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1. Inleiding

De bestuurlijke boete werd op 1 januari 2000 in het financieel bestuursrecht als
algemene sanctie ingevoerd met de Wet IDBB.1 Met de inwerkingtreding van de
Awb-boeteregeling op 1 juli 2009 en de Wet wijziging boetestelsel financiële
wetgeving op 1 augustus 2009 is een aantal tamelijk ingrijpende wijzigingen
aangebracht in het boeterecht in dit rechtsgebied. Ook is er inmiddels een aantal
uitspraken gedaan door de bevoegde hogerberoepsrechter dat van belang is voor
het boeterecht in deze sector. Mede gelet op de gewenste beperkte omvang van deze
bijdrage beperk ik me tot een bespreking van de zware boeteprocedure in het
boeterecht, waarbij ik mij richt op de rol van het boeterapport als grondslag van
de boeteprocedure, het zwijgrecht en de functiescheiding.2

Het gaat hier om drie op zichzelf staande elementen in het formele boeterecht in het
financieel bestuursrecht, maar die – met name in het financieel bestuursrecht – zijn
vervlochten op een wijze die niet langer houdbaar lijkt. Op de achtergrond speelt
hier de wens om onderscheid te maken in twee fasen van de waarheidsvinding in
het boeterecht: (handhavings-) toezicht en (boete-) onderzoek. Juist daarom lijkt het
me nuttig om kort de gedachte te bespreken die de boetewetgever aanvankelijk had
om het boeteonderzoek te regelen. Deze is in het verleden in een aantal boetere-
gelingen is neergelegd en kan nog steeds kan worden teruggevonden.

Daarna zal ik het onderscheid tussen de lichte en de zware boeteprocedure bespreken,
evenals de andere zojuist genoemde elementen van het formele boeterecht (het

1 Wet vanwet van 28 oktober 1999, houdende opneming in de Wet toezicht beleggingsinstellingen,
de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht
natura- uitvaartverzekeringsbedrijf, de Wet toezicht vezekeringsbedrijf 1993, de Wet inzake de
wisselkantoren, de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996 en
de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994, van bepalingen betreffende handhaving door
middel van een dwangsom of een bestuurlijke boete en van bepalingen betreffende de rechtsgang
(Stb. 1999, 509. Het inwerkintredingsbesluit: Stb. 1999, 588. De parlementaire geschiedenis is te
vinden onder Kamerstuknummer 25 821).

2 In mijn eveneens in 2011 te verschijnen bijdrage Bestuurlijk en justitieel straffen in Nederland ga
ik dieper op de ontwikkelingen in het boeterecht, ook buiten het financieel bestuursrecht. In
Oswald Jansen (ed.), Administrative sanctions in the EU, Intersentia 2011 zal een zeer omvangrijke
rechtsvergelijkende analyse van een groot aantal bestuurlijke sanctiesystemen in de EU worden
gepubliceerd.
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zwijgrecht, de functiescheiding en het boeterapport). Daarna kom ik toe aan de
vervlechting van deze elementen.

2. Het boeteonderzoek3

In een aantal boeteregelingen in het economisch bestuursrecht is het ‘onderzoek’
uitdrukkelijk geregeld.4 De wettelijke omschrijving uit de Mededingingswet van
‘onderzoek’ is: ‘handelingen die worden verricht met het oog op de vaststelling dat
al dan niet een overtreding is begaan.’ Het onderscheiden van ‘onderzoek’ valt terug
te voeren op de rapporten van respectievelijk de Werkgroep bestuurlijke boeten
visserij5 en de Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten.6 Deze twee –

voor de ontwikkeling van het boeterecht – belangrijke commissies maakten een
onderscheid tussen het handhavingstoezicht en het (boete-) onderzoek. Het onder-
scheid tussen het (handhavings-) toezicht en het (boete-) onderzoek is gelijk aan het
destijds geldende onderscheid tussen toezicht en het opsporingsbegrip op grond van
de Wet op de economische delicten.7 In de toelichtende stukken bij de definitie van
onderzoek in de Mededingingswet werd immers als volgt onderscheid gemaakt
tussen toezicht en onderzoek:

‘Onder toezicht moet worden verstaan controle op de naleving van de wet en de daarop
berustende bepalingen zonder dat sprake hoeft te zijn van concrete “naspeuringen” of al dan
niet een overtreding is begaan.’8

‘Van onderzoek is sprake als de activiteiten van de desbetreffende ambtenaren erop zijn gericht
vast te stellen of al dan niet sprake is van een overtreding. Dat wil nog niet zeggen dat er reeds
sprake is van een vermoeden dat er inderdaad een overtreding is gepleegd. Het onderzoek is er
juist op gericht daaromtrent een oordeel te vormen.’9

Met het onderscheid tussen het handhavingstoezicht en het boeteonderzoek wordt
bedoeld een onderscheid te maken tussen raamwerken met waarborgen. Het zwijg-
recht en de cautie worden, evenals de waarborgen in de verdere procedure ter
voorbereiding van het boetebesluit (zoals bijvoorbeeld de hoorplicht) geregeld in het
raamwerk van het boeteonderzoek, waarbij de functiescheiding een cesuur legt
tussen toezichthouders en boeteonderzoekers.

3 Zie al eerder mijn Het Handhavingsonderzoek, Ars Aequi Libri, Nijmegen 1999, p. 97-109 (www.
arsaequi.nl/eboek/pdf/handhavingsonderzoek.pdf).

4 Zie met name art. 1, aanhef en onder j, j° 52 Mededingingswet, art. 70, tweede lid, aanhef en
onder b, Spoorwegwet en art. 15.5 Telecommunicatiewet.

5 Werkgroep bestuurlijke handhaving visserijwetgeving, Wet bestuurlijke boeten visserij (wets-
voorstel), MvT, ’s-Gravenhage: Ministeries van Justitie en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
24 december 1993 (derde versie, p. 20 en 21).

6 Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten, Handhaving door bestuurlijke boeten,
’s-Gravenhage: Ministerie van Justitie, 12 januari 1994, p. 88.

7 Met name HR 9 maart 1993, NJ 1993, 633. Zie kamerstukken II 1995/96, 24 707, nr. A, p. 20.
8 Kamerstukken II 1995/96, 24 707, nr. 3, p. 81.
9 Kamerstukken II 1995/96, 24 707, nr. 3, p. 83.
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De Awb-wetgever heeft de gedachte van het afzonderlijk regelen van het boete-
onderzoek als afzonderlijk systeem van rechtswaarborgen terecht afgewezen.10

Zoals we hierna zullen zien, speelt het boeterapport in de huidige Awb-
boeteregeling een centrale rol bij het wettelijk vormgeven van de waarborgen die
art. 6 EVRM eist. Daarbij is het hierna te bespreken onderscheid tussen de lichte en
de zware boeteprocedure van groot belang.

