34% afgenomen. Daarentegen is het aantal
sancties van de overige toezichthouders en inspecties met 6% gestegen. In totaal is het aantal sancties over de periode 2011-2016 met 47%
gedaald.

WAHV-zaken
Tot slot laat figuur 5 de ontwikkeling zien van het aantal WAHV-zaken
dat instroomt bij het CJIB. Ten opzichte van 2005 is het aantal WAHVbeschikkingen in 2016 gedaald met 14%. In 2007 deed zich een piek
voor. Op basis van gegevens tot en met 2010 trekken Moolenaar e.a.
(2011) de conclusie dat de daling na 2007 te wijten is aan de economische crisis, waardoor er minder verkeer op de weg was. Uit cijfers van
het Centraal Planbureau (CPB 2016) blijkt dat het herstel zich langzaam inzet in 2015 en dat we sinds 2017 uit de crisis zijn. Deze ontwikkeling lijkt ook in figuur 5 zichtbaar: in 2016 is een lichte stijging ingezet. De tijdelijke opleving in 2013 is vermoedelijk het gevolg van de

doi: 10.5553/JV/016758502018044004003

35

36

Justitiële verkenningen, jrg. 44, nr. 4, 2018

inwerkingtreding van de trajectcontrole op de A2 tussen Utrecht en
Amsterdam.

Conclusie
Als we de WAHV-zaken buiten beschouwing laten, blijken er weinig
gegevens beschikbaar te zijn over bestuurlijke sancties. Als we kijken
naar het totale palet van bestuurlijke sancties dat wel bekend is (exclusief WAHV-zaken), dan was 2014 een piekjaar voor de bestuurlijke
sanctie. Maar sindsdien is het aantal bestuurlijke sancties bij vrijwel
alle organisaties gedaald. De eerste voorlopige cijfers over 2017 lijken
erop te duiden dat deze daling zich voortzet, waarbij wel de kanttekening moet worden geplaatst dat we geen zicht hebben op fiscale boetes en bestuurlijke boetes opgelegd door gemeenten.
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Het Nader rapport bestuurlijke
boetestelsels: een stap terug in
duidelijkheid?
Arnt Mein en Benny van der Vorm *

In de loop der tijd hebben zich verschillende, op zichzelf staande
sanctiestelsels ontwikkeld. Het meest in het oog springend is de
opkomst van de bestuurlijke boete naast het strafrecht als klassiek
sanctiestelsel. Echter, ook binnen het strafrecht wordt tegenwoordig
het merendeel van de zaken buitengerechtelijk afgedaan door de politie, bijzondere opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie. Mede
als gevolg hiervan is een breed scala aan overheidsorganen belast met
het opleggen en tenuitvoerleggen van sancties: niet alleen de traditionele opsporingsdiensten en rijksinspecties, maar ook nieuwe marktmeesters en zelfs de burgemeester (Mein 2015, p. 22-28). Het bestaan
van verschillende sanctiestelsels vraagt evenwel om een goede onderlinge afstemming tussen de instanties waaraan een rol is toebedeeld in
de rechtshandhaving. Versplintering van de sanctietoepassing dient
immers te worden vermeden. Zo is door critici wel gewezen op wildgroei binnen het sanctiestelsel en het ontstaan van verwarring over het
toepasselijke regime (Hartmann 2005, p. 92 e.v.; Mevis 2005). In dit
verband dient zich dan ook de vraag aan in hoeverre er nog sprake is
van samenhang en evenwicht in de rechtshandhaving.
Dit vraagstuk speelt bij uitstek op het gebied van het punitieve
bestuursrecht in relatie tot het strafrecht. Dit vormde dan ook de aanleiding tot een kritisch, ongevraagd advies van de Afdeling advisering
van de Raad van State (hierna: Afdeling) over de verhouding tussen het
bestuursrechtelijke en het strafrechtelijke sanctiestelsel.1 De Afdeling
vraagt daarin aandacht voor de rechtsbescherming van de burger bij
* Mr. dr. A.G. Mein is lector bij de faculteit Maatschappij en Recht van de Hogeschool van
Amsterdam. Mr. dr. drs. B. van der Vorm is universitair docent Straf(proces)recht en is
verbonden aan het Willem Pompe Instituut en het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat
en Rechtspleging van de Universiteit Utrecht.
1 Analyse van enige verschillen in rechtsbescherming en rechtspositie van de justitiabele in
het strafrecht en het bestuursrecht. Advies van 13 juli 2015, nr. W03.15.0138/II. Stcrt 2015,
30280.
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de keuze door de wetgever voor een sanctiestelsel omdat, anders dan
bedoeld, tegenwoordig relatief hoge bestuurlijke boetes kunnen worden opgelegd voor zware vergrijpen. Dit advies dateert inmiddels van
2015. In het voorjaar van 2018 verscheen de langverwachte kabinetsreactie op dit advies, in de vorm van een nader rapport bestuurlijke
boetestelsels.2 Het kabinet neemt in dit rapport een standpunt in over
de verhouding tussen het punitieve bestuursrecht en het strafrecht. De
vraag is echter of hiermee de gewenste samenhang en evenwicht
wordt gerealiseerd.
In deze bijdrage geven wij commentaar op twee kernelementen uit het
kabinetsstandpunt: het op elkaar afstemmen van de boetehoogtes in
het bestuursrecht en het strafrecht en de onderbouwing van de keuze
voor een sanctiestelsel. Wij werpen twee vragen op: in hoeverre is er
werkelijk sprake van afstemming en op welke wijze dient de keuze tussen bestuursrecht en strafrecht te worden gewaardeerd in relatie tot
het begrippenpaar ‘instrumentaliteit’ en ‘moraliteit’? Om deze vragen
te kunnen beantwoorden gaan wij eerst kort in op de hoofdlijnen van
het kabinetsstandpunt, in relatie tot eerdergenoemd advies van de
Afdeling. Daarna volgt het standpunt van het kabinet inzake de harmonisatie van de boetehoogtes. Vervolgens onderwerpen wij het door
het kabinet voorgestane keuzecriterium aan een kritische analyse. Wij
sluiten af met een korte conclusie.

Het Nader rapport bestuurlijke boetestelsels op hoofdlijnen
Het kabinet stelt in zijn reactie op het advies van de Afdeling voorop
dat het huidige boetebestel over het algemeen adequaat functioneert.
Met name de bestuurlijke boete voorziet in een blijvende behoefte en
heeft zijn bestaansrecht ruimschoots bewezen (p. 5-6 en 24). Anders
dan de Afdeling ziet het kabinet de gegroeide verschillen in rechtsbescherming binnen het strafrecht en het bestuursrecht niet als een
wezenlijk probleem (p. 9). Het probleem zit vooral in de hoogte van
die boete (Bröring & Keulen 2016, p. 32-33), meer in het bijzonder de
evenredigheid van de bestuurlijke boete in relatie tot de ernst van de
overtreding en de omstandigheden van het geval. Die is in de juridische vakliteratuur en jurisprudentie veelvuldig bekritiseerd.3
2 Nader Rapport bestuurlijke boetestelsels, Stcrt. 2018, 31269.
3 Voor die literatuur en jurisprudentie zij verwezen naar het advies (o.a. p. 6-7).
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Het problematische karakter van de bestuurlijke boete houdt volgens
het kabinet verband met drie samenhangende ontwikkelingen binnen
het boetebestel (p. 16-23). Zo heeft, om te beginnen, de bestuurlijke
boete een enorme vlucht genomen in het ordeningsrecht. Belangrijker
was dat vervolgens steeds hogere bestuurlijke boetes konden worden
opgelegd voor ernstiger overtredingen, bijvoorbeeld in het financieeleconomisch bestuursrecht (Mededingingswet, Wet op het financieel
toezicht), maar ook in het sociale bestuursrecht (Participatiewet). Verder zijn het punitieve bestuursrecht en het strafrecht steeds meer naar
elkaar toegegroeid, waardoor de onderlinge verschillen steeds geringer
werden.
Harmonisatie boetehoogtes
Het kabinet signaleert vervolgens dat mede door deze ontwikkelingen
het ‘maatschappelijk en juridisch draagvlak’ voor de bestuurlijke
boete dreigt af te brokkelen. Dit zou vervolgens een negatieve weerslag
kunnen hebben op de nalevingsbereidheid. Bijsturing is dan ook
gewenst, aldus het kabinet. Die bijsturing heeft niet alleen betrekking
op de hoogte van de bestuurlijke boete, mede in relatie tot die in het
strafrecht, maar ook op verschillen in boetehoogtes binnen het
bestuursrecht (p. 7 en 25).4 Uiteindelijk moet het boetebestel coherent
en begrijpelijk zijn, zodat het overheidsoptreden als evenwichtig en
rechtvaardig wordt ervaren (p. 8-9).
Keuzecriterium boetestelsel
Verder dan deze harmonisatie wil het kabinet niet gaan. Het brandt
niet (opnieuw) zijn vingers aan het, aan eerdergenoemde verschillen
ten grondslag liggende, probleem van afbakening tussen het strafrecht
en het bestuursrecht. Volgens het kabinet is het namelijk niet mogelijk
gebleken een onderscheidend criterium te vinden op grond waarvan
bij het ontwerpen van wetgeving een keuze gemaakt kan worden voor
4 De maximumhoogte van de boete in het strafrecht bedraagt momenteel € 830.000 of 10%
van de jaaromzet in geval van een rechtspersoon, op basis van art. 23 Wetboek van Strafrecht (Sr). In het bestuursrecht kan de boete wel oplopen tot bijvoorbeeld € 5.000.000 (en
€ 10.000.000 in geval van recidive) of 10 tot 15% van de jaaromzet, bijvoorbeeld in geval
van ernstige overtredingen begaan door grote financiële ondernemingen op basis van art.
1:81 en 1:82 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Binnen het bestuursrecht bestaan
grote variaties wat betreft de maximumhoogte van een boete. Zo kan op basis van diezelfde Wft een boete worden opgelegd van € 10.000 in geval van lichte overtredingen.
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het punitieve bestuursrecht of het strafrecht (p. 8). Die keuze moet
voortaan overtuigender worden onderbouwd, waarbij kan worden
geput uit alle denkbare, eerder geformuleerde indicatoren en criteria.
Vooral moet worden beargumenteerd dat het gekozen sanctiestelsel
efficiënt, effectief en evenredig is (p. 8-9).

De onderlinge afstemming van de boetehoogtes
Zoals gezegd acht het kabinet bijsturing wenselijk ten aanzien van de
ontwikkeling van de hoogte van de bestuurlijke boete, mede in relatie
tot het strafrecht. De eerder ontwikkelde Boetewijzer, bedoeld om
meer eenheid te brengen in het boetebestel, heeft in het verleden het
tij onvoldoende kunnen keren.5 Het kabinet wil de uniformiteit en de
onderlinge afstemming op het gebied van de maximumhoogte van
boetes dan ook nadrukkelijker stimuleren door te bewerkstelligen dat
de wettelijke maximale boetehoogtes zich logischer tot elkaar gaan
verhouden, zodat er meer eenheid en evenwicht in het boetebestel
ontstaat (p. 25-26). In het bijzonder geldt dit voor het ordeningsrecht,
waar zogenoemde duale handhaving mogelijk is (dat wil zeggen dat
een overtreding bestuursrechtelijk en, onder omstandigheden, strafrechtelijk kan worden afgedaan). Volgens het kabinet is het in voorkomende gevallen niet uit te leggen dat de boete die de strafrechter dan
kan opleggen, lager is dan die welke het bestuursorgaan kan opleggen.
Maatregelen
Het kabinet kondigt derhalve de volgende maatregelen aan (p. 26-28):6
1. Een voorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht dat
ertoe strekt dat bij de keuze voor de wettelijke maximumhoogte van
een (nieuwe) bestuurlijke boete voortaan wordt aangesloten bij de
strafrechtelijke boetecategorieën.
Het kabinet merkt hierbij wel meteen op dat dit met zich meebrengt
dat eerst grondig moet worden nagegaan of de bestaande strafrechte-

