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Materieel strafrecht, Procedureel bestuursrecht

 Begrippen pleger, functioneel dader, etc

 Opzet en schuld

 Boetehoogte

 Besluitvorming

 Heroverweging in bezwaar

 Toetsing door de rechter
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Overeenkomsten en verschillen

 6(2,3) EVRM

 Wisselende voor- en nadelen

 Gelijkheid versus evenredigheid

 Overal standaardisatie

 Verschil in taak en aanpak

 Veel verschillen zouden kunnen worden 
weggenomen, maar dan meer verschillen binnen 
strafrecht resp bestuursrecht
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Ontwikkeling beoordeling 
boetehoogte igv beleidsregel

• Terughoudende toetsing beleidsregel, toetsing toepassing 
beleidsregel / bijzonder geval

• Indringende toetsing beleidsregel, toetsing toepassing 
beleidsregel / bijzonder geval

• Terughoudende toetsing beleidsregel (beleidsregel als 
‘uitgangspunt’), boete passend en geboden
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Stelling I

• De bestuurlijke boete betreft in procedureel opzicht 
bestuursrecht, in materieel opzicht strafrecht. Dit betekent 
dat er geen plaats is voor bestuursrechtelijke leerstukken 
over daderschap, verwijtbaarheid, etc.
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Stelling II
• Wanneer een discretionaire bevoegdheid tot het opleggen 

van een bestuurlijke boete is toegekend aan een 
bestuursorgaan van de decentrale overheid, bv een college 
van b&w, heeft dit bestuursorgaan volgens de huidige 
doctrine

– Wel beleidsvrijheid terzake van het al dan niet opleggen 
van de boete

– Geen beleidsvrijheid terzake van de hoogte van de 
boete

• Deze doctrine is toe aan herijking

• In de verhouding tussen het gelijkheidsbeginsel en het 
evenredigheidsbeginsel prevaleert laatstgenoemd beginsel
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Stelling III

• Het maakt voor de rechterlijke toetsing niet uit of een 
bestuurlijke boete wettelijk is gefixeerd, door middel van 
beleidsregels is gefixeerd of in het geheel niet is gefixeerd

• Anders gezegd, er is geen verschil tussen 5:46(3) en 5:46(2)

7



Stelling IV

• De door de CRvB aangebrachte verfijning naar

– Opzet 100%

– Grove schuld 75%

– Gewone schuld 50%

– Verminderde schuld 25%

verdient, in het kader van de mate van verwijtbaarheid, 
navolging door de ABRvS en het CBb
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Stelling V

• Boeteverlagende factoren zijn oa

– Trage besluitvorming

– Opbiechten

– Verminderde draagkracht ex nunc

• Het ligt op de weg van de overtreder om een dergelijke 
factor te stellen en te bewijzen
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Stelling VI

• Bewijsvermoedens, wettelijk of niet, zijn rechtens altijd 
vatbaar voor betwisting
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Stelling VI

• Een bestuurlijke lus is ook in een procedure over een 
bestuurlijke boete toegestaan

• Dit lijdt uitzondering waar het gaat om het bewijs dat de 
overtreding heeft plaatsgevonden
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Stelling VIII

• Het is niet aan de bestuursrechter om bewijs te leveren 
voor het bestaan van de overtreding

• In het kader van het zelf in de zaak voorzien mag de 
bestuursrechter een andere overtreding aan het 
boetebesluit ten grondslag leggen
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