3. Het onderscheid tussen de lichte en de zware procedure

De Awb-boeteregeling maakt onderscheid tussen een lichte en een zware boetepro-
cedure. Indien de bijzondere wetgever hierover geen nadere bepaling opneemt, dan
geldt de zware procedure, indien voor een overtreding een bestuurlijke boete kan
worden opgelegd van meer dan € 340.11 Indien de zware procedure geldt, dan gelden
de als mandaatverbod vormgegeven functiescheidingseis (art.10:3, vierde lid, Awb), de
langere verjaringstermijn (vijf jaar in plaats van drie jaar op grond van art. 5:45, eerste
lid, Awb), de verplichting een boeterapport op te maken (art. 5:53, tweede lid, jo.
art. 5:48 Awb), en de hoorplicht (art. 5:53, derde lid, jo. art. 4:7 e.v. Awb).

Het boeterapport is de kern van de uit art. 6 EVRM voortvloeiende waarborgen en
verdedigingsrechten die de wetgever in de Awb-boeteregeling wilde verankeren.
Het boeterapport brengt de overtreder op de hoogte van de beschuldiging en stelt
hem in staat zijn verdediging daartegen voor te bereiden.12 Dit boeterapport wordt
hem uiterlijk bij het nemen van de boetebeschikking toegezonden (art. 5:48, derde
lid, Awb). In de zware boeteprocedure dient het boeterapport altijd eerder dan de
boetebeschikking te worden toegezonden, te weten voorafgaand aan het horen op
het voornemen een bestuurlijke boete op te leggen (art. 5:50, eerste lid, aanhef en
onder a, Awb). Het horen is dan ook eveneens aan het boeterapport gekoppeld. Ook
de tolkenbijstand is aan het boeterapport gekoppeld (art. 5:50, eerste lid, aanhef en
onder b, Awb), evenals de beslistermijn (van orde) van 13 weken (art. 5:51, eerste lid,
Awb). Wellicht ten overvloede: het recht op inzage in het boetedossier (art. 5:49,
eerste lid, Awb) en het daaraan gekoppelde recht op vertaling en vertolking
(art. 5:49, tweede lid, Awb) gelden in alle boeteprocedures.

De belangrijke positie van het boeterapport in de zware boeteprocedure blijkt wel
uit de volgende opmerkingen van de regering:

‘Het rapport of proces-verbaal speelt in het vervolg van de procedure een belangrijke rol. Het zal
veelal één van de belangrijkste bewijsmiddelen zijn. Het verschaft de overtreder voorts belangrijke

10 Kamerstukken II 2003/2004, 29 702, nr. 3, p. 146.
11 De bijzondere wetgever heeft in een aantal gevallen bepaald dat de zware procedure ook geldt

indien lagere bestuurlijke boetes kunnen worden opgelegd, en in een aantal andere gevallen dat
de lichte procedure ook voor hogere bestuurlijke boetes geldt. Zie hierover mijn bijdrage
‘Bestuurlijk en Justitieel straffen in Nederland’ aan de bundel van KESA (Kenniscentrum Econo-
misch Strafrecht Arnhem) die in de loop van 2011 verschijnt over economisch strafrecht en de
bestuurlijke boete.

12 Kamerstukken II 2003-2004, 29 702, nr. 3, p. 151: ‘Dit schept een extra waarborg dat duidelijk is
waarvan de overtreder wordt beschuldigd.’
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informatie over hetgeen waartegen hij zich moet verweren. Het rapport of proces-verbaal vormt
daarbij de buitengrens: de verdere procedure kan uitsluitend betrekking hebben op overtredingen
waarvan een rapport of procesverbaal is opgemaakt, maar hoeft geenszins betrekking te hebben op
alle overtredingen waarvan rapport of proces-verbaal is opgemaakt.’13

Zoals ik hier voor uiteen heb gezet, werd het zwijgrecht en de cautie in een aantal
regelingen gekoppeld aan het boeteonderzoek. In het financieel bestuursrecht werd
enwordt, anders dan in het mededingingsrecht het geval is, het boeteonderzoek niet
uitdrukkelijk onderscheiden van het handhavingstoezicht. Echter, in de praktijk
werd een vergelijkbaar onderscheid gemaakt aan de hand van de functiescheiding
en de wijze waarop deze in de organisatie van een boeteprocedure werd opge-
nomen. Er werd een onderscheid aangebracht tussen toezichthouders en boeteon-
derzoekers. Het zwijgrecht en de cautie werden gekoppeld aan de vragen die werden
gesteld door de boeteonderzoekers.

4. Het zwijgrecht

In art. 5:10a Awb zijn het zwijgrecht en de cautieplicht neergelegd. Deze bepaling
geldt voor alle bestraffende sancties en niet alleen voor de bestuurlijke boete. De
bepaling geldt zowel in de primaire besluitvormingsfase als in de bezwaarschrift-
procedure. Voor de rechterlijke fase is art. 8:28a Awb geschreven, en daar zijn het
zwijgrecht en de cautie wel beperkt tot de bestuurlijke boete. Zwijgrecht en cautie
zijn beide gekoppeld aan het verhoor. Deze koppeling betekent voor het financieel
bestuursrecht – anders dan voor andere rechtsgebieden het geval is – geen wijziging
in boeterecht.14 Het ligt voor de hand bij de interpretatie van het begrip ‘verhoor’
aansluiting te zoeken bij de strafrechtelijke jurisprudentie. Verhoor is daar het
stellen van vragen naar de betrokkenheid van de verdachte bij een strafbaar feit.
Het zwijgrecht geldt voor vragen van elke ambtenaar, niet slechts van toezicht-
houders of van medewerkers die met de voorbereiding van een boetebesluit zijn
belast.15 Het is een onjuiste gedachte om aan te nemen dat alleen de laatste groep
medewerkers vragen kan stellen naar de betrokkenheid van de overtreder bij een
beboetbaar feit, al is dat een aantrekkelijke gedachte bij het vormgeven van het
boeteonderzoek en de functiescheiding.

Indien de vragen naar de betrokkenheid bij een beboetbaar feit betrekkelijk laat in
het voorbereidend onderzoek worden gesteld, bijvoorbeeld om het reeds verkregen

13 Kamerstukken II 2003-2004, 29 702, nr. 3, p. 151.
14 In veel andere boetewetgeving van voor de vierde tranche Awb was niet het verhoor het

beginpunt van het zwijgrecht, maar het zogenaamde moment a quo. Zoals we hierna zullen
zien, heeft de Awb-wetgever uitdrukkelijk – anders dan voorheen – het verhoor als beginpunt van
zwijgrecht en cautie willen vormgeven om zo nauw mogelijk aansluiting te zoeken bij het
strafprocesrecht.

15 Kamerstukken II 2003-2004, 29 702, nr. 3, p. 94-95: ‘Gekozen is voor plaatsing in titel 5.1, omdat
het zwijgrecht onder meer derogeert aan de in art. 5:16 jo. 5:20 neergelegde verplichtingen om
inlichtingen te verschaffen aan toezichthouders. Ter vermijding van misverstand zij er overigens
opgewezen, dat de betekenis van het zwijgrecht daartoe niet is beperkt. Het zwijgrecht geldt
evenzeer tegenover bestuursorganen en tegenover ambtenaren die geen toezichthouder in de zin
van art. 5:11 zijn.’
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bewijsmateriaal aan de overtreder voor te leggen, zal dat verhoor vaak het beginpunt
van de criminal charge zijn. Bij deze gedachte past het koppelen van zwijgrecht en
cautie aan het boeteonderzoek. Echter, dergelijke vragen worden uiteraard ook vaak
eerder in het onderzoek gesteld.

