
672  Ars Aequi september 2019 annotatie

Annotatie arsaequi.nl/maandblad  AA20190672

De onschuldpresumptie en de 
invloed van het strafrechtelijke op 
het bestuursrechtelijke oordeel
Prof.mr.dr. K.J. de Graaf & prof.mr.dr. A.T. Marseille

Centrale Raad van Beroep 7 augustus 2018, ECLI: NL: CRVB: 2018: 2399, AB 2019/66, m.nt. 
R. Stijnen, RSV 2018/234, m.nt. J.H. Ermers, USZ 2018/284, m.nt. H.W.M. Nacinovic

Inleiding
Als een bestuursorgaan ontdekt dat iemand ten onrechte 
een uitkering heeft ontvangen, zal het de betrokkene con-
fronteren met verschillende bestuurlijke acties, waaron-
der doorgaans intrekking, terugvordering en bestraffing. 
Intrekking van de uitkering met terugwerkende kracht en 
terugvordering van de ten onrechte verstrekte uitkerings-
bedragen gebeuren steeds door het bestuursorgaan. Dat-
zelfde bestuursorgaan kan in voorkomend geval daarnaast 
ook de bestraffing ter hand nemen door een bestuurlijke 
boete op te leggen. De bestraffing kan in plaats daarvan 
ook door de strafrechter plaatsvinden. Bij fraude met 
bijstandsuitkeringen is de hoogte van het bedrag dat ten 
onrechte is opgestreken bepalend voor de hoogte van de 
boete. Op basis van beleid – en afspraken tussen bestuur 
en het Openbaar Ministerie (OM) over handhaving – geldt 
dat het bestuur in beginsel aangifte doet van uitkerings-
fraude van € 50.000 of meer en de bestraffing laat aan de 
strafrechter. Voor lagere bedragen is het als regel aan het 
bestuur om een boete op te leggen.1

Als iemand bij de bestuursrechter opkomt tegen een 
terugvorderingsbesluit en er op hetzelfde moment een 
procedure bij de strafrechter tegen hem loopt omdat hij 
van fraude wordt verdacht, kan het voorkomen dat twee 

1 Zie de Richtlijn voor strafvordering 
sociale zekerheidsfraude (www.om.nl/
organisatie/ beleidsregels/ overzicht-0/ 
index/@93781/richtlijn-24/) en de Aanwij-

zing sociale zekerheidsfraude (www.om.nl/
organisatie / beleidsregels/overzicht-0/index/ 
@93780/ aanwijzing-sociale-0/).

2 Zie: J.L. Verbeek, ‘Twee procedures, twee werke-

lijkheden? Feitenvaststelling bij samenloop van 
strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handha-
ving’, JBplus 2012, p. 31-45.

verschillende rechters in twee verschillende procedures 
over dezelfde feiten oordelen. Dat roept de vraag op in 
hoeverre de bestuursrechter en de strafrechter gebonden 
zijn aan elkaars oordelen. Wat betekent een veroordeling 
of een vrijspraak in de strafzaak voor de uitkomst van 
de bestuursrechtelijke procedure over de intrekking en 
terugvordering van een uitkering, of over een bestuurlijke 
boete?2

De Awb regelt hier niets over. Het Wetboek van Burger-
lijke Rechtsvordering (Rv) zou voor het bestuursorgaan 
of de bestuursrechter als inspiratiebron kunnen dienen 
voor het geval de strafrechter tot een veroordeling komt 
op grond van feiten die evenzeer van belang zijn in de be-
stuursrechtelijke procedure. Artikel 161 Rv bepaalt: ‘Een 
in kracht van gewijsde gegaan, op tegenspraak gewezen 
vonnis, waarbij de Nederlandse strafrechter bewezen 
heeft verklaard dat iemand een feit heeft begaan, levert 
dwingend bewijs op van dat feit.’ In een civiele procedure 
betekent dit overigens dat tegenbewijs open staat. Wordt 
geen tegenbewijs geleverd of slaagt dat niet, dan beslist de 
rechter welke consequentie hij aan de bewezenverklaring 
van de strafrechter verbindt. Bij gebrek aan een regeling, 
trekken de bestuursrechters traditioneel nogal een eigen 
lijn ten opzichte van de strafrechter, de Centrale Raad van 

http://www.om.nl/organisatie/beleidsregels/overzicht-0/index/@93781/richtlijn-24/
http://www.om.nl/organisatie/beleidsregels/overzicht-0/index/@93781/richtlijn-24/
http://www.om.nl/organisatie/beleidsregels/overzicht-0/index/@93781/richtlijn-24/
http://www.om.nl/organisatie/beleidsregels/overzicht-0/index/@93780/aanwijzing-sociale-0/
http://www.om.nl/organisatie/beleidsregels/overzicht-0/index/@93780/aanwijzing-sociale-0/
http://www.om.nl/organisatie/beleidsregels/overzicht-0/index/@93780/aanwijzing-sociale-0/
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3 ABRvS 23 mei 2012, ECLI: NL: RVS: 2012: 
BW6369, AB 2012/354, m.nt. R. Ortlep.

4 ABRvS 11 april 2012, ECLI: NL: RVS: 2012: 
BW1554.

5 CRvB 13 maart 2007, ECLI: NL: CRVB: 2007: 
BA0605, JB 2007/108. Zie voor een meer recente 
uitspraak: CRvB 4 juni 2013, ECLI: NL: CRVB: 
2013: CA2136, AB 2015/79, m.nt. L.M. Koenraad & 

J.L. Verbeek. 
6 EHRM 12 juli 2013, EHRC 2013/219, m.nt. 

J.H.B. Bemelmans (Allen/VK). Zie voorts: EHRM 
18 oktober 2016, USZ 2017/346, m.nt. J.H. Simon 
(Alkasi/Turkije) en EHRM 28 maart 2017, JB 
2017/132 (Coskun/Turkije).

7 Een poging het arrest via de Rechtspraak te 
bemachtigen liep op niets uit. Telefonisch contact 

met het hof Arnhem-Leeuwarden leidde wel tot 
de toezegging het arrest aan ons toe te mailen, 
maar die werd niet nagekomen. Een mail naar de 
advocaat van appellanten bij de CRvB, mr. M.F.B. 
Hersman had daarentegen direct resultaat. Bin-
nen een uur kregen we een mail met een pdf van 
het arrest van het hof. 

Beroep (hierna afgekort als: CRvB) bovendien nog wat 
meer dan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State.

De lijn van de Afdeling is dat wat de strafrechter wet-
tig en overtuigend bewezen heeft verklaard, ook voor de 
bestuursrechter in beginsel als vaststaand moet worden 
aangenomen.3 Als de strafrechter een feit echter niet wet-
tig en overtuigend bewezen acht, bestaat er in beginsel 
geen gebondenheid aan dat oordeel van de strafrechter.4 
Immers, in de bestuursrechtelijke procedure geldt een 
ander procesrecht en een andere bewijsmaatstaf. Een 
en ander neemt evenwel niet weg dat, zoals we zo nader 
zullen bezien, het niet overnemen van het oordeel van de 
strafrechter onder omstandigheden strijd kan opleveren 
met de onschuldpresumptie, zelfs als het besluit van het 
bestuur al formele rechtskracht heeft gekregen. Dit geldt 
voor een boetebesluit, waar de onschuldpresumptie uiter-
aard eveneens van belang is, maar heeft ook betekenis 
voor de intrekking en terugvordering van een uitkering.

De CRvB stelde zich in het verleden op het standpunt 
dat de bestuursrechter niet gebonden is aan het oordeel 
van de strafrechter, ongeacht of dat een veroordeling of 
een vrijspraak inhoudt. In een uitspraak van ruim tien 
jaar geleden wordt het als volgt geformuleerd:5 

‘Naar vaste rechtspraak van de Raad is de bestuursrechter in de vaststelling 
van en het oordeel over het hem voorgelegde geschil in het algemeen echter 
niet gebonden aan hetgeen in een strafrechtelijk geding door de desbetreffende 
rechter is geoordeeld, te minder nu in een strafrechtelijke procedure een andere 
rechtsvraag voorligt en een ander procesrecht van toepassing is.’

De opstelling van de CRvB heeft als consequentie dat de 
bestuursrechter zich in beginsel niets gelegen hoeft te 
laten liggen aan het oordeel van de strafrechter in een 
geschil over hetzelfde feitencomplex.

Inmiddels stelt de CRvB zich minder autonoom op ten 
opzichte van oordelen van de strafrechter. Een belangrijke 
reden daarvoor is de jurisprudentie van het EHRM over 
de interpretatie van artikel 6 EVRM, waarin de onschuld-
presumptie is vastgelegd.6 De uitspraak van 8 augustus 
2018 biedt daarvan een goed voorbeeld.

De uitspraak

1 De procedure

1.1 De procedure tegen de intrekking en terugvordering bij 
de bestuursrechter
Het geschil dat in de uitspraak aan de orde is, betreft de 
bestuursrechtelijke intrekking en terugvordering van een 
bijstandsuitkering. 

Bij besluit van 30 september 2011 heeft het college van 
B&W de bijstandsuitkering van appellanten met terug-
werkende kracht per 1 februari 2003 ingetrokken en de 
kosten van de verleende bijstand over een periode van 
acht jaar – van 1 februari 2003 tot en met 31 januari 
2011 – teruggevorderd. De terugvordering betreft een 
bedrag van € 26.120,04. De reden van de intrekking is dat 
appellanten de op hen rustende inlichtingenplicht hebben 
geschonden. Deze plicht is tegenwoordig neergelegd arti-
kel 17 Participatiewet (Pw) en luidt in de kern als volgt:

‘De belanghebbende doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen 
beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem rede-
lijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op zijn arbeidsin-
schakeling of het recht op bijstand.’

Gelet op de door appellanten verzwegen kentekenregis-
traties en overschrijvingshandelingen, hebben zij geld 
verdiend met de verkoop van auto’s zonder dat aan B&W 
te melden, waardoor B&W het recht op bijstand niet 
(juist) konden vaststellen.

Het bezwaar van appellanten tegen het intrekkings-
besluit leverde niets op: het werd bij besluit van 11 mei 
2012 ongegrond verklaard. Ook bij de rechtbank Arn-
hem hadden ze geen succes. Weliswaar verklaarde de 
rechtbank het beroep bij uitspraak van 11 oktober 2012 
gegrond, maar dat had louter als reden dat de rechtbank 
van oordeel was dat de terugvordering ten onrechte 
mede betrekking had op de maand december 2010. De 
rechtbank voorzag zelf in de zaak en bepaalde het bedrag 
dat wordt teruggevorderd op € 25.365,90 in plaats van 
€ 26.120,04. Appellanten stelden tegen de uitspraak van 
de rechtbank geen hoger beroep in, zodat de terugvor-
dering tot het genoemde bedrag in beginsel in rechte 
vaststaat.

1.2 De strafrechtelijke procedure
Tegen appellanten liep tevens een strafrechtelijke 
procedure, met een voor hen gunstige uitkomst. Bij 
arresten van 31 augustus 2015 sprak het gerechtshof 
Arnhem-Leeuwarden hen vrij van uitkeringsfraude.7 Uit 
de uitspraak van het gerechtshof blijkt niet expliciet wat 
appellanten ten laste is gelegd, maar naar alle waar-
schijnlijkheid gaat het om artikel 227b Sr:

‘Hij die, in strijd met een hem bij of krachtens wettelijk voorschrift opgelegde 
verplichting, opzettelijk nalaat tijdig de benodigde gegevens te verstrekken, 
wordt, indien het feit kan strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander, 
terwijl hij weet of redelijkerwijze moet vermoeden dat de gegevens van belang 
zijn voor de vaststelling van zijn of eens anders recht op een verstrekking of 
tegemoetkoming dan wel voor de hoogte of de duur van een dergelijke verstrek-
king of tegemoetkoming, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier 
jaren of geldboete van de vijfde categorie.’
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8 Zie daarover A.T. Marseille, ‘Het einde van de bestuursrechtelijke ne bis in 
idem-rechtspraak’, Ars Aequi 2017, afl. 4, p. 321-326 (AA20170321).

Ter motivering van de vrijspraak overweegt het hof onder 
meer het volgende:

‘Het hof acht niet bewezen dat verdachte en zijn echtgenote (opzettelijk) werk-
zaamheden hebben verricht of inkomsten hebben gehad op de in de tenlasteleg-
ging bedoelde wijzen. Het hof kan niet buiten redelijke twijfel uitsluiten dat 
verdachte en zijn echtgenote bij wijze van vriendendienst medewerking hebben 
gegeven aan de overbrenging van een aantal auto’s naar Armenië, zoals van de 
kant van de verdediging nader is toegelicht en onderbouwd. Onder meer is van 
enige geldelijke tegenprestatie niet gebleken. [...] Wel kan uit de bewijsmid-
delen worden afgeleid dat verdachte en zijn echtgenote bewust meerdere auto’s 
op hun naam hebben gehad, gedurende een periode van jaren. Gelet op de 
geschetste omstandigheden [...] bestaat er bij het hof echter twijfel of verdachte 
wist, althans redelijkerwijze moest vermoeden dat dat/die gegeven(s) van 
belang was/waren voor de vaststelling van verdachtes en/of eens anders recht 
op een verstrekking en/of tegemoetkoming [...]. Daarmee heeft het hof niet de 
overtuiging bekomen dat verdachte en zijn vrouw de tenlastegelegde feiten 
hebben begaan.’

1.3 Appellanten stappen naar de Centrale Raad van 
Beroep
De vrijspraak bij het hof was voor appellanten reden zich 
tot het college van B&W te wenden met het verzoek de 
incasso van de teruggevorderde bedragen stop te zetten 
en de bedragen die B&W al had geïncasseerd terug te 
storten. Die vraag van appellanten zal moeten worden 
opgevat als een verzoek om terug te komen van een in 
rechte onaantastbaar geworden besluit, waardoor – mede 
in het licht van de ratio van artikel 4:6 Awb – relevant is 
of appellanten bij dat verzoek nieuw gebleken feiten of 
veranderde omstandigheden hebben gesteld.8 B&W we-
zen het verzoek van appellanten af omdat er geen sprake 
zou zijn van een nieuw gebleken feit, zodat een afwijzing 
van het verzoek onder verwijzing naar het eerdere besluit 
was gerechtvaardigd. Het bezwaar van appellanten tegen 
de afwijzing werd bij besluit van 11 december 2015 onge-
grond verklaard. De rechtbank verklaarde hun beroep bij 
uitspraak van 7 juli 2016 eveneens ongegrond. Appellan-
ten stapten vervolgens naar de CRvB.

2 De overwegingen van de Centrale Raad van Beroep

2.1 Is het arrest van het hof een ‘nieuw gebleken feit’? 
De CRvB overweegt allereerst dat het oorspronkelijke be-
sluit van B&W (van 11 mei 2012, inhoudende de intrek-
king en terugvordering van de uitkering) door de uit-
spraak van de rechtbank Arnhem rechtens onaantastbaar 
is geworden. Het verzoek van appellanten in reactie op 
de voor hen gunstige beslissing van het gerechtshof in de 
strafzaak is ook volgens de CRvB een verzoek om terug 
te komen van dat besluit, waarbij de ratio van artikel 4:6 
Awb en de daarop gebaseerde jurisprudentie het beoorde-
lingskader vormen.

Over de wijze waarop de bestuursrechter een afwijzen-
de beslissing op een dergelijk verzoek toetst, overweegt de 
CRvB het volgende: 

‘Het college heeft hierop beslist met overeenkomstige toepassing van artikel 
4:6, tweede lid, van de Awb. Dit betekent dat de bestuursrechter aan de hand 
van de aangevoerde beroepsgronden toetst of het bestuursorgaan zich terecht, 
zorgvuldig voorbereid en deugdelijk gemotiveerd op het standpunt heeft gesteld 

dat er geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden zijn. Als het 
bestreden besluit die toets doorstaat, kan de bestuursrechter niettemin aan de 
hand van de beroepsgronden tot het oordeel komen dat het bestreden besluit 
evident onredelijk is (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 27 december 2016, 
ECLI:  NL:  CRVB:  2016:  5115).’

Derhalve dient allereerst vastgesteld te worden of sprake 
is van nieuw gebleken feiten. De CRvB: 

‘4.2. Onder nieuw gebleken feiten en veranderde omstandigheden worden – voor 
zover hier van belang – verstaan feiten of omstandigheden die ná het eerdere 
besluit zijn voorgevallen, dan wel feiten of omstandigheden die weliswaar vóór 
het eerdere besluit zijn voorgevallen, maar die niet vóór dat besluit konden 
worden aangevoerd.’

De CRvB vindt de arresten van het hof, vanwege het tijd-
stip waarop die zijn gewezen (na het besluit van 11 mei 
2012), nieuw gebleken feiten als bedoeld in artikel 4:6 
Awb. Over het oordeel van de rechtbank over de bete-
kenis van de arresten van het hof voor het besluit dat 
B&W op het verzoek van appellanten dienden te nemen, 
overweegt de CRvB: 

‘Anders dan de rechtbank kennelijk heeft aangenomen, was voorts niet zonder 
meer duidelijk dat deze [nieuw gebleken feiten] niet van belang konden zijn 
voor de beoordeling van het verzoek van appellanten om terug te komen van 
het oorspronkelijke besluit. De vraag of in een concreet geval in een bestuurs-
rechtelijke procedure een strafrechtelijke vrijspraak aanleiding moet zijn om 
desgevraagd terug te komen van eerdere besluitvorming, is afhankelijk van 
de feiten en omstandigheden van dat geval. Het college had op basis van wat 
appellanten hebben aangevoerd dan ook moeten beoordelen of zo een geval zich 
hier voordeed.’

Anders gezegd: de arresten zijn nieuw gebleken feiten die 
B&W ertoe hadden moeten brengen te beoordelen of er 
aanleiding was terug te komen van hun oorspronkelijke 
besluit van 11 mei 2012. Nu de rechtbank dat niet heeft 
onderkend, heeft zij het beroep ten onrechte ongegrond 
verklaard. Het hoger beroep is gegrond en, doende wat de 
rechtbank had moeten doen, verklaart de CRvB het be-
roep van appellanten tegen het bestreden besluit gegrond 
en vernietigt dat besluit.

2.2 Noopt het arrest van het hof B&W terug te komen op 
diens eerdere besluit? 
Met de vernietiging van het besluit begint de uitspraak 
pas goed, want de CRvB gaat vervolgens na of het ge-
schil finaal kan worden beslecht. Daartoe wordt bezien 
hoe B&W op het verzoek van appellanten had moeten 
reageren. In zijn overwegingen ter beantwoording van 
die vraag stelt de CRvB het arrest Allen/het Verenigd 
Koninkrijk van het EHRM centraal: 

‘Ingevolge artikel 6, tweede lid, van het EVRM wordt een ieder tegen wie een ver-
volging is ingesteld voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is ko-
men vast te staan. Deze onschuldpresumptie brengt volgens de rechtspraak van 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) (bijvoorbeeld het arrest 
van 12 juli 2013 in de zaak Allen/het Verenigd Koninkrijk, ECLI:  CE:  ECHR:  2013:  
0712JUD002542409, punten 92 tot en met 104) mee dat het publieke organen en 
autoriteiten niet is toegestaan om na een strafrechtelijke vrijspraak in een latere 
bestuursrechtelijke procedure alsnog twijfels te uiten over de onschuld van een 
betrokkene ten aanzien van het feit waarvan hij is vrijgesproken.’

https://www.rug.nl/research/portal/journals/ars-aequi(9d113a29-81aa-4b71-baef-39dd3f9385fe).html
http://www.arsaequi.nl/aacode/AA20170321
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Dat betekent niet dat de bestuursrechter zich per definitie 
moet conformeren aan een strafrechtelijke vrijspraak. De 
CRvB vervolgt in overweging 4.8:

‘Voor een geslaagd beroep op dit aspect van de onschuldpresumptie dient de 
betrokkene te stellen en te bewijzen dat een voldoende verband (“link”) bestaat 
tussen de strafrechtelijke procedure en de latere bejegening door een bestuur-
lijke autoriteit of de latere gerechtelijke procedure.’

Wanneer is in het algemeen zo’n ‘link’ tussen de straf- en 
bestuursrechtelijke procedure aanwezig? De CRvB over-
weegt daarover:

‘Een dergelijk verband is bijvoorbeeld aanwezig als die latere procedure een 
onderzoek vereist van de uitkomst van de eerdere strafrechtelijke procedure, in 
het bijzonder in een geval waarin die latere procedure de rechter dwingt tot een 
onderzoek van een strafrechtelijk oordeel, tot een heroverweging of beoordeling 
van het bewijs in het strafrechtelijke dossier, tot een oordeel over de deelname 
van de belanghebbende aan de gebeurtenissen die hebben geleid tot de eerdere 
“criminal charge”, of tot een oordeel over de bestaande aanwijzingen van moge-
lijke schuld van de belanghebbende. Vergelijk in dit verband het arrest van de 
Hoge Raad van 2 juni 2017 (ECLI:  NL:  HR:  2017:  958).’

Hoe zit dat hier? Is hier sprake van de vereiste link? Dat 
is het geval, aldus de CRvB.

‘4.9. In dit geval bestaat, zoals appellanten terecht stellen, een verband als 
bedoeld onder 4.8 tussen de vrijspraken en deze procedure, waarin het verzoek 
van appellanten om terug te komen van het oorspronkelijke besluit ter beoorde-
ling staat. De tenlastelegging waarvan het hof ieder van appellanten heeft 
vrijgesproken is immers gebaseerd op hetzelfde feitencomplex als dat wat heeft 
geleid tot het oorspronkelijke besluit en in beide procedures werd aan appellan-
ten verweten dat zij, in strijd met de op hen rustende inlichtingenverplichting, 
handelingen met betrekking tot kentekenregistraties niet hadden gemeld aan 
het college.’

Dat is echter nog niet voldoende voor de conclusie dat de 
vrijspraak door het hof B&W ertoe had moeten brengen 
terug te komen van hun terugvorderingsbesluit. Want er 
is nog een tweede stap die moet worden gezet. De CRvB 
leidt uit de rechtspraak van het EHRM over de on-
schuldpresumptie af dat in een latere procedure feiten of 
gedragingen bewezen kunnen worden verklaard waarvan 
de betrokkene in de (strafrechtelijke) procedure over een 
‘criminal charge’ is vrijgesproken, omdat minder strenge 
bewijsregels gelden of omdat aanvullend bewijs wordt 
geleverd. Voorwaarde is wel dat de rechter of het bestuurs-
orgaan door zijn optreden of door de motivering van zijn 
beslissing geen twijfel doet ontstaan over de juistheid van 
de vrijspraak van wat de betrokkene in de strafzaak werd 
verweten. In dit geval is de CRvB van oordeel dat B&W 
terug hadden moeten komen van het besluit, omdat het 
onmogelijk was het oorspronkelijke besluit te handhaven 
zonder twijfel op te roepen over de juistheid van de gron-
den van de vrijspraak. Ter motivering overweegt de CRvB 
het volgende. 

‘4.12. Vaststaat dat appellanten een groot aantal autokentekens voor korte duur 
op hun naam geregistreerd hebben gehad en dat zij deze kentekenregistraties, 
noch de daarmee verband houdende in- en overschrijvingshandelingen aan het 
college hebben gemeld.

4.13. In verband hiermee was in de strafzaken aan beide appellanten, verkort 
weergegeven, het volgende ten laste gelegd: het in strijd met een bij of krachtens 
wettelijk voorschrift opgelegde verplichting opzettelijk nalaten tijdig de beno-

digde gegevens te verstrekken, terwijl dat feit kan strekken tot bevoordeling 
van zichzelf of een ander, en hij weet of redelijkerwijze moet vermoeden dat de 
gegevens van belang zijn voor de vaststelling van zijn of eens anders recht op 
een verstrekking of tegemoetkoming dan wel voor de hoogte of de duur van een 
dergelijke verstrekking of tegemoetkoming. Het hof heeft beide appellanten hier-
van vrijgesproken. Daartoe heeft het hof overwogen, voor zover hier van belang, 
dat, gelet op de geschetste omstandigheden en andere omstandigheden waarvan 
ter terechtzitting is gebleken, er bij het hof twijfel bestaat over of verdachte wist, 
althans redelijkerwijze moest vermoeden dat die gegevens van belang waren 
voor de vaststelling van verdachtes en/of eens anders recht op een verstrekking 
en/of tegemoetkoming, dan wel voor de hoogte en/of de duur van die verstrek-
king of tegemoetkoming. Daardoor heeft het hof niet de overtuiging bekomen dat 
verdachte en haar man/zijn echtgenote het tenlastegelegde feit hebben begaan, 
aldus het hof.’

Deze overwegingen leiden de CRvB tot een samenvatting 
van het oordeel van het hof, welk oordeel raakt aan de in 
het bestuursrecht gemaakte beoordeling over de verplich-
ting om informatie te verstrekken.

‘4.14. De Raad begrijpt de onder 4.13 weergegeven rechtsoverweging van het hof 
aldus dat aan de vrijspraak van appellanten het oordeel ten grondslag ligt dat 
hen redelijkerwijs niet duidelijk hoefde te zijn dat zij gegevens over de – wijzi-
gingen in de – kentekenregistraties bij het college moesten melden.

4.15. Het oorspronkelijke besluit is gebaseerd op het standpunt van het college 
dat appellanten de op hen rustende inlichtingenverplichting hebben geschonden 
omdat het hen redelijkerwijs duidelijk moest zijn dat zij de kentekenregistraties 
en de daarmee verband houdende handelingen moesten melden. Appellanten 
hebben daartegen aangevoerd dat zij niet wisten dat zij die gegevens moesten 
melden en dat hen dit redelijkerwijs ook niet duidelijk hoefde te zijn.

4.16. Uit 4.13 tot en met 4.15 volgt dat het verzoek om herziening van het 
oorspronkelijke besluit, gelet op de onder 4.15 vermelde grondslag ervan, niet 
kan worden afgewezen zonder twijfel te doen ontstaan over de juistheid van het 
oordeel van het hof waarop de vrijspraak is gebaseerd.’

De kern van de overwegingen van de CRvB is dat B&W 
de uitkering hebben ingetrokken omdat het appellanten 
redelijkerwijs duidelijk moest zijn dat zij de kenteken-
registraties moesten melden, terwijl het hof tot vrijspraak 
komt omdat het twijfelt of appellanten redelijkerwijze 
moesten vermoeden dat zij verplicht waren de kenteken-
registraties te melden. Dat oordeel van het hof maakte het, 
aldus de CRvB, voor B&W onmogelijk om het verzoek om 
herziening van het oorspronkelijke terugvorderingsbesluit 
af te wijzen zonder daarmee de juistheid van de vrijspraak 
in twijfel te trekken. In dat geval zou het beginsel van de 
onschuldpresumptie worden geschonden. B&W hadden het 
herzieningsverzoek dan ook moeten honoreren. Het volgen 
van het uit de EHRM-jurisprudentie volgende stappen-
plan leidt er in deze zaak toe dat – als uitvloeisel van de 
vrijspraak door de strafrechter – de CRvB oordeelt dat het 
terugvorderingsbesluit van B&W niet in stand kan blijven. 
De CRvB voorziet zelf in de zaak door het verzoek om 
herziening van het oorspronkelijke besluit toe te wijzen. 
Daarmee is de terugvordering van de baan.

Noot

In deze noot gaan we eerst kort in op de wijze van beoor-
delen van verzoeken om terug te komen van rechtens 
onaantastbaar geworden besluiten (punt 1), daarna staan 
we uitvoeriger stil bij vraag naar de verhouding tussen 
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het oordeel van de strafrechter en dat van de bestuurs-
rechter (punt 2) en tot slot maken we enkele opmerkin-
gen over de vraag of het verschil maakt of de punitieve 
sanctie bij uitkeringsfraude door de strafrechter of door 
het bestuursorgaan wordt opgelegd (punt 3).

1 Verzoek terug te komen van rechtens 
onaantastbaar geworden besluit 
Het besluit dat in de procedure bij de CRvB centraal 
staat, betreft de reactie op een verzoek terug te komen 
van een rechtens onaantastbaar geworden besluit, te 
weten het terugvorderingsbesluit van het college van 
B&W van Nijmegen. Als een bestuursorgaan met een 
dergelijk verzoek wordt geconfronteerd, is van belang 
of de verzoeker nieuw gebleken feiten aan zijn verzoek 
ten grondslag heeft gelegd. Is dat het geval, dan moet 
het bestuursorgaan bekijken of daarin voldoende reden 
is gelegen om het eerdere besluit te herzien. Zijn geen 
nieuw gebleken feiten aan het verzoek ten grondslag 
gelegd, dan kan het bestuursorgaan het verzoek afwijzen 
onder verwijzing naar het eerder genomen en rechtens 
onaantastbaar geworden besluit, tenzij die afwijzing als 
‘evident onredelijk’ moet worden beschouwd.9 De aanwe-
zigheid van ‘nieuw gebleken feiten’ vergroot derhalve de 
kans dat het rechtens onaantastbaar geworden besluit 
wordt herzien.

Was in dit geval sprake van nieuwe gebleken feiten? 
Het is vaste jurisprudentie van de bestuursrechter dat 
rechterlijke uitspraken, gedaan nadat het eerder ge-
nomen besluit rechtens onaantastbaar is geworden, in 
beginsel niet kunnen gelden als nieuw gebleken feiten.10 
Als de aanvraag van een belanghebbende wordt afgewe-
zen en hij in die afwijzing berust, zal hij een rechtelijke 
uitspraak die het bestuursorgaan tot een soepeler in-
terpretatie van de betreffende wettelijke regeling noopt 
dus niet als ‘nieuw gebleken feit’ kunnen inzetten om 
het bestuursorgaan er toe te brengen opnieuw naar zijn 
aanvraag te kijken.

De CRvB refereert in de uitspraak niet aan deze juris-
prudentielijn. Dat verbaast niet. Het gaat in deze zaak 
immers niet om een soepelere of strengere interpretatie 
van een wettelijke regeling. Het arrest van het hof is 
van belang omdat het in deze concrete zaak een voor de 
beoordeling van het oorspronkelijke besluit relevante 
omstandigheid betreft die is voorgevallen na dat besluit. 
Daarom is sprake van een nieuw gebleken feit. Het ar-
rest betreft de aanvrager zelf en ziet op een gelijksoorti-
ge rechtsvraag en hetzelfde feitencomplex. B&W hadden 
dan ook moeten bezien of het arrest aanleiding diende 
te vormen het oorspronkelijke terugvorderingsbesluit te 
herzien.

2 De betekenis van het oordeel van de strafrechter 
voor dat van het bestuur en de bestuursrechter

2.1 Inleiding
De uitspraak biedt een voorbeeld van een situatie waarin 
de CRvB – overigens niet expliciet – afstand neemt van 
de jurisprudentie waarin de opvatting werd gehuldigd 
dat de bestuursrechter niet is gebonden aan een door de 
strafrechter uitgesproken vrijspraak. De jurisprudentie 
van het EHRM inzake de onschuldpresumptie op grond 
van artikel 6 lid 2 EVRM laat de bestuursrechter in casu 
volgens de CRvB geen andere keuze dan het oordeel van 
de strafrechter te volgen, omdat anders afbreuk wordt 
gedaan aan dit beginsel. In de jurisprudentie van het 
EHRM is een genuanceerd stappenplan neergelegd dat 
bestuursorganen (en de bestuursrechter, als die besluiten 
van bestuursorganen toetst) dwingt zich in zaken waarin 
over hetzelfde feitencomplex moet worden geoordeeld als 
in een eerdere procedure bij de strafrechter, rekenschap te 
geven van een vrijspraak door de strafrechter, zonder dat 
het oordeel van de strafrechter over de feiten zonder meer 
moet worden gevolgd. Uitgangspunt is dat het publieke 
organen en autoriteiten niet is toegestaan om na een 
strafrechtelijke vrijspraak in een latere bestuursrechte-
lijke procedure alsnog twijfels te uiten over de onschuld 
van een betrokkene ten aanzien van het feit waarvan hij 
is vrijgesproken. Welke stappen zijn te onderscheiden?11

Allereerst beoordeelt de bestuursrechter of er samen-
hang bestaat tussen de eerdere strafrechtelijke procedure 
en de latere bestuursrechtelijke procedure. Een positief 
antwoord op die vraag betekent echter niet per definitie 
dat de bestuursrechter zich vanwege de onschuldpresump-
tie moet conformeren aan het oordeel van de strafrechter. 
Met name het feit dat in de latere (bestuursrechtelijke) 
procedure minder strenge bewijsregels gelden en/of de 
mogelijkheid dat sprake is van aanvullend bewijs in de 
latere procedure, kunnen nog tot een andere uitkomst 
leiden. Echter, als ondergrens geldt dat de juistheid van 
de vrijspraak van wat de betrokkene in de strafzaak werd 
verweten, door de beslissing van het bestuursorgaan en 
de uitspraak van de bestuursrechter niet in twijfel mag 
worden getrokken.

Het volgen van het stappenplan leidt er in deze zaak toe 
dat – als uitvloeisel van de vrijspraak door de strafrechter 
ten aanzien van artikel 227b Sr – de CRvB oordeelt dat 
B&W het terugvorderingsbesluit op grond van artikel 17 
Pw hadden moeten herzien. Gelet op de vaste jurispru-
dentie van de CRvB inzake het vormen van een autonoom 
oordeel ten opzichte van het oordeel van de strafrechter 
lijkt het bijna ondenkbaar dat de CRvB onder de oude 
jurisprudentielijn(en) tot de conclusie was gekomen dat 
B&W het herzieningsverzoek in casu hadden moeten 
honoreren. Toch is dat de uitkomst. 

9 ABRvS 23 november 2016, ECLI: NL: RVS: 2016: 
3131, AB 2017/101, m.nt. H.E. Bröring en CRvB 
20 december 2016, ECLI: NL: CRVB: 2016: 4872, AB 
2017/102, m.nt. H.E. Bröring.

10 H.E. Bröring & K.J. de Graaf (red.), Bestuursrecht 

1: Systeem, Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening, 
Handhaving, Den Haag: Boom juridisch 2019, 
p. 350.

11 De CRvB sluit in zijn overwegingen over de wijze 
waarop de toetsing dient plaats te vinden nauw 

aan bij de overwegingen in het arrest van de Hoge 
Raad van 2 juni 2017, ECLI: NL: HR: 2017: 958, 
BNB 2017/181, m.nt. G.J.M.E. de Bont. 
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De vraag is intussen wel hoe de uitkomst in deze zaak 
moet worden beoordeeld, onder meer in het licht van 
andere procedures waarin de CRvB moet beoordelen 
welke betekenis een strafrechtelijke vrijspraak heeft voor 
de uitkomst van de bestuursrechtelijke besluitvorming. 
Om daar een beter beeld van te krijgen, gaan we kort in 
op drie andere recente uitspraken van de CRvB waarin 
eveneens de vraag aan de orde was naar het effect van een 
strafrechtelijke uitspraak op de uitkomst van de bestuur-
lijke besluitvorming – met dank aan Rogier Stijnen, die al 
deze uitspraken voor de AB annoteerde.

2.2 Drie andere casus

Gezamenlijke rekening
De eerste is een uitspraak van de CRvB van 7 augustus 
2018.12 De procedure betreft een besluit van B&W Apel-
doorn, die de bijstandsuitkering van appellante hadden 
ingetrokken omdat zij inkomsten op een gezamenlijke re-
kening met haar ex-partner niet bij B&W had gemeld. De 
uitkering werd ingetrokken en daarnaast werd een bedrag 
van bijna € 83.000 teruggevorderd. Ook werd appellante 
strafrechtelijk vervolgd. Het beroep tegen de intrekking 
en terugvordering had gedeeltelijk succes. De rechtbank 
liet het intrekkingsbesluit in stand, maar verlaagde het 
terugvorderingsbedrag tot € 58.000. De procedure bij 
de politierechter, waar appellante ten laste werd gelegd 
dat zij opzettelijk had nagelaten te melden dat zij meer 
inkomsten had genoten dan opgegeven, terwijl dit kan 
strekken tot bevoordeling van haarzelf of een ander, leidde 
tot vrijspraak. Appellante betoogde in de procedure bij 
de CRvB dat vanwege de vrijspraak de intrekkings- en 
terugvorderingsbesluiten niet in stand konden blijven. De 
CRvB gaat daar niet in mee.

In de eerste plaats acht de CRvB van belang dat appel-
lante in de strafrechtelijke procedure ten laste was gelegd 
dat zij opzettelijk heeft nagelaten tijdig de benodigde gege-
vens te verstrekken, terwijl de grondslag van het bestreden 
besluit de schending van de inlichtingenplicht van de WWB 
(Wet werk en bijstand) is. Anders dan in de strafrechtelijke 
procedure speelt opzet daarbij geen rol. In de tweede plaats 
vindt de CRvB van belang dat uit de tenlastelegging blijkt 
dat appellante in de strafrechtelijke procedure is verweten 
dat zij door het gebruik van de gezamenlijke rekeningen 
meer inkomsten had dan zij heeft opgegeven, terwijl de 
vraag of appellante daadwerkelijk beschikte over de bedra-
gen die op die rekening stonden, voor het intrekkings- en 
terugvorderingsbesluit niet van belang is.

De conclusie van de CRvB: omdat in dit geval in de 
strafrechtelijke procedure andere rechtsvragen voorlagen 
en andere bewijsregels van toepassing waren dan in de 
bestuursrechtelijke procedure, komt de intrekking en 
terugvordering niet in strijd met de met de onschuldpre-
sumptie van artikel 6 EVRM.

Gezamenlijke huishouding 
De tweede zaak betreft een uitspraak van de CRvB van 
20 november 2018.13 De procedure gaat over een besluit 
van B&W Den Haag, die de bijstandsuitkering van ap-
pellante hadden ingetrokken omdat zij een gezamenlijke 
huishouding voerde zonder dat te hebben gemeld. B&W 
trokken de uitkering in en vorderden een bedrag van 
€ 111.000 terug. Daarnaast werd appellante strafrechte-
lijk vervolgd. Het beroep tegen de intrekking en terugvor-
dering had geen succes, de procedure bij de strafrechter 
wel: appellante werd door de meervoudige kamer van de 
rechtbank vrijgesproken. De rechtbank achtte niet wettig 
en overtuigend bewezen dat in de in geding zijnde periode 
sprake was van een gezamenlijke huishouding.

Wat betekent de vrijspraak voor de bestuursrechtelijke 
procedure? De CRvB overweegt dat de bevindingen van 
het onderzoek waarop het bestreden besluit berust door 
de strafkamer van de rechtbank als bewijsmiddelen zijn 
betrokken bij de motivering van de vrijspraak. Daarnaast 
wordt overwogen dat, gezien het feit dat de vrijspraak 
niet alleen is gebaseerd op de intrekking van de eerder 
door appellante afgelegde verklaring, maar ook op de 
verklaring van de moeder van appellant over de plaats 
waar haar zoon woonde, de CRvB niet tot een ander 
oordeel kan komen over de feiten dan de strafkamer van 
de rechtbank zonder twijfel te doen ontstaan over de 
juistheid van die vrijspraak. Voor de CRvB is ten slotte 
van belang dat de vrijspraak ziet op dezelfde rechtsvraag 
als die in de bestuursrechtelijke procedure aan de orde is, 
namelijk of sprake is van een gezamenlijke huishouding. 

De conclusie van de CRvB: het onderzoek waar B&W 
hun intrekkings- en terugvorderingsbesluit op hebben 
gebaseerd, biedt onvoldoende grond voor de conclusie dat 
sprake was van een gezamenlijke huishouding. De bestre-
den besluiten worden vernietigd.

Hennepkwekerij
De derde zaak betreft een uitspraak van de CRvB van 
21 augustus 2018.14 De procedure gaat over een besluit 
van B&W Enschede, die de bijstandsuitkering van appel-
lante hadden ingetrokken omdat zij niet had gemeld dat 
er een hennepkwekerij was in de schuur bij haar woning. 
B&W trokken de uitkering in en vorderden een bedrag 
van ruim € 11.000 terug. Daarnaast werd appellante 
strafrechtelijk vervolgd. Het bezwaar en beroep tegen de 
intrekking en terugvordering bleef zonder resultaat. Bij 
de strafrechter had appellante wel succes: de politierech-
ter achtte niet bewezen dat zij zich had schuldig ge-
maakt aan opzet- subsidiair schuldheling. De vrijspraak 
voerde zij als beroepsgrond aan in de procedure bij de 
CRvB.

De CRvB overweegt dat het vonnis van de politierech-
ter op andere rechtsvragen is gebaseerd dan die aan het 
besluit van B&W ten grondslag liggen. Bij de strafrechter 

12 ECLI: NL: CRVB: 2018: 2398, AB 2019/65, m.nt. 
R. Stijnen, RSV 2018/233, USZ 2018/262, JB 
2018/164.

13 ECLI: NL: CRVB: 2018: 3704, AB 2019/68, m.nt. 
R. Stijnen, JB 2019/35, m.nt. J.J.J. Sillen, USZ 
2019/8.

14 ECLI: NL: CRVB: 2018: 2577, AB 2019/67, m.nt. 
R. Stijnen, USZ 2018/301, m.nt. M.W. Venderbos, 
Gst. 2018/185, m.nt. K. Mestrom.
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was opzet- subsidiair schuldheling ten laste gelegd, in 
de bestuursrechtelijke procedure schending van de in 
artikel 17 Pw neergelegde inlichtingenverplichting. Om 
tot een veroordeling door de strafrechter te komen moet, 
zo overweegt de CRvB, ten minste sprake zijn van schuld 
in de zin van subjectieve verwijtbaarheid. Bij de vraag of 
aan de inlichtingenverplichting is voldaan, spelen opzet 
of schuld in strafrechtelijke zin geen rol. Bovendien is in 
dit geval – omdat het gaat om intrekking en terugvor-
dering van aan gehuwden verleende bijstand – niet van 
belang of appellante zelf betrokken was bij of wist van 
de feiten die zij niet heeft gemeld. De CRvB concludeert 
dan ook dat dat de vrijspraak geen gevolgen heeft voor de 
beoordeling van de rechtmatigheid van het intrekkings- 
en terugvorderingsbesluit.15

De vier casus vergeleken
Worden de vier casus vergeleken, dan is allereerst te 
zien dat de vrijspraak bij de strafrechter twee keer geen 
invloed heeft op het oordeel van CRvB over de rechtma-
tigheid van het intrekkings- en terugvorderingsbesluit 
(gezamenlijke rekening, hennepkwekerij) en twee keer 
wel (kentekens, gezamenlijke huishouding).

De casus over de gezamenlijke huishouding is de meest 
heldere. De cruciale vraag in de strafrechtelijke proce-
dure is identiek aan die in de bestuursrechtelijke proce-
dure: is sprake van een gezamenlijke huishouding? Nu de 
negatieve beantwoording van die vraag door de strafrech-
ter bovendien op een meer omvangrijk feitenonderzoek is 
gebaseerd dan het bestreden besluit, is het voor de CRvB 
uitgesloten het oordeel van de strafrechter niet te volgen.

Bij de casus over de gezamenlijke rekening en de hen-
nepkwekerij is de situatie omgekeerd. De strafrechtelijke 
vrijspraak is daar niet van invloed op het oordeel over 
de rechtmatigheid van het intrekkings- en terugvorde-
ringsbesluit. Het argument van de CRvB is, kort gezegd: 
de rechtsvraag die in de bestuursrechtelijke procedure 
moet worden beantwoord is een andere dan die van de 
strafrechtelijke procedure. Het verschil tussen de rechts-
vragen in beide procedures is dat opzet en/of schuld in de 
strafrechtelijke procedure wel een rol spelen en in de be-
stuursrechtelijke procedure niet. Dat heeft te maken met 
het karakter van de inlichtingenplicht. Wie een uitkering 
ontvangt, wordt geacht te weten welke feiten en omstan-
digheden van belang kunnen zijn voor het vaststellen van 
zijn recht op een uitkering. Of een uitkeringsgerechtigde 
relevante feiten en/of omstandigheden al dan niet met op-
zet niet heeft gemeld, doet niet ter zake. Het niet melden 
is voldoende om voor de vaststelling dat sprake is van 
schending van de inlichtingenplicht.

Op grond van de uitkomst van de casus over de ge-
zamenlijke rekening en de hennepkwekerij zou je 
verwachten dat de CRvB in de casus die in deze noot 
centraal staat, die over de kentekens, ook tot de conclusie 
zou komen dat de vrijspraak niet van invloed is op het 
oordeel over de rechtmatigheid van het intrekkings- en 

terugvorderingsbesluit. Immers, ook in de kentekenzaak 
is de bestuursrechtelijke intrekking en terugvordering 
gebaseerd op schending van de – ‘objectief ’ geïnter-
preteerde – inlichtingenplicht van artikel 17 Pw en is 
de strafrechter tot een vrijspraak gekomen omdat hij 
overtreding van het – ‘subjectief ’ geformuleerde – artikel 
227b Sr niet bewezen achtte.

Echter, bijzonder aan de kentekenzaak is dat de straf-
rechter ter motivering van de vrijspraak niet overweegt 
dat hij niet bewezen acht dat appellanten opzettelijk 
de kentekens niet hadden gemeld, maar dat hij niet 
bewezen acht dat appellanten wisten of redelijkerwijze 
moesten vermoeden dat de gegevens die zij niet hebben 
gemeld van belang waren voor de vaststelling van het 
recht op een bijstandsuitkering. 

Dat duidt erop dat de strafrechter in de in artikel 227b 
opgenomen frase ‘weet of redelijkerwijze moet vermoe-
den’ in casu niet interpreteert als de geobjectiveerde 
verplichting die de bestuursrechter leest in de in artikel 
17 Pw te vinden frase ‘redelijkerwijs duidelijk moet zijn’. 
Nu is volstrekt helder dat het niet alleen verschillende 
bepalingen betreft, maar dat ook de context waarin die 
bepalingen worden geïnterpreteerd en de daarbij betrok-
ken belangen verschillen. Toch is het de vraag of daar-
mee ook het verschil in uitkomst gerechtvaardigd is. Of 
het hof in casu een onjuiste maatstaf heeft aangelegd of 
dat de beide bepalingen daadwerkelijk verschillende in-
terpretatie behoeven, is irrelevant nu de CRvB blijkbaar 
vond dat het oordeel van de strafrechter dat niet was 
bewezen dat appellanten wisten dan wel redelijkerwijze 
moesten vermoeden dat hun activiteiten van belang wa-
ren voor het vaststellen van het recht op bijstand, zo zeer 
verwant was aan hetgeen appellanten wordt verweten 
op grond van artikel 17 Pw (dat sprake is van feiten en 
omstandigheden waarvan de betrokkene redelijkerwijs 
duidelijk moet zijn dat die van invloed zijn op het recht 
op uitkering), dat er voor hem in deze zaak geen ruimte 
meer was om de strafrechter niet te volgen.

Anders gezegd: door de motivering van de vrijspraak 
door de strafrechter is de CRvB in de kentekenzaak in 
zekere zin de gevangene van diens beslissing en ziet de 
CRvB geen ruimte om te beredeneren dat de strafrech-
ter en de bestuursrechter verschillende rechtsvragen 
moet beantwoorden. Had de strafrechter zijn vrijspraak 
gebaseerd op het bestandsdeel ‘opzettelijk nalaat tijdig 
de benodigde gegevens te verstrekken’, dan had de CRvB 
waarschijnlijk wel de ruimte gezien om bij de beoorde-
ling van het intrekkings- en terugvorderingsbesluit 
geen consequenties te verbinden aan de strafrechtelijke 
uitspraak.

2.3 Conclusie
Wat kunnen we uit dit alles concluderen? Wat ons betreft 
is het nieuwe, door de jurisprudentie van het EHRM 
geïnspireerde, toetsingskader van de CRvB op zichzelf 
aanzienlijk overtuigender dan het oude, dat zonder een 

15 Een voorbeeld van een procedure over een hennepkwekerij met een andere 
uitkomst: CRvB 1 mei 2019, ECLI: NL: CRVB: 2019: 1682. 
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overtuigende motivering de autonome positie van de 
bestuursrechter benadrukte. De uitspraken in de casus 
over de gezamenlijke rekening, de gezamenlijke huishou-
ding en de hennepkwekerij laten zien dat beoordeling aan 
de hand van dat kader tot overtuigende uitkomsten kan 
leiden, de casus over de kentekens dat een overtuigende 
uitkomst niet per definitie gegarandeerd is. De vraag 
is wel wat de consequenties van de uitspraak zijn voor 
de inlichtingenverplichting van artikel 17 Pw en voor 
de intrekking en terugvordering meer in het algemeen. 
Betekent het volgen van het arrest van het hof dat artikel 
17 Pw anders – dat wil zeggen: in de lijn met hoe het hof 
artikel 227b Sr uitlegt – moet worden geïnterpreteerd? 
Gezien de bedoeling van artikel 17 Pw – dat een grote 
verantwoordelijkheid bij de uitkeringsgerechtigde legt 
voor een juiste vaststelling van diens recht op een uitke-
ring – zou dat geen wenselijke uitkomst zijn. Wij denken 
dan ook dat er – vanwege het verschil in de te beschermen 
belangen – een verschil in uitleg tussen 227b Sr en 17 Pw 
zal blijven bestaan.

3 Punitieve sancties in het strafrechtelijke of het 
bestuursrechtelijke domein
Maakt het voor de beslissing over het opleggen van een 
punitieve sanctie uit of die in het strafrechtelijke of het 
bestuursrechtelijke domein wordt genomen? In de inlei-
ding bij deze annotatie zagen we dat op grond van afspra-
ken met het Openbaar Ministerie bij fraude tot € 50.000 
in beginsel het bestuur aan zet is en bij bedragen vanaf 
€ 50.000 het OM. De bevoegdheid van het gemeentebe-
stuur om schending van de inlichtingenplicht te sanctio-
neren is neergelegd in artikel 18a Pw. Daarin is bepaald 
dat B&W een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste 
het benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk 
nakomen door de belanghebbende van de inlichtingenver-
plichting van artikel 17 lid 1 Pw. 

Er is weinig reden om aan te nemen dat het voor de 
uitkomst van de beslissing over het opleggen van een 
punitieve sanctie verschil maakt of het benadelingsbedrag 
€ 50.000 of meer is en de strafrechter beslist over het 
opleggen van een sanctie, of dat het benadelingsbedrag 
minder dan € 50.000 bedraagt en het bestuursorgaan over 
het opleggen van een bestuurlijke boete beslist. Van be-
lang is allereerst dat in beide gevallen alleen een sanctie 
kan worden opgelegd als sprake is van verwijtbaarheid (in 
art. 18 Pw is dat niet te lezen, maar art. 5:41 Awb stelt dit 
als eis voor het opleggen van elke bestuurlijke boete). Wel-
iswaar geldt dat het bestuursorgaan, als dat een bestuur-
lijke boete oplegt, schuld in de zin van verwijtbaarheid 
niet hoeft te bewijzen, maar dat geldt ook voor overtredin-
gen die in het strafrechtelijke domein worden gesanctio-
neerd.16 Bovendien zorgt de verplichting om voorafgaand 

aan het opleggen van een bestuurlijke boete van meer 
dan € 340 de betrokkene te horen (art. 5:53 Awb) ervoor 
dat aan de betrokkene de mogelijkheid wordt geboden het 
bestuur ervan te overtuigen dat hem de overtreding niet 
kan worden verweten. Voorts is er geen reden om aan te 
nemen dat bij de beslissing van de strafrechter een andere 
bewijsmaatstaf zou gelden dan bij de beslissing van het 
bestuursorgaan. Ook al verschilt de procedure, de aard 
van de beslissing is dezelfde: een punitieve sanctie.

Als er al verschillen zijn, zouden die moeten worden ge-
zocht in de omschrijving van de strafbare handeling en in 
de procedure. Wat betreft het eerste punt kan sprake zijn 
van een verschil tussen de omschrijving van het strafbare 
feit in het Wetboek van Strafrecht en de omschrijving van 
de te sanctioneren handeling in de bijzondere bestuurs-
rechtelijke wet op basis waarvan het bestuursorgaan de 
bestuurlijke boete oplegt. Dat kan ertoe leiden dat bij 
vergelijkbaar feitencomplex maar een verschillend bena-
delingsbedrag de bestuursrechter (als het benadelings-
bedrag minder dan € 50.000 bedraagt) oordeelt dat het 
bestuursorgaan terecht een boete heeft opgelegd terwijl de 
strafrechter (bij een benadelingsbedrag € 50.000 of meer) 
de verdachte vrijspreekt. Hoewel de tekst van de bepalin-
gen (art. 227b Sr en art. 17 Pw) in de kentekenzaak niet 
helemaal gelijk is, maakt de CRvB aan dat verschil geen 
woorden vuil, maar concludeert dat het oordeel van de 
strafrechter te nauw verwant is aan het in de bestuurs-
rechtelijke procedure te maken beoordeling.

Voor het tweede punt geldt dat discussie mogelijk is 
over de vraag welke procedure een uitkeringsgerechtigde 
die een boete boven het hoofd hangt de meeste waarbor-
gen biedt: die bij de strafrechter of die bij het bestuursor-
gaan en de bestuursrechter. De meningen zijn verdeeld.17 
Als voordelen van sanctionering in het strafrechtelijke 
domein kunnen worden genoemd dat geen beroep op de 
rechter nodig is om die te laten oordelen over de vraag of 
een boete moet worden opgelegd (tenzij sprake is van een 
strafbeschikking), dat in de procedure bij de strafrechter 
geen griffierechten worden geheven en dat het instellen 
van rechtsmiddelen ertoe leidt dat de beslissing om een 
boete op te leggen niet ten uitvoer mag worden gelegd. 
Daar staat tegenover dat de termijnen in het bestuurs-
recht royaler zijn dan in het strafrecht (zes tegenover twee 
weken), dat het in het bestuursrecht geldende verbod van 
reformatio in peius voorkomt dat je door het instellen van 
rechtsmiddelen het risico loopt dat de boete wordt ver-
hoogd en dat de procedure bij de bestuursrechter op het 
punt van de transparantie beter scoort dan de procedure 
bij de strafrechter. Wie ter zitting bij de bestuursrechter 
verschijnt, beschikt over het complete dossier van de zaak, 
inclusief het besluit waarin het bestuursorgaan motiveert 
welke bestuurlijke boete het oplegt en waarom, terwijl 
de verdachte aan het begin van een reguliere strafzitting 

16 Bröring & De Graaf 2019, p. 666.
17 N.J.M. Kwakman, ‘De bestuurlijke boete: 

publiekrechtelijke eigenrichting’, NTB 2006/47; 
H.E. Bröring & G.T.J.M. Jurgens, ‘De bestuurlijke 
boete is zo gek nog niet! Bespiegelingen over 

buitengerechtelijke beboeting in het bestuurs-
recht en het strafrecht naar aanleiding van de 
Wet OM-afdoening’, NTB 2006/48; H.E. Bröring & 
B.F. Keulen, Bestraffende sancties in het strafrecht 
en het bestuursrecht, Zutphen: Uitgeverij Paris 

2017. Zie voor een relativering van verschillen op 
het punt van de waarborgen tussen strafrecht en 
bestuursrecht: H.E. Bröring, ‘Eenheid en doelma-
tigheid van bestraffende sancties’, o.a. p. 28-29, 
35-39, 55, 65-66, in: Bröring & Keulen 2017.
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alleen weet wat hem ten laste is gelegd, maar niet welke 
sanctie de officier van justitie van plan is te eisen en 
waarom. Bovendien volstaat de politierechter – die in de 
regel de zaken waar het hier om gaat behandelt – veelal 
met een mondelinge uitspraak, terwijl de bestuursrechter, 
uitzonderingen daargelaten, een schriftelijke en veelal 
uitvoering gemotiveerde uitspraak doet.

Al met al is er geen reden om te veronderstellen dat het 
materieel gezien in een van de beide domeinen beter 
toeven is voor een uitkeringsgerechtigde die een puni-
tieve sanctie boven het hoofd hangt, terwijl er veel voor 
te zeggen is dat de betrokkene qua procedure beter af 
is in het bestuursrechtelijke dan in het strafrechtelijke 
domein.<


