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De strafrechter als pons asinorum bij internationale
wederzijdse samenwerking in straf- en bestuursrechtelijke
zaken?

Oswald Jansen 1

1 Inleiding

Geert Corstens en leden van de Corstens-kring hebben op een aantal manieren invloed
gehad op het proefschrift dat ik in februari 1999 in de aula van de Universiteit van
Amsterdam verdedigde. Ergens rond 1991/1992 was ik onder begeleiding van Jan
Boksem in Nijmegen aan het worstelen met een afstudeerscriptie over het vooronder-
zoek in strafzaken dat door talloze voorstellen van de commissie Moons ingrijpend
veranderd werd. Eén van de onderwerpen die mij destijds raakte was de afbakening
tussen het bestuursrecht en het strafprocesrecht, en ik worstelde in het kader van die
scriptie met het begrip strafvordering in artikel 1 Sv in relatie tot de definitie van
opsporing en het werkingsbereik van het strafvorderlijke legaliteitsbeginsel. De kern
daarvan werd gevormd door de discussie daarover tussen Geert Knigge en Paul Mevis
in 1990.2 Ik herinner me de discussies die ik destijds met Paul Mevis in Nijmegen
had over dit onderwerp. In 1991 verscheen in een bundel onder (co-) redactie van
Doorenbos ter gelegenheid van een congres georganiseerd door de Nijmeegse studen-
tenvereniging dr. Nico Muller een bijdrage van Geert Corstens die mij nóg een
inspiratieboast gaf. Hij schreef daarin over interne en externe convergentie van
strafprocesrecht. Volgens hem was het stelsel van strafprocesrecht in de jaren tachtig
van de vorige eeuw langs drie wegen opengebroken, en de receptie van het bestuurs-
recht (algemene beginselen ven behoorlijk bestuur en bestuurlijke boete) was er één
van.

1 O.J.D.M.L. Jansen promoveerde op het proefschrift Het handhavingsonderzoek. Behoren het hand-
havingstoezicht, het boeteonderzoek en de opsporing verschillend te worden genormeerd?, Nijmegen:
Ars Aequi Libri 1999.

2 G. Knigge, ‘Van opsporing en strafvordering’, DD 1990, p. 195-213 en P.A.M. Mevis, ‘Van opspo-
ring, strafvordering en legaliteit’, DD 1990, p. 936-945. In deze discussie dien ik ook te wijzen
op J.M. Reijntjes, Boef of burger? Over de relatie tussen toezicht en opsporing, Arnhem: Gouda
Quint 1989.
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Zo schreef hij:

“Het Nederlandse strafprocesrecht ondergaat invloed van het bestuursrecht. In het verleden
zijn de verschillen tussen strafrechtspleging en bestuursrechtelijke rechtshandhaving vooral
sterk benadrukt. Dat waren twee totaal verschillende grootheden. Daarbij verloor men uit
het oog dat er ook overeenkomsten waren en dat men misschien ook wel iets uit het andere
stelsel zou kunnen overnemen. (…) Interne convergentie vindt plaats doordat meer oog
gaat ontstaan voor hetgeen de verschillende rechtsgebieden gemeenschappelijk hebben.
(…) Straf- en strafprocesrecht zijn een bijzondere vorm van sanctierecht. In de grond zijn
zij een bijzondere vorm van bestuursrecht. Het scheidende denken van specialisten heeft
die notie verdrongen.”3

De promovendus in spe had zo een onderwerp te pakken; de motivatie kwam voort
uit de overtuiging dat destijds in veel strafprocesrechtelijke literatuur onjuiste of
achterhaalde beelden van het bestuursrecht werden geschetst om een eigen strafproces-
rechtelijke route te bepleiten of afwijkingen en verschillen te benadrukken;4 de ge-
legenheid kwam met de aankondiging van de vakgroep bestuursrecht van de UvA
dat AIO-kandidaten werden gezocht met een eigen idee voor promotieonderzoek….