De regering benadrukt, dat het verhoor vaak een criminal charge is en een moment a
quo kan zijn. De regering schreef immers:

‘Praktisch zal dat overigens vaak niet tot een ander resultaat leiden dan toetsing aan de bestaande
formulering. Het verhoor is immers ook een handeling waaraan betrokkene redelijkerwijs de
gevolgtrekking kan verbinden dat aan hem een boete zal worden opgelegd en zal in veel gevallen
de eerste zodanige handeling zijn waarmee de overtreder wordt geconfronteerd.’

Bij mijn weten heeft de strafrechter tot op heden uitsluitend aangenomen dat het
verhoor een moment a quo kan zijn, maar nimmer dat zulks in een concreet geval
ook het geval is.16 De regering had overigens waarschijnlijk de bedoeling het verschil
tussen de oude opvatting over het regelen van het zwijgrecht (de koppeling aan het
moment a quo) en de nieuwe te bagatelliseren. Uit de recente redelijke termijn-
jurisprudentie komt naar voren dat in boetezaken de kennisgeving van het voor-
nemen een bestuurlijke boete op te leggen, in beginsel als moment a quo wordt
beschouwd en dat in bijzondere omstandigheden een eerder moment als zodanig
kan worden beschouwd. Deze lijn is in overeenstemming met de strafprocesrechte-
lijke jurisprudentie.

In haar uitspraak van 26 januari 201117 overwoog de Afdeling bestuursrechtspraak
bijvoorbeeld over een redelijke termijn-verweer:

‘in de regel [wordt, OJ] eerst met de in artikel 19 van de Wav bedoelde kennisgeving van de boete
jegens de beboete een handeling verricht waaraan deze de verwachting kan ontlenen dat hem een
boete zal worden opgelegd. In de grote meerderheid van de gevallen zal derhalve de dag waarop
deze kennisgeving wordt gedaan gelden als het tijdstip waarop de redelijke termijn, bedoeld in
artikel 6, eerste lid, van het EVRM een aanvang neemt. Zoals ook tot uitdrukking is gebracht in de
geschiedenis van de totstandkoming van de Wav (Kamerstukken II 2003/04, 23 523, nr. 3, blz. 14)
valt evenwel niet uit te sluiten dat in een concreet geval sprake is van specifieke omstandigheden
waarbij, in afwijking van voormeld uitgangspunt, reeds voordat de boetekennisgeving wordt
gedaan, jegens de beboete een concrete handeling wordt verricht waaraan hij in redelijkheid de
verwachting kan ontlenen dat hem een boete zal worden opgelegd. Het enkele geven van de
cautie, dan wel de enkele toezending van het boeterapport zijn in dat opzicht te onbepaald van
aard om als een zodanige handeling te kunnen worden aangemerkt. Anders dan [appellante]
betoogt, heeft de omstandigheid dat voorafgaande aan het gehoor op 4 september 2007 aan (…) de
cautie is gegeven, noch de op 16 juni 2008 gedateerde brief waarbij het boeterapport aan
[appellante] is toegezonden, derhalve tot gevolg gehad dat de redelijke termijn op een van deze
momenten een aanvang heeft genomen.’

16 Zie hierover nader mijn annotatie onder Rb. Rotterdam 21 november 2005, AB 2006, 47.
17 ABRvS 26 januari 2011 LJN BP2120. Dit is een standaardoverweging, Zie bijvoorbeeld eerder al

ABRvS 7 april 2010, LJN BM0221. In beide uitspraken verwijst de Afdeling naar de standaarduit-
spraak ABRvS 9 december 2009, LJN BK5859; JB 2010, 28; JV 2010, 37. Zie voor een vergelijkbare
lijn ook CBb 16 september 2010, LJN BO5309.
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Deze benadering van de Afdeling bestuursrechtspraak en de strafrechter kan ook in
de jurisprudentie van het College van Beroep voor het bedrijfsleven worden
herkend. Zo overwoog deze bestuursrechter in zijn uitspraak van 16 september
2010, LJN BO5309:

‘Het College vermag niet in te zien dat A aan het feit dat zij, althans haar vertegenwoordiger, werd
verhoord omtrent een door de opsporingsambtenaar geconstateerde overtreding van de Tabaks-
wet in redelijkheid de verwachting heeft ontleend, en in redelijkheid ook de verwachting heeft
kunnen ontlenen, dat haar een boete zal kunnen worden opgelegd. Het verhoor is een onderdeel
van het opsporingsonderzoek. Degene die omtrent vermoedelijke overtreding van de Tabakswet
wordt verhoord, en aan wie in verband daarmee wordt meegedeeld dat hij niet gehouden is op de
gestelde vragen te antwoorden, zal duidelijk zijn dat zijn gedragingen onderwerp vormen van een
onderzoek. Of de feiten en omstandigheden die uit dit onderzoek naar voren komen uiteindelijk
aanleiding zullen zijn een boete op te leggen, valt in zijn algemeenheid uit de enkele handeling van
het afnemen van een verhoor echter niet op te maken. Dat ten tijde van het verhoor door de
opsporingsambtenaar mededelingen zijn gedaan waaraan A die verwachting heeft kunnen ont-
lenen, is het College niet gebleken. Echter, ook indien zou worden aangenomen dat bij die
gelegenheid door de opsporingsambtenaar mededelingen omtrent het opleggen van een boete
zijn gedaan, is duidelijk dat de taken en bevoegdheden binnen VWA zodanig zijn verdeeld dat
zulke mededelingen niet kunnen worden geacht afkomstig te zijn van een inzake de oplegging van
een boete beslissingsbevoegde ambtenaar. Het opsporingsonderzoek, waar het verhoor, zoals
gezegd, deel van uitmaakt, mondt uit in een zogenoemd boeterapport. Naar de minister onweer-
sproken heeft gesteld, behelst dit rapport slechts het advies een sanctie op te leggen. Of hiertoe
daadwerkelijk wordt overgegaan, wordt op een ander niveau in de organisatie beslist.’

Ondertussen doet zich ook een aantal andere interessante ontwikkelingen voor bij
de interpretatie van het zwijgrecht en de cautie die van belang zijn voor het
financieel bestuursrecht. Het gaat daarbij om zwijgrecht en cautie bij schriftelijke
verklaringen, en het zwijgrecht en de cautie bij rechtspersonen.

Mondeling of schriftelijk verhoor: cautie
In het bestraffende bestuursrecht is de wetgever er steeds vanuit gegaan dat de
cautie niet behoeft te worden gegeven bij schriftelijke verhoren, bijvoorbeeld met
een schriftelijke inlichtingenvordering.18 De wetgever ging daarbij uit van HR
1 oktober 1985, NJ 1986, 405, waarin werd overwogen:19

‘Blijkens de [wetsgeschiedenis, OJ] heeft aan de wetgever bij het begrip ‘verhoor’ telkens voor ogen
gestaan: een ondervraging waarbij sprake is van een confrontatie van de ondervraagde met degene
die hem ondervraagt, persoonlijk en – behoudens de eventuele bijstand door een of meer tolken –

rechtstreeks contact tussen de ondervrager en de ondervraagde, waarbij laatstgenoemde beoogt
tussen hem en de ondervraagde een communicatie tot stand te brengen tijdens welke van
eerstgenoemde wordt verwacht dat hij aanstonds de hem gestelde vragen beantwoordt. De in
verband met dit laatste rijzende vraag of de ondervraagde al dan niet verplicht is de hem gestelde
vragen te beantwoorden, is ten aanzien van personen die als verdachten in de zin van art. 27 Sv
kunnen worden aangemerkt uitdrukkelijk ontkennend beantwoord in de tweede volzin van het
eerste lid van art. 29 Sv, luidende: ‘De verdachte is niet tot antwoorden verplicht’. Deze bepaling
berust op het beginsel, dat een verdachte – behoudens in bij de wet voorziene uitzonderings-
gevallen – niet mag worden verplicht actief medewerking te verlenen aan hetgeen tot zijn

18 Zie mijn annotatie onder CBb 2 februari 2010, AB 2010, 317.
19 Zie over dit arrest onder meer P.J. Wattel, Is een schriftelijk verhoor geen verhoor? NJB 1986,

p. 254.
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veroordeling kan leiden. Ten einde nu verdachten die laatstgemelde wetsbepaling niet kennen,
dan wel tijdens de ondervraging zich van het bestaan daarvan niet voldoende bewust zijn, te
behoeden tegen ongewilde medewerking aan hun veroordeling, is (…) een tweede lid ingevoegd,
luidende: ‘Voor het verhoor wordt de verdachte medegedeeld dat hij niet verplicht is tot
antwoorden’.

[Het voorgaande] leidt tot het oordeel, dat toezending van op schrift gestelde vragen aan een
verdachte met het verzoek om deze vragen – eveneens schriftelijk – te beantwoorden niet kan
worden aangemerkt als een verhoor in de zin van art. 29 Sv, aangezien een zodanige toezending
valt buiten het kader van hetgeen de wetgever bij het begrip ‘verhoor’ voor ogen heeft gestaan en
aanleiding heeft gegeven tot invoeging van het huidige tweede lid van art. 29 Sv. Immers, van een
confrontatie van een ondervrager met een ondervraagde (…) is geen sprake indien op schrift
gestelde vragen worden toegezonden aan en ontvangen door een persoon aan wie wordt verzocht
die vragen – eveneens schriftelijk – te beantwoorden. Laatstgenoemde behoeft (…) niet aanstonds
en niet onder de psychische druk welke een verhoorsituatie kan medebrengen te beslissen of hij de
gestelde vragen al dan niet zal beantwoorden, doch hij kan zich gedurende enige tijd erover
beraden of – en zo ja hoe – hij de op schrift gestelde vragen zal beantwoorden.

[Dit] vindt bevestiging in de laatste volzin van het derde lid van art. 29 Sv, luidende: ‘De
mededeling bedoeld in het tweede lid wordt in het p.-v. opgenomen’, welk voorschrift wel past
binnen het kader van een verhoor als onder 5.1.1 bedoeld doch niet past bij een verzoek om
schriftelijk gestelde en aan de betrokkene toegezonden vragen te beantwoorden.

Uit het vorenoverwogene vloeit voort, dat de stelling (…) dat de strekking van het tweede lid van
art. 29 Sv medebrengt dat op de aan de verdachte toegezonden antwoordkaart had behoren te
worden vermeld, dat de verdachte niet verplicht was een (schriftelijke) verklaring af te leggen –

niet als juist kan worden aanvaard.’

Ook de Awb-wetgever gaat ervan uit dat de cautie in beginsel uitsluitend behoort te
worden gegeven bij mondelinge verhoren. Zo overweegt de regering in de toelich-
tende stukken:

‘De plicht om de cautie te geven geldt indien sprake is van een verhoor. Een verhoor is een
mondelinge ondervraging met het oog op het opleggen van een bestraffende sanctie. De achter-
grond van de cautieplicht is immers het ervaringsgegeven, dat van een mondelinge ondervraging
een zekere psychische druk om te antwoorden kan uitgaan. De cautie wil voorkomen, dat de
ondervraagde onder deze druk verklaringen aflegt, waarvan niet meer kan worden gezegd dat zij
in vrijheid zijn afgelegd. Van schriftelijke vragen gaat, door het ontbreken van de directe
confrontatie met de ondervrager, veel minder druk om te antwoorden uit. Bij schriftelijke vragen
is als regel geen sprake van een verhoor en behoeft dus geen cautie te worden gegeven. Dit is
slechts anders indien in bijzondere omstandigheden van een schriftelijke vraag een zodanige druk
om te antwoorden zou uitgaan, dat materieel sprake is van een verhoor.’

De regering gaat er terecht vanuit dat het zwijgrecht bij zowel mondelinge als
schriftelijke verhoren geldt. Toch heeft ze vooropgesteld dat een cautie in beginsel
uitsluitend behoort te worden gegeven bij mondelinge verhoren, en alleen in
bijzondere omstandigheden ook bij schriftelijke verhoren.

Deze opvatting van de regering lijkt inmiddels door de jurisprudentie achterhaald,
en terecht. Zo heeft de strafkamer van de Hoge Raad in een aantal arresten uitge-
maakt dat het zwijgrecht (en dus de cautie) ook voor schriftelijke vorderingen
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geldt.20 Hierbij interpreteerde de Hoge Raad het begrip ‘verhoor’ waarbij door de
Awb-wetgever aansluiting is gezocht. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven
ging onlangs nog een stap verder door aan te nemen dat de cautieplicht ook voor
schriftelijke vorderingen geldt indien de wetgever deze uitdrukkelijk tot mondelinge
verklaringen heeft beperkt. Nadat het College had vastgesteld dat ten tijde van de
schriftelijke vordering sprake was van een verdenking, en de vordering was gericht
op de bestraffing van de verdachte overwoog het College als volgt:

‘Naar het oordeel van het College heeft OPTA in strijd met het bepaalde in de tweede volzin van
artikel 15.6 Tw (oud) nagelaten Tele2 hiervan bij de brief van 7 mei 2007 in kennis te stellen.
Weliswaar schrijft die bepaling slechts voor dat de cautie moet worden gegeven voordat monde-
ling om informatie wordt gevraagd, maar naar het oordeel van het College dient dit voorschrift
aldus te worden verstaan dat de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten aanzien van wie sprake
is van de in de eerste volzin van voormeld artikel genoemde situatie onder omstandigheden
eveneens op het zwijgrecht dient te worden gewezen voordat de betrokkenen schriftelijk om
informatie wordt gevraagd. Het College is van oordeel dat dergelijke omstandigheden hier aan de
orde zijn, nu Tele2 ingevolge artikel 18.7, tweede lid, Tw verplicht was de door OPTA bij brief van
7 mei 2007 op grond van artikel 18.7, eerste lid, Tw gevorderde inlichtingen te geven en bijgevolg
moet worden aangenomen dat van deze vordering op Tele2 een dermate grote druk uitging om
schriftelijk een verklaring af te leggen dat Tele2 zich bevond in een situatie die materieel kon
worden gelijkgesteld aan een verhoor, gericht op het mondeling verkrijgen van informatie.’21

Vergelijkbare uitspraken van de andere hogerberoepsrechters in het bestuursrecht
zijn mij niet bekend. We moeten dus afwachten of deze jurisprudentielijn zich
doorzet.

Zwijgrecht rechtspersonen
Het zwijgrecht geldt zowel voor natuurlijke personen als voor rechtspersonen. Bij
rechtspersonen komt daarbij de bijzondere rechtsvraag op, die in het strafprocesrecht
weinig aandacht lijkt te hebben gekregen, welke natuurlijke persoon dat zwijgrecht
van de rechtspersoon kan inroepen.22 In het mededingingsrecht is het zwijgrecht op
dit punt niet aangepast aan de Awb-boeteregeling. Het is nog steeds toegekend aan
degene die ‘van de zijde van de onderneming’ ter zake van de overtreding een
verklaring aflegt (art. 53 Mw). Op basis daarvan oordeelde de rechtbank Rotterdam
dat iedere natuurlijke persoon die door de rechtspersoon wordt aangewezen of door

20 HR 29 oktober 1996, NJ 1997, 232 en HR 21 oktober 1997, NJ 1998, 173. Zie ook de annotatie van
Schalken onder HR 22 november 1994, NJ 1995/240, en voorts Handboek Strafzaken, 20.7, 20.9 en
108.7.5., alsmede O.J.D.M.L. Jansen, ‘Het zwijgrecht van ondernemingen in het Nederlandse
boeterecht’, Tijdschrift voor onderneming en strafrecht (TOS) 2004, p. 67-77.

21 CBb 2 februari 2010, AB 2010, 317.
22 Zie onder andere mijn uitvoerige annotatie op dit punt onder Rb. Rotterdam 7 augustus 2003, AB

2004, 92; A.R. Hartmann en M.E. de Meijer ‘De personele werkingssfeer van het zwijgrecht en de
cautieverplichting bij de verdachte rechtspersoon’, NJB 1996, p. 1768-1773; J.A.W. Lensing, Het
verhoor van de verdachte in strafzaken, proefschrift Nijmegen, Gouda Quint, Arnhem 1988, p. 143;
R.A. Torringa, Strafbaarheid van rechtspersonen, 1984, p. 134-135, J. Wortel, De onderneming in het
strafrecht, 1987, p. 96 en A.L.J. van Strien, De rechtspersoon in het strafproces, 1996, p. 166-174 en
186-190.
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de toezichthouder wordt gevorderd van de zijde van de rechtspersoon te verklaren
dit zwijgrecht van de rechtspersoon kan inroepen.23

De wetgever heeft met art. 5:10a Awb het zwijgrecht gekoppeld aan het verhoor en
daarmee een recht toegekend aan de verdachte rechtspersoon, maar heeft dit niet –
zoals in het mededingingsrecht – uitdrukkelijk toegekend aan iedere persoon die
van de zijde van de verdachte rechtspersoon een verklaring aflegt. Uit een aantal
recente uitspraken lijkt de Afdeling bestuursrechtspraak het zwijgrecht uitsluitend
toe te kennen aan de directie van een rechtspersoon.24

Een interessante vraag is of het zwijgrecht van de rechtspersoon ook geldt voor
werknemers tot wie de inlichtingenvordering rechtstreeks, en dus niet via de
rechtspersoon, is gericht. Het gaat hier dan om inlichtingen over de betrokkenheid
van de rechtspersoon bij wie de natuurlijke persoon werkzaam is.25 Indien de
betrokken werknemer bestuurder of bedrijfsleider is van de betrokken rechtsper-
soon, en derhalve bevoegd is om te beslissen over de vraag of de onderneming wordt
belast met zijn verklaring of niet, dan behoort deze persoon het zwijgrecht van de
rechtspersoon te kunnen uitoefenen. Maar deze kring van personen is tamelijk
beperkt. Het zwijgrecht van de rechtspersoon komt niet aan andere werknemers van
de rechtspersoon toe. Zij zijn ‘getuigen’.26

5. De functiescheiding

In het financieel bestuursrecht is veel aandacht besteed aan de functiescheiding,27 en
het is interessant vast te stellen dat het ministerie dat verantwoordelijk is voor de Wft
destijds poogde de boete-inspecteur in het fiscale boeterecht te introduceren, maar
daar de Eerste Kamer tegenover zich vond.28 Tijdens de parlementaire behandeling

23 Rb. Rotterdam 28 november 2003, AB 2004, 102 (m.nt. OJ); Rb. Rotterdam 7 augustus 2003, AB
2004, 92 (m.nt. OJ) en O.J.D.M.L. Jansen, ‘Het zwijgrecht van ondernemingen in het Nederlandse
boeterecht’, Tijdschrift voor onderneming en strafrecht (TOS) 2004, p. 67-77). Zie ook Rb. Rotterdam
11 juli 2006, AB 2007, 35 en ABRvS 3 mei 2006, AB 317 (m.nt. O.J.D.M.L. Jansen).

24 ABRvS 27 januari 2010, AB 2010, 48 en ABRvS 9 december 2009, LJN BK5835; ABRvS 17 juni 2009,
LJN BI8490.

25 De toezichthouder heeft niet alleen de bevoegdheid om zijn inlichtingenvordering tot de rechts-
persoon te richten, maar ook om deze vordering aan personeel en derden, bijvoorbeeld
accountants, te doen. Het evenredigheidsbeginsel (art. 5:13 Awb) normeert de keuze van de
toezichthouder de vordering tot personeel te richten. Daarbij zijn de gevolgen van een dergelijke
vordering voor de positie van dat personeel van groot gewicht.

26 De aanhalingstekens heb ik geplaatst omdat getuigen slechts de personen zijn die ten overstaan
van de rechter (- commissaris) (of de parlementaire enquêtecommissie) een getuigplicht hebben.

27 H.J. Sachse, Onderzoek door financiële toezichthouders, in: D.R. Doorenbos (red.), Voorkennis,
toezicht en boetes in nieuwe financiële wetgeving, Kluwer, Deventer 2000, p. 41-59, met name
p. 49-54; C.N. Grundmann-van de Krol, Koersen door het effectenrecht, 6e druk, Bju 2006, p. 455.
Sachse wijst nog op de bijdrage van G.T.J. Hoff, STE: toezichthouder of rechter in eigen zaak? Tijdens
het congres ‘Balanceren tussen kennis en voorkennis’ op 10 november 1999. In mijn annotatie
CBb 9 februari 2006, AB 2006, 292 ga ik uitvoerig in op de functiescheiding, en maak daarbij een
rechtsvergelijking met Frankrijk en België.

28 Zie met name Kamerstukken II 1996/97, 24 800, nr. 5.
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van de Wet IDBB werd relatief veel aandacht besteed aan de functiescheiding.29 De
Minister had de Kamer toegezegd de functiescheiding te bekijken en de betrokken
autoriteiten hebben toen de wijze waarop de functiescheiding werd ingevuld voorge-
legd.30 Daaruit bleek dat alleen de toenmalige Stichting toezicht effectenverkeer (Ste,
de voorganger van de Autoriteit Financiële Markten) en de toenmalige Pensioen- en
verzekeringskamer (hierna: PVK, inmiddels opgegaan in DNB) een organisatorische
scheiding hadden, waarbij de toenmalige PVK ook nog een functiescheiding in het
bestuur toepaste. ‘Dat wil zeggen dat bestuursleden die betrokken zijn bij de uitvoe-
ring van het toezicht, niet deelnemen aan de besluitvorming omtrent de oplegging van
een dwangsom of boete in individuele gevallen.’31

Opmerkelijk is dat de toenmalige AFM en PVK bij deze organisatorische invulling van
de functiescheiding ook nog uitgingen van een vergaande interpretatie van het
zwijgrecht zoals uitgelegd door het EHRM (Saunders) om discussies te voorkomen.
Nadat door het bestuur is beslist dat naar aanleiding van de bevindingen van de
toezichthouders een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete is aangewezen,
wordt het dossier geschoond van de verklaringen van de boeteling overgedragen aan
de medewerker die met het opleggen van een van de twee sancties is belast. Al
eerder heb ik aangegeven dat dit schonen van het dossier niet alleen berust op een
lezing van de jurisprudentie van het EHRM die ‘te ver’ gaat, maar ook nog met zich
brengt dat de betrokkene en de rechter het zicht wordt ontnomen op de informa-
tiestromen die tot het boetedossier hebben geleid. Dat schaadt de interne open-
baarheid en is wat mij betreft in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel.32

De inmiddels opgeheven Commissie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten
(CTW) gaf in haar advies Handhaving door bestuurlijke boeten (Den Haag, 12 januari
1994) aan dat naar haar oordeel er een zekere feitelijk distantie dient te bestaan
tussen de toezichthoudende ambtenaar en de boete-oplegger (p. 70). In de Awb-
boeteregeling is de functiescheiding geregeld als een mandaatverbod bij de zware
boeteprocedure (art. 10:3, vierde lid, Awb). In de toelichting verwijst de regering
naar de genoemde opvatting van de CTW en het naar aanleiding daarvan ingenomen
kabinetsstandpunt waarin het uitgangspunt van functiescheiding werd onderschre-
ven, maar een algemene regeling niet opportuun werd geacht:

‘De mate waarin de bedoelde feitelijke distantie gerealiseerd kan worden, kan namelijk per geval
sterk verschillen. Het zal vaak niet efficiënt en ook niet nodig zijn om twee afzonderlijke instanties
met de constatering van het feit en boeteoplegging te belasten. Het is vaak wel mogelijk een

29 Kamerstukken II 1997-1998, 25 821, nr. 3, p. 5, en met name Kamerstukken II 1998/99, 25 821, nr. 5,
p. 3-4.

30 Zie daarover onder meer Sachse, p. 51-54.
31 Sachse, p. 54.
32 O.J.D.M.L. Jansen, ‘Bestuurlijke leedtoevoeging, duivenhokken en lachen zonder voorwetenschap’,

Tijdschrift voor onderneming en strafrecht 2003, p. 72, alsmede de noot (samen met Luchtman)
onder EHRM 3 mei 2001, AB 2003, 343. Zie ook mijn annotatie onder Cbb 9 februari 2006, AB
2006, 292; JOR 2006, 80 en die van J.A.F. Peters onder Rb. Rotterdam 27 juni 2003, JOR 2003, 176
en J.A.F. Peters, ‘Functiescheiding als feit of norm?’ in S.C.J.J. Kortmann e.a., 10 jaar JOR alsnog
geannoteerd, Sdu 2006.
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schending tussen deze activiteiten binnen de organisatie te realiseren, of waarborgen te bieden
voor een onafhankelijke positie bij de boeteoplegging.’33

Op 19 mei 2005 presenteerde dit ministerie de nota Boetestelsel in financiële
wetgeving,34 waarin mede naar aanleiding van de parlementaire behandeling van
de Wet financiële dienstverlening een integraal standpunt was opgenomen over het
boetestelsel op het gebied van de financiële wetgeving. In deze nota kondigde de
regering een verscherping van de functiescheiding aan, en de functiescheiding werd
al te zwaar opgevat.

‘De waarborg van functiescheiding bij de toezichthouder houdt in dat de interne organisatie van de
financiële toezichthouder zodanig is ingericht dat een functionaris die betrokken is geweest bij het
vaststellen van de overtreding en het voorafgaande onderzoek niet tevens werkzaamheden
verricht in verband met het opleggen van een boete. In het huidige systeem is aan het vereiste
van functiescheiding door de toezichthouders uitvoering gegeven op het uitvoerende niveau. Nu
de toezichthouders in het gemengde stelsel met flexibele boetes meer bevoegdheden zullen
krijgen, is het van belang voor de rechtsbescherming van betrokkenen de functiescheiding verder
aan te scherpen door deze door te trekken tot een hoger niveau van de organisatie van de
toezichthouder. Bij boeteoplegging wordt de volgende procedure gevolgd. Nadat een overtreding is
geconstateerd, wordt het dossier door de afdeling toezicht ter advies voorgelegd aan een
boetefunctionaris. Bij de toezichthouders zal een General Counsel worden geïnstalleerd die
verantwoordelijk wordt voor de boetefunctionarissen. De General Counsel heeft geen hiërarchi-
sche rol en rapporteert direct aan het bestuur. De General Counsel doet – na advies van de
boetefunctionaris – vervolgens voordracht voor een boete aan het bestuur. Noch de uitvoerende
directeur, noch de onderzoeksafdeling is betrokken bij de besluitvorming omtrent het opleggen
van een bestuurlijke boete. De verplichting tot functiescheiding, die in diverse financiële toe-
zichtswetgeving is opgenomen, wordt op deze wijze aangescherpt’.35

Tot deze verscherping van de functiescheiding is het – terecht – nooit gekomen. Uit
de IMC uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven36 blijkt dat de
AFM haar op een onjuiste interpretatie van het Saunders-arrest gebaseerde invulling
van de functiescheiding tot voor kort nog hanteerde, en dat het CBb deze invulling –

terecht – afwees. AFM voerde aan dat de stukken die niet tot het dossier van de
boetefunctionaris behoren, geen op de zaak betrekking hebbende stukken van het
geding zijn op grond van art. 8:42 Awb. Als voorbeeld noemde AFM de belastende
verklaringen die tegenover toezichthouders zijn afgelegd. Deze verklaringen worden
buiten het dossier van de boetefunctionaris gehouden in verband met de functie-
scheiding. Het aan de boetefunctionaris verstrekte dossier wordt gelet daarop
geschoond van deze verklaringen. Het CBb overwoog als volgt:

‘In een procedure waarin een belanghebbende, zoals hier IMC, opkomt tegen een opgelegde boete
moet deze in staat worden gesteld om alles aan te voeren wat zij in het belang van haar
verdediging noodzakelijk acht.

Dat betekent dat wanneer een belanghebbende gemotiveerd uiteenzet dat en waarom hij het van
belang acht dat bepaalde stukken die zich onder het bereik van de toezichthouder bevinden, die

33 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 153-154.
34 Kamerstukken II 2004/05, 30 125, nr. 2.
35 Kamerstukken II 2004/05, 30 125, nr. 2, p. 16.
36 CBb 6 november 2009, AB 2010, 215.
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stukken als op de zaak betrekking hebbende stukken als bedoeld in artikel 8:42 Awb moeten
worden aangemerkt en dus, behoudens gevallen van gerechtvaardigde weigering op grond van
artikel 8:29 Awb en uitzonderingsgevallen als misbruik van procesrecht, moeten worden over-
gelegd, ook als deze volgens de toezichthouder geen rol hebben gespeeld in het besluitvormings-
proces dat aan het opleggen van de boete is vooraf gegaan.

Niet uit te sluiten valt immers dat uit die stukken feiten of omstandigheden blijken die in het
belang zijn van de verdediging van de belanghebbende.

De belanghebbende behoort op dit punt derhalve niet afhankelijk te zijn van een selectie die de
toezichthouder zelf maakt uit het geheel van de zich onder zijn bereik bevindende stukken.

Het standpunt van AFM dat op basis van de in artikel 48l Wte 1995 vervatte functiescheidingseis alleen
de stukken uit het ‘geschoonde’ dossier van de boetefunctionaris als op de zaak betrekking hebbende
stukken kunnen worden aangemerkt, kan niet als juist worden aanvaard.’ (cursivering OJ)

Uit deze uitspraak komt naar voren dat de praktijk van AFM om uitsluitend een van
belastende verklaringen geschoond dossier aan de boetefunctionaris te overhandi-
gen, en om de stukken van de toezichthouder buiten het boetedossier te houden,
dient te worden beëindigd. Dit vloeit voort uit de verdedigingsrechten neergelegd in
art. 6 EVRM.

6. Het boeterapport

Hiervoor wees ik op de centrale rol voor het boeterapport in de zware boeteproce-
dure en voor de daarin neergelegde verdedigingsrechten van de overtreder. In de
toelichting geeft de regering aan dat het boeterapport de buitengrens vormt van de
verdere boeteprocedure. We hebben hiervoor ook gezien dat de kennisgeving van
het voornemen om een bestuurlijke boete op te leggen het beginpunt is van de
waarborgen uit art. 6 EVRM. Dit is ook het moment waarop het boeterapport aan de
overtreder wordt gestuurd (art. 5:50 Awb). De eisen die aan het boeterapport
worden gesteld, blijken het meest duidelijk uit jurisprudentie van het College van
Beroep voor het bedrijfsleven. Daarbij gaat het om de (voorlopers van de) zware
boeteprocedure waarbij bovendien meestal een hoge bestuurlijke boete kan worden
opgelegd.

Uit de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 17 november
200437 Carglass blijkt op welke wijze een boeterapport de grondslag is van de
boeteprocedure. Een boetebesluit kan slechts zijn gebaseerd op het boeterapport.
Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een boetebesluit te baseren op overtredingen
die wel uit het boetedossier blijken maar niet in het boeterapport zijn neergelegd.
Het betrof hier weliswaar een interpretatie van de regeling uit de Mededingingswet,
maar het ligt voor de hand om aan te nemen dat deze lijn ook bij de zware procedure
in de Awb-boeteregeling gaat worden gevolgd. Het College van Beroep voor het
bedrijfsleven overwoog hier:

37 CBb 17 november 2004, AB 2005, 81.
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‘In overeenstemming daarmee overweegt het college dat het bezwaar of beroep van een klager er
niet toe kan leiden, dat bijvoorbeeld een boete zou worden opgelegd op basis van feiten,
omstandigheden of kwalificaties die niet eerst in een rapport als bedoeld in art. 59 Mw zijn
neergelegd. Er kunnen zich echter wel omstandigheden voordoen, waarbij het naar aanleiding van
een bezwaar aanvullen van een dergelijk rapport en het vervolgens aanvullend herhalen van de
procedure van art. 60 Mw, toelaatbaar en zelfs geboden geacht moet worden.’

Uit de uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 19 januari
2009 (Duitse garnalenvissers),38 van 22 januari 2009 (SPAM-verbod)39 en van
6 november 2009 (IMC) komt naar voren dat dit college op grond van art. 6, eerste
lid, EVRM aanneemt dat de verdediging in boetezaken in beginsel recht heeft op al het
relevante bewijsmateriaal, in een taal die hij verstaat. In zijn uitspraak van 22 januari
2009 overwoog het CBb over het recht op kennisname van processtukken:

‘Dit recht is echter niet absoluut. Andere belangen kunnen zich daartegen verzetten, zoals de
nationale veiligheid, de bescherming van fundamentele rechten van andere individuen en de
geheimhouding van opsporingsmethoden. Deze belangen dienen in voorkomende gevallen te
worden afgewogen tegen de belangen van de verdediging (EHRM 26 maart 1996, Doorson t.
Nederland, nr. 54/1994/501/583, NJ 1996, 741, punt 69-70, EHRM 1 februari 2000, Rowe en Davis t.
Verenigd Koninkrijk, nr. 28901/95, BNB 2000, 259, punt 60-62).’40

In de IMC-zaak overwoog het College zelfs, en terecht, dat de belanghebbende niet
volledig afhankelijk mag worden gesteld van de selectie die het bestuursorgaan zelf
maakt uit de stukken die bij hem berusten. Het College van Beroep voor het
bedrijfsleven overwoog voorts:

‘In een procedure waarin een belanghebbende, zoals hier IMC, opkomt tegen een opgelegde boete
moet deze in staat worden gesteld om alles aan te voeren wat zij in het belang van haar
verdediging noodzakelijk acht.

Dat betekent dat wanneer een belanghebbende gemotiveerd uiteenzet dat en waarom hij het van
belang acht dat bepaalde stukken die zich onder het bereik van de toezichthouder bevinden, die
stukken als op de zaak betrekking hebbende stukken als bedoeld in artikel 8:42 Awb moeten
worden aangemerkt en dus, behoudens gevallen van gerechtvaardigde weigering op grond van
artikel 8:29 Awb en uitzonderingsgevallen als misbruik van procesrecht, moeten worden over-
gelegd, ook als deze volgens de toezichthouder geen rol hebben gespeeld in het besluitvormings-
proces dat aan het opleggen van de boete is vooraf gegaan.

Niet uit te sluiten valt immers dat uit die stukken feiten of omstandigheden blijken die in het
belang zijn van de verdediging van de belanghebbende.

De belanghebbende behoort op dit punt derhalve niet afhankelijk te zijn van een selectie die de
toezichthouder zelf maakt uit het geheel van de zich onder zijn bereik bevindende stukken.’

Deze benadering van het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft ook
gevolgen voor de wijze waarop het recht op vertaling/ vertolking uitwerkt. Het

38 CBb 19 januari 2009, JOR 2009, 194.
39 AB 2009, 186. Het betreft hier een ‘bestuurlijke lus.’ De einduitspraak in deze zaak is CBb 2 juli

2010, LJN BN0534.
40 CBb 22 januari 2009, AB 2009, 186.
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college stelt in zijn belangrijke uitspraak van 19 januari 2009 (Duitse garnalenvis-
sers) daarin voorop:

‘Uit het arrest van het EHRM van 19 december 1989 (Kamasinski vs. Austria, Série A vol. 168, NJ
1994, 26) leidt het College af dat bij een “criminal charge” het recht van een beklaagde, die de
Nederlandse taal niet beheerst, op kosteloze bijstand van een tolk niet is beperkt tot de
procedure bij de rechter en tevens ziet op de bestuurlijke procedure die tot oplegging van een
punitieve sanctie door het bestuur kan leiden. De beklaagde heeft geen onbeperkte aanspraak
op schriftelijke vertaling van al het schriftelijke bewijsmateriaal of andere op de zaak betrek-
king hebbende stukken. Evenbedoelde bijstand van een tolk moet echter wel zodanig zijn dat
de beklaagde begrijpt wat in zijn procedure gebeurt en dat hij voldoende in staat is een
effectieve verdediging te voeren, zodat aldus sprake kan zijn van een eerlijk proces. NMa
behoort er voor zorg te dragen dat de bestuurlijke procedure aan deze voorwaarde voldoet als
hij voornemens is een boete op te leggen.’

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven vervolgt dan:

‘Het voeren van een effectieve verdediging brengt in ieder geval met zich dat een beklaagde weet
welke stukken een rol hebben gespeeld in de besluitvorming die hebben geleid tot een aan hem
opgelegde punitieve boete en dat hij dus zelf kan bepalen wat hij ter verdediging wil aanvoeren.
Niettegenstaande de verantwoordelijkheid van NMa de beklaagde in de gelegenheid te stellen zich
te verweren en hem daartoe door NMa relevant geachte stukken in een voor hem begrijpelijke taal
beschikbaar te stellen, is niet op voorhand uit te sluiten dat de beklaagde – vanuit het perspectief
van zijn verdediging – ook bepaalde andere stukken noodzakelijk acht. De beklaagde dient daarom
in de gelegenheid te zijn aan de hand van een inzichtelijk en voor hem in een begrijpelijke taal
gestelde inventarislijst aan te geven en te motiveren welke stukken zijns inziens noodzakelijk zijn
voor zijn verdediging, zodat NMa in voorkomend geval kan beslissen deze stukken (alsnog) te
vertalen en de rechter vervolgens zijn controle op de naleving van artikel 6 EVRM kan uitoefenen
Aan deze voorwaarde is naar het oordeel van het College niet voldaan.’

Kortom, het boeterapport vervult in de zware boeteprocedure een belangrijke rol bij
de bescherming van de verdedigingsbelangen van de overtreder. De boetebeschik-
king mag niet op andere feiten en overtredingen zijn gebaseerd dan gerelateerd in
een boeterapport. Indien na het uitbrengen van het boeterapport andere, nieuwe
overtredingen opkomen, dan moeten deze in een afzonderlijk boeterapport worden
neergelegd dat zijn eigen hoorprocedure doorloopt, voordat deze overtredingen aan
een boetebeschikking ten grondslag kunnen worden gelegd. Mij lijkt dat het
verdedigingsbelang hier bepaalt in hoeverre herstelhandelingen mogelijk zijn in
de primaire besluitvormingsfase, de bezwaarfase en de beroepsfase.

De overtreder heeft een belangrijke rechtspositie bij de samenstelling van het
boetedossier, en dat begin al bij de samenstelling van het boeterapport en de daar
direct op volgende stukken (voorafgaand aan de hoorzitting). De overtreder behoort
niet volledig afhankelijk te zijn van een selectie die het bestuursorgaan zelf maakt uit
het geheel van de zich onder zijn bereik bevindende stukken, en kan gemotiveerd
aangeven welke stukken hij in het belang van zijn verdediging aan het dossier
toegevoegd wil zien. Dat geldt uiteraard ook voor de overtreder die de Nederlandse
taal niet voldoende beheerst. Om zijn recht op vertaling of vertolking van bepaalde
stukken uit het dossier te kunnen uitoefenen dient hij in staat te worden gesteld om
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gemotiveerd aan te geven welke op de zaak betrekking hebbende stukken hij ook
vertaald wenst te hebben in het belang van zijn verdediging.

7. Slotbeschouwing: de mislukte vervlechting in het financieel
bestuursrecht

In het financieel bestuursrecht wordt (werd?) de functiescheidingseis (door de AFM)
ingevuld op basis van een onjuiste interpretatie van het Saunders-arrest. Op grond
daarvan wordt aangenomen dat elk gebruik van (belastende) verklaringen die in de
toezichtsfase onder een medewerkingsplicht zijn verkregen, niet voor bewijs kunnen
worden gebruikt voor een bestraffend besluit. Op grond daarvan wordt na ontdek-
king van een beboetbaar feit het aan de boetefunctionaris te verstrekken dossier
geschoond van belastende verklaringen die tegenover een toezichthouder zijn
afgelegd.

Het boeterapport vervult een centrale rol in de procedure ter voorbereiding van het
boetebesluit, en het dient om de verdedigingsrechten van de overtreder aan op te
hangen. Het staat daarom centraal in de zware boeteprocedure. De verleiding is
groot om aan te nemen dat zwijgrecht en cautie uitsluitend jegens de boeteonder-
zoekers en boetefunctionarissen geldt, omdat zij degenen zijn die daadwerkelijk met
de voorbereiding van een bestraffend besluit bezig zijn. Op deze redenering wordt
een werkwijze gegrond waarmee jegens toezichthouders een medewerkingsplicht
geldt, en jegens boeteonderzoekers een zwijgrecht (met cautieverplichting). Deze
werkwijze, hoe praktisch ook, getuigt van een te beperkte invulling van het zwijg-
recht.

Inmiddels staat vast, dat de gegevens die door de toezichthouders zijn vergaard,
waaronder de jegens hen afgelegde belastende verklaringen, (desgevraagd) deel
moeten uitmaken van het boetedossier, en het boeterapport. Het ligt voor de hand te
verwachten dat de verdediging inzage wil in dergelijke verklaringen om na te gaan
of het zwijgrecht op het juiste moment is nageleefd. Immers, ook toezichthouders
dienen dat zwijgrecht en het cautiegebod na te leven. Voorts ligt het voor de hand
dat deze gegevens zoveel mogelijk reeds voor het moment waarop de overtreder de
gelegenheid wordt gegeven om zijn zienswijze te geven, worden opgevraagd en
verstrekt.

Kortom, de hiervoor geschetste praktijk (van de AFM) in het financieel bestuursrecht
dient te worden gewijzigd omdat ze te zeer inbreuk maakt op de verdedigings-
rechten van de overtreder.
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