5 Boetewijzer voor het bepalen van de maximumboete in wetgeving, Den Haag: ministerie
van Veiligheid en Justitie 2014.
6 In deze bijdrage bespreken wij de belangrijkste maatregelen.
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lijke boetecategorieën niet moeten worden aangepast om aansluiting
van de bestuurlijke boetes mogelijk te maken.
1. In het verlengde hiervan zullen bestaande bestuurlijke boetestelsels
waarvan de maxima niet aansluiten op de strafrechtelijke boetecategorieën, door middel van wetswijziging worden aangepast.
Hier maakt het kabinet een volgend voorbehoud. Beargumenteerde
uitzonderingen zijn mogelijk, indien daartoe een bijzondere rechtvaardiging bestaat.
2. De afstemming van wettelijke boetemaxima binnen het bestuursrecht zal worden geïntensiveerd door middel van de Aanwijzingen
voor de regelgeving.
3. Een voorstel om in de Algemene wet bestuursrecht te verankeren
dat waar duale handhaving mogelijk is, de maximale bestuurlijke
boete voor overtreding van dezelfde norm niet hoger is dan die in
het strafrecht.
Ook hier geldt dat wel eerst zal worden nagegaan of de bestaande
strafrechtelijke boetecategorieën niet moeten worden aangepast om
de beoogde afstemming te realiseren.
4. In het verlengde daarvan zullen bestaande duale stelsels worden
aangepast door middel van wetswijziging. De bestuurlijke boete
mag voor overtreding van dezelfde norm niet hoger liggen dan de
strafrechtelijke boete.
Het kabinet tekent hierbij aan dat voor bestaande stelsels telkens een
zorgvuldige afweging van geval tot geval zal worden gemaakt. Als ijkpunt dient daarbij de mate waarin de onderlinge verhoudingen alsmede die tot vergelijkbare boetes logisch te verantwoorden zijn.
Als praktische keerzijde van deze formele maatregelen zullen de desbetreffende bestuursorganen en het Openbaar Ministerie hun boetebeleid respectievelijk rekwireerbeleid zo veel mogelijk op elkaar
afstemmen.
Harmonisatie, maar dan wel naar boven…
Op het eerste gezicht lijkt er sprake te zijn van de door het kabinet
aangekondigde bijsturing. Wat betreft de hoogte van de bestuurlijke
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boete moet voortaan aansluiting worden gezocht bij de strafrechtelijke
boetemaxima. Overigens valt op dat daarvoor een principiële onderbouwing ontbreekt: waarom wordt het strafrecht als referentiekader
genomen? Niettemin juichen wij dit streven naar harmonisatie toe.
Immers, de trend naar steeds hogere boetes in het (financieel-economisch) bestuursrecht dient wat ons betreft te worden omgebogen. Die
boetes zijn vooral symboolpolitiek, ingegeven door een sterk geloof in
de afschrikkingsgedachte en een beeld van calculerende overtreders.
De praktijk wijst anders uit; daarnaast blijkt dit type boete sterk te
worden gematigd door toezichthouder en rechter (Mein 2017). In de
kern is dit ook de boodschap van het advies van de Afdeling: wetgever:
bezin u op de torenhoge boetes in het bestuursrecht.
Echter, bij nadere beschouwing rijst de vraag in hoeverre er nu werkelijk sprake is van bijsturing. De maatregelen zijn namelijk erg omzichtig en vrijblijvend geformuleerd. Eerst zal bezien worden in hoeverre
het strafrechtelijke boetestelsel aangepast (lees: verhoogd) moet worden om de beoogde aansluiting mogelijk te maken (p. 26). Zo zou het
kunnen zijn dat de voorgestelde harmonisatie leidt tot een opwaartse
bijstelling van de boetemaxima uit het Wetboek van Strafrecht.
Immers, de strafrechtelijke boetemaxima zouden wel eens te laag kunnen zijn om aansluiting vanuit het bestuursrecht mogelijk te maken.
Het beeld is dat nogal wat bestuursrechtelijke boetemaxima aanzienlijk hoger liggen en het is nog maar de vraag of het gelet op Europese
verdragsverplichtingen mogelijk is en beleidsmatig wenselijk wordt
geacht die naar beneden bij te stellen, gelet op de vermeende afschrikkende werking. Wat schieten we hier dan mee op in het licht van het
advies van de Afdeling?
In het verlengde hiervan is ook de beoogde afstemming van de hoogte
van de bestuurlijke boete op de strafrechtelijke boete binnen duale
stelsels even vrijblijvend en vaag geformuleerd. Ook hier zal eerst
bezien worden of de strafrechtelijke boetemaxima bijgesteld (lees: verhoogd) dienen te worden om aansluiting mogelijk te maken (p. 27).
Via dezelfde u-bocht kunnen er hogere boetes uitkomen. Hetzelfde
beeld geldt voor de afstemming van de boetemaxima binnen het
bestuursrecht. Brengt opname van de wens tot afstemming in de Aanwijzingen voor de Regelgeving werkelijk verandering in de huidige
situatie? Zullen de vakdepartementen hier niet hun eigen gang blijven
gaan? Hoe denkt het ministerie van Justitie en Veiligheid op dit punt
de door de Afdeling de gewenste regie te voeren?
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De keuze tussen bestuursrecht en strafrecht
De Afdeling is in haar advies kritisch over de begrippen ‘open context’
en ‘besloten context’ als tot nu geldend keuzecriterium. Ook in de literatuur is dit criterium bekritiseerd, omdat het onvoldoende onderscheidend zou zijn (Hartmann 2011, p. 40). Met betrekking tot dit keuzecriterium neemt de al dan niet aanwezige rechtsbetrekking tussen
de burger en de overheid een belangrijke plaats in. Indien tussen de
burger en de overheid een specifieke rechtsbetrekking bestaat, zoals
een vergunningplicht, dan is sprake van een ‘besloten context’ en is de
keuze voor het bestuursrecht geïndiceerd. Ontbreekt een rechtsbetrekking en heeft de regelgeving betrekking op iedereen, dan ligt de
keuze voor het strafrecht in de rede. Het is het commentaar van de
Afdeling geweest dat ertoe heeft geleid dat het kabinet zich opnieuw
over de vraag de naar de werking van de ‘besloten context’ en ‘open
context’ heeft gebogen. In het nader rapport wordt aangegeven dat het
commentaar in de ogen van het kabinet begrijpelijk is:
‘Weliswaar zijn er bepaalde overtredingen waarvoor het op grond van het
huidige beleid op voorhand glashelder is dat daarop alleen een strafrechtelijke reactie aan de orde kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan het feiten waarbij
sprake is van een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit. Omgekeerd geldt dat er lichte overtredingen zijn waarbij van meet af aan duidelijk is dat met een bestuursrechtelijke sanctie kan worden volstaan. Maar
juist voor die overtredingen waarbij discussie mogelijk is over de vraag
welk type handhaving gekozen zou moeten worden (“grijs gebied”), geeft
het bestaande beleid niet de gewenste sturing en doorslag.’ (p. 8)

Het kabinet geeft onomwonden aan dat het ten aanzien van de keuze
tussen bestuursrecht en strafrecht de ‘open context’ en ‘besloten context’ niet meer als uitgangspunt neemt. Betekent dit dat het kabinet
een nieuw criterium heeft ontwikkeld? Het antwoord op deze vraag
luidt ontkennend. Het kabinet constateert dat er geen nieuw, algemeen geldend en voldoende onderscheidend criterium is gevonden
op grond waarvan een keuze tussen het bestuursrecht en het strafrecht in het grijze gebied kan worden gemaakt. Daarom neemt het
kabinet het standpunt in dat alle reeds geformuleerde en bekende
(contra-)indicatoren en criteria uit de bestaande nota’s moeten worden gebruikt en beoordeeld. Waar Bröring deze indicatoren heeft aan-
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geduid als ‘achterhaald’, zijn deze nu weer springlevend (Bröring 2017,
p. 318). In dit verband kunnen wederom de ‘besloten context’ en
‘open context’ worden gebruikt (p. 8). In de motivering van de keuze
tussen bestuursrecht en strafrecht moet worden aangegeven waarom
deze keuze optimaal bij zal dragen aan de bevordering van de naleving
(p. 13). Ten aanzien van de keuze tussen bestuursrecht en strafrecht in
het grijze gebied is de vraag naar optimale naleving naar het oordeel
van het kabinet leidend. Het kabinet wijst op de volgende factoren op
grond waarvan de optimale naleving kan worden gemotiveerd:
1. de feitelijke pakkans;
2. de aard van de sanctie;
3. de zwaarte van de sanctie;
4. het generaal en het speciaal preventieve effect;
5. de financiële en organisatorische implicaties die deze factoren met
zich meebrengen;
6. de vraag in hoeverre de oplegde sanctie daadwerkelijk kan worden
geïnd.
Er dient expliciet aandacht besteed te worden aan de samenhang en
de logica van het handhavingsstelsel als geheel (p. 14). Wat betreft de
keuze voor het bestuursrecht wijst het kabinet op de volgende factoren: organisatorische randvoorwaarden, de aanwezigheid van veelvoorkomende en/of betrekkelijk lichte overtredingen die eenvoudig
zijn vast te stellen of waarbij in de praktijk niet wordt verwacht dat een
rechterlijk oordeel wordt ingeroepen. Ook indien een bestuursorgaan
beschikt over specifieke expertise is dat een indicatie voor het
bestuursrecht (p. 14). Het strafrecht komt volgens het kabinet in aanmerking indien sprake is van gedragingen die naar hun aard behoren
tot de ernstigste normschendingen, indien een bepaalde overtreding
complex is of een bepaalde type (strafrechtelijk) onderzoek vergt, en in
geval van noodzaak tot internationale samenwerking of rechtshulp.
Ook is strafrechtelijke handhaving nodig indien een internationale
verplichting bestaat tot een strafbaarstelling in het strafrecht (p. 15).
Het kabinet heeft aangekondigd om in het IAK een handzaam overzicht te maken van alle relevante factoren en (contra-)indicatoren
(p. 16).
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Instrumentaliteit of moraliteit?
In zijn afscheidsrede in 2014 heeft Rogier erop gewezen dat het kabinet zich bij de keuze tussen bestuursrecht en strafrecht vooral laat leiden door een instrumentele zienswijze. Hiermee bedoelt Rogier dat
het recht wordt opgevat als een middel dat de overheid ten dienste
staat om zo doeltreffend en doelmatig mogelijk ongewenst gedrag te
bestrijden (Rogier 2014, p. 15). In de keuze tussen bestuursrecht en
strafrecht vraagt hij meer aandacht voor het keuzecriterium van de
ernstige gedraging, hetgeen hij vangt onder de term ‘moraliteit’. In de
opvatting van Rogier is ‘moraliteit’ het ongewenste gedrag waarover
een ethisch waardeoordeel wordt geveld (Rogier 2014, p. 16). Indien
sprake is van ernstige gedragingen ligt de voorrang bij de strafrechtelijke handhaving en niet bij het bestuursrecht. Weliswaar kan het
bestuur in de zin van voorkoming een belangrijke bijdrage leveren aan
de bestrijding van onrecht, maar het Openbaar Ministerie zou bij ernstige gedragingen ‘meer zijn tanden moeten laten zien’ en het optreden niet moeten overlaten aan het bestuur (Rogier 2014, p. 33). Hoe
valt het standpunt van het kabinet te plaatsen in de termen ‘instrumentaliteit’ en ‘moraliteit’? Het uitgangspunt van het kabinet is gelegen in de motivering waarom de keuze voor bestuursrecht of strafrecht optimaal zal bijdragen aan de bevordering van de naleving (p.
13). Dit is ontegenzeggelijk een instrumenteel uitgangspunt. Door
combinatie van alle criteria heeft het kabinet echter eveneens oog
voor de ernst van de gedraging: indien sprake is van de ernstigste
normschendingen, ligt de keuze voor het strafrecht in de rede. Het
standpunt van het kabinet is dus aan te merken als instrumenteel,
waarbij echter ook aandacht wordt gevraagd voor moraliteit. De zoektocht van het kabinet naar een algemeen criterium in de keuze tussen
beide handhavingsstelsels is op niets uitgelopen. Nieuwe criteria worden door het kabinet niet genoemd. Hoe een en ander in de praktijk
zal verlopen is onduidelijk, maar dat een instrumentele benadering
voorop staat, is geen punt van discussie.
Een principiële keuze: de ernstige gedraging
In hoeverre bevordert het standpunt van het kabinet duidelijkheid
over de keuze tussen bestuursrecht en strafrecht? Is sprake van een
bepaalde hiërarchie in de criteria? Hoe moet worden omgegaan met
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criteria die onderling strijdig zijn? Is cherry picking mogelijk? Dergelijke vragen komen op indien alle criteria kunnen worden gebruikt in
de keuze tussen bestuursrecht en strafrecht. In navolging van Rogier
bepleiten wij een principieel standpunt. Indien sprake is van een ernstige gedraging dient te worden gekozen voor het strafrecht. De keerzijde hiervan is dat kan worden gekozen voor het bestuursrecht als het
geen ernstige gedraging betreft. Wanneer is nu sprake van een ernstige
gedraging? In dit verband kan aansluiting worden gezocht bij de
mogelijkheid om een strafbeschikking uit te vaardigen. Er is sprake
van een ernstige gedraging indien de mogelijkheid bestaat (of zou
moeten bestaan) om een gevangenisstraf van meer dan zes jaren op te
kunnen leggen (Van der Vorm 2017a). Met andere woorden: is de
gedraging zó ernstig dat deze niet door het bestuur kan worden afgedaan? Als sprake is van dergelijke gedragingen, ligt het strafrecht voor
de hand (Van der Vorm 2017b). In de andere gevallen, waarin afdoening buiten de rechter mogelijk zou moeten zijn, kan het bestuursrecht zijn dienst bewijzen. Naar onze mening is dit een helder en goed
hanteerbaar criterium, waarbij de invloed van het door het kabinet
bestempelde ‘grijze gebied’ zich minder laat voelen.
In tegenstelling tot het kabinet maken wij een principiële keuze voor
de ernst van de gedraging (moraliteit). Zoals reeds is aangegeven is het
uitgangspunt van het kabinet ‘instrumentaliteit’. In principe is een
dergelijke instrumentele visie niet problematisch, maar naar onze
mening leidt de toepassing van alle reeds ontwikkelde criteria tot
onduidelijkheid, waar duidelijkheid nu juist is beoogd. Zo biedt het
bijvoorbeeld betere aanknopingspunten voor de (moeizame) verdeling en afstemming van zaken in het overleg tussen de vele bij de
rechtshandhaving betrokken partijen (bijvoorbeeld het tripartiete
overleg tussen het Openbaar Ministerie, de FIOD/ECD en de financiele toezichthouders).

Conclusie
Naar aanleiding van het ongevraagde advies van de Afdeling uit 2015
over de verhouding tussen het bestuursrechtelijke en het strafrechtelijke sanctiestelsel is in het voorjaar van 2018 de reactie van het kabinet naar buiten gekomen, het Nader Rapport bestuurlijke boetestelsels. In deze bijdrage zijn twee belangrijke aspecten uit dit rapport
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besproken, namelijk de onderlinge afstemming van de boetehoogtes
en de keuze tussen bestuursrecht en strafrecht.
Het kabinet is voornemens om wat betreft de hoogte van de bestuurlijke boete voortaan aansluiting te zoeken bij de strafrechtelijke boetemaxima in artikel 23 Wetboek van Strafrecht. Een dergelijke poging tot
harmonisatie juichen wij op zichzelf genomen toe, maar wij plaatsen
er wel de nodige kanttekeningen bij. De vraag is in hoeverre er nu werkelijk sprake is van bijsturing. De maatregelen zijn namelijk erg
omzichtig en vrijblijvend geformuleerd. Deze vrijblijvendheid heeft tot
gevolg dat nog steeds torenhoge boetes mogelijk zijn, terwijl de kritiek
van de Afdeling nu juist was gericht op die hoogte.
Met betrekking tot de zoektocht naar een algemeen criterium voor de
keuze tussen bestuursrecht en strafrecht blijkt dat het kabinet deze
niet heeft gevonden. Het standpunt van het kabinet is sterk instrumenteel gekleurd, waarbij het uitgangspunt is dat de keuze moet leiden tot optimale rechtshandhaving. Het kabinet erkent ook dat het
strafrecht moet worden ingezet ten aanzien van de ernstigste gedragingen. Voorts neemt het kabinet geen afscheid van de criteria ‘besloten context’ en ‘gesloten context’. Wij constateren dan ook dat het
kabinet geen echte keuze maakt, want voortaan kunnen alle reeds ontwikkelde indicatoren worden gebruikt. Naar onze mening leidt dit niet
tot de gewenste duidelijkheid. Het criterium van de ernstige gedraging
biedt naar onze mening de mogelijkheid om heldere keuzes te maken.
Indien sprake is van een ernstige gedraging (de gedraging mag niet
door het Openbaar Ministerie worden afgedaan door middel van het
uitvaardigen van een strafbeschikking), dient te worden gekozen voor
het strafrecht. Als geen sprake is van een ernstige gedraging zou deze
gedraging bestuursrechtelijk kunnen worden afgedaan.
Hoewel het kabinet met het Nader Rapport bestuurlijke boetestelsels
duidelijkheid heeft beogen te scheppen, is het de vraag in hoeverre het
ook daadwerkelijk tot duidelijkheid zal gaan leiden. Naar onze mening
wordt het onderscheid tussen bestuursrecht en strafrecht er met dit
nadere rapport (helaas) niet duidelijker op.
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De afnemende rol van de
rechtspraak: is vervanging van de
rechter mogelijk en wenselijk?
Marijke Malsch *

De laatste decennia laten een tendens zien waarbij taken van de rechter worden overgedragen aan andere instanties, zoals de politie en het
Openbaar Ministerie (OM), bestuursorganen, naar bestuursrechtelijke
procedures of naar private partijen. Dit artikel beschrijft deze bewegingen en geeft aan welke consequenties deze kunnen hebben.
Eerst wordt de literatuur over deze verschuiving naar andere instanties
samengevat en wordt beschreven wat de (historische) achtergronden
ervan zijn. Vervolgens stel ik de vraag of de instanties die taken hebben overgenomen van de rechter, deze ook daadwerkelijk kunnen vervangen. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen procedures voor de
rechter en procedures voor andere instanties op de volgende punten:
de waarheidsvinding, de openbaarheid en de rechtsbescherming van
de (kwetsbare) burger. Daarna ga ik in op het initiatiefwetsvoorstel van
Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) voor een eigen begroting voor de
Rechtspraak, dat een versterking van de onafhankelijkheid van de
rechter ten opzichte van de twee andere staatsmachten beoogt. In de
conclusies wordt een link gelegd tussen de afnemende rol van de rechter en eerdere discussies, hier in Nederland en in andere landen, over
‘flutdelicten’ en ‘deplorables’.