Ik herinner me vele gesprekken aan de UvA met Pieter Wiewel, ook lid van de
Corstens-kring, die juist ook door zijn tragische overlijden dierbaarder zijn gaan voelen.
We waren beiden met een zeer vergelijkbaar onderwerp bezig en hadden daarover
regelmatig inhoudelijke discussies.5 Geert Corstens werd later bij mijn promotieonder-
zoek betrokken. Hij had toen al de overstap gemaakt naar de Hoge Raad. Ik bewaar
goede herinneringen aan de gesprekken die beurtelings aan de Lange Voorhout en
aan de Kneuterdijk plaatsvonden, want de andere promotor, Willem Konijnenbelt,
had de overstap naar de Raad van State gemaakt.

2 Het thema van deze bijdrage

Voor een bijdrage van de hier beoogde omvang geldt nog meer dan voor een proef-
schrift dat het niet goed mogelijk is om het gewenste thema, te weten de overeenkom-
sten en verschillen tussen het bestuursrecht en het strafprocesrecht, daarbinnen te

3 D.R. Doorenbos en R.J. Verweij (red.), Hercodificatie Wetboek van Strafvordering. Tijd voor een
integrale herziening?, Nijmegen: Ars Aequi Libri 1991, p. 9-13, met name p. 12-13. Geert laat ook
hier met een enkele voetnoot blijken te zijn geïnspireerd door Ch.J. Enschedé.

4 Die overtuiging is blijkens de epiloog in het proefschrift (p. 233) tijdens het schrijven van dat
proefschrift alleen nog maar versterkt…

5 Pieter Wiewel promoveerde op 9 februari 2001 aan de UvA bij Geert Corstens en S.A.M. Stolwijk
op P.G. Wiewel, Rechtsbescherming tegen bestraffing. Een onderzoek naar de rechterlijke toetsings-
gronden bij het opleggen van bestuurlijke boeten en de vergelijkbare beslissingen in strafzaken,
Nijmegen: Ars Aequi Libri 2001.
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bespreken. Ik heb ervoor gekozen om aansluiting te zoeken bij de belangstelling van
Geert voor het Europees strafrecht6 en de aandacht te vragen voor de lacune in de
afbakening tussen het strafrechtelijke systeem van rechtshulp en het bestuursrechtelijke
systeem van de wederzijdse administratieve bijstand die aan het licht komt bij het
transnationaal opleggen en innen van bestuurlijke boetes.

Zoals ik hierna nog verder zal toelichten is de keuze tussen het relevante beschik-
bare europees- en internationaalrechtelijk instrumentarium gekoppeld aan de vraag
door welke rechter de rechtsbescherming wordt geboden of de geldelijke sanctie is
opgelegd. Is dit de strafrechter, dan geldt het strafrechtelijk instrumentarium. Indien
de bestuursrechter rechtsbescherming biedt, geldt het strafrechtelijk instrumentarium
niet, en zouden er bestuursrechtelijke mogelijkheden moeten zijn.7 Het vaststellen
van de bevoegde rechter is dan een soort ezelsbruggetje (pons asinorum).8 De
bestuursrechtelijke mogelijkheden ontbreken evenwel veelal. Het internationaal en
europees bestuursrecht heeft hier geen gelijke tred gehouden met de ontwikkeling
in de EU-lidstaten waarin de mogelijkheden om een bestuurlijke boete op te leggen
door het bestuur flink werden uitgebreid. Ook lijkt het erop dat de emancipatie van
het (algemeen deel van het) bestuursrecht die zich in de verschillende EU-lidstaten
– weliswaar met uiteenlopende snelheden – heeft voltrokken naar een volwaardig
rechtsgebied naast het strafrecht en het privaatrecht zich hier nog onvoldoende tot
het europese en internationale niveau heeft kunnen uitstrekken.

Ik zal hierna eerst beschrijven waarom naar internationaal recht een afzonderlijke
grondslag noodzakelijk is om bestuurlijke boetes te kunnen opleggen en innen in het

6 Jean Pradel et Geert Corstens, Droit Pénal européen, Paris: Éditions Dalloz 1999 en Geert Corstens
and Jean Pradel, European Criminal Law, The Hague: Kluwer Law International 2002.

7 Zie hierover reeds Oswald Jansen, ‘The systems of International Cooperation in Administrative and
Criminal Matters in Relation to Regulation EC 1/2003’, in: Gerhard Dannecker and Oswald Jansen
(eds.), Competition Law Sanctioning in the European Union, Kluwer Law International 2004, p.
257-304; zie voorts Oswald Jansen, ‘Transnational Administrative Law Sanctioning’, in: Jean-Bernard
Auby and Marie Gautier (eds.), Extraterritorialité et transnationalité (werktitel), te verschijnen in
2014; A.J. Metselaar en P.C. Adriaanse e.a., Grensoverschrijdende inning van bestuurlijke boetes,
Den Haag: WODC 2014; K.E.L. van Haastrecht en J.F. Gielen, ’Inning van Nederlandse kartelboetes
in het buitenland; een (on)mogelijkheid?’, Tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk 2012, p.
287-290 en F.C.M.A. Michiels, ’Europese samenwerking bij bestuurlijk sanctioneren. Over (de
noodzaak van) wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van bestuursrechtelijke sancties en
maatregelen in Europa’, in: R.A.J. van Gestel en J. van Schooten (red.), Europa en de toekomst
van de nationale wetgever. Liber amicorum Philip Eijlander, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2009,
p. 173-199; O.J.D.M.L. Jansen, 108.15 (Rechtshulp en wederzijdse administratieve bijstand (supple-
ment oktober 2007), in:Handboek Strafzaken (losbladig) en Oswald Jansen, ‘Transnational Admini-
strative Law Sanctioning’ (paper seminar Sciences Po Parijs van 8 juni 2007).

8 En ja, dit is inderdaad een verwijzing naar A.M. Donner, ‘De handhaving van het bestuursrecht’,
in: R. Kranenburg e.a., Nederlands bestuursrecht. Algemeen deel, Alphen aan den Rijn: Samsom
N.V. 1953, p. 66. Donner sprak bij de bespreking van het onderscheid tussen het strafrecht en het
bestuursrecht over het ezelsbruggetje van de scherpe scheiding van organen: wat niet door de
strafrechter wordt toegepast, is geen strafrecht.
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buitenland (§ 3). Vervolgens (§ 4) zal ik uiteenzetten welke instrumenten voorhanden
zijn, en daarbij bespreken dat er wel vanouds rekening werd gehouden met het Duitse
systeem van het opleggen van bestuurlijke boeten (het Ordnungswidrigkeitengesetz),
maar niet met het in de EU inmiddels meer dominante systeem van in het bestuursrecht
ingebedde bestuurlijke boetes. In een afzonderlijke paragraaf (§ 5) bespreek ik het
recente arrest in de zaak Baláž9 waarin het Hof van Justitie een ontwikkeling in gang
lijkt te zetten die het werkingsbereik van het europeesstrafrechtelijke instrumentarium
uitbreidt naar het domein van het bestuursrechtelijke boetesysteem. In § 6 vraag ik
me nog af of het door mij aangesneden juridische tekort überhaupt als probleem wordt
gezien in de praktijk en ten slotte rond ik af met een paar concluderende opmerkingen.

3 De noodzaak van een internationaalrechtelijke grondslag10

Naar internationaal recht hebben staten volledige rechtsbevoegdheid (souvereiniteit)
op het eigen territoir, en dat moet door andere staten worden gerespecteerd.11 Dit
is het territorialiteitsbeginsel, naar het schijnt een Friese uitvinding.12 In de bekende
Lotus-zaak uit 1927 bepaalde het toenmalige Permanente Hof van Internationale Justitie
dat het internationaal recht bepaalt of staten hun rechtsbevoegdheid (jurisdictie)
extraterritoriaal mogen uitoefenen en voorts dat zij deze jurisdictie in beginsel niet
op het grondgebied van een andere staat mogen uitoefenen. Dit oordeel van het Hof
had in het bijzonder betrekking op ‘enforcement jurisdiction.’13

9 HvJ EU 14 november 2013, C-60/12 (Baláž), ECLI:EU:C:2013:733.
10 Een deel van deze paragraaf is gebaseerd op A.J. Metselaar en P.C. Adriaanse e.a.,Grensoverschrij-

dende inning van bestuurlijke boetes, Den Haag: WODC 2014, p. 28-29.
11 Menno Kamminga,‘Extraterritoriality, in: Max Planck Encyclopedia of Public International Law,

november 2012; Wolffgang Durner,‘Internationales Umweltverwaltungsrecht‘, in: Christoph Möllers
(e.a.), Internationales Verwaltungsrecht, Mohr Siebeck, Tübingen 2007, p. 121-164 (m.n. p. 151-153),
Werner Meng,Extraterritoriale Jurisdiktion im öffentlichenWirtschaftsrecht, Springer-Verlag, Berlin
1994, p. 59. Zie ook A.J. Metselaar en P.C. Adriaanse e.a., Grensoverschrijdende inning van
bestuurlijke boetes, Den Haag: WODC 2014, p. 28-29.

12 Het gaat hier om de hoogleraar aan de toenmalige universiteit van Franeker Ulrik Huber (1636-1694).
Zijn standbeeld staat in de Kazernestraat voor het gebouw van de Hoge Raad. Ik baseer mij op Klaus
Vogel,Der räumliche Anwendungsbereich der Verwaltungsrechtsnorm, Frankfurt a.M., Berlin: Alfred
Metzner Verlag 1965, p. 28 e.v. Vogel verwijst naar het boek De iure civitatis libri tres. Novam
iuris oublici universalis universalis disciplinam continentis, Leiden 1674. De vierde druk uit 1708
is op internet te vinden en kan in pdf worden gedownload van http://reader.digitale-sammlungen.de/en/
fs2/object/display/bsb10007905_00007.html.

13 In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen (extraterritorial) prescriptive, adjudicative en
enforcement jurisdiction. Zie Menno Kamminga, ‘Extraterritoriality’, in:Max Planck Encyclopedia
of Public International Law, november 2012.
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Zodra de verzending van een brief per post van het bestuursorgaan van de ene staat
naar een inwoner of ingezetene van een andere staat een rechtshandeling van het
bestuursorgaan van de verzendende staat is of van belang is voor de uitoefening van
bepaalde rechten door de geadresseerde, is in beginsel sprake van een inbreuk op de
soevereiniteit van de ontvangende staat waarvoor toestemming moet zijn gegeven
of een verdragsbasis voorhanden moet zijn. De omstandigheid dat de geadresseerde
toestemming geeft, kan deze inbreuk niet wegnemen omdat het geven van toestemming
aan de ontvangende staat is voorbehouden.14

De formele betekening van brieven door het bestuursorgaan van de verzendende staat
is in ieder geval een inbreuk op de soevereiniteit van de ontvangende staat, en het
maakt niet uit of deze betekening door private personen, ambtelijke vertegenwoordigers
van de verzoekende staat in de ontvangende staat of per post geschiedt.15 In de
staatspraktijk in Europa, zeker indien het om samenwerking op het terrein van de
belastingen gaat, is het bekendmaken van besluiten met gewone of aangetekende post,
email of fax geaccepteerd. Er wordt hier aangenomen dat er sprake is van stilzwijgende
toestemming.16 Met andere woorden: het verzenden van betalingsverzoeken en aan-
maningen is in Europa mogelijk zonder verdragsgrondslag, maar zodra stukken moeten
worden betekend en dwangbevelen worden verstuurd, is er een verdragsrechtelijke
grondslag nodig. EU bestuursorganen beschikken over een verdragsgrondslag voor
de dwanginvordering van europeesbestuursrechtelijke geldvorderingen (artikel 299
VWEU), omdat hun beslissingen om een geldschuld op te leggen een executoriale
titel opleveren die in de EU-lidstaten moet kunnen worden tenuitvoergelegd volgens
de regeling van burgerlijk rechtsvordering.

Weliswaar kan een Staat toestemming geven voor de uitoefening van deze rechtshande-
lingen, maar het is niet waarschijnlijk dat veel nationale rechtssystemen een dergelijke
toestemmingsbevoegdheid zonder verdragsgrondslag kennen, en een eventueel beschik-
bare exequatur-procedure zal veelal omslachtig en ingewikkeld zijn. We moeten dan
ook op zoek naar europees- of internationaalrechtelijke grondslagen.

14 Werner Meng,Extraterritoriale Jurisdiktion im öffentlichenWirtschaftsrecht, Springer-Verlag, Berlin
1994, p. 117.

15 Werner Meng,Extraterritoriale Jurisdiktion im öffentlichenWirtschaftsrecht, Springer-Verlag, Berlin
1994, p. 123-131.

16 Helmut Damian, ‘Mutual Legal Assistance in Administrative Matters’, in:Max Planck Encyclopedia
of Public International Law, Randnummer 35.
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4 Europees- of internationaalrechtelijke grondslagen

Bij de zoektocht naar europees- en internationaalrechtelijke grondslagen voor de
samenwerking die is vereist bij transnationale beboeting dient te worden beseft dat
de nationale systemen kunnen uiteenlopen naar rechtsgebied waarin de beboeting en
de inning zijn ondergebracht. De onderzoeksbevoegdheden (toezicht) zullen veelal
in het bestuursrecht zijn ondergebracht, maar de inningsystemen kunnen nogal uiteen-
lopen. De nationale inning kan privaatrechtelijk, strafrechtelijk of bestuursrechtelijk
zijn. En bij het bestuursrechtelijke systeem moet worden bedacht dat dit een fiscaal
systeem kan zijn of een ‘gewoon’ bestuursrechtelijk systeem. De bestaande internatio-
nale inningsinstrumenten sluiten daarbij aan. Ook dient te worden bedacht dat de
inning bij een centrale autoriteit zou kunnen zijn neergelegd (zoals in België bij de
Federale overheidsdienst Financiën en in Frankrijk het DGFiP (Direction Générale
des Finances Publiques),17 of juist bij elk bevoegd bestuursorgaan, of in mengvormen
daarvan (zoals in Nederland), en dat dit voorts per rechtsgebied zou kunnen verschillen.

Uit een recent verkennend onderzoek, waaraan ik heb meegewerkt, komt naar
voren dat de omstandigheid dat de invordering van bestuursrechtelijke geldvorderingen,
zoals bestuurlijke boetes, plaatsvindt naar de regels van het burgerlijk recht, niet
betekent dat daarmee de internationaal privaatrechtelijke instrumenten, zoals Verorde-
ning 44/2001/EG kunnen worden gebruikt om die vorderingen te innen.18 In artikel 1,
eerste lid, van deze verordening is bepaald dat deze geen betrekking heeft op bestuurs-
rechtelijke zaken. Weliswaar wordt het relevante begrip ‘burgerlijke en handelszaken’
autonoom en onafhankelijk van de nationale rechtsorden uitgelegd, maar dat kan er
niet toe leiden dat de invordering van bestuurlijke boetes binnen het bereik van die
verordening kan worden gebracht.19

Hoe zit dat met internationaalstrafrechtelijke en internationaalbestuursrechtelijke
instrumenten? De meeste relevante instrumenten zijn tot stand gekomen in de Raad
van Europa en de Europese Unie. Inmiddels is het belang van de Europese Unie voor
deze instrumenten belangrijk groter geworden dan de Raad van Europa. Het is interes-
sant om vast te stellen dat de Raad van Europa destijds probeerde om de internationaal-
strafrechtelijke en internationaalbestuursrechtelijke instrumenten af te stemmen op

17 Deze dienst onderhoudt bijvoorbeeld een systeem waarmee bestuurlijke boetes elektronisch kunnen
worden betaald (https://www.amendes.gouv.fr/portail/index.jsp met uitleg in 6 talen, waaronder het
Nederlands).

18 A.J. Metselaar en P.C. Adriaanse e.a., Grensoverschrijdende inning van bestuurlijke boetes, Den
Haag: WODC 2014, p. 33-34.

19 Zie ook Oswald Jansen, ‘Country Analysis – The Netherlands’, in: Oswald Jansen (ed.), Administrat-
ive Sanctions in the European Union, Antwerpen: Intersentia 2013, p. 317-465, met name p. 449
en O.J.D.M.L. Jansen, ‘108.15 Rechtshulp en wederzijdse administratieve bijstand’ in: Handboek
Strafzaken (suplement oktober 2007). Anders: K.E.L. van Haastrecht en J.F. Gielen, ‘Inning van
Nederlandse kartelboetes in het buitenland; een (on)mogelijkheid?, Tijdschrift Mededingingsrecht
in de Praktijk 2012, pp. 287-290, met name p. 289.
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elkaar en op nationale boetesystemen. Die lijn is in de Europese Unie tot op heden
uitsluitend voortgezet met het strafrechtelijke instrumentarium, het bestuursrechtelijke
instrumentarium is ver achtergebleven. Met andere woorden: het door de Raad van
Europa ingezette pad van de ontwikkeling van een onderling sluitend systeem van
wederzijdse administratieve bijstand, strafrechtelijke rechtshulp en internationaal
privaatrecht is door de EU niet voortgezet. De hierna besproken Richtlijn 2014/67/EU
zou een eerste voorbeeld kunnen zijn waarin een inningsinstrument is opgenomen
dat uitdrukkelijk complementair is aan het internationaal privaatrechtelijke en strafrech-
telijke rechtshulpinstrumentarium.

In 1963 besloot het Comité van Ministers van de Raad van Europa immers om
instrumenten van wederzijdse administratieve bijstand te gaan ontwikkelen om het
gat tussen het internationaal privaatrecht en het internationaal strafrecht te vullen.20

In 1971 vond er een bijeenkomst plaats in Aarhus die werd voorbereid aan de hand
van questionnaires en papers gepresenteerd door M. Fromont, J. Gersing en E. Loeben-
stein. In 1975 werd besloten tot het oprichten van een comité van experts op het gebied
van wederzijdse administratieve bijstand, en dat leidde tot een ontwerpverdrag in 1977.
Uit het explanatory report uit 1978 bij de European Convention on the Obtaining
Abroad of Information and Evidence in Administrative Matters blijkt dat dit verdrag
is afgestemd op zowel het internationaal privaatrechtelijk als het internationaal straf-
rechtelijk instrumentarium. De volgende passage uit dit 36 jaar oude explanatory report
geeft nog steeds de huidige situatie weer:

“Save for some international conventions, each of which binds only a more or less restricted
number of the member States of the Council of Europe, mutual assistance between admini-
strative authorities of different states is based mainly on informal or ad hoc arrangements
which have been prompted by practical necessity as well as by neighbourliness. Mutual
assistance in administrative matters is less developed than mutual assistance in civil,
commercial or criminal matters; it has seldom been systematised except in some narrowly
defined fields.”

In de relevante verