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Recente ontwikkelingen met 
betrekking tot het una-via-beginsel
Ton Duijkersloot*

Het Nederlandse una-via-stelsel, zoals dat is neergelegd in artikel 
5:44 Awb en artikel 243 Sv, beoogt een vroegtijdige keuze tussen 
strafrechtelijke en bestuursrechtelijke sanctionering van een 
overtreding. Recente rechtspraak van de Nederlandse en de Europese 
rechter is zeer relevant voor het functioneren van dit stelsel. In deze 
bijdrage wordt daarop ingegaan.

1 Inleiding
In oktober vorig jaar deed het College van 
Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een 
belangwekkende uitspraak over de betekenis 
van het una-via-beginsel.1 Op verzoek van 
het CBb had A-G Keus hierover eerder een 
conclusie genomen.2 Het una-via-beginsel is 
gecodificeerd in artikel 5:44 van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb). Volgens deze bepa-
ling dient op zeker moment door bestuur en 
Openbaar Ministerie (OM) te worden gekozen 
of een overtreding met een bestuurlijke boete 
of met strafvervolging zal worden aangepakt. 
Afstemming hierover dient tussen bestuur 
en OM plaats te vinden. Op welke wijze zal 
worden opgetreden dient door het bestuur 
aan het OM te worden voorgelegd. Gesproken 
wordt wel van de ‘voorlegplicht’.3 Voor deze 
voorlegplicht zijn de conclusie en de uitspraak 
van specifiek belang. Het CBb had de A-G 
gevraagd in zijn conclusie in te gaan op de ver-
houding tussen strafrechtelijke handhaving 
en bestuurlijke handhaving, als neergelegd in 
artikel 5:44 lid 2 en 3 Awb en op de mogelijke 
consequentie(s) voor het boete-opleggende be-
stuursorgaan ingeval niet in overeenstemming 
met artikel 5:44 lid 2 en 3 Awb is gehandeld 
en in het bijzonder niet met de voorlegplicht. 
Bij dit laatste speelt het relativiteitsvereiste 
van artikel 8:69a Awb een belangrijke rol. 

Het una-via-beginsel is 
gecodificeerd in artikel 5:44 
Awb. Volgens deze bepaling 
dient op zeker moment door 
bestuur en OM te worden 
gekozen of een overtreding 
met een bestuurlijke boete 
of met strafvervolging 
zal worden aangepakt

In deze bijdrage zal op deze kwesties na-
der worden ingegaan. In paragraaf 2 wordt 
aandacht besteed aan de achtergrond en 
de inhoud van het una-via-beginsel. Aan de 
orde komt de verhouding met het ne-bis-in-
idem-beginsel en de uitwerking van una via 
in het Nederlands bestuursrecht. Daarbij 
zullen recente ontwikkelingen in de Europese 
rechtspraak – van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens (EHRM) en het Hof van 
Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) – 
over ne bis in idem worden meegenomen, als-
mede de mogelijke gevolgen daarvan voor het 
Nederlandse una-via-stelsel. In paragraaf 3 
wordt aandacht besteed aan de mogelijke 
consequentie(s) voor het boete-opleggende 
bestuursorgaan ingeval niet in overeenstem-
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ming met het bepaalde in artikel 5:44 lid 2 en 
3 Awb is gehandeld en in het bijzonder niet 
met de voorlegplicht, alsmede de betekenis 
van het relativiteitsvereiste daarvoor. Para-
graaf 4 bevat een korte conclusie.

Ne bis in idem beschermt 
tegen dubbele vervolging en 
bestraffing indien de eerste 
procedure onherroepelijk is. 
Una via voorkomt al in een 
eerder stadium dubbele 
vervolging en bestraffing

2 Una via

2.1 Achtergrond
Het una-via-beginsel moet worden begrepen 
tegen de achtergrond van het verbod van 
dubbele bestraffing, het ne-bis-in-idem-
beginsel.4 Voor goed begrip, ik spreek hier 
over het una-via-beginsel. Dat betekent 
echter niet dat het una-via-beginsel een 
rechtsbeginsel, een dwingende norm, is.5 
Dat is het, anders dan het ne-bis-in-idem-
beginsel, niet.6 De uitwerking ervan in de 
Nederlandse wetgeving, in het bijzonder de 
Awb, is vanzelfsprekend wel dwingend. Het 
ne-bis-in-idem-beginsel beschermt tegen 
dubbele bestraffing (ne bis puniri) alsook 
tegen dubbele vervolging (ne bis vexari) voor 
dezelfde overtreding.7 Het is verankerd in 
het Europese en internationale recht. Zo is 
het ne-bis-in-idem-beginsel neergelegd in 
artikel 4 van het Zevende Protocol bij het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens (EVRM). Een vergelijkbare bepaling 
is te vinden in artikel 14, zevende lid, van 
het Internationaal Verdrag inzake bur-
gerrechten en politieke rechten (IVBPR). 
Tevens is het verbod op dubbele bestraffing 
opgenomen in artikel 50 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
(Hv). In Nederland is het ne-bis-in-idem-
beginsel neergelegd in artikel 68 van het 
Wetboek van Strafrecht (Sr) en artikel 5:43 
Awb. Nederland heeft het Zevende Protocol 
bij het EVRM niet geratificeerd en heeft bij 
de ratificatie van het IVBPR het voorbehoud 
gemaakt dat de verplichtingen van het ne-
bis-in-idem-beginsel niet verder reiken dan 
artikel 68 Sr.8 Het Handvest is enkel van 
toepassing wanneer de lidstaten het recht 
van de Europese Unie ten uitvoer brengen.9

Het ne-bis-in-idem-beginsel beschermde van 
oudsher met name tegen dubbele strafrechte-
lijke vervolging en bestraffing voor dezelfde 
overtreding. De opkomst van de bestuurlijke 
bestraffende sanctie, in het bijzonder de 
bestuurlijke boete, door de rechtspraak van 
het EHRM en HvJ EU gelijkgesteld aan 
strafvervolging (criminal charge; zie nader 
par. 2.3), impliceerde dat de overheid dezelfde 
overtreding via twee wegen – strafrecht en 
bestuursrecht – kon bestraffen. De zojuist 
genoemde rechtspraak betekende dat ne bis 
in idem ook in deze situaties bescherming 
bood. Vergeleken met ne bis in idem gaat una 
via dan nog verder. Ne bis in idem beschermt 
tegen dubbele vervolging en bestraffing 
indien de eerste procedure onherroepelijk 
is. Una via voorkomt al in een eerder sta-
dium dubbele vervolging en bestraffing, ook 
in gevallen dat nog geen sprake is van een 
onherroepelijke eerste procedure.10 Achterlig-
gende gedachte hierbij is, zoals ook blijkt uit 
de wetsgeschiedenis bij artikel 5:44 Awb, dat 
moet worden voorkomen dat iemand nodeloos 
tweemaal wordt betrokken in een bestraf-
fende sanctieprocedure voor dezelfde overtre-
ding, enerzijds via het strafrecht, anderzijds 
via de bestuurlijke boete. Op enig moment 
moet door de overheid worden gekozen voor 
een van deze wegen (una via): 

‘De keuze voor een van beide wegen dient op enig moment 
definitief te zijn; het kan niet zo zijn, dat als de ene weg 
uiteindelijk niet tot het opleggen van een sanctie leidt, de over-
heid het dan zonder meer nog eens langs een andere weg mag 
proberen.’11 

2.2 Uitwerking in het Nederlands recht: 
hoofdlijnen
Vóór inwerkingtreding van de vierde tranche 
van de Awb kenden diverse bijzondere wet-
ten een uitwerking van het una-via-beginsel. 
Zo bepaalde bijvoorbeeld artikel 67o Alge-
mene wet inzake rijksbelastingen (AWR) 
(oud) dat een bestuurlijke boete ter zake van 
hetzelfde feit niet meer opgelegd kon worden 
als een strafvervolging was ingesteld en het 
onderzoek ter terechtzitting een aanvang 
had genomen, dan wel het recht tot straf-
vervolging was vervallen omdat belangheb-
bende aan de hem gestelde voorwaarden had 
voldaan en bepaalde artikel 69a AWR (oud) 
dat zodra een bestuurlijke boete was opge-
legd, strafvervolging ter zake van hetzelfde 
feit niet meer mogelijk was. Na inwerking-
treding van de vierde tranche van de Awb is 
het una-via-beginsel uitgewerkt in artikel 
5:44 Awb voor de oplegging van een bestuur-
lijke boete. 

4 Zie L.J.J. Rogier, Strafsanc-
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(art. 5:43 Awb) en dezelfde 
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hetzelfde feit in de zin van 
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februari 2009 (Zolotukhin/
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m.nt. T. Barkhuysen & M.L. 
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m.nt. Y. Buruma en HvJ EU 
9 maart 2006 C-436/04 (Van 
Esbroeck), NJ 2006/488, 
m.nt. M.R. Mok. Ik ga hier in 
deze bijdrage verder niet op 
in.

8 Vgl. G.J.M. Corstens, Het 
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recht, Deventer: Kluwer 
2011, p. 190. 
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Artikel 5:44 lid 1 bepaalt: ‘Het bestuursorgaan legt geen be-
stuurlijke boete op indien tegen de overtreder wegens dezelfde 
gedraging een strafvervolging is ingesteld en het onderzoek 
ter terechtzitting is begonnen, dan wel een strafbeschikking is 
uitgevaardigd.’

De wetgever houdt de aanvang van het 
onderzoek ter terechtzitting dus als maatstaf 
aan, dit omdat pas op het moment dat dit 
onderzoek is aangevangen niet meer van de 
strafrechtelijke weg kan worden afgezien. 
Ziet het OM echter nog voor de aanvang 
van het onderzoek ter terechtzitting af van 
strafvervolging, dan krijgt het bestuursorgaan 
alsnog de gelegenheid te beslissen of wel een 
bestuursrechtelijke sanctie wordt opgelegd.12 
Een eventuele vrijspraak, ontslag van rechts-
vervolging of niet-ontvankelijkheid van het 
OM doet de bevoegdheid tot het opleggen van 
een bestuurlijke boete dus niet herleven. Ook 
indien er sprake is van een strafbeschikking 
leidt dit tot uitsluiting van de bestuursrechte-
lijke weg. In de rechtspraak is verder verdui-
delijkt dat ook het voorwaardelijk sepot onder 
het bereik van het una-via-beginsel valt. Een 
voorwaardelijk sepot wordt beschouwd als een 
vorm van strafafdoening, waarmee de be-
stuursrechtelijke weg wordt afgesloten.13 

De tegenhanger van artikel 5:44 lid 1 Awb 
is in het strafrecht neergelegd in artikel 243 
lid 2 Wetboek van Strafvordering (Sv), dat 
bepaalt dat indien ter zake van het feit aan de 
verdachte een bestuurlijke boete is opgelegd, 
dan wel een mededeling als bedoeld in artikel 
5:50, tweede lid, onderdeel a, van de Awb is 
verzonden, dit dezelfde rechtsgevolgen heeft 
als een kennisgeving van niet verdere vervol-
ging. Dat hier niet eenvoudigweg is bepaald 
dat het recht tot strafvordering vervalt, indien 
voor het feit een bestuurlijke boete is opgelegd, 
of dat daarvan definitief is afgezien, heeft als 
achtergrond dat alsdan het OM geen enkele 
mogelijkheid zou hebben om een zaak te 
heropenen, ook niet als uit nieuwe informatie 
blijkt dat zij bij nader inzien te ernstig is om 
bestuurlijk te worden afgedaan. Dit betekent 
dat het OM een beperkte mogelijkheid heeft 
om de zaak te heropenen, namelijk als tegen 
de verdachte nieuwe bezwaren in de zin van 
artikel 255 Sv bekend worden, alsmede als het 
gerechtshof naar aanleiding van een klacht op 
grond van artikel 12 Sv vervolging beveelt.14 

Nieuw in vergelijking met eerdere bijzon-
dere wetgeving waren het tweede en derde lid 
van artikel 5:44 Awb, die procedurele regels 

12 Kamerstukken II 2003/04, 
29702, 3, p. 138.

13 CRvB 8 juli 2009, AB 
2009/379, m.nt. H.E. 
Bröring.

14 Kamerstukken II 2003/04, 
29702, 3, p. 154.
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bevatten voor het bestuur en OM om artikel 
5:44 lid 1 goed te laten functioneren. 

Artikel 5:44 lid 2 Awb bepaalt: ‘Indien de gedraging tevens een 
strafbaar feit is, wordt zij aan de officier van justitie voorgelegd, 
tenzij bij wettelijk voorschrift is bepaald, dan wel met het OM is 
overeengekomen, dat daarvan kan worden afgezien.’ 

Het bepaalde in artikel 5:44 lid 1 impliceert 
immers dat het OM en het bestuursorgaan 
met elkaar in overleg zullen moeten treden 
over de vraag, of de overtreding strafrechtelijk 
dan wel bestuursrechtelijk zal worden afge-
daan. Hierom bepaalt lid 2 dat het bestuurs-
orgaan – dat bij overtredingen waarvoor 
bestuurlijke boeten kunnen worden opgelegd 
in de praktijk veelal als eerste op de hoogte 
is van de overtreding – in beginsel gehouden 
is de overtreding aan de officier van justitie 
(OvJ) voor te leggen (de voorlegplicht). Het 
spreekt voor zich dat dit bij grotere aantallen 
overtredingen niet erg doelmatig is. Uit een 
oogpunt van een consistent beleid is het ook 
minder gewenst dat dit overleg over iedere 
individuele overtreding plaatsvindt. Daarom 
bepaalt lid 2 ook dat van de voorlegplicht kan 
worden afgezien in de gevallen waarvoor zulks 
tussen bestuur en OM is overeengekomen. Ver-
der is rekening gehouden met de mogelijkheid 
dat de wetgever zelf criteria voor de keuze tus-
sen bestuursrecht en strafrecht formuleert.15

Het feit dat het bestuursorgaan 
vooraf aan het opleggen van 
een bestuurlijke boete het 
feit moet voorleggen aan 
de OvJ wijst op een zekere 
voorrang van het strafrecht

Het feit dat het bestuursorgaan vooraf aan 
het opleggen van een bestuurlijke boete het 
feit moet voorleggen aan de OvJ wijst op een 
zekere voorrang van het strafrecht. Ook het 
derde lid wijst op het primaat van het straf-
recht indien beide wegen mogelijk zijn. 

Artikel 5:44 lid 3 bepaalt: 
‘Voor een gedraging die aan de officier van justitie moet worden 
voorgelegd, legt het bestuursorgaan slechts een bestuurlijke 
boete op indien:
a. de officier van justitie aan het bestuursorgaan heeft medege-
deeld ten aanzien van de overtreder van strafvervolging af te 
zien, of 
b. het bestuursorgaan niet binnen dertien weken een reactie 
van de officier van justitie heeft ontvangen.’

De onderliggende redenen voor het OM om 
niet te vervolgen zullen invloed kunnen heb-
ben op de keuze van het bestuursorgaan om 

inderdaad tot beboeting over te gaan. Dat 
zal niet zozeer het geval zijn als niet wordt 
vervolgd vanwege een prioriteitstelling bij het 
OM, maar bijvoorbeeld wel als geen straf-
rechtelijke vervolging plaatsvindt vanwege 
bewijstechnische problemen. Wat hiervan ook 
zij, het bestuursorgaan is zelf verantwoorde-
lijk voor de uitoefening van de boetebevoegd-
heid, en is derhalve ook bij de beoordeling van 
aspecten als bewijsbaarheid en wederrech-
telijkheid niet gebonden aan het oordeel van 
het OM.16 

2.3 Dubbele bestraffing: criminal charge
Eerder is aangegeven dat una via, als uit-
vloeisel van ne bis in idem, betrekking 
heeft op de verplichting voor de overheid 
op enig moment te kiezen tussen bestraf-
fing via het strafrecht en bestraffing via het 
bestuursrecht. Daarbij is vanzelfsprekend 
van belang dat het gaat om twee ‘strafsanc-
ties’. Artikel 5:44 Awb en artikel 243 lid 2 Sv 
maken duidelijk dat dit, waar het gaat om 
de bestuursrechtelijk sanctie, de bestuurlijke 
boete betreft. Dat is begrijpelijk omdat dit de 
strafsanctie – of zoals artikel 5:40 Awb het 
noemt ‘bestraffende sanctie’ – is die in de Awb 
(art. 5:40 e.v.) nader is geregeld. Ook ne bis in 
idem zoals dat is gecodificeerd in artikel 5:43 
Awb betreft de samenloop van een strafsanc-
tie en een bestuurlijke boete.

Ne bis in idem, zoals dat is neergelegd in 
eerdergenoemde verdrags- en Handvestbe-
palingen, heeft evenwel een ruimer bereik. 
Leidend daarbij is het begrip criminal charge, 
zoals dat zich heeft ontwikkeld in de recht-
spraak van het EHRM. Dit geldt zowel voor 
de uitleg van artikel 4 van het Zevende Proto-
col EVRM, als artikel 50 Hv. In beide gevallen 
dient het ‘criminal’ karakter van de sanctie 
te worden beoordeeld met toepassing van de 
zogeheten Engel-criteria van het EHRM.17 
Dit is recentelijk nogmaals bevestigd door het 
EHRM in de zaak A en B tegen Noorwegen.18 
Dat dit ook in het EU-recht geldt, is duidelijk 
geworden sinds de uitspraak Bonda van het 
HvJ EU.19 Deze criteria zijn ten eerste de 
classificatie van de sanctie naar nationaal 
recht, ten tweede de aard van de overtreding 
en ten derde de aard en de zwaarte van de 
maatregel. Het EHRM hanteert hierbij een 
autonome uitleg waarbij de classificatie van 
de overtreding in het nationale recht – het 
eerste criterium – niet bepalend is. In de 
rechtspraak van het EHRM zijn de criteria 
‘aard van de overtreding’ en ‘aard en ernst 
van de sanctie’ het belangrijkst en het EHRM 
past deze doorgaans alternatief toe.20

15 Kamerstukken II 2003/04, 
29702, 3, p. 138.

16 Kamerstukken II 2003/04, 
29702, 3, p. 139.

17 EHRM 8 juni 1976 (Engel/
Nederland). Later beves-
tigd in EHRM 21 februari 
1984 (Öztürk/ Duitsland), 
en daarom soms ook wel 
Özturk-criteria genoemd.

18 EHRM 15 november 2016, 
24130/11 en 29758/11, 
AB 2017/188, m.nt. T. 
Barkhuysen & M.L. van 
Emmerik. Zie over deze 
uitspraak nader par. 2.4.1.

19 HvJ EU 5 juni 2012, AB 
2012/315, m.nt. R.J.G.M. 
Widdershoven.

20 Zie bijv. T. Barkhuysen 
& M.L. van Emmerik, 
annotatie bij EHRM 21 
februari 1984 (Öztürk/ 
Duitsland), AB Klassiek, 
Deventer: Wolters Kluwer 
2016, p. 83-86.

21 EHRM 23 november 2006 
(Jussila/Finland), AB 
2007/51, m.nt. T. Barkhuy-
sen & M.L. van Emmerik. 
Wel kan er volgens het hof 
gedifferentieerd worden 
in de gelding van de eisen 
van art. 6 EVRM als het 
niet gaat om ‘hard core 
criminal law’, zoals het 
belastingrecht en verkeers-
recht.
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Voor het Nederlandse recht leidt toepassing 
van deze criteria tot de volgende constaterin-
gen. In het geval van een strafrechtelijke ver-
volging is uit de aard der zaak sprake van een 
criminal charge. Dit geldt ook voor de opleg-
ging van een bestuurlijke boete, hoe licht deze 
ook is.21 De last onder dwangsom en de last 
onder bestuursdwang zijn geen strafsancties 
maar herstelsancties. Ook de invorderingsbe-
schikking van verbeurde dwangsommen en de 
kostenverhaalsbeschikking zijn niet punitief, 
anders gezegd geen criminal charge.22 Intrek-
king van een begunstigende beschikking is in 
de regel ook geen punitieve sanctie. Dit geldt 
zeker voor de intrekking voor onbepaalde tijd. 
Een tijdelijke intrekking als reactie op een 
overtreding zou wel een bestraffend karakter 
kunnen hebben.23 Dit lijkt ook voort te vloeien 
uit EHRM-rechtspraak, in het bijzonder die 
over de intrekking van een rijbewijs.24 Daarbij 
spelen ook het moment van intrekking (kort 
na de overtreding wijst op niet bestraffend) 
en de zwaarte van de intrekkingssanctie een 
rol.25 Ook de openbaarmaking van bestuur-
lijke boeten en openbaarmakingsbesluiten in 
meer algemene zin (‘naming en shaming’) zijn 
geen bestraffende sancties.26 In de literatuur 
wordt over het punitief karakter daarvan 
soms anders geoordeeld.27 EHRM-rechtspraak 
is er hierover helaas (nog) niet. Hoewel niet 
expliciet aangeduid als criminal charge is wel 
het alcoholslotprogramma, opgelegd na een 
strafsanctie, door de Nederlandse rechter in 
strijd bevonden met ne bis in idem.28 

In het geval van een 
strafrechtelijke vervolging is 
uit de aard der zaak sprake 
van een criminal charge. Dit 
geldt ook voor de oplegging 
van een bestuurlijke boete, 
hoe licht deze ook is

2.4 Ontwikkelingen met betrekking tot ne bis 
in idem
In recente rechtspraak heeft door het EHRM 
en het Hof van Justitie een nadere interpreta-
tie van het ne-bis-in-idem-beginsel plaatsge-
vonden. Kern ervan lijkt te zijn een verschui-
ving van het voorkomen van onrechtmatige 
cumulatie van strafsancties naar het waar-
borgen van evenredige bestraffing bij cumula-
tie.29 Omdat dit ook van belang kan zijn voor 
het Nederlandse una-via-systeem, is aandacht 
voor deze rechtspraak hier op zijn plaats.

2.4.1 EHRM 
De EHRM-uitspraak die hier met name van 
belang is, is de eerdergenoemde uitspraak 
A en B tegen Noorwegen.30 In deze zaak 
waren beide klagers – aandeelhouders van 
een onderneming – zowel bestuursrechtelijk 
als strafrechtelijk bestraft vanwege het niet 
opgeven van verkoopwinst aan de belasting-
dienst. Het stond hier vast dat het om het-
zelfde feit ging. Ook het bestraffende karak-
ter van beide sancties stond niet ter discussie. 
De rechtsvraag betrof de toelaatbaarheid van 
de dubbele bestraffing voor dit zelfde feit. Het 
ging hier om een belastingboete ter hoogte 
van 30% van de fiscale navordering ener-
zijds, en een door de strafrechter opgelegde 
vrijheidsstraf anderzijds. Bij oplegging van 
laatstgenoemde straf was rekening gehouden 
met de eerder opgelegde fiscale boete.

Het EHRM komt in 
A en B tegen Noorwegen 
tot de conclusie dat beide 
bestraffende sancties voor 
hetzelfde feit naast elkaar 
kunnen worden opgelegd

Het EHRM komt tot de conclusie dat beide 
bestraffende sancties voor hetzelfde feit 
naast elkaar kunnen worden opgelegd. 
Voorwaarde daarvoor is dat de beide proce-
dures die leiden tot bestraffende sancties een 
voldoende nauwe samenhang hebben, zowel 
inhoudelijk als in tijd. De procedures moeten 
op een voldoende samenhangende manier 
zijn gecombineerd, zodat zij een coherent 
geheel vormen. Factoren die hierbij een rol 
spelen zijn: 1) of de verschillende procedures 
complementaire doelen dienen en aldus niet 
alleen in abstracto maar ook in concreto ver-
schillende aspecten van het hetzelfde ‘sociale 
wangedrag’ adresseren; 2) of de cumulatie 
van procedures voorzienbaar is; 3) of de ver-
schillende betrokken autoriteiten samenwer-
ken of overleg hebben en daarbij met name 
de verzameling van het bewijs en de beoorde-
ling daarvan één keer verrichten en gebrui-
ken in beide procedures; en met name 4) 
dat het totaalpakket aan sancties even redig 
is, dat wil zeggen dat er een systeem moet 
zijn waarin bij de oplegging van de tweede 
sanctie rekening kan worden gehouden met 
de eerst opgelegde sanctie. 

Een verklaring voor deze minder strikte 
toepassing van ne bis in idem zou kunnen 
zijn dat het EHRM zo een oplossing heeft wil-

22 Voor de invordering van 
dwangsommen is dit niet 
onomstreden. Zie recentelijk 
de conclusie van A-G Wat-
tel, 4 april 2018, ECLI: NL: 
RVS: 2018: 1152, verwijzend 
naar ABRvS 31 mei 2017, 
ECLI: NL: RVS: 2017: 1444, 
Gst. 2017/148, m.nt. C.M.M. 
van Mil (invordering niet 
punitief). Voor de kosten-
verhaalsbeschikking is het 
niet-punitieve karakter wel 
onomstreden. 

23 Vgl. Michiels, Blomberg & 
Jurgens 2016, p. 139-142, 
verwijzend naar ABRvS 
12 januari 2011, ECLI: 
NL: RVS: 2011: BP0522 en 
ABRvS 16 september 2015, 
ECLI: NL: RVS: 2015: 2936 en 
ECLI: NL: RVS: 2015: 2937.

24 EHRM 13 december 2005, 
AB 2006/285, m.nt. T. Bark-
huysen & M.L. van Em-
merik (Nilsson/Zweden).

25 Vgl. EHRM 28 oktober 
1999, EHRC 1999/6, m.nt. 
C.L.G.F.H. Albers (Escou-
bet/België).

26 Bijv. Vzr. Rb. Amsterdam 
27 mei 2008, Mediaforum 
2008, afl. 10, p. 410-412; Vzr. 
Rb. Rotterdam 3 septem-
ber 2008, AB 2008/346, 
m.nt. S.M. Peek; Vzr. Rb. 
Rotterdam 2 juli 2009, 
JOR 2009/262. Vgl. ook 
ABRvS 22 februari 2012, AB 
2012/129, m.nt. J.A.E. van 
der Jagt-Jobsen. In CBb 11 
februari 2013, JB 2013/105, 
liet het CBb het antwoord 
op deze vraag in het midden.

27 Zie bijv. Michiels, Blomberg 
& Jurgens 2016, p. 150-153, 
F.C.M.A. Michiels, ‘“Naming 
and shaming” in het markt-
toezicht’, NTB 2017/16, 
p. 4-5 en T. Duijkersloot, 
A. Koelewijn & K. Top, 
‘Nieuwe bevoegdheden van 
de Inspectie Gezondheids-
zorg en Jeugd in oprichting. 
Adequate rechtsbescher-
ming voor zorgaanbieders 
gewaarborgd?’, TvT 2018, 
afl. 1, p. 22-24.

28 Zie HR 3 maart 2015, NJ 
2015/256, m.nt. B.F. Keulen; 
AB 2015/159, m.nt. R. 
Stijnen. Vgl. ook ABRvS 4 
maart 2015, AB 2015/160 
m.nt. R. Stijnen, waarin 
de asp-regeling door de 
Afdeling onverbindend werd 
verklaard.

29 J. Crijns & M.L. van Em-
merik, ‘Samenloop tussen 
strafrecht en punitief 
bestuursrecht. Zoeken naar 
evenredige bestraffing’, 
NJB 2018/749.

30 Zie later ook EHRM 18 mei 
2017, 22007/11 (Jóhannes-
son e.a./IJsland), EHRC 
2017/140, m.nt. F. Tan.
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len vinden om systemen in verschillende ver-
dragsstaten waarbij twee punitieve sancties 
op een en dezelfde overtreding volgen, onder 
strikte voorwaarden toch in overeenstemming 
met artikel 4 Zevende Protocol te achten. Het 
is in dit opzicht niet zonder betekenis dat 
verschillende verdragsstaten in de zaak A en 
B tegen Noorwegen hebben geïntervenieerd.31

Het HvJ EU kreeg de 
gelegenheid aan te geven 
of het de minder strenge 
EHRM-lijn zou gaan volgen. 
A-G Campos Sánchez-Bordona 
had geadviseerd dit niet te 
doen, maar het Hof deed dit 
wel, in ieder geval waar het 
gaat om de materiële uitkomst

2.4.2 Hof van Justitie EU
In een aantal Italiaanse zaken betreffende de 
aanpak van btw-fraude en marktmanipulatie 
kreeg het HvJ EU de gelegenheid aan te ge-
ven of het de minder strenge EHRM-lijn zou 
gaan volgen. A-G Campos Sánchez-Bordona 
had geadviseerd dit niet te doen, maar het 
Hof deed dit wel, in ieder geval waar het gaat 
om de materiële uitkomst.32 In de zaak Menci, 
de zaak waaraan in de literatuur meestal 
aan wordt gerefereerd, had de Ita liaanse 
belastingdienst bij wijze van administratieve 
sanctie Menci een verhoging van 30% van 
zijn belastingschuld opgelegd vanwege het 
niet tijdig voldoen aan de verplichting btw 
te betalen in zijn hoedanigheid van eigenaar 
van zijn gelijknamige eenmanszaak. Na het 
onherroepelijk worden van dit (boete)besluit 
en aanvaarding van zijn verzoek tot ge-
spreide betaling (en het voldoen van de eerste 
termijnen) werd vanwege dezelfde feiten 
een strafprocedure tegen hem ingesteld. De 
Ita liaanse strafrechter wilde met zijn preju-
diciële verwijzing vernemen hoe deze beide 
procedures zich verhouden tot het verbod van 
bis in idem, in artikel 50 Hv.

Het HvJ EU overweegt onder verwijzing 
naar zijn eerdere jurisprudentie dat het 
krachtens artikel 50 Hv verboden is om 
voor dezelfde feiten meerdere sancties van 
strafrechtelijke aard op te leggen die uit 
verschillende met het oog daarop gevoerde 
procedures voortvloeien.33 Volgens het Hof 
lijkt het er in het onderhavige geval op dat 
– onder voorbehoud van verificatie door de 
nationale rechter – de bestuurlijke boete 

en de strafvervolging inderdaad betrekking 
hebben op hetzelfde feit. Daarmee is sprake 
van een cumulatie van vervolgingsmaatrege-
len en sancties die een beperking vormt van 
het door artikel 50 Hv gewaarborgde recht. 
Vervolgens beziet het Hof of op grond van de 
algemene beperkingsbepaling van artikel 52 
Hv een rechtvaardiging kan worden gevonden 
voor deze beperking. Dit is een mogelijkheid 
die het EHRM mist, omdat het verbod van bis 
in idem in het Zevende Protocol absoluut is 
geformuleerd. Daarbij spelen volgens het Hof 
dan in de kern de volgende factoren een rol: 
het gaat om een belangrijk doel van algemeen 
belang – in casu de aanpak van btw-fraude en 
daarmee de financiële belangen van de Unie 
– waarbij de vervolgingsmaatregelen en de 
bestuurlijke boete elkaar aanvullende doelen 
moeten hebben; de betreffende wettelijke 
regeling moet duidelijk en nauwkeurig zijn, 
zodat voor betrokkene een eventuele cumu-
latie voorzienbaar is; er moeten regels zijn 
die zorgdragen voor onderlinge afstemming, 
zodat de extra belasting die voor betrokkenen 
uit een cumulatie van procedures voortvloeit 
tot het strikt noodzakelijke wordt beperkt; en 
tot slot moeten er regels zijn die voorzien in 
de evenredigheid van de in totaal opgelegde 
sancties, het laatste mede onder verwijzing 
naar de eis van artikel 49 lid 3 Hv dat sanc-
ties niet onevenredig mogen zijn. Het is dan 
aan de nationale rechter om te bepalen of aan 
deze voorwaarden is voldaan. Daarbij dient de 
nationale rechter ook te bezien of de concrete 
belasting voor betrokkene door de cumulatie 
van vervolgingsmaatregelen en sancties de 
ernst van het gepleegde delict niet te buiten 
gaat. Ook het HvJ EU acht dus onder strikte 
voorwaarden, overeenkomend met die van het 
EHRM, cumulatie van verschillende bestraf-
fende sancties voor hetzelfde feit toelaatbaar.

2.5 Gevolgen voor una via in Nederland?
Duidelijk zal zijn dat er een zekere spanning 
bestaat tussen het Nederlandse una-via-
stelsel en bovengenoemde uitspraken die ne 
bis in idem versoepelen. Immers, in som-
mige gevallen, dat wil zeggen die gevallen 
die voldoen aan de A en B tegen Noorwegen/
Menci-criteria, is oplegging van een bestuur-
lijke boete én een strafsanctie toegestaan. 
Een definitieve keuze voor de ene of de andere 
weg, zoals artikel 5:44 Awb en artikel 243 
Sv eisen, staat daaraan in de weg. Wat dit 
betekent voor het Nederlandse una-via-stelsel 
is de vraag. Sommigen achten de betekenis 
van de Europese uitspraken voor de actuele 
Nederlandse sanctiepraktijk beperkt door het 

31 Vgl. Crijns & Van Emme-
rik 2018.

32 HvJ EU 20 maart 2018, 
zaak C-524/15 (Menci), 
EHRC 2018/123, m.nt. 
F. Tan, alsmede de op 
dezelfde dag gewezen ar-
resten in de zaak C-537/16 
(Garlsson Real Estate 
e.a.) en de gevoegde zaken 
C-596/16 (Di Puma) en 
C-597/16 (Consob).

33 Zie over deze jurispru-
dentie nader Prechal & 
Widdershoven 2017, p. 
295-297.
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in artikel 5:44 Awb en artikel 243 lid 2 Sv 
neergelegde una-via-beginsel.34 Het lijkt mij 
echter juist de vraag of het Nederlandse una-
via-systeem nog wel strookt met het EVRM en 
het Unierecht. Volgens Wattel lijkt het of het 
EHRM in A en B spijt heeft van zijn criminal-
rechtspraak of zijn idem-rechtspraak (of 
van beide) en daarom nu aan het bis- aspect 
morrelt. De consequentie is volgens hem dan 
dat een una-via-stelsel zoals het  Nederlandse 
niet nodig is; een verrekeningsstelsel is veelal 
voldoende, juist als cumulatie min of meer 
standaard en daarmee voorzienbaar is en 
temporeel niet te veel uiteenloopt.35 ‘Niet 
nodig’ is dan natuurlijk nog iets anders dan 
dat una via niet meer zou mogen. Op verschil-
lende terreinen hebben we in het Unierecht 
een erosie kunnen zien van de mogelijkheid 
tot toepassing van nationale beginselen.36 Ook 
nationale grondrechten kunnen niet zonder 
meer worden toegepast.37 Van een Unierech-
telijke blokkade van una via lijkt mij evenwel 
geen sprake. Het Hof accepteert in bepaalde 
‘Menci’-situaties een beperking van artikel 50 
Hv. Als Nederland evenwel een striktere lijn 
wil blijven hanteren, die meer bescherming 
biedt en juist in lijn is met het grondrecht van 
artikel 50 Hv zelf, zou dit toch aanvaardbaar 
moeten zijn. Een andere vraag is of men dit 
in Nederland ook wil. Vanuit handhavings-
perspectief is het mogelijk aantrekkelijk de 
soepeler lijn gepropageerd door verschillende 
andere lidstaten en geaccordeerd door EHRM 
en HvJ EU te benutten.38 

Als Nederland een striktere 
lijn wil blijven hanteren, die 
meer bescherming biedt en 
in lijn is met het grondrecht 
van artikel 50 Hv zelf, zou dit 
toch aanvaardbaar moeten 
zijn. Een andere vraag is of 
men dit in Nederland ook wil

3 Schending van de voorlegplicht
Na bovenstaande bespiegelingen over de 
inhoud en betekenis van het una-via-beginsel 
en in het verlengde daarvan het ne-bis-in-
idem-beginsel, mede in het licht van recente 
Europese rechtspraak, wordt in deze para-
graaf ingegaan op de betekenis van de con-
clusie van A-G Keus en de uitspraak van het 
CBb van 26 oktober 2017 voor het systeem 
van artikel 5:44 Awb. 

3.1 De CBb-uitspraak van oktober 2017
De zaak die bij het CBb aan de orde was 
betrof de exploitatie van een bedrijf dat 
handelt in onder andere grond en vloeibare 
betoniet. De Algemene Inspectiedienst (AID), 
belast met het toezicht op de naleving van 
de Meststoffenwet (Msw), had geconcludeerd 
dat appellant kort gezegd meer meststoffen 
in de bodem had gebracht dan jaarlijks was 
toegestaan, waarna de staatssecretaris hem 
een bestuurlijke boete had opgelegd. Tegen 
dit besluit heeft appellant bezwaar gemaakt. 
Onder andere heeft appellant aangevoerd 
dat de staatssecretaris niet tot oplegging van 
deze boete bevoegd was, omdat de overtreding 
niet eerst is voorgelegd aan het OM. Appel-
lant meent dat dit wel had gemoeten, gelet 
op de criteria in het Handhavingsdocument 
Meststoffenwet 2006-2009 dat het OM en de 
minister van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit hebben vastgesteld en de ernst van 
de overtreding. Naar het oordeel van appel-
lant waren zowel artikel 5:44 lid 2 Awb als 
artikel 55 Msw geschonden en was de staats-
secretaris hierom niet langer bevoegd een 
bestuurlijke boete op te leggen.39 Met betrek-
king tot dit gedeelte van het bezwaar van 
appellant heeft de staatssecretaris erkend 
dat de overtreding niet is voorgelegd aan het 
OM, maar beargumenteerd dat, omdat er 
geen strafrechtelijke vervolging is ingesteld, 
er geen sprake is van de mogelijkheid tot dub-
bele bestraffing en dat lid 2 van artikel 5:44 
Awb niet strekt tot de bescherming van de 
belangen van de appellant. De rechtbank gaat 
vervolgens mee in deze redenering en oor-
deelt dat artikel 5:44 lid 2 Awb zich richt tot 
het bestuursorgaan in kwestie en niet tot de 
overtreder.40 Hierna heeft appellant hoger be-
roep ingesteld bij het CBb. In de door de A-G 
op verzoek van het CBb genomen conclusie 
en in de CBb-uitspraak zelf komt een aantal 
belangrijke, met name procedurele, kwesties 
aan de orde betreffende de toepassing van het 
una-via-stelsel. 

3.2 Voorlegplicht?
Allereerst kan er discussie bestaan over de 
vraag of de voorlegplicht wel aanwezig was, 
of dat een uitzondering hierop was overeenge-
komen tussen het bestuursorgaan en het OM 
conform artikel 5:44 lid 2 Awb. Artikel 5:44 lid 
2 Awb schrijft niet voor in welke vorm het be-
stuursorgaan en het OM dienen overeen te ko-
men dat kan worden afgezien van voorlegging 
van een gedraging die bestuurlijk kan worden 
beboet maar tevens een strafbaar feit is. Even-
min is publicatie van een dergelijke overeen-

34 Zie de redactionele noot bij 
Menci in V-N 2018/20.7.

35 P.J. Wattel, ‘Bis in idem’, 
NJB 2017/205, afl. 4, 
p. 239.

36 Zie bijv. Prechal & Wid-
dershoven 2017, p. 157 
inzake het vertrouwensbe-
ginsel.

37 Zie HvJ EU 26 februari 
2013, zaak C-399/11 (Mel-
loni). Zie hierover nader 
Prechal & Widdershoven 
2017, p. 150-152.

38 Zie bijv. M. Hirsch 
Ballin, ‘Strafrecht of 
bestuursrecht? Beide!’, te 
raadplegen via https://
blogbestuursrecht.nl/
bestuursrechtelijke-of-
strafrechtelijke-rechts 
handhaving/.

39 In art. 55 Msw is bepaald 
dat indien de ernst van de 
overtreding of de omstan-
digheden waaronder zij is 
begaan daartoe aanleiding 
geven, zij aan het OM 
wordt voorgelegd. 

40 R.o. 2.

https://blogbestuursrecht.nl/bestuursrechtelijke-of-strafrechtelijke-rechtshandhaving/
https://blogbestuursrecht.nl/bestuursrechtelijke-of-strafrechtelijke-rechtshandhaving/
https://blogbestuursrecht.nl/bestuursrechtelijke-of-strafrechtelijke-rechtshandhaving/
https://blogbestuursrecht.nl/bestuursrechtelijke-of-strafrechtelijke-rechtshandhaving/
https://blogbestuursrecht.nl/bestuursrechtelijke-of-strafrechtelijke-rechtshandhaving/
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komst dwingend voorgeschreven.41 Wel wijst 
de memorie van toelichting bij artikel 5:44 lid 
2 Awb erop dat de door het OM en het bestuur 
in onderling overleg te formuleren criteria 
voor de keuze tussen bestuursrechtelijke en 
strafrechtelijke afdoening in een convenant en/
of in vervolgingsrichtlijnen van het OM plegen 
te worden neergelegd.42 Verder acht de A-G het 
toelaatbaar dat het bestuursorgaan, ook na de 
afronding van de bestuurlijke besluitvorming 
en derhalve in (hoger) beroep, alsnog voldoen-
de consensus tussen het bestuursorgaan en het 
OM ten tijde van de oplegging van de bestuur-
lijke boete aantoont. De bestuursrechter zou 
het bestuursorgaan ook kunnen opdragen het 
bestaan van een dergelijke consensus aan te 
tonen, eventueel door middel van een bestuur-
lijke lus, die de A-G in bestuurlijke boetezaken 
niet principieel uitgesloten acht.43 Inmiddels is 
duidelijk dat de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State (de Afdeling) over dit 
laatste ook zo denkt.44

3.3 Gevolgen voor de boetebevoegdheid?
Als de voorlegplicht inderdaad aanwezig was 
en niet is nageleefd, leidt dit dan tot onbe-
voegdheid van het bestuursorgaan om een 
bestuurlijke boete op te leggen?

De conclusie betekent dat, 
ook al wordt een zaak (ten 
onrechte) niet voorgelegd, het 
bestuursorgaan bevoegd blijft 
een boete op te leggen. Op deze 
conclusie is kritiek mogelijk

Kijkend naar de wetsgeschiedenis komt 
A-G Keus tot de conclusie dat moet worden 
aangenomen dat het veronachtzamen van 
de voorlegplicht niet tot onbevoegdheid van 
het bestuursorgaan leidt. De bevoegdheid 
tot bestuurlijke boeteoplegging wordt pas 
opgeschort, nadat de gedraging die tevens 
een strafbaar feit is, daadwerkelijk aan het 
OM is voorgelegd.45 Deze conclusie, waar het 
CBb in de uitspraak niet op ingaat, betekent 
dus dat, ook al wordt een zaak (ten onrechte) 
niet voorgelegd, het bestuursorgaan bevoegd 
blijft een boete op te leggen. Op deze con-
clusie is kritiek mogelijk. Het gevolg ervan 
is een stelsel van ‘wie het eerst komt, het 
eerst maalt’. Indien dit het bestuursorgaan 
is – en dat zal vaak het geval zijn – wordt 
het primaat van het strafrecht ondermijnd. 
Immers, als het bestuursorgaan een bestuur-
lijke boete heeft opgelegd voor de overtreding 

staat ne bis in idem in beginsel in de weg aan 
strafrechtelijke vervolging. Ik spreek hier 
over ‘in beginsel’ vanwege de recente ruimte 
die de in paragraaf 2 besproken rechtspraak 
van EHRM en HvJ EU lijkt te bieden aan 
dubbele bestraffing. De mogelijke blokkade 
van strafvervolging door ne bis in idem kan 
soms bepaald onwenselijk zijn, met name ook 
omdat lichte(re) overtredingen soms zwaar-
dere overtredingen afdekken.46 Blijkens de 
wetsgeschiedenis werd dit, wat mij betreft ten 
onrechte, niet erg problematisch geacht. Daar 
werd erop gewezen dat, mocht sprake zijn van 
schending van de voorlegplicht, het OM dan 
over het algemeen niet op de hoogte raakt van 
die zaak en daarop dus ook niets onderneemt. 
Het bestuursorgaan kan dat juist wel doen, 
want in de interpretatie van het bestuursor-
gaan valt de betrokken zaak dan immers in 
de categorie gevallen die niet gemeld hoeven 
te worden en waarin dus zonder overleg met 
het OM en zonder wachttijd een bestuurlijke 
boete kan worden opgelegd.47

De mogelijke blokkade van 
strafvervolging door ne bis 
in idem kan soms bepaald 
onwenselijk zijn, met 
name ook omdat lichte(re) 
overtredingen soms zwaardere 
overtredingen afdekken

De A-G onderschrijft verder de opvatting van 
de regering dat wél van een bevoegdheidsge-
brek sprake is, als de betrokken gedraging wel 
aan het OM is voorgelegd, maar het bestuurs-
orgaan vervolgens de regeling van artikel 5:44, 
derde lid, van de Awb niet in acht neemt. Met 
andere woorden, als het OM te kennen heeft 
gegeven wel te willen vervolgen maar daar 
niet binnen de gestelde termijn van dertien 
weken aan toekomt, dan is het bestuursorgaan 
niet bevoegd tot handhaving over te gaan. 
Het maakt daarbij niet uit of het OM nog niet 
daadwerkelijk tot vervolging overgaat. Pas als 
het OM aan het bestuursorgaan meedeelt dat 
(toch) van vervolging wordt afgezien (derde lid 
onder b), herleeft de bevoegdheid tot bestuur-
lijke handhaving weer.48 

3.4 Schending van de voorlegplicht en het 
relativiteitsvereiste
Waar het CBb, in navolging van de A-G, 
wel op ingaat, is de vraag naar de beteke-
nis van het relativiteitsvereiste in het geval 

41 Aldus A-G Keus in zijn 
conclusie van 8 mei 2017, 
punt 3.4.

42 Kamerstukken II 2003/04, 
29702, 3, p. 138. Een 
voorbeeld is het Convenant 
ter voorkoming van onge-
oorloofde samenloop van 
bestuurlijke en strafrech-
telijke sancties, in 2008 
gesloten tussen het OM, 
de minister van Financiën, 
de AFM, DNB en de Be-
lastingdienst/FIOD-ECD. 
Stcrt. 2009, 9

43 Vgl. concl. A-G Keus, 8 mei 
2017, punt 6.2, verwijzend 
naar zijn conclusie van 12 
april 2017, ECLI: NL: RVS: 
2017: 1034.

44 ABRvS 5 juli 2017, ECLI: 
NL: RVS: 2017: 1818 en 
1819.

45 Punt 4.10.
46 Aldus Tubbing in haar 

annotatie in M en R 
2018/25. Zij wijst er ook op 
dat dit in het onderha-
vige geval lijkt te spelen: 
een aanzienlijk aantal 
mestformulieren die foutief 
waren ingevuld (en dus is 
er sprake van valsheid in 
geschrifte in de zin van art. 
225 Sr), waarbij diverse 
mensen waren betrokken. 
Hierdoor kon de overtreder 
mest uitrijden op gronden, 
die hij anders op een 
andere manier – tegen 
veel hogere kosten – had 
moeten laten verwerken. 
Ook kritisch is Rogier, die 
vindt dat er niet te licht 
kan worden gedacht over 
de verplichting van het be-
stuur om strafbare feiten 
die tevens beboetbaar zijn 
voor te leggen aan het OM. 
Als het bestuur deze ver-
plichting verzaakt is het 
zijns inziens niet bevoegd 
om zelf een bestuur-
lijke boete op te leggen. 
L. Rogier in NJBlog 28 
september 2017, www.njb.
nl/blog/bedenkingen-bij-
een-conclusie-van-de-ag-
keus.27175.lynkx.

47 Kamerstukken II 2005/06, 
29702, 7, p. 51.

48 Kamerstukken II 2005/06, 
29702, 7, p. 50.
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van schending van de voorlegplicht door het 
bestuursorgaan. Het relativiteitsvereiste 
is in het bestuursrecht geïntroduceerd in 
artikel 1.9 van de Crisis- en herstelwet die 
op 31 maart 2010 in werking trad. Voor die 
tijd kon iedere belanghebbende in de zin van 
artikel 1:2 lid 1 Awb, zich beroepen op elke 
rechtsregel waarmee het bestreden besluit 
volgens hem in strijd was, ook op rechtsregels 
die niets te maken hadden met zijn belang, en 
leidde de gegrondheid van het beroep in be-
ginsel tot vernietiging van het besluit. Vanaf 
1 januari 2013 is het relativiteitsvereiste op-
genomen in de Algemene wet bestuursrecht. 
Artikel 8:69a Awb luidt: De bestuursrechter 
vernietigt een besluit niet op de grond dat het 
in strijd is met een geschreven of ongeschre-
ven rechtsregel of een algemeen rechtsbegin-
sel, indien deze regel of dit beginsel kennelijk 
niet strekt tot bescherming van de belangen 
van degene die zich daarop beroept.49 

Het relativiteitsvereiste ontneemt de be-
stuursrechter zijn bevoegdheid om bij ieder 
geconstateerd rechtmatigheidsgebrek binnen 
de omvang van het geding, tot vernietiging 
van een besluit over te gaan. Dat is niet meer 
de bedoeling wanneer de geschonden rechts-
norm kennelijk niet strekt tot bescherming 
van de belangen van degene die de norm 
inroept. Aan de invoering van het relativiteits-
vereiste lag de gedachte van de wetgever ten 
grondslag dat appellanten zich niet met on-
eigenlijk gebruik van het bestuursprocesrecht 
tegen onwelgevallige besluiten zouden mogen 
keren. Rechtsbescherming door de rechter 
behoort te zijn gewaarborgd voor wie (beweer-
delijk) in zijn rechtspositie is aangetast, maar 
niet iedere schending van een rechtsregel 
vormt automatisch een aantasting van de 
rechtspositie van iedere belanghebbende.50 

In de rechtspraak is vervolgens de ‘correc-
tie-Widdershoven’, de bestuursrechtelijke 
pendant van de civielrechtelijke correctie-
Langemeijer, geaccepteerd.51 Volgens de 
Afdeling dient de rechter de toepassing van 
artikel 8:69a Awb in die zin te corrigeren 
dat de schending van een norm die niet de 
bescherming beoogt van de belangen van een 
belanghebbende, en die op zichzelf genomen 
dus niet tot vernietiging zou kunnen leiden, 
kan bijdragen tot het oordeel dat het ver-
trouwensbeginsel of het gelijkheidsbeginsel 
is geschonden. De betrokken normschending 
is een noodzakelijke, maar geen voldoende 
voorwaarde voor toepassing van de correctie, 
omdat daartoe ook moet worden voldaan aan 
de vereisten die voor een geslaagd beroep op 
beide beginselen gelden. 

Kan een burger zich in een procedure 
tegen een opgelegde boete nu beroepen op de 
schending van de voorlegplicht, of verzet het 
relativiteitsvereiste van artikel 8:69a Awb 
zich daartegen? A-G Keus komt mede aan de 
hand van de wetsgeschiedenis tot de conclusie 
dat de procedurele regeling van artikel 5:44 
lid 2 en 3 kennelijk niet strekt tot bescher-
ming van de belangen van de (mogelijke) 
overtreder. Beide bepalingen dienen effectieve 
handhaving door het bestuur. Weliswaar is er 
volgens de A-G een verband met het ne-bis-in-
idem-beginsel en het nemo-debet-bis-vexari-
beginsel, maar artikel 5:44 lid 2 en 3 Awb 
raken, in zijn woorden, het hart van die beide 
beginselen niet. Het hart van die beide begin-
selen is gelegen in de artikelen 5:43 en 5:44 
lid 1 Awb en in artikel 243 Sv. Artikel 5:44 lid 
2 en 3 Awb strekken ertoe dat het tot hand-
having bevoegde bestuursorgaan en het OM 
in onderlinge afstemming voor handhaving 
langs bestuurlijke dan wel langs strafrechte-
lijke weg kiezen, waarbij de effectiviteit van 
de handhaving voorop staat. Het argument 
van appellant dat de afgelopen jaren (ook bij 
de Afdeling) de opvatting heeft postgevat dat 
de rechtsbescherming van de burger onderbe-
licht is geraakt bij de keuzes van de wetgever 
voor een bepaald sanctiestelsel en de hoogte 
van bestraffende sancties mag op zich juist 
zijn, maar zorg over de rechtsbescherming 
van de burger ligt zeker niet aan het regime 
van artikel 5:44 lid 2 en 3 Awb ten grondslag, 
aldus de A-G.52

Ook de correctie-Widdershoven 
biedt de (mogelijke) overtreder 
volgens de A-G geen soelaas, 
omdat daartoe zal moeten 
zijn voldaan aan de voor 
een geslaagd beroep op 
het gelijkheidsbeginsel of 
het vertrouwensbeginsel 
geldende eisen

Ook de correctie-Widdershoven biedt de 
(mogelijke) overtreder volgens de A-G geen 
soelaas, omdat daartoe zal moeten zijn 
voldaan aan de voor een geslaagd beroep op 
het gelijkheidsbeginsel of het vertrouwensbe-
ginsel geldende eisen. Daarbij is van belang 
dat verwachtingen ontleend aan een alge-
mene formele handeling, zoals een wettelijk 
voorschrift (in casu artikel 5:44 lid 2 en 3 
Awb) of een beleidsregel, niet kunnen worden 

49 Zie hierover o.m. M.R. 
Botman, ‘Het relativiteits-
vereiste en het Unierecht’, 
JBplus 2017, afl. 2, nr. 2, 
G.A. van der Veen, ‘Het 
relativiteitsvereiste van 
art. 8:69a Awb: de stand 
van zaken’, JBplus 2015, 
afl. 3, nr. 1; J.C.A. de Poor-
ter & B.J. van Ettekoven, 
‘Het relativiteitsvereiste in 
het bestuursrecht: de ene 
relativiteitseis is de andere 
niet’, NTB 2013/20.

50 Van der Veen 2015. 
51 Conclusie A-G Widders-

hoven, 2 december 2015, 
ECLI: NL: RVS: 2015: 3680, 
ABRvS 16 maart 2016, 
ECLI: NL: RVS: 2016: 732, 
AB 2016/249, m.nt. T.E.P.A. 
Lam

52 Punt 5.2.
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aangemerkt als bij de (mogelijke) overtreder 
gewekte concrete verwachtingen dat hij zou 
worden beschermd door de normen waarop hij 
een beroep doet. Dit zou immers leiden tot een 
algemene rechtszekerheidscorrectie op het 
relativiteitsvereiste wat blijkens de totstand-
komingsgeschiedenis van artikel 8:69a van 
de Awb niet de bedoeling van de wetgever is 
geweest.53 Het CBb onderschrijft terecht en 
zonder veel omhaal van woorden deze argu-
mentatie van de A-G.54

De toekomst zal moeten 
uitwijzen of en hoe het 
Nederlandse una-via-
stelsel overleeft, na recente 
rechtspraak van EHRM 
en HvJ EU waarin de 
bescherming van ne bis in 
idem enigszins wordt beperkt

3.5 Mogelijkheden tot het passeren of 
herstellen van gebreken
Ten slotte gaat de A-G nog uitgebreid in op 
mogelijkheden voor de bestuursrechter om 
een eventueel gebrek te passeren of te herstel-
len. Ook hieraan besteedt het CBb zelf geen 
aandacht. Kort gezegd acht de A-G het toege-
staan om, als de voorlegplicht niet is nageko-
men en er dus tussen het bestuursorgaan en 
het OM geen consensus over de handhavings-
aanpak bestaat, dit ‘gebrek’ met toepassing 
van artikel 6:22 Awb te passeren. Voorwaarde 
is wel dat de bestuursrechter de overtuiging 
heeft dat het OM – áls de voorlegplicht zou 
zijn nagekomen – met bestuursrechtelijke 
afdoening zou hebben ingestemd.55 Verder 
concludeert de A-G dat de bestuursrechter in 
de situatie waarin de voorlegplicht niet is na-
gekomen onder omstandigheden de bestuur-

lijke lus kan toepassen. In dat geval stelt de 
bestuursrechter het OM in de gelegenheid 
zich alsnog uit te spreken over de vraag of het 
OM tot strafvervolging zou hebben gekozen 
als aan de voorlegplicht zou zijn voldaan.56 

4 Conclusie
Het Nederlandse una-via-stelsel, zoals dat 
is neergelegd in artikel 5:44 Awb en artikel 
243 Sv, beoogt een vroegtijdige keuze tussen 
strafrechtelijke of bestuursrechtelijke sanc-
tionering van een overtreding. Procedurele 
afstemming over de wijze van aanpak is daar-
bij noodzakelijk en in het stelsel voorzien met 
de voorlegplicht aan het OM, dan wel door 
afstemming via convenanten en richtlijnen. 
In de conclusie van A-G Keus is een aantal 
vragen die kunnen rijzen bij het functioneren 
van dit stelsel geadresseerd. Het CBb neemt 
in zijn uitspraak alleen de conclusie betref-
fende het relativiteitsvereiste in relatie tot de 
schending van de voorlegplicht over. De rege-
ling van het tweede en derde lid van artikel 
5:44 strekt kennelijk niet tot bescherming van 
de belangen van de (mogelijke) overtreder. 
Deze procedurele regeling dient het belang 
van effectieve handhaving. Andere conclusies 
van de A-G – over de vormvrijheid van de 
voorlegplicht, gevolgen voor de bevoegdheid 
van het bestuursorgaan en de mogelijkheid 
van passeren en herstel van gebreken – ko-
men in de uitspraak van het CBb niet terug. 
Mogelijk zal dit in toekomstige rechtspraak 
gebeuren. Ook zal de toekomst moeten uitwij-
zen of en hoe het Nederlandse una-via-stelsel 
overleeft, na recente rechtspraak van EHRM 
en HvJ EU waarin de bescherming van ne bis 
in idem enigszins wordt beperkt. Het is niet 
zo dat una via op grond van deze rechtspraak 
moet wijken. Maar wellicht vormt deze wel 
aanleiding voor discussies over de wenselijk-
heid una via te handhaven.

53 Punt 5.6.
54 R.o. 7.1.
55 Punt 6.6.
56 Punt 6.7.