Verschuivingen van de rechter naar andere instanties
Er zijn diverse verschuivingen te zien van rechterlijke taken naar
andere organen en instanties, in zowel het straf-, het civiele als het
bestuursrecht. Meestal is het de wetgever die hiervoor kiest. Maar ook
de Rechtspraak zelf is verantwoordelijk voor de vermindering van de
* Mr. dr. M. Malsch is senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en
Rechtshandhaving (NSCR), raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch en
rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Noord-Holland.
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eigen taken en het afnemen van de eigen invloed in de maatschappij.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van deze verschillende typen
verschuivingen. Daarbij wordt geen volledigheid gepretendeerd, maar
de belangrijkste verschuivingen komen in ieder geval aan de orde.
Bij 49 adviezen die de Raad voor de rechtspraak over (concept)wetsvoorstellen in de periode 2004-2014 uitbracht, was er sprake van overheveling of verschuiving van rechterlijke taken, zo laat systematisch
onderzoek zien (Böcker e.a. 2016). Die overheveling vond plaats naar
bestuursorganen, geschillencommissies, mediators, gespecialiseerde
rechterlijke instanties (niet vallend onder de rechterlijke organisatie)
en de wetgever.
In het civiele recht zijn verschillende initiatieven genomen die van
burgers vragen eerst het conflict aan een andere instantie voor te leggen dan wel zelf tot een oplossing te komen, voordat zij al dan niet bij
de rechter kunnen aankloppen (De Bock 2017, p. 8). Slachtoffers van
de aardbevingsschade in Groningen moesten eerst naar arbiters toe en
konden niet naar de rechter. Op dit moment ligt een wetsvoorstel
Bevordering Mediation voor.1 Het kabinet wil daarmee stimuleren dat
op grotere schaal mediationtrajecten worden bewandeld. Op die
manier kan worden bereikt dat meer zaken buiten de rechter om worden opgelost, aldus De Bock (2017).
Ook binnen het strafrecht is de rol van de rechter afgenomen. Grote
aantallen zaken worden inmiddels niet meer door de strafrechter afgedaan maar door de politie, het Openbaar Ministerie en een aantal
andere instanties (Fokkens 2014,2 Raad van State 2015). De Wet Mulder van 1989 voor het afdoen van lichte verkeersovertredingen (door
het bestuur en niet meer door de rechter) gaf hiertoe de aanzet.
Daarna kwam de bestuurlijke boete, dus een boete die niet door de
rechter wordt opgelegd maar door een bestuursorgaan. Deze vorm
van afdoening maakt tegenwoordig een grote ontwikkeling door (Raad
van State 2015). De Wet OM-afdoening trad in 2008 in werking. Officieren van justitie, politiefunctionarissen en sommige bestuursorganen kunnen met behulp van de strafbeschikking zelfstandig de
schuld van een verdachte vaststellen en, binnen bepaalde grenzen,
een straf opleggen. Een rechter komt er bij verreweg de meeste strafbeschikkingen niet meer aan te pas (Bovend’Eert 2015).

1 Zie www.internetconsultatie.nl/wetmediation/details.
2 Zie www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/
Documents/Rapport%20Beschikt%20en%20Gewogen.pdf.
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Daarnaast zijn er ontwikkelingen die als bijkomend effect hebben dat
de rechter een minder zware rol krijgt. De structurele verhoging van de
griffierechten is een van deze ontwikkelingen. Deze bemoeilijkt de
toegang tot de rechter aanzienlijk. Inderdaad zien steeds meer mensen om die reden af van een gang naar de rechter, zo is kort geleden
vastgesteld in het Jaarbericht van de Raad voor de rechtspraak.3 De
vergoeding voor advocaatkosten is de laatste decennia eveneens
teruggebracht, en ook dat maakt het moeilijker voor de niet financieel
krachtige burger om een procedure voor een rechter aan te spannen.

Rechtspraak kiest zelf voor minder zware rol
Er is ook een afname te zien van de rol van de hoogste rechter, de
Hoge Raad, die daar zelf voor heeft gekozen. De Hoge Raad treedt
steeds minder vaak actief sanctionerend op wanneer de politie en het
OM fouten maken en straft lagere rechters af die dit wél doen. Daardoor neemt de rol van het toezicht door de Rechtspraak op de politie
en het OM af, terwijl dit ook ten koste gaat van de rechtsbescherming
die de rechter biedt aan burgers (Van Schaick & Groen 2016; Bektesevic 2018). Op vormfouten (bijvoorbeeld een proces-verbaal dat door
de politie is vervalst) wordt door de Rechtspraak veel minder vaak dan
vroeger gereageerd. Rechters leggen meestal geen sanctie op aan het
OM en de politie, en zij spreken ook nauwelijks hun afkeuring uit over
deze gang van zaken. Als gevolg daarvan worden fouten in het voorbereidend onderzoek niet – zichtbaar – gecorrigeerd. Dat kan tot normvervaging bij de politie en het OM leiden.4 Vervalste processen-verbaal
kunnen bovendien uiteindelijk leiden tot onjuiste rechterlijke beslissingen (Nan 2015; Malsch & Kranendonk 2016; Malsch 2017). Deze
terugtrekkende beweging van de Rechtspraak zelf kan dus diverse
onwenselijke gevolgen hebben.

3 www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/
Nieuws/Paginas/Je-recht-halen-is-voor-velen-niet-te-betalen.aspx.
4 Recent heeft een aantal lagere rechters het OM weer afgestraft, bijvoorbeeld met een
niet-ontvankelijkheid. Zie onder meer Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 12 juni 2018,
ECLI:NL:GHSHE:2018:2472. Het is echter niet zeker of deze uitspraken standhouden bij de
Hoge Raad als tot cassatie zou worden overgegaan.
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Reacties en onderzoek
De afnemende rol van de Rechtspraak heeft een lange historie, die
dateert uit de tijd van de commissie-Leemhuis in 1998, en die mede
leidde tot de oprichting van de Raad voor de rechtspraak.5 De kerngedachten bij deze ontwikkeling waren dat rechtspraak vaak niet efficient is en bovendien kostbaar en tijdrovend. Ook de bedrijfsvoering is
niet altijd goed op orde. Deze kerngedachten legden de basis voor het
zoeken naar andere wegen om juridische conflicten op te lossen, buiten de rechter om.
Deze ontwikkeling heeft diverse reacties uitgelokt. Bovend’Eert (2015,
p. 2879) constateert dat aan de rechterlijke macht de facto nog slechts
de berechting van een beperkt aantal strafbare feiten is opgedragen.
De rechter dreigt zijn centrale rol te verliezen in de rechtsstaat. De
Vries (2017) vraagt zich af of het wel zo verstandig is om de rechter
buiten spel te zetten. Hij vindt dat rechters onvoldoende beseffen dat
hun domein verdedigd moet worden tegen landjepik door andere
staatsmachten, en hij constateert dat de quasiberechting door het OM
en andere bestuursorganen als een ‘tsunami om zich heen grijpt (De
Vries 2017, p. 446).
De Bock (2017) is van mening dat de Rechtspraak dienend moet zijn.
Het uitgangspunt zou moeten zijn wat burgers belangrijk vinden, en
wat hun behoeften aan rechtspraak zijn (De Bock 2017, p. 8). Maar de
bewegingen gaan juist de andere richting uit. Tegenwoordig moeten
mensen bij probleemoplossing of geschilbeslechting steeds meer eerst
hulp zoeken bij een mediator, een beroep doen op een arbiter, een
bindend adviseur, of een bestuursorgaan. ‘Alles, maar liever niet een
beroep op de rechter doen’, zegt De Bock (2017, p. 11).
Werkwijze ZSM
Een groot deel van alle strafbeschikkingen wordt tegenwoordig opgelegd via de Werkwijze ZSM (Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en
Samenlevingsgericht Mogelijk). Aan de ZSM-tafel vallen beslissingen
over strafzaken die vroeger (grotendeels) door een rechter zouden zijn
berecht, maar die nu worden beslist door het OM en de politie en hun

5 Zie voor deze historie Kamerstukken 34475-VI Jaarverslag en slotwet ministerie van Veiligheid en Justitie 2015. Zie ook www.rijksbegroting.nl/2015/kamerstukken,2016/6/24/
kst223803.html en voorts de andere Kamerstukken waarnaar in dit artikel wordt verwezen.
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partners. Er is, ook recent nog, een groei gesignaleerd in het aantal
strafbeschikkingen. Van Lent en collega’s (2016) constateerden dat de
beperking van zaken die via ZSM worden afgedaan tot veelvoorkomende criminaliteit ‘kennelijk is vervallen’.
Er zijn veel zorgen geuit over de Werkwijze ZSM. Diverse evaluatierapporten laten zien dat de schuldvaststelling door het OM en de politie
‘problematisch’ is (Van Lent e.a. 2016; zie ook de twee rapporten van
de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad6). Toezicht op de Werkwijze
ZSM door externe instanties is bovendien zwak dan wel afwezig. Dat
kan betekenen dat een foutieve beslissing door de politie of het OM
die is genomen in het kader van een strafbeschikking,7 in toenemende
mate niet wordt gecorrigeerd (Devroe e.a. 2017; Malsch 2017).

Wat doet een rechter dat andere organisaties niet doen?
De vraag is hoe ‘erg’ het is dat de taken van de rechter steeds meer
worden overgenomen door andere organisaties. Die andere organisaties kunnen immers veel goedkoper, sneller en mogelijk ook effectiever optreden. Bovendien is er, bij bijvoorbeeld mediation, arbitrage of
schikkingen, veel ruimte voor inbreng van partijen zelf, waardoor de
aanvaarding van de uitkomst en de naleving ervan hoger kan zijn dan
bij een rechterlijke uitspraak. Dat zijn voordelen die een procedure
voor een rechter meestal niet biedt.
Er zijn verschillende argumenten voor het handhaven van de rol van
de rechter. Ten eerste zijn er de rechtsstatelijke argumenten. De rechterlijke macht is een van de drie staatsmachten, naast de wetgevende
en de uitvoerende macht. Het evenwicht tussen die machten raakt
verstoord als bevoegdheden verschuiven van de rechterlijke macht
naar, vooral, de uitvoerende macht. Het risico is gesignaleerd dat de
uitvoerende macht een te zware rol krijgt. Brenninkmeijer (2012)
vreest een ‘Unitas politica’ en constateert dat het politiek bestuur in

6 Voor de rapporten van de Procureur Generaal bij de Hoge Raad over de strafbeschikking,
zie: van 2016: www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-derNederlanden/Documents/Rapport%20Beschikt%20en%20Gewogen.pdf en van 2017: www.
rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Over-deHoge-Raad/Publicaties/Rapporten%20en%20adviezen/HR-Rapport-Beproefd-Verzet.pdf.
7 Ongeveer 14% van de verdachten stelt verzet in, zie www.rechtspraak.nl/Organisatie-encontact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Documents/Rapport%20Beschikt%20en
%20Gewogen.pdf. Over de uitspraken die de rechter doet in verzet, zie verderop in dit artikel.
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Nederland steeds minder tegenspraak veelt. Hij wijst daarbij op de
omvangrijke bezuinigingen op de rechtspraak.
Het idee van de trias politica is dat de drie staatsmachten elkaar in
evenwicht houden. Om disbalans te voorkomen zou daarom de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht ten opzichte van de andere
staatsmachten goed gewaarborgd moeten worden en dienen ook de
financiële voorwaarden voor die onafhankelijkheid te worden gerealiseerd. Dat is nu niet het geval vanwege het ontbreken van een eigen,
zelfstandige begroting die losstaat van die van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
De verschuiving weg van de rechter heeft, naast een dreigende disbalans in de Trias Politica, ook belangrijke gevolgen voor de rechtspraktijk en voor de (kwetsbare) burger. Deze gevolgen worden hieronder
vanuit drie perspectieven beschreven: (1) de waarheidsvinding, (2) de
openbaarheid van de procedure die wordt gevolgd om tot een beslissing te komen, en (3) de rechtsbescherming van de burger.
Waarheidsvinding
In een zaak die uitmondt in een rechterlijke procedure zijn er vele wettelijke waarborgen die garanties bieden dat geen verkeerde beslissing
wordt genomen, zodat niemand wordt veroordeeld en bestraft voor
iets dat hij/zij niet heeft gedaan. De procedures voor een rechter zijn
gedetailleerd vastgelegd in onze wetboeken. Zij bevorderen een zorgvuldige behandeling van het bewijs en besluitvorming door de rechter.
De waarheidsvinding door de rechter vindt plaats met behulp van
getuigenverhoren, deskundigenberichten en -rapportages, op openbare zittingen. Daarbij kunnen rechters partijen, verdachten, getuigen
en slachtoffers zelf zien en ondervragen en beeld en geluid tot zich
nemen. In het strafrecht is er een wettelijk vastgelegde drempel waaronder de rechter een tenlastegelegd feit niet bewezen mag achten; er
moet een bepaalde hoeveelheid bewijs zijn, en de rechter moet hierdoor ook overtuigd raken van de schuld van de verdachte, vóórdat de
rechter de verdachte schuldig mag verklaren. Een debat op tegenspraak tijdens de zitting bevordert bovendien een zorgvuldige waarheidsvinding en kan rechters behoeden voor te snelle beslissingen.
Het mag worden betwijfeld of een dergelijke zorgvuldigheid ook in
acht wordt genomen door de andere instanties die taken overnemen
van de rechter. Hoe dan ook zijn veel van die andere instanties niet of
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minder sterk gebonden aan wettelijke eisen voor de waarheidsvinding.
Het blijkt bijvoorbeeld dat als verdachten verzet aantekenen tegen een
strafbeschikking en dus naar een – onafhankelijke – rechter gaan, zij
vaak alsnog gelijk krijgen. Van Tulder en collega’s (2017) constateerden dat de rechter in een kwart van de verzetszaken de verdachte alsnog vrijspreekt of hem een lagere straf geeft. Silvis (2017) komt tot een
vergelijkbare berekening: de rechter spreekt de verdachte in 23 procent van de ZSM-zaken vrij.8 Ook andere onderzoeken naar de strafbeschikking en ZSM laten zien dat die schuldvaststelling tijdens ZSM een
punt van zorg is en blijft (Fokkens 2014; Van Lent e.a. 2016; Teeuwen &
Malsch 2017; Silvis 2017; Malsch 2017). Mij is geen systematisch
onderzoek bekend naar de mate van zorgvuldigheid van de feitenvaststelling bij bijvoorbeeld mediation of arbitrage, of bij bezwaarprocedures in het bestuursrecht.
Een deel van de buitengerechtelijke procedures heeft een meer ‘consensueel’ karakter, waarbij partijen proberen om gezamenlijk tot een
oplossing te komen, of waarin wordt verwacht dat partijen zelf de feiten aandragen en hun argumenten onderbouwen.9 Partijen krijgen in
dat geval een eigen medeverantwoordelijkheid voor de vaststelling van
de feiten, en tevens voor de uitkomst van de procedure. Dergelijke
procedures zijn zeer geschikt voor mensen die een hoge opleiding
hebben genoten en die over bepaalde vaardigheden beschikken, bijvoorbeeld om de eigen argumenten te onderbouwen en goed naar
voren te brengen. Maar voor lager opgeleiden die dit soort vaardigheden niet hebben, lijken ze toch minder geschikt. Veel individuele burgers voldoen niet aan de voor dit soort procedures vereiste zelfredzaamheid (De Bock 2017; Teeuwen & Malsch 2017). Dit kan als onbedoeld gevolg hebben dat bij het zoeken naar ‘de waarheid’ de zwakkere burger slechter af is dan als er een rechterlijke procedure beschikbaar zou zijn geweest.
Openbaarheid van de procedure en controle op beslissingen
Procedures voor een rechter zijn openbaar en de buitengerechtelijke
procedures zijn dat meestal niet. De openbaarheid van straf-, civiele
8 www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/
Over-de-Hoge-Raad/Publicaties/Rapporten%20en%20adviezen/HR-Rapport-BeproefdVerzet.pdf.
9 De meeste strafbeschikkingen hebben geen consensueel karakter, zie de volgende paragraaf.
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en bestuursrechtelijke procedures is in tal van wetten, de Grondwet en
internationale verdragen vastgelegd. Deze openbaarheid wordt als een
‘structuurbeginsel’ van de rechtspraak beschouwd, een beginsel dat
van essentieel belang is voor ons rechtssysteem. Openbaarheid dient
om controle op de rechter mogelijk te maken. Rechters worden
immers in Nederland en vrijwel alle andere Europese landen niet
gekozen en kunnen bovendien niet vanwege de uitspraken die zij
doen worden ontslagen. Dat betekent dat andere vormen van controle
noodzakelijk zijn. De openbaarheid is, met de verplichting om uitspraken te motiveren, de methode waarvoor gekozen is om controle op de
rechter mogelijk te maken. Bij de gewone rechtspraak kan dus, op een
beperkt aantal uitzonderingen na, iedereen een zitting of rechterlijke
uitspraak bijwonen om te kijken hoe de rechter zijn/haar werk doet.
Die openbaarheid functioneert weliswaar, vooral in Nederland, allesbehalve adequaat en rechterlijke uitspraken zijn niet altijd helder en
duidelijk gemotiveerd (zie Malsch & Nijboer 2005; Malsch 2013; De
Groot-van Leeuwen 2015),10 maar dat doet niet af aan het feit dat zittingen en uitspraken openbaar zijn en dat controle in principe mogelijk is (zie ook het artikel van Van Tulder & Sicking in dit nummer).
Die controlemogelijkheid is er vaak niet bij de andere instanties die
zaken afdoen. Buitengerechtelijke procedures zijn meestal niet openbaar. Voor zover zittingen plaatsvinden, kunnen deze niet door
publiek en pers worden bijgewoond. Er is bovendien vaak geen openbaar toegankelijke schriftelijke verslaglegging over wat beslist is en op
welke gronden. Controle door externe partijen, waaronder de pers, is
derhalve vrijwel uitgesloten. Toezicht kan slechts worden uitgeoefend
door hiërarchisch hoger geplaatsten van de personen die de beslissingen nemen. Controle door een rechter is er bij bijvoorbeeld de strafbeschikking slechts als de verdachte verzet instelt. Dat doet, voor zover
bekend, ongeveer 14%.11
Als een mondelinge procesvoering ontbreekt, zoals bij de meeste strafbeschikkingen, is er meestal evenmin sprake van debat of tegenspraak.
Bij de meeste strafbeschikkingen is het take it or leave it: de bestrafte
heeft de strafbeschikking te accepteren of anders aan te vechten door
middel van het instellen van verzet. Dat ligt anders bij de schikkingen
van het OM met een bedrijf of ‘hooggeplaatste functionaris’: daar

10 Zie ook https://trema.nvvr.org/editie/2018-01/vaktaal-en-incrowd.
11 Zie www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/
Documents/Rapport%20Beschikt%20en%20Gewogen.pdf.
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wordt wél ‘onderhandeld’ door ‘partijen’, zij het dat dit meestal buiten
de openbaarheid plaatsvindt. Voor zover openbaarheid een plaats
heeft gekregen bij dit type schikkingen, heeft deze vaak een ‘geregisseerd’ karakter: door een van de partijen (het OM) wordt een persbericht opgesteld. Lang niet alles dat naar buiten kán komen, komt naar
buiten (Malsch 2005; Van Asperen de Boer & Van Duijvebode 2014).
Ongetwijfeld zijn verdachten in dit type zaken voor wat betreft hun
rechtsbijstand niet afhankelijk van een toegevoegde advocaat. Omdat
het op een openbare zitting verschijnen voor deze verdachten, die bijvoorbeeld een hoge positie bij een bedrijf bekleden - net als overigens
voor andere verdachten - geen pretje is, heeft het sluiten van schikkingen buiten de openbaarheid (waarna geen openbare zitting meer
plaatsvindt) volgens Van Asperen de Boer & Van Duijvebode (2014, p.
642) de kenmerken van ‘klassenjustitie’.
Rechtsbescherming voor de (kwetsbare) burger
Een van de belangrijkste taken van de rechter is het verschaffen van
rechtsbescherming. De afnemende rol van de rechter kan dan ook een
teruggang in de rechtsbescherming betekenen. Ook de advocaat verschaft rechtsbescherming. Bij sommige buitengerechtelijke procedures hebben de partijen echter niet standaard een advocaat, dus dat
onderdeel van de rechtsbescherming ontbreekt in die situatie (Baauw
e.a. 2018).12
Het zelf regelen van een geschil in een buitengerechtelijke procedure
vergt dat informatie wordt verzameld en begrepen, dat voor- en nadelen van verschillende opties worden geïnventariseerd, dat planmatig
wordt nagedacht, en dat op een verstandige en begrijpelijke wijze
wordt gecommuniceerd met de wederpartij. Zwakkere partijen zullen
hier niet altijd toe in staat zijn (De Bock 2017). Bij ongelijkheid tussen
partijen is het dus gewenst dat er een vorm van ‘ongelijkheidscompensatie’ plaatsvindt. Ongetwijfeld zullen mediators proberen een vorm
van ‘ongelijkheidscompensatie’ toe te passen en leemtes te vullen. Het
recente onderzoek van Baauw e.a. (2018) is niet negatief over deze
ongelijkheidscompensatie, maar stelt tegelijkertijd dat waakzaamheid
wél geboden is.13 Als er geen ongelijkheidscompensatie plaatsvindt,

12 www.wodc.nl/binaries/2727_volledige_tekst_tcm28-297757.pdf.
13 www.wodc.nl/binaries/2727_volledige_tekst_tcm28-297757.pdf.
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kan dit tot gevolg hebben dat zwakkere partijen uiteindelijk slechter af
zijn.

Een poging tot herstel van de positie van de rechtspraak als
staatsmacht
Het SP Tweede Kamerlid Van Nispen heeft een initiatiefwetsvoorstel
ingediend om de Rechtspraak een eigen begroting te geven en dus de
zelfstandige positie van de Rechtspraak als derde staatsmacht te versterken, zodat deze minder afhankelijk is van het ministerie van Justitie en Veiligheid.14 Dit wetsvoorstel is verworpen in de Tweede Kamer,
nadat de Raad van State er niet positief over adviseerde (het initiatiefwetsvoorstel zou niets veranderen aan de bekostigingssystematiek).
De initiatiefnemer is in zijn reactie op het advies van de Raad van State
van mening dat de Rechtspraak in de huidige situatie meer als uitvoerende dienst van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt behandeld dan als onafhankelijke staatsmacht.15 De begroting voor 2018 van
het ministerie van (toen nog) Veiligheid en Justitie laat zien dat er
inderdaad wordt bezuinigd op de Rechtspraak ‘ter dekking van VenJbrede problematiek’.16 De vrees van initiatiefnemer Van Nispen lijkt
dus niet geheel ongegrond.
De rechtspraak heeft zich positief uitgelaten over het wetsvoorstel.17
Ook heeft een aantal rechters zich in de Volkskrant uitgesproken vóór
het wetsvoorstel (Berendsen e.a. 2018). Het wekt enige verbazing dat
de grotere politieke partijen niet het initiatief hebben genomen om de
positie van de Rechtspraak te versterken, en ook niet voor het initiatiefwetsvoorstel hebben gestemd. De steun voor een eigen begroting
voor de Rechtspraak valt alles bij elkaar bepaald mager te noemen.

14 Kamerstukken II 2016/17, 34618, 2, Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging
van de Comptabiliteitswet 2016 en de Wet op de rechterlijke organisatie teneinde een heldere scheiding aan te brengen tussen de begroting van het Ministerie van Veiligheid en
Justitie en die van de Raad voor de rechtspraak.
15 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34618-4.html?zoekcriteria=%3Fzkt
%3DEenvoudig%26pst%3D%26vrt%3Draad%2Bvan%2Bstate%26zkd%3DInDeGeheleText
%26dpr%3DAfgelopenDag%26spd%3D20120622%26epd%3D20120623%26sdt
%3DDatumBrief%26ap%3D%26pnr%3D5%26rpp%3D10%26_page%3D29%26sorttype
%3D1%26sortorder%3D4&resultIndex=286&sorttype=1&sortorder=4.
16 Zie www.eerstekamer.nl/behandeling/20171128/nota_naar_aanleiding_van_het/
document3/f=/vkjpedxvyizg.pdf en www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2016/04/21/
bekostiging-rechtspraak-gevolgen-voor-doelmatigheid.
17 www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Themas/Financiering.
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Conclusies
De Raad voor de rechtspraak en een deel van de rechters vrezen, met
initiatiefnemer Van Nispen, dat de derde staatsmacht financieel wordt
gereduceerd tot een afdeling van het ministerie. De kwaliteit van de
Rechtspraak komt daarmee steeds meer onder druk. Het afkalven van
de taken van de rechters doet zich inmiddels op diverse terreinen
voor, zoals de literatuur die is besproken in dit artikel heeft laten zien.
Een eigen begroting is geen oplossing voor álle problemen en zorgpunten, maar is daar toch wel een belangrijke voorwaarde voor. In
ieder geval lijkt een eigen begroting een voorwaarde voor een zelfstandige positie van de rechtspraak als derde staatsmacht. Waarschijnlijk
kunnen rechters nog efficiënter werken dan zij nu doen. Een digitalisering die is afgestemd op hun taakuitoefening kan eveneens helpen
in de tijdsbesparing. Maar dat doet niet af aan het feit dat het weghalen van zaken bij de rechter op dit moment erg ver is doorgeschoten.
Een van de redenen dat het zover heeft kunnen komen is waarschijnlijk de inherente bescheidenheid van (veel) rechters. Zij staan niet
massaal op om hun terrein te verdedigen en bewegen zich niet makkelijk in de media. Dat doen de andere instanties veel gemakkelijker en
op veel grotere schaal. Zoals De Vries (2017) en De Bock (2017) stellen,
zijn veel rechters waarschijnlijk zo druk bezig met hun zaken dat zij
nauwelijks opmerken wat er speelt. De Vries vergelijkt de rechter met
een boer die nijver voortploegt en intussen vergeet anderen van zijn
erf te jagen. De Bock trekt die vergelijking door en typeert de rechter
als een boer die ijverig zijn land bewerkt, zonder dat hij doorheeft dat
er jaarlijks een strook grond van zijn akker wordt afgenomen.
Wat gaan we allemaal missen als de marginalisering van de rechter
nog verder doorgevoerd wordt? Behalve een geheel onafhankelijke
beslisser in al onze zaken, gaan we een zorgvuldige waarheidsvinding,
openbaarheid van procedures, en een belangrijk deel van de rechtsbescherming missen. Een rechtsbescherming die steeds harder nodig is
gezien het toenemend aantal kwetsbare procesdeelnemers dat verzeild raakt in het rechtssysteem (Teeuwen & Malsch 2017). Juist bij de
zwakkere procesdeelnemers kunnen de eerdergenoemde aspecten op
een heel onwenselijke manier op elkaar ingrijpen. Denk bijvoorbeeld
aan een situatie waarin een zwakke verdachte die geen (goede) advocaat heeft omdat is bezuinigd op de rechtsbijstand, onder druk van de
politie een valse bekentenis aflegt, er geen adequate verslaglegging
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van het verhoor wordt gemaakt (dat komt regelmatig voor en wordt
vrijwel niet gesanctioneerd, zie Malsch e.a. 2015, 2017), de zaak niet
naar de rechter gaat, dan wel de rechter onder tijdsdruk geen goede
toetsing van het bewijs verricht. Een vergelijkbare combinatie van factoren heeft zich eerder voorgedaan (zie Posthumus 2005; Van Koppen
2003), en is in de toekomst door de in dit artikel geschetste gang van
zaken zeker niet ondenkbaar.
De beschreven ontwikkelingen kunnen ook een wijdere maatschappelijke impact hebben. Er klinkt een zeker dedain in door voor de kwetsbare burger met zijn of haar problemen. Zaken mogen naar mijn
mening niet te snel als ‘flutzaken’18 worden beschouwd die maar beter
door andere instanties dan de rechter kunnen worden afgedaan. Als
dat op te grote schaal gebeurt, worden zwakkere procesdeelnemers
‘deplorables’:19 mensen op wie we met enige minachting neerkijken
en die we zo weinig waard vinden dat we niet meer bereid zijn hun een
goed aangeklede procedure bij een rechter en een goedbetaalde advocaat te gunnen.
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De burgemeester straft nooit
Lucas Bolsius *

Als burgemeester van Amersfoort kreeg ik enkele jaren geleden een signaal
van buurtbewoners dat in een woonhuis een bordeel was gestart. Natuurlijk
illegaal. Toen ik mijn medewerkers vroeg hoe dat aan te pakken, werd mij
geadviseerd om via de politie te laten vaststellen dat er seksuele handelingen tegen betaling werden aangeboden. Al heel snel werd duidelijk dat dat
‘geen vluggertje’ zou worden. Ik zou minimaal zes weken moeten wachten
op een rapport… Wat mij frappeerde, was het gegeven dat ik een bordeel
dat of horecagelegenheid die legaal een vergunning heeft, binnen no time
kan sluiten als de regels worden overtreden, maar dat dit in het bovengenoemde geval niet kon.
Een burgemeester heeft natuurlijk te maken met regels en wetten, maar ook
met draagvlak. Ik zou de buren niet uitgelegd krijgen dat ze voorlopig nog
last zouden hebben van schichtige mannen en grote auto’s midden in een
woonwijk.
Gelukkig kwam de creativiteit in de ambtelijke organisatie los, nadat ik
gevraagd had om een ‘Tom Poes-verzin-een-list-oplossing’. Een last onder
dwang bood uitkomst. Elke dag dat het illegale bordeel de diensten zou
aanbieden, zou een bedrag van enkele duizenden euro’s worden verbeurd.
En, o ja, indien men het niet eens zou zijn met mijn beslissing dan was er
natuurlijk de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de Rechtbank MiddenNederland. Het leek mij leuk als de ondernemer van het illegale bordeel dan
bij de rechter zou moeten uitleggen dat zijn business toch niet zo illegaal
was. Binnen 24 uur was het pand verlaten en er is nimmer beroep aangetekend.
Elke burgemeester zal in zijn of haar loopbaan een aantal panden sluiten, de
tap in horecagelegenheden voor een aantal maanden droog laten staan,
mensen hun huis uit laten zetten of ingrijpende maatregelen nemen om
overlast de kop in te drukken. De beslissing om bijvoorbeeld een café te
sluiten (bijvoorbeeld na een schietpartij of vanwege aanhoudende overlast)
is in de eerste plaats ingegeven door de noodzaak bescherming te bieden.

* L.M.M. Bolsius is burgemeester van Amersfoort.
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De sluiting zal de ondernemer direct in de buidel voelen: geen inkomsten en
de uitgaven lopen door. Toch is dat iets anders dan de betreffende ondernemer een straf opleggen. Ik handel aldus omdat de openbare orde en veiligheid in het geding is.
Dat neemt niet weg dat regels vaak niet eenduidig zijn en onderhevig aan
interpretaties. Neem de videoscheidsrechter die bij het afgelopen WK-voetbal zijn entree deed. Leuk daaraan is dat het nog steeds een mens is die
een beoordeling moet maken. Zo’n analyse aan de hand van een videobeeld
biedt het voordeel dat de situatie van diverse kanten kan worden bekeken,
maar het is geen wiskundige formule met één uitkomst. Achteraf kunnen
twee verschillende videoscheidsrechters op basis van dezelfde beelden toch
een andere beslissing nemen. En dat is wat burgemeesters ook doen. En bij
je beslissing weeg je altijd mee of de gevolgen van het besluit bij een eventueel beroep op de rechter standhouden. Maar je hebt nooit 100 procent
garantie!
Bij horecagelegenheden is redelijk gemakkelijk te manoeuvreren met spelregels. In de vergunning staan immers de voorwaarden opgenomen en dus
weet de ondernemer dat hij risico’s neemt als hij zich daar niet aan houdt.
Ook als klanten zich niet gedragen, blijft de vergunninghouder op zijn verantwoordelijkheden aanspreekbaar. Als de barman alcohol blijft schenken
aan mensen die nauwelijks lopend de zaak kunnen verlaten, dan toont hij
zich niet echt geschikt voor deze baan. Ook als een klant wordt betrapt op
het bezit van een handelshoeveelheid of meer drugs, is dit eveneens een
reden om hieraan consequenties te verbinden.
Maar het wordt wel lastiger als een ondernemer continu moet checken of
een jonge klant net 18 jaar is of net niet. Bij één geconstateerde overtreding
trek je als burgemeester niet gelijk de rode kaart. Maar als je elke week
spreekwoordelijk op het randje wilt voetballen en tegen een gele kaart aan
speelt, dan is duidelijk dat een burgemeester snel in het rode manoeuvreert.
Ten aanzien van natuurlijke personen zijn de dilemma’s lastiger. Ook hier
heeft de burgemeester instrumenten voorhanden die gevolgen kunnen hebben voor een individu of een familie. Denk hierbij aan een straat- of
gebiedsverbod dat kan worden opgelegd als er sprake is van woonoverlast
of een onveilige situatie. Of een dergelijke maatregel proportioneel is hangt
af van de maatschappelijke context. Het gaat immers niet alleen om de persoon die een dergelijk verbod krijgt opgelegd, maar ook om bijvoorbeeld
omwonenden of familieleden. Dat vergt Fingerspitzengefühl. In een volkswijk fluit je iets minder snel, maar toch kan het zo zijn dat uiteindelijke een
gele of rode kaart wordt getrokken. Je moet de wedstrijd wel aanvoelen. In
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een andere wijk kan dat net even anders zijn. Mag dat verschil? Ik vind van
wel. Maar je moet altijd kunnen uitleggen waarom je een bepaalde maatregel wel of niet treft. De context én de signalen die zijn verzameld via meldingen, zijn een belangrijk gegeven.
Heel eng bekeken zou je kunnen stellen dat een burgemeester wel degelijk
straft. Want hij treft iemand in een recht. Een recht op vrijheid. Maar de
omgeving heeft ook rechten. Inwoners hebben er recht op veilig te wonen.
In mijn afwegingen om een sanctie op te leggen staan die twee ‘rechten’
wel eens tegenover elkaar. Dan wordt er in mijn beleving meer een moreel
appèl op mij gedaan om het juiste besluit te nemen dan dat ik een straf uitdeel.
Een burgemeester heeft wél de verantwoordelijkheid voor de openbare orde
en veiligheid en moet maatregelen nemen als die orde en/of veiligheid in
het geding komt. De echte straf zal via een gerechtelijke zaak worden opgelegd aan degene die het betreft.
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Het zwaard van Damocles:
burgemeesters wil is wet
Over het punitieve karakter van een bestuursrechtelijke
herstelsanctie

Maartje Schaap *

Op 15 februari krijgt de politie een melding binnen via het telefoonnummer
van Meld misdaad anoniem.1 De melding heeft de volgende inhoud: ‘Op het
adres Stationsstraat 25 te X bevindt zich een hennepkwekerij. De ramen zijn
afgeplakt. Er is al twee keer geoogst.’ Kees is eigenaar van de woning aan de
Stationsstraat 25 en woont daar samen met zijn partner. De politie doet nader
onderzoek om het redelijk vermoeden dat zich daadwerkelijk een hennepkwekerij in de woning bevindt, nader te verifiëren. Uiteindelijk geeft de hulp
officier van justitie toestemming om de woning van Kees en zijn gezin binnen
te treden. Op het moment dat wordt binnengetreden in de woning, is er niemand thuis. De verbalisanten treffen in de woning een hennepkwekerij aan,
bestaande uit 131 hennepplanten. Kees en Anna worden aangemerkt als verdachten en worden uitgenodigd voor een verhoor bij de politie.

Enkele tijd later krijgen Kees en Anna een brief van de burgemeester
waarin staat dat zij hun woning voor drie maanden dienen te verlaten
vanwege de aangetroffen hennepkwekerij. Deze boodschap valt Kees
en Anna rauw op het dak. De gevolgen zijn niet te overzien. Ze vormen
een gezin met drie minderjarige kinderen, van wie er twee een verstandelijke beperking hebben en speciaal onderwijs volgen. Ook is er
ambulante hulpverlening aan huis. Voor de kinderen is stabiliteit en
regelmaat erg belangrijk. Kees heeft een baan en onderhoudt met dat
inkomen het gezin. Anna heeft geen inkomen en zorgt overdag voor

* Mr. M.R.M. Schaap is werkzaam als strafrechtadvocaat bij De Haan Strafrechtadvocaten te
Groningen.
1 Deze casus is gebaseerd op een waargebeurde zaak waarin ik cliënten bijstond als raadsvrouwe. Omwille van privacy is in deze casus gebruikgemaakt van fictieve namen, data en
adresgegevens.
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het huishouden en de kinderen. Financieel staat het gezin er niet goed
voor vanwege opgebouwde schulden uit het verleden.
Naar aanleiding van het politieverhoor gingen Kees en Anna ervan uit
dat zij enkel strafrechtelijk vervolgd zouden worden voor de hennepkwekerij. Nu moeten zij hun woning ook nog eens verlaten, met grote
gevolgen van dien. Ze moeten op zoek naar een tijdelijke andere
woning, maar geld om iets te huren is er niet. En dit allemaal terwijl
hun strafrechtelijke betrokkenheid nog niet eens is komen vast te
staan. Kees en Anna begrijpen er niets meer van.
In de brief die Kees en Anna ontvingen verwijst de burgemeester naar
artikel 13b Opiumwet (OW). Op grond van artikel 13b lid 1 OW is de
burgemeester – kort gezegd – bevoegd tot oplegging van een last onder
bestuursdwang indien in woningen of lokalen (illegale) middelen zoals
bedoeld in de OW, worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwezig
zijn.
Als strafrechtadvocate merk ik veelvuldig dat cliënten zoals Kees en
Anna niet op de hoogte zijn van de bestuursrechtelijke bevoegdheden
van de burgemeester. Een brief waarin men wordt gesommeerd de
woning te verlaten leidt dan ook tot veel paniek.
In dit artikel laat ik zien dat de toepassing van artikel 13b OW vrijwel
uitsluitend een punitief karakter heeft en niet overeenkomt met de
bedoeling van de wetgever. Bovendien zal duidelijk worden dat deze
gang van zaken in veel gevallen strijdig is met het ‘ne bis in idembeginsel’.

Artikel 13b OW (‘Wet Damocles’)
Artikel 13b OW, ook wel de ‘Wet Damocles’ genoemd, geeft de burgemeester de bevoegdheid om drugspanden te sluiten:
1. De burgemeester is bevoegd tot oplegging van een last onder
dwangsom indien in woningen of lokalen dan wel in of op bij
woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als
bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel
daartoe aanwezig is.
(…)
De burgemeester kan op basis van de wet bestuursdwang toepassen
en, zoals in het geschetste voorbeeld, woningen of voor het publiek

doi: 10.5553/JV/016758502018044004007

Het zwaard van Damocles: burgemeesters wil is wet

toegankelijke inrichtingen sluiten als daar sprake is van drugshandel.
Het woordje ‘kan’ impliceert een discretionaire bevoegdheid, maar in
de praktijk maken burgemeesters steeds vaker gebruik van deze last
onder dwangsom en is het beleid geworden om te handhaven (Bruijn
e.a. 2018, p. 140; Vols & Bruijn 2015).
Een dergelijk bevel op grond van artikel 13b OW strekt tot uitoefening
van bestuursdwang in de zin van artikel 5:21 Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), met als gevolg dat de bepalingen over de last onder
dwangsom uit afdeling 5.3.1. van de Awb van toepassing zijn. Artikel
5:28 Awb maakt de burgemeester bevoegd tot ‘het verzegelen van
gebouwen, terreinen en wat zich daarin of daarop bevindt’.
Van belang om te vermelden is dat niet hoeft te worden aangetoond
dat de openbare orde in het geding is. De enkele constatering van de
aanwezigheid van de drugs (boven de normen van eigen gebruik)
vormt al voldoende rechtvaardiging om een woning of lokaal te sluiten. De sluiting betreft over het algemeen een periode van drie maanden (bij een eerste overtreding) en zes maanden (bij een tweede overtreding). De meeste gemeenten hebben een eigen gemeentelijk soften harddrugsbeleid. De beleidsregels omschrijven hoe gemeenten
omgaan met deze materie en op welke wijze er wordt gehandhaafd.
Dit kan overigens per gemeente verschillen.

Wanneer kan artikel 13b Opiumwet worden toegepast?
Artikel 13b OW moet in samenhang worden gelezen met de artikelen 2
en 3 van de OW. Deze artikelen regelen de verbodsbepalingen van de
middelen behorende bij lijst I (harddrugs) en lijst II (softdrugs) van de
OW. De enkele constatering van verkoop, aflevering of verstrekking
(van middelen genoemd op de lijsten I en II) in een woning of voor een
publiek toegankelijk lokaal is in beginsel voldoende voor de burgemeester om gebruik te maken van zijn bevoegdheid om een last tot
bestuursdwang op te leggen (Bruijn e.a. 2018, p. 140; Vols & Bruijn
2015). Niet hoeft voor vaststaand te worden aangenomen of bewezen
te worden dat daadwerkelijk ook drugshandel heeft plaatsgevonden.
Lid 1 van artikel 13b OW eindigt met de woorden ‘dan wel daartoe
aanwezig is’ (zie hierboven). De Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State (ABRvS) heeft bepaald dat de enkele aanwezigheid van
een handelshoeveelheid drugs in een pand de bevoegdheid verschaft
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tot het sluiten van dat pand.2, 3 Voor de uitleg van het begrip ‘handelshoeveelheid’ wordt in de rechtspraak aansluiting gezocht bij de criteria die het Openbaar Ministerie hanteert (Bruijn 2018). Een hoeveelheid harddrugs van 0,5 gram en een hoeveelheid softdrugs van maximaal 5 gram vallen onder het criterium van het eigen gebruik. Alles
daarboven geldt als een handelshoeveelheid (Bruijn 2018). Indien een
hoeveelheid drugs wordt aangetroffen die groter is dan de (toegestane)
hoeveelheid voor eigen gebruik, mag in beginsel worden aangenomen
dat deze drugs bestemd zijn voor verkoop, verstrekking of aflevering.4
Uit de jurisprudentie valt af te leiden dat het woord ‘daartoe’ zowel
ziet op verkoop, aflevering als verstrekking, waardoor artikel 13b OW
volgens de ABRvS ook van toepassing is op drugs die weliswaar in het
pand zijn aangetroffen (bijvoorbeeld geoogste hennepplanten), maar
die op een andere locatie zouden kunnen worden verkocht.5

Wat kan een betrokkene ondernemen tegen een besluit ex artikel
13b OW?
Procedure en rechtsmiddelen
Een brief waarin staat dat de burgemeester voornemens is de woning
of het pand voor een bepaalde duur te sluiten, wordt juridisch aangeduid als een voornemen. Tevens wordt op deze wijze de betrokkene in
de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen (art. 4:8 Awb) en zo
zijn eigen mening te geven over het voornemen. Van belang is om zo
veel mogelijk persoonlijke omstandigheden naar voren te brengen,
eventueel ondersteund door medische verklaringen, financiële stukken of andere documenten die de persoonlijke leefsituatie bevestigen.
Het aanvoeren van deze persoonlijke omstandigheden is altijd van
belang omdat een bestuursorgaan voordat het overgaat tot het nemen
van een besluit alle relevante omstandigheden in zijn besluitvorming
moet betrekken (art. 3:2 Awb).
Gemeentelijk beleid kent over het algemeen ook een hardheidsclausule. Dat wil zeggen dat wanneer er sprake is van schrijnende gevallen

2 ABRvS 24 april 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ8430, ABRvS 21 maart 2012, ECLI:NL:RVS:
2012:BV9512.
3 ABRvS 11 december 2013, 201300425/1/A3, NJB 2014/108, r.o. 4.1.
4 ABRvS 2 juni 2004, 200306551/1, ECLI:NL:RVS:2004:AP0405.
5 ABRvS 11 december 2013, 201300425/1/A3, NJB 2014/108, r.o. 6.1.
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in de persoonlijke levenssfeer, de burgemeester van zijn voornemen/
besluitvorming kan afwijken. In een dergelijk geval kan een burgemeester ervoor kiezen om een kortere of voorwaardelijke sluiting te
bevelen. De Awb biedt een soortgelijke regeling in artikel 4:8.
Het instellen van bovengenoemde rechtsmiddelen heeft echter geen
schorsende werking.6 Met andere woorden: de sluiting staat vast. De
enige mogelijkheid om een sluiting te voorkomen is om op grond van
artikel 8:81 Awb een voorlopige voorziening te vragen bij de rechtbank.
Wat zijn de gevolgen?
De praktijk leert dat financieel gewin doorgaans het motief is voor het
houden van een hennepkwekerij in een woning. In geen van de gevallen die mij bekend zijn uit mijn eigen praktijk was sprake van een
zogenoemd drugspand waar gebruikers en dealers in en uit liepen.
Juist het tegenover gestelde was het geval: het betrof keurige koop- en
huurwoningen waar ergens in een slaapkamer een kwekerijtje zat.
In deze gevallen waren de gevolgen van de sluiting enorm. De hypotheeklasten liepen gewoon door, terwijl er vervangende woonruimte
moest worden gehuurd. Hoge rekeningen van de energieleveranciers
moesten bovendien onmiddellijk worden betaald, anders zouden de
betrokkenen worden afgesloten. Daarnaast zijn er in mijn praktijk
gevallen bekend waarbij een bord in de tuin werd geplaatst met
daarop de tekst ‘Dit is een drugspand, de woning is per direct gesloten
op last van de burgemeester’. Andere negatieve publieke aandacht
volgde via diverse publicaties in de lokale (buurt)krant. Voor iedereen
die met deze procedure te maken krijgt, zijn de financiële en maatschappelijke gevolgen niet te overzien. Heeft de wetgever wel aan deze
impact gedacht? Is dit nu wat de wet beoogt of is het een veel te zware
reactie op een misstand?

Bedoeling van de wetgever
In eerst instantie zag artikel 13b OW op coffeeshops.7 In gemeenten
ontstond steeds meer behoefte aan sanering en beheersing van
6 Art. 6:16 Awb.
7 Stcrt. 2012, 26938, Aanwijzing Opiumwet, p. 2.
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bestaande coffeeshops en aan een strengere regulering van de verkoop
van softdrugs. De wetgever achtte het wenselijk om de bevoegdheid
voor de burgemeester om een pand te sluiten in het kader van de
handhaving van de openbare orde ook in de Opiumwet vast te leggen,
‘waarbij tevens tot uitdrukking wordt gebracht dat de verbodsbepaling
aangaande de handel en het gebruik van drugs niet meer uitsluitend
langs strafrechtelijke weg worden gehandhaafd’.8
De basis voor het optreden tegen de handel van drugs vanuit lokalen
en woningen werd aldus gevonden in artikel 13b OW. Uit de wetsgeschiedenis blijkt echter dat artikel 13b OW niet strekt tot het terugdringen van illegale wietteelt.9 De bedoeling van de wetgever was om burgemeesters in het kader van de openbare orde een extra instrument te
bieden voor het terugdringen van overlast door drugshandel. Artikel
13b OW schept de mogelijkheid voor het bestuur om, vaak na het ontdekken van een vermeend strafbaar feit, en nog voordat überhaupt
strafrechtelijk wordt opgetreden, handhavend op te treden tegen illegale drugshandel in gemeenten. Met het ontstaan van deze bevoegdheid voor de burgemeester bestaat nu naast de strafrechtelijke weg
een bestuursrechtelijke route om handel in en gebruik van softdrugs te
sanctioneren. De wetgever heeft hierbij wel opgemerkt dat het niet de
bedoeling is dat al na een eerste overtreding van de Opiumwet wordt
overgegaan tot sluiting van het desbetreffende pand of de woning.10
Artikel 13b OW kent twee belangrijke doelstellingen. Ten eerste gaat
het om de preventie en beheersing van de uit het drugsgebruik voortvloeiende risico’s voor de volksgezondheid. Daarnaast heeft de wetgever beoogd de nadelige effecten van de handel en het gebruik van
drugs op het openbare leven en andere lokalen te voorkomen.11 Hieruit valt af te leiden dat de burgemeester, indien hij gebruikmaakt van
zijn bevoegdheid die hij ontleent aan artikel 13b OW, zowel het belang
van de volksgezondheid (motief van OW) als de openbare orde dient.
Geconcludeerd kan worden dat hij zich met het opleggen van een last
onder dwangsom zowel op strafrechtelijk als bestuursrechtelijk vlak
begeeft. Van belang te vermelden is (en dat is dan ook het verschil met
het strafrecht) dat de maatregel is gericht op de gelegenheid (aantreffen van een handelshoeveelheid drugs in een pand) en niet op de per-

8
9
10
11

ABRvS 21juni 2006, AB 2006, 278, m.nt. Vermeer.
Kamerstukken II 2006/07, 30515, 6.
Kamerstukken II 2005/06, 30515, 6.
Kamerstukken II 1996/97, 25324, 3, p. 5.
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soon. De bevoegdheid ex artikel 13b OW betreft een herstelsanctie. De
bedoeling is dat er een einde wordt gemaakt aan de onrechtmatige
(illegale) toestand en dat de oude situatie wordt hersteld om de openbare orde te bewaken.

Bezwaren tegen de toepassing van artikel 13b OW
Er zijn nogal wat bezwaren in te brengen tegen de manier waarop de
bevoegdheid van de burgemeester in artikel 13b OW in de praktijk
wordt uitgeoefend en de sanctionering daarvan door de ABRvS.
Onderzoek wijst uit dat het merendeel van de gevallen waarin de
bevoegdheid wordt uitgeoefend juist betrekking heeft op hennepkwekerijen in woningen (Bruijn e.a. 2018; Vols & Bruijn 2015). In de
meeste gevallen is het beoogde effect, het beëindigen van een ongewenste situatie, echter al bereikt door strafrechtelijk ingrijpen in de
vorm van inbeslagneming van de drugs en aanhouding van de overtreder. De noodzaak van de sluiting ontbreekt, omdat de ongewenste
situatie immers niet meer bestaat. In de praktijk wordt artikel 13b OW
dus vooral gebruikt in gevallen waarin de openbare orde in het geheel
niet (meer) in het geding is. Toepassing van artikel 13b OW heeft daarmee vrijwel uitsluitend een punitief karakter. Omdat de overtreding
van de Opiumwet in de regel ook strafrechtelijk wordt vervolgd is
bovendien sprake van strijd met het ne bis in idem-beginsel. De burgemeester begeeft zich met zijn ‘herstelsanctie’ op strafrechtelijk terrein, terwijl het Openbaar Ministerie eveneens strafrechtelijk vervolgt.
De voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant heeft op 11
mei 2017 een wat mij betreft juist vonnis gewezen, waarin duidelijk het
aspect van een herstelsanctie naar voren komt.12 In die zaak trof de
politie eveneens een in werking zijnde hennepkwekerij aan in een
woning. Verzoeker (van de voorlopige voorziening) was eigenaar van
de woning en verhuurde deze aan een derde. Na de ontdekking van de
hennepkwekerij had verzoeker de huurovereenkomst ontbonden en
verschillende maatregelen getroffen om de situatie in de woning te
herstellen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter was de
burgemeester niet ingegaan op het betoog van verzoeker dat er gelet
op de genomen maatregelen, geen sprake meer is van een herstelsanc-

12 Rb. Oost-Brabant 11 mei 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:2756.
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tie en dat sluiting van de woning, gelet daarop en gelet op de belangen
van de verzoeker en diens kinderen, disproportioneel is. De voorzieningenrechter concludeerde dat verweerder onvoldoende heeft gemotiveerd en onderzocht of sluiting van de woning, bijdraagt aan het herstel van de openbare orde. Hierbij achtte de voorzieningenrechter van
belang dat inmiddels zeven maanden waren verstreken na de controle, waarin geen toenaderingen vanuit het criminele circuit zijn
geconstateerd. Tevens had de burgemeester volgens de voorzieningenrechter onvoldoende gemotiveerd of de sluiting van de woning,
gelet op alle belangen, proportioneel is of dat kan worden volstaan
met een minder ingrijpende maatregel. De voorzieningenrechter vernietigde aldus het besluit van de burgemeester.
Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de meeste gemeenten al bij een eerste geconstateerde overtreding van de Opiumwet overgaan tot sluiting
van de woning of het pand (Bruijn e.a. 2018; Vols & Bruijn 2015). Wij
zagen eerder dat het volgens de wetgever echter niet de bedoeling is
dat daartoe al na een eerste overtreding wordt overgegaan.13 De
meeste gemeenten handelen dus in strijd met de bedoeling van de
wetgever en de gevolgen daarvan zijn voor de betrokkene(n) vaak niet
te overzien.
Een recente uitspraak waarin wordt gerefereerd aan de bedoeling van
de wetgever om niet al na een eerste vergrijp over te gaan tot sluiting
van een drugspand is die van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland d.d. 13 juni 2018.14 In deze zaak had de politie in
de schuur bij de woning een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen en ontmanteld. De burgemeester besloot dat de woning voor
de duur van drie maanden diende te worden gesloten. De voorzieningenrechter was er echter niet van overtuigd dat sprake was van een
zodanig ernstig geval dat ook geruime tijd na ontmanteling van de
hennepkwekerij nog een noodzaak zou bestaan tot sluiting van de
woning, wat bovendien een afwijking zou zijn van het uitgangspunt
dat eerst een waarschuwing of soortgelijke maatregel moet worden
opgelegd. De burgemeester motiveerde de woningsluiting door te verwijzen naar de aangetroffen hennep, de daaraan gerelateerde goederen en de illegale afname van stroom. De voorzieningenrechter achtte
deze omstandigheden inherent aan een hennepkwekerij, zodat zonder
nadere onderbouwing en bij gebrek aan beleid in de betreffende
13 Kamerstukken II 2005/06, 30515, 6.
14 Rb. Noord-Holland 13 juni 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:4742.
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gemeente niet viel in te zien dat er sprake was van een ernstig geval.
Volgens de voorzieningenrechter kan georganiseerde drugshandel
blijkens de wetsgeschiedenis wel een reden zijn voor sluiting van de
woning, maar in dit geval waren daar weinig aanwijzingen voor. De
voorzieningenrechter schorste het besluit van de burgemeester,
omdat het besluit bij een heroverweging vermoedelijk niet in stand
zou blijven.
Ondanks bovengenoemde recente overwegingen van lagere rechters
houdt de ABRvS vooralsnog voet bij stuk.

Conclusie
De burgemeester kan aan artikel 13b OW de bevoegdheid ontlenen
een last onder dwangsom op te leggen. Het gaat dan in de praktijk
vaak om de sluiting van de woning waar een handelshoeveelheid
drugs is aangetroffen. De periode van sluiting varieert van drie tot zes
maanden. Het doel is om de volksgezondheid en de openbare orde te
beschermen. De sluiting betreft een bestuursrechtelijke herstelsanctie
met zeer ingrijpende gevolgen in de persoonlijke levenssfeer van de
belanghebbende.
In tegenstelling tot de ABRvS stel ik mij op het standpunt dat de huidige toepassing van artikel 13b OW veelal uitsluitend een punitief
karakter heeft. Wanneer tevens sprake is van een strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie vormt de toepassing van artikel
13b OW een schending van het ne bis in idem-beginsel. Daarnaast
wordt in de huidige praktijk veelvuldig in strijd gehandeld met de ratio
van artikel 13b OW en de bedoeling van de wetgever. Uit jurisprudentie blijkt dat lagere rechters wel rekening willen houden met de bedoeling van de wetgever en zich afvragen of de openbare orde nog wel in
het geding is wanneer de hennepkwekerij reeds is ontmanteld en herstelmaatregelen zijn genomen, maar dat de ABRvS daarin niet meegaat.15
Om een sluiting te voorkomen moet gebruik worden gemaakt van de
rechtsmiddelen die de Awb kent. Dat vergt een zeer actieve (proces)houding van de belanghebbende. Wanneer geen gebruik wordt
gemaakt van de rechtsmiddelen is de sluiting een feit. Het valt moeilijk
15 Zie bijvoorbeeld: ABRvS 4 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1151, ABRvS 9 mei 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1600 en ABRvS 30 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1744.
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uit te leggen dat wanneer iemand in het strafrechtelijk traject nog de
status heeft van ‘verdachte’, deze persoon al wel ‘gestraft’ wordt door
de burgemeester die hem de toegang tot zijn eigen woning ontzegt.
Burgemeesters wil is wet en pas daarna is de burger aan zet.
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Jongerenrechtbanken:
oplossingsgerichte
lekenrechtspraak voor en door
leerlingen
Gert Jan Slump en Jessica Asscher *

Sinds januari 2015 zijn op drie scholen in Amsterdam jongerenrechtbanken actief.1 Naar Amerikaans voorbeeld, waar Youth Courts2 al
decennia bestaan, is een Nederlandse variant ontwikkeld. In 2017
sloot een vierde school zich aan. De Amsterdamse pilot duurt drie jaar
en is volledig gefinancierd door private fondsen. Leden van de jongerenrechtbank zijn allemaal leerlingen van de deelnemende scholen.
Zaken die worden verwezen en behandeld spelen zich alle binnen of
in de directe omgeving van de school af. Alleen overtredingen begaan
door leerlingen van de deelnemende scholen en begaan in of in de
buurt van de school komen in aanmerking voor behandeling in de jongerenrechtbank. Daarbij gaat het om gedragingen die strafbaar zijn
volgens het Wetboek van Strafrecht, maar ook om kleinere niet strafbare kwesties. In dit artikel geven de auteurs een beschrijving van de
Nederlandse praktijk gedurende de eerste drie jaar en de eerste bevindingen en conclusies.

Korte historie
Het idee van een Nederlandse ‘kinderrechtbank’ werd in 2006 geboren
tijdens een brainstorm van de toenmalige Stichting Kinderrechtenhuis

* Drs. G.J. Slump is criminoloog en landelijk projectleider voor de Stichting
Jongerenrechtbanken Nederland. Hij heeft een eigen adviespraktijk voor projecten op
strafrechtelijk gebied en geeft trainingen op het terrein van herstelrecht en herstelgericht
werken. Prof. dr. J. Asscher is hoogleraar Forensische Orthopedagogiek aan de
Universiteit Utrecht en hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is lid van de
Raad van Advies van de stichting Jongerenrechtbanken.
1 Voor een indruk zie de juniordocumentaire ‘Zapp echt gebeurd – De jongerenrechtbank’
van zondag 13 mei 2018. https://tvblik.nl/zpp-echt-gebeurd/de-jongerenrechtbank.
2 https://www.youthcourt.net.
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Nederland. Het bestuur zocht voor de opzet van het Kinderrechtenhuis Nederland, dat in 2008 in het weeshuiscomplex aan de Hooglandse Kerkgracht in Leiden gerealiseerd zou worden, passende projecten. Tijdens voorbereidingen werd van verschillende kanten gewezen op het feit dat er in de Verenigde Staten veel Youth Courts actief
waren. Een aantal betrokkenen heeft deze bezocht.
Volgens tellingen van de ‘National Association of Youth courts’ functioneren er in de VS ruim 1.000 jongerenrechtbanken.3 Deze Youth
Courts zijn geïnitieerd vanuit particulier initiatief; zij zijn meestal verbonden aan lokale rechtbanken of aan Community Justice Centers. In
deze CJS’s wordt de gemeenschap actief betrokken bij veiligheidsvraagstukken en richt de aanpak zich op het vergroten van de impact
van de justitiële aanpak op buurten en wijken.
In Amerikaanse Youth Courts worden jongeren die overtredingen
begaan verantwoordelijk gehouden voor hun gedrag door hun ‘peers’
(leeftijdgenoten) en als dit nodig is, krijgen de jongeren die de overtreding hebben begaan waar nodig ook toegang tot hulpverleningsprogramma’s. De Nederlandse onderzoeker Suzan Verberk deed reeds in
2005 in opdracht van de Raad voor de rechtspraak – met het oog op de
mogelijkheden van externe oriëntatie van de rechterlijke macht –
onderzoek naar de opzet van de vernieuwende rechtspraktijken, waaronder de Youth Courts in de VS (Verberk 2005).
Een verkenning van de Amerikaanse praktijk leverde op dat er verschillende modellen in omloop zijn. Het meest evidente onderscheid
tussen die modellen betreft een onderscheid naar wie er recht spreekt:
een jury van peers, een jongere die rechter is, een tribunaal dan wel
een volwassen voorzitter die recht spreekt samen met jongeren.
Andere verschillen zijn onder meer gelegen in het type zaken dat
behandeld wordt en de programma’s die jongeren worden aangeboden door de Youth Courts (Gaze 2016).
In 2011 kwam het idee in een stroomversnelling toen groepen die
bezig waren met jongerenrechtbanken zich verbonden, en tegelijkertijd een aantal mensen uit de strafrechtelijke praktijk een werkbezoek
bracht aan Red Hook Community Court in Brooklyn, NYC, en het
daarin ondergebrachte Red Hook Youth Court. Beide zijn ontwikkeld
in samenwerking met het Center for Court Innovation in New York.4

3 www.youthcourt.net/about/facts-and-stats.
4 www.courtinnovation.org.
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De ontwikkeling van jongerenrechtbanken in Nederland past binnen
een aantal ontwikkelingen binnen onze samenleving. Een ervan is het
feit dat de overheid en burgers op zoek zijn naar nieuwe onderlinge
verhoudingen. Er is meer ruimte voor burgers om met eigen initiatieven te komen (buurtrechten, right to challenge) en te experimenteren
binnen democratische grenzen. Verantwoordelijkheid en regie komen
weer (meer) bij de burger te liggen.
Een andere daarop aansluitende ontwikkeling is die van herstelrecht
en herstelgericht werken binnen het strafrecht. Daarbij gaat het om
het bieden van de gelegenheid aan conflicterende partijen om, voorafgaand of tijdens een strafrechtelijke procedure, op vrijwillige basis
samen uit een conflict te komen. Daarbij kan onder meer gedacht
worden aan Halt, buurtbemiddeling of mediation in strafzaken. De
jongerenrechtbank is een herstelrechtelijke toepassingsvorm waarbij
gebruikgemaakt wordt van het rechtbankmodel.
Een derde ontwikkeling is die rond positieve veiligheid. Het ‘bestrijden
van onveiligheid’ maakt plaats voor een benadering van veiligheid die
ruimte geeft aan de behoefte van burgers aan een gemeenschappelijke
basis waarin positieve noties als betrokkenheid, vertrouwen, empathie, verbondenheid en gezamenlijke waarden en normen centraal
staan.

Theoretische achtergrond en doelstellingen
Jongerenrechtbanken worden verondersteld een positief effect te hebben op zowel daders als leden van de jongerenrechtbank zelf. Voor de
dader geldt dat hij/zij via de jongerenrechtbank de kans krijgt het
directe effect van zijn/haar gedrag op het slachtoffer te zien. Dit is
zichtbaar in de slachtofferverklaringen, maar ook in de omschrijving
hiervan door de rechter van de jongerenrechtbank (Stickle e.a. 2008).
Een reden waarom jongerenrechtbanken positief effect zouden kunnen hebben, is de aanname dat de invloed van leeftijdgenoten groot is
(Butts & Buck 2002). Deze kan zowel negatief als positief ingezet worden en het doel van de jongerenrechtbanken is om de invloed van
leeftijdgenoten op een positieve manier in te zetten. In die zin zou het
proces juist voor de daders gunstig zijn omdat de sanctie wordt uitgesproken door leeftijdgenoten. De veronderstelling hierbij is dat straffen effectiever zouden zijn wanneer ze door leeftijdgenoten uitgespro-
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ken worden (Forgays & Demilio 2005), omdat deze ervaren zouden
kunnen worden als afwijzing van het deviante gedrag door leeftijdgenoten (Bouchard & Wong 2017). Tijdens de adolescentie zijn leeftijdgenoten immers de belangrijkste rolmodellen (Furman & Buhrmeester
1992), in zowel positieve als negatieve zin (Berndt 2002). Het gegeven
dat de sancties opgelegd worden door leeftijdgenoten zou dus de kans
op recidive doen afnemen (Forgays & Demilio 2005).
Voor de leden van de jongerenrechtbank zelf is het een leerzame ervaring waarbij de kennis van het rechtssysteem toeneemt en ze leren
verschillende belangen af te wegen. Daarnaast zou deelname aan jongerenrechtbanken bijdragen aan een gemeenschappelijke vergrote
alertheid ten opzichte van delinquentie (Butts & Buck 2000). Andere
voordelen van de jongerenrechtbanken zijn dat het de belasting van
het justitiesysteem zou beperken (Schneider 2008) en dat het relatief
weinig kost (Butts & Buck 2000). Afgezet tegen deze uitgangspunten
kunnen jongerenrechtbanken een maatschappelijk nuttige en effectieve functie hebben in het Nederlandse onderwijsveld in verbinding
met de omringende samenleving en het rechtsbestel.
De Nederlandse jongerenrechtbanken hebben de volgende kenmerken.
1. Jongerenrechtbanken zijn gestoeld op herstelrechtelijke uitgangspunten. In het herstelrecht is het uitgangspunt dat een strafbaar feit
primair schade veroorzaakt tussen veroorzaker en benadeelde: het
gaat erom dat de veroorzaker de schade die door zijn/haar toedoen
is aangericht zelf vergoedt en dat geschonden relaties zodoende
worden hersteld; straf is daaraan ondergeschikt. Jongeren zijn in
staat het conflict (samen met leeftijdsgenoten) zelf op te lossen en
de goede verhoudingen te herstellen (Godwin 2001).
2. Jongerenrechtbanken functioneren daarnaast vanuit het idee dat
iemand die schade aanricht, daarmee de gemeenschap waartoe hij
of zij behoort geweld aandoet/nadeel berokkent en dat hij/zij de
schade herstelt of vergoedt met het doel de integriteit van die
gemeenschap te herstellen. Verantwoordelijkheid voor de
(school)gemeenschap waarvan leerlingen deel uitmaken, is een
kernbegrip (Pearson 2003).
3. Leerlingen worden specifiek opgeleid om in verschillende rollen te
kunnen functioneren. Dat heeft allereerst te maken met het feit dat
zij zich zo de uitgangspunten van het herstelrecht toe-eigenen en
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zich bewust worden van de publieke verantwoordelijkheid binnen
een gemeenschap. Verder maakt de jongerenrechtbank gebruik van
een zorgvuldig ontwikkeld en op deze uitgangspunten gebaseerd
zittingsprotocol dat zij moeten beheersen. Een opleiding van zeven
dagdelen voorziet in de integratie van de Jongerenrechtbank in het
onderwijs. Zo wordt concreet invulling gegeven aan een van de
onderwijsdoelstellingen binnen het vak maatschappijleer, waarvan
kennismaking met ‘het recht’ een (levend) onderdeel is en wordt
(Stichting Jongerenrechtbanken Nederland 2018).
Kortom, de aanname is dat Jongerenrechtbanken zijn gebaseerd op de
overtuiging dat je jongeren meer verantwoordelijkheid kunt geven,
wanneer je hun daartoe ook het vertrouwen en de ‘gereedschappen’
geeft. Zo zouden zij in staat zijn binnen pedagogische grenzen zaken
onderling met elkaar te bespreken en te behandelen in een omgeving
waarin zij gestimuleerd worden om samen via morele oordeelsvorming besluiten te nemen in kwesties die op of rond de school spelen.
Er is ook kritiek op de werkwijze van de jongerenrechtbanken. Allereerst richten jongerenrechtbanken zich op jongeren die kleine vergrijpen gepleegd hebben. In algemene zin geldt dat deze jongeren een
laag recidiverisico hebben en dat deze delicten überhaupt niet in het
justitiesysteem terechtgekomen zouden zijn. In die zin rijst de vraag of
de hele inspanning die hoort bij een relatief klein vergrijp voor een
jongerenrechtbank behandelen gerechtvaardigd is (Bouchard & Wong
2017). Daarnaast is het mogelijk dat jongeren door de intensiteit en
duur van een jongerenrechtbankprocedure langer en meer met hun
daad geconfronteerd worden en zo zwaarder worden ‘gestraft’ dan in
een reguliere justitiële procedure (Bouchard & Wong 2017). Ten slotte
laten de eerste overzichtsstudies geen duidelijk effect zien dat jongerenrechtbanken recidive verminderen (Bouchard & Wong 2017; Gase,
Schooley e.a. 2016).

De pilot
Aan de Nederlandse pilot die loopt van 1 januari 2015 tot en met 1 september 2018 nemen vier scholen deel. Dat zijn heel verschillende
scholen. Ze zijn redelijk verspreid over Amsterdam (Zuidoost, Zuid (2)
en West) en variëren van klein (Comenius Lyceum, 600 leerlingen) tot
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groot (Open Schoolgemeenschap Bijlmer, ruim 1.500 leerlingen) en
van categoraal gymnasium (St. Ignatiusgymnasium) tot schoolgemeenschappen met diverse schooltypen (vmbo-T, havo, vwo). Met
ingang van september 2018 neemt ook een school met een breed
vmbo-aanbod deel (Wiringherlant College, Hollands Kroon).
Er is bewust gekozen voor een variatie aan scholen om de jongerenrechtbank in verschillende schoolomgevingen uit te testen.
Werving en training leden jongerenrechtbank
Jaarlijks worden er op de school voor jaarlaag 3 van het vmbo/havo
en/of jaarlaag 4 van het havo/vwo één of meer informatiebijeenkomsten georganiseerd. Daarin vertellen de extern begeleider, leden van
de jongerenrechtbank en een van de partners (rechtbank, OM, politie,
advocatuur) wat een jongerenrechtbank is en hoe de werkwijze is. Vervolgens krijgen leerlingen de gelegenheid te solliciteren.
Leerlingen die worden toegelaten krijgen een training van zeven dagdelen van elk drie uur. Daarin zit ondermeer een bezoek aan de politie
en de rechtbank, trainingen in communicatie- en bemiddelingsvaardigheden en het motiveren en opstellen van de uitspraak. Dit wordt
afgesloten met het behandelen van oefenzaak in rechtbank en beëdiging door een rechter. De leden van de jongerenrechtbank ontvangen
een theoriecertificaat en een speciaal T-shirt. De bedoeling is dat er
per school op jaarbasis tien zaken worden behandeld. In de pilot is
ervoor gekozen om bij gebrek aan zaken5 de jongerenrechtbank in een
echte zitting zogenoemde oefenzaken (die op school hebben gespeeld
of hadden kunnen spelen) te laten behandelen.
Werkwijze selectie van zaken
De jongerenrechtbank kan zowel strafbare feiten (Halt-waardige delicten en andere kleine vergrijpen) als niet-strafbare incidenten op
school die tot nadeel voor medeleerlingen en/of de school leiden,
behandelen. In geval van een strafbaar feit is voorwaarde dat de jongere niet eerder in beeld bij de politie is geweest bij een vergelijkbaar

5 Het eerste seizoen moesten de scholen duidelijk wennen aan de aanwezigheid van de
jongerenrechtbank op school en het gegeven van ‘een stap opzij doen’ en een zaak onder
verantwoordelijkheid van de school overlaten aan de jongerenrechtbank was niet altijd
vanzelfsprekend.
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feit. In de Nederlandse jongerenrechtbanken wordt, anders dan in de
Amerikaanse variant, een strafblad voorkomen. Omdat in de pilot
wordt samengewerkt met de politie, is in een convenant tussen deelnemende partijen6 vastgelegd dat de politie in het kader van die
samenwerking uitsluitend voor de pilot relevante informatie (namen
van leerlingen, geregistreerd als ‘betrokkenen’, en aard van het incident, aard herstelacties) administreert. Deelname heeft geen strafrechtelijke gevolgen en mocht zich een (nieuw) strafbaar feit voordoen, dan staat bijvoorbeeld in voorkomende gevallen de weg naar
Halt als ‘first offender’ gewoon open.
De selectie van zaken gaat als volgt. De coördinerend docent van de
school (interne trekker) krijgt incidenten die op school spelen via het
teamoverleg aangeleverd en overlegt met de afdelingsleider/teamleider over de geschiktheid van de zaak voor behandeling in de jongerenrechtbank. Indien nodig worden ook de zorgcoördinator en veiligheidscoördinator geconsulteerd. Belangrijke criteria zijn of de
beschuldigde partij de betrokkenheid bij het incident erkent en of hij/
zij verantwoordelijkheid wil en kan nemen voor de daad/daden en dat
alle partijen vrijwillig willen deelnemen. De zittingsbegeleider van de
Stichting Jongerenrechtbanken Nederland die de zittingen altijd begeleidt en samenwerkt met de coördinerend docent kan worden geraadpleegd om vast te stellen of een zaak inderdaad geschikt is.
In geval van een (vermoedelijk) strafbaar feit neemt de coördinerend
docent telefonisch contact op met de politie en bespreekt informeel
en vertrouwelijk de zaak. De politie registreert dit contact in haar
mutatiesysteem. Doel van het overleg is ook om te kijken of er contraindicaties zijn om de zaak waarbij de bewuste jongere betrokken is,
niet aan de Jongerenrechtbank voor te leggen. Indien een jongere bijvoorbeeld eerder in beeld is geweest bij de politie voor vergelijkbare
zaken, kan dit een reden zijn om de zaak af te wijzen voor behandeling.
Zitting en zittingsvoorbereiding
De zittingsvoorbereiding vindt meestal plaats op de dag van de zitting
en de zitting zelf verloopt volgens een vastgesteld script. De uitspraak

6 Scholen, politie, OM en Stichting Jongerenrechtbanken Nederland.
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wordt aansluitend op de zitting gedaan en ook zo veel mogelijk ter
plekke op schrift gesteld en uitgereikt aan betrokkenen.
In de uitspraken worden herstelacties opgenomen die de betrokkenen
tijdens de zitting zelf voorstellen. Voorbeelden van herstelacties zijn
het aanbieden van excuses, het meehelpen tijdens de open dag van de
school, het helpen van de conciërge voor of na schooltijd, het houden
van een spreekbeurt over een onderwerp gerelateerd aan de gebeurtenis (pesten of de gevaren van vuurwerk) en het betalen van een bedrag
ter vergoeding van de schade.

Resultaten van de pilot in cijfers
Tot op heden:
– zijn er in de periode 2015-2018 91 zaken door de jongerenrechtbank
behandeld in 54 echte zaken en 37 oefenzaken;
– zijn er in die 91 zaken in totaal 120 uitspraken gedaan (soms meerdere beschuldigden per zaak);
– zijn er in de periode 2015-2018 in totaal 147 leerlingen opgeleid als
leden van de jongerenrechtbank;
– zijn in seizoen 2017-2018 48 leerlingen opgeleid als leden van de
jongerenrechtbank;
– zijn in seizoen 2017-2018 in totaal 92 opgeleide leden van de jongerenrechtbank beschikbaar.
De meest voorkomende zaken zijn diefstallen, beledigingen/bedreigingen, mishandelingen of vechtpartijen, valsheid in geschrifte (valse
verzuimbriefjes met name) en verboden wapenbezit (vaak niet van
echt te onderscheiden nepwapens als BB guns. Ongeveer driekwart
van de zaken betreft strafbare feiten en de rest betreft geen strafbare
maar vervelende kwesties (zoals de orde verstoren in de klas of misbruik van het alarm, gebruik lachgas in de klas).
Twee onderzoeken begeleiden de pilot: een onderzoek van de Universiteit Leiden (programma- en procesevaluatie) en een onderzoek van
Motivaction (normen- en waardenonderzoek).
De eerste tussenmeting van de Universiteit Leiden (Rap e.a. 2016)
wijst uit dat de doelgroep van de jongerenrechtbank wat betreft de
beschuldigden voornamelijk bestaat uit jongens tussen de twaalf en
zestien jaar oud, die in de eerste vier leerjaren zitten.
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Uit de eerste meting van Motivaction (Königs & Ait Moha 2016) bleek
dat de jongerenrechtbanken na een klein jaar bij 60% van de leerlingen op de deelnemende scholen bekend waren. Met name de werving
op school leidt tot brede bekendheid. Uit de tweede meting van Motivaction een jaar later (Königs & Ait Moha 2017) blijkt dat de bekendheid van de jongerenrechtbanken in het tweede jaar is gestegen van 60
naar 67%, nog steeds een voorzichtig percentage overigens dat aandacht vereist. Zo wordt gedacht aan inhoudelijke voorlichting over
jongerenrechtbanken en ‘voorbeeldzittingen’ voor de onderbouw.
Ongeveer 80% van de leerlingen lijkt de algemene doelstelling van de
jongerenrechtbank te steunen.
Ook de specifieke doelen van een jongerenrechtbank worden onderschreven:
– beter leren conflicten op te lossen (92%);
– meer kennis krijgen over gelijkwaardigheid en democratie (90%);
– vaardigheden ontwikkelen om actief mee te doen in een groep
(89%);
– actief betrokken zijn bij de school (76%).
Het veiligheidsgevoel op de vier scholen blijkt iets te zijn gestegen ten
opzichte van de eerste meting.

Onderzoek Universiteit Leiden: onderbouwing en verbetering
De Afdeling jeugdrecht van de Universiteit Leiden is gevraagd onderzoek te doen naar de theoretische onderbouwing en een procesevaluatie te verrichten. Daarbij wordt gekeken naar werkzame elementen en zaken die voor verbetering vatbaar zijn. De onderzoekers
deden een literatuuronderzoek en bestudeerden het materiaal van de
jongerenrechtbanken. Ook zijn zittingen geobserveerd en betrokkenen
geïnterviewd.
Een eerste tussentijdse onderzoeksrapportage is verschenen en medio
2018 wordt het onderzoek afgerond. Het onderzoek zal als een van de
bronnen dienen voor een binnenkort in te dienen verzoek bij de
Erkenningscommissie Justitiële Interventies.
Uit het onderzoeksdeel dat ingaat op de theoretische onderbouwing
(Rap e.a. 2016) komt naar voren dat verschillende studies uit de Verenigde Staten ingaan op de effectiviteit van jongerenrechtbanken en
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wisselende resultaten geven waar het gaat om het voorkomen van
recidive. Overigens is om die reden de doelstelling van de jongerenrechtbanken in Nederland verbreed en zijn ook andere positieve parameters die kunnen wijzen op effectiviteit benoemd.
Het accent in de eerste tussenrapportage lag op het benoemen van
knel- en verbeterpunten. In het tweede en derde pilotjaar zijn die punten geïmplementeerd en tevens is op basis daarvan een handleiding
voor de scholen geschreven. De bedoeling is dat die handleiding (in
het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting
Jongerenrechtbanken en de scholen) in het vervolgjaar 2018-2019 leidend is voor de jongerenrechtbankpraktijken.

Onderzoek Motivaction: normen- en waardenbeleving onder
leerlingen
Motivaction is gevraagd een onderzoek te doen naar de normen- en
waardenbeleving door leerlingen op de deelnemende scholen (en controlescholen) om uitspraken te kunnen doen ten aanzien van de vraag
of jongerenrechtbanken aansluiten op die beleving. Daartoe zijn alle
leerlingen aangeschreven om aan de hand van een digitale vragenlijst
antwoord te geven op speciaal voor dit onderzoek ontwikkelde stellingen en hun mening te geven over de afhandeling van een aantal concrete incidenten.
De doelstellingen van de jongerenrechtbank zijn in stellingvorm aan
de leerlingen voorgelegd en worden door leerlingen op de scholen in
grote lijnen onderschreven. Zo geven zij aan te vinden dat bij kleine
vergrijpen de kans op herhaling kleiner is als leerlingen zelf de oplossing kunnen aandragen om de fout goed te maken. Bij grotere vergrijpen denken zij echter dat de kans op herhaling juist weer minder klein
is en de kans op een rechtvaardige oplossing minder groot als leerlingen de oplossing zelf aandragen. Ook denken zij dat zijzelf betere
oplossingen kunnen bedenken wanneer zij iets goed te maken hebben
(zelfbeschikking en herstelrecht). Ten slotte blijkt uit de resultaten dat
leerlingen op de vier scholen over het algemeen beschikken over een
grote mate van gemeenschapszin, gevoel voor rechtvaardigheid en
verantwoordelijkheid. De ondervraagde jongeren hebben minder op
met autoriteit van buitenaf. Zij vinden overigens duidelijke regels wel
belangrijk, net als het stellen van grenzen. Overigens zijn ze daarbij
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weer tolerant ten opzichte van overtredingen. De meeste leerlingen
vinden dat iedereen zo af en toe de fout in mag gaan.
26 bij de jongerenrechtbanken betrokken leerlingen hebben deelgenomen aan een verdiepend deel van het onderzoek (Azaaj, Wolff Schoemaker e.a. 2018). Uit het verdiepend deel komen vooral positieve associaties rond de jongerenrechtbank naar voren zoals beter leren communiceren, elkaar kunnen helpen en samen werken aan rechtvaardigheid. Wel geven leerlingen aan dat ze niet tevreden zijn over het aantal
zaken dat is aangemeld door hun school.
Leerlingen die als lid van de jongerenrechtbank deelnamen, zijn positief over het opleidingstraject en de leeropbrengst van deelname aan
de jongerenrechtbank. Zowel leden als beschuldigden en benadeelden
waarderen het idee van jongerenrechtbanken positief: het draagt volgens hen bij aan het goede imago van de school. Daarnaast zijn zij
expliciet in het benadrukken dat het een mogelijkheid is om op een
manier die past bij het incident ‘fouten’ te herstellen en toekomstig
negatief gedrag te voorkomen.
Ten slotte spreekt het idee ‘door jongeren, voor jongeren’ aan omdat
in de optiek van deelnemende leerlingen jongeren bij conflicten of
problemen liever met hun eigen leeftijdsgenoten praten dan met volwassenen. Enkele reacties van jongeren:
‘Als je iemand een maatregel oplegt die ervoor zorgt dat de schade die ontstaan is wordt hersteld heeft iedereen daar meer aan dan als er een straf
wordt gegeven door een leraar en er vervolgens niets gebeurt om de relatie
tussen beschuldigde en benadeelde te verbeteren. Bovendien praten jongeren veel liever met andere jongeren over problemen dan met ouderen.’
(lid jongerenrechtbank)
‘Vaak vind ik straffen overbodig. Als je iets fout hebt gedaan ben je wel volwassen genoeg om dat in te zien. Zodra mensen er een straf aan vast gaan
binden maken ze het alleen maar erger.’ (benadeelde)
‘Heel goed. Tijdens mijn zaak zaten 6de-klassers de rechtszaak voor en zij
konden mij en mijn vrienden veel beter begrijpen dan de school. Daarom
zullen zij er ook heel anders over denken en handelen.’ (beschuldigde)
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Conclusies
Concluderend kan worden gesteld dat met de werkzaamheden van de
Stichting Jongerenrechtbanken Nederland een geheel eigen Nederlandse variant van de Amerikaanse Youth Courts is ontwikkeld. Er is
geïnvesteerd in onderzoek (30% van de projectkosten) om de praktijk
kritisch te volgen en verder te ontwikkelen.
De belangrijkste kracht van jongerenrechtbanken is de combinatie
van herstelrecht, het ontwikkelen van kennis en procedurele vaardigheden rondom de procesgang (door leden van de jongerenrechtbank)
en de rol van peers/jongeren zelf. Wat betreft dat laatste kan in de
opbouw (begeleiding) en organisatie van jongerenrechtbanken nog
meer winst geboekt worden.
Na drie jaar van pilots hebben onderzoeksrapporten tal van verbeterpunten aangedragen die tot discussie aanleiding geven en zijn of zullen worden doorgevoerd. Ook is gekeken naar de normen- en waardenbeleving van leerlingen op deelnemende scholen. De inzet van
jongerenrechtbanken sluit aan bij wat jongeren zelf aandragen aan
oplossingsrichtingen bij incidenten op scholen en zit in de beleving
van jongeren als besluitvormingsmodel in tussen het vermogen om
‘zelf af te doen’ (inzet van een jongerenrechtbank hoeft niet altijd) en
‘formeel afdoen door volwassenen’ (inzet van een jongerenrechtbank
kan niet altijd).
De instroom van zaken laat nog te wensen over. Wellicht kan verbetering optreden door de aanmelding van zaken niet langer via de schoolleiding te laten verlopen, maar rechtstreeks door leerlingen zelf. De
resultaten van de eindrapportages van beide onderzoeken, die worden
verwacht in de zomer van 2018, zullen worden gebruikt bij de verdere
uitrol van het project in Amsterdam, waar de komende twee jaar tien
scholen gaan meedoen. Ook de jongerenrechtbank in Hollands Kroon
gaat in 2018 van start.
Rond het fenomeen jongerenrechtbanken blijven nog verschillende
discussiepunten actueel. Zo is het de vraag of er pedagogische grenzen
zijn aan het model van jongerenrechtbanken: wat kun je wel en niet
aan jongeren ter besluitvorming overlaten? Welke randvoorwaarden
zijn nodig om jongeren veilig7 te laten deelnemen en op welke wijze
zouden volwassen begeleiders ondersteuning kunnen bieden? Voorts

7 Hier wordt niet gedoeld op het aspect ‘secure’ maar op het aspect ‘safe’.
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is nadere reflectie geboden op de positie van jongerenrechtbanken ten
opzichte van het strafrecht. Ten slotte is het interessant om te bekijken
hoe de verhouding tussen burgers en overheid zich in de komende
jaren gaat ontwikkelen en welke kansen dat biedt voor burgerschapsvorming van jongeren.
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Summaries
Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published six times a
year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry of Security and Justice in cooperation with Boom juridisch. Each
issue focuses on a central theme related to judicial policy. The section
Summaries contains abstracts of the internationally most relevant
articles of each issue. The central theme of this issue (no. 4, 2018) is
The marginalization of the Judiciary.
Out of court sanctioning and the diminishing role of the judiciary
Frank van Tulder and Saskia Sicking
The Dutch Judiciary has only a very limited role in the imposition of
sanctions with traffic offenses. With other minor offenses its role is
rather limited and has decreased. There has been a striking shift from
the imposition of penal sanctions to sanctions based on administrative law in this area. With major offenses (crimes) the role of the judiciary is still significant and has not diminished over the last 20 years.
This despite policy efforts to boost out of court sanctioning.
The Judiciary is a fundamental pillar of the rule of law. It offers legal
protection, by judging and, if necessary, penalizing violations of
norms in a fair trial. In this way not only justice is done with individual
cases. Case law has wider implications: confirmation and development of norms and thus general prevention. To fulfil this aim a certain
volume of cases and openness of the judgment process is necessary.
The trend in the number of administrative sanctions for minor
offences
Debora Moolenaar
This paper looks at the number of administrative sanctions for minor
offences since 2005. Administrative sanction can be divided into two
categories: restorative sanctions and punitive sanctions. Information
is limited and dispersed. The number of offences handled by welfare
agencies has decreased with 21% in the period 2005-2016. In the same
period the number of administrative sanctions for traffic offences
imposed by the police/public prosecutor have decreased with 14%
(mainly originating from automated traffic cameras). Also administrative sanctions imposed by supervisory financial agencies have
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decreased with 58%. For some organisations the observation period is
a shorter. In the period 2011-2016 the number of administrative sanctions for traffic offences imposed by municipalities has increased with
41% and the number of administrative sanctions imposed by supervisory non-financial agencies have decreased with 47%. There is no
information available on administrative sanctions for tax fraud.
On the harmonisation of the Dutch administrative and penal system
of sanctions
Arnt Mein and Benny van der Vorm
Recently the Dutch Government has responded to an advise from the
advisory body Raad van State concerning the relationship between the
administrative and the penal system of sanctions.
Nowadays administrative sanctions are imposed in the Netherlands
for serious offenses, whereas the original intention was to only use
these procedures for minor felonies. It is unclear why some offenses
are subject to a judicial judgment, while others are dealt with in
administrative proceedings. Moreover, it appears that the administrative fines are often significantly higher than fines imposed by a judge.
The government feels that harmonisation between the maximum of
the administrative and penal fine should be realized. With regard to
the choice between administrative and penal law, the government
hasn’t found a criterion for deciding which offenses should be subject
to a judicial judgment and which can be dealt with in administrative
proceedings. The authors argue that the government could have
offered more clarity by using the criterion of ‘serious criminal conduct’ as defined in criminal law. Criminal law has to be chosen when
there is serious criminal conduct. In other cases it is possible to choose
the administrative procedure.
The diminishing role of the Judiciary: is replacement of the judge
possible and desirable?
Marijke Malsch
The last decades have shown a tendency in which tasks are transferred
from the judge to other authorities, such as the police and public prosecutor, administrative bodies, administrative procedures, or private
parties. The central question in this article is whether these authorities
can really replace the court. A comparison is made between legal proceedings and procedures for other authorities on the following
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aspects: truth finding, openness and legal protection of the (vulnerable) citizen. The author also discusses a recent legislative proposal for
an own budget for the Judiciary, which aims to strengthen the independence of the judge towards the two other state powers. It is argued
that the courts should be also accessible in the case of relatively small
offenses and for vulnerable citizens.
Damocles law: On the punitive nature of an administrative measure
in the Netherlands
Maartje Schaap
Under Article 13b (1) of the Dutch Opium Act, the mayor is authorized
to impose an order under administrative coercion when drugs are
sold, delivered, supplied or present in houses or premises This muchdiscussed article, also cited as the ‘Damocles Law’, gives the mayor the
power to close drug shelters even before the suspect’s guilt has been
established in legal proceedings. It is not necessary to show that the
interests of public policy are at stake. Moreover, the means of defense
against the closure are very limited. The author argues that the current
application of Article 13b is exclusively punitive in nature, whereby in
case of criminal prosecution, there is also a violation of the ne bis in
idem principle.
Youth courts in the Netherlands
Gert Jan Slump and Jessica Asscher
This article describes the backgrounds, the development and first
findings on youth courts in the Netherlands. A Dutch version of the
USA youth courts was developed and piloted in 4 Amsterdam schools.
Cases referred are small (partly illegal) incidents committed in the
school environment. The Dutch youth court practice is described
against the background of transformational change in society and the
development of restorative justice and (peer oriented) development of
citizenship. Although the model is still in development and schools are
somewhat reluctant to deliver and refer cases, practice is growing.
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10-12 september

International Conference on Digital Forensics & Cyber
Crime (New Orleans)
http://d-forensics.org/

13-14 september

Innovative methods in the study of deviance (Gent)
www.edgesandmargins.ugent.be/

19 september

Ondermijning en georganiseerde criminaliteit (Utrecht)
www.sbo.nl/veiligheid/congres-ondermijninggeorganiseerde-criminaliteit/

20 september

Cahiers op de campus: Evaluatie van de politie
(Den Bosch)
www.politiestudies.be/vrij.cfm?Id=422

20 september

Kansen en bedreigingen van Blockchain (Brussel)
www.politiestudies.be/vrij.cfm?Id=412

28 september

Cahiers op de campus: Eigenrichting (Den Bosch)
www.politiestudies.be/vrij.cfm?Id=390

2 oktober

KNAW-Symposium De nieuwe gedragscode: hoe nu
verder? (Amsterdam)
https://bit.ly/2NVhP1k

9 november

Big Data & Crime (Den Haag)
https://bit.ly/2NYlHyE

14-17 november

ASC Annual Conference (Atlanta, GA)
www.asc41.com/annualmeeting.html

16 november

Drugbeleid voor festivals (Brussel)
www.politiestudies.be/vrij.cfm?Id=425

29 november

De aanpak van witwassen (Breukelen)
www.kerckebosch.nl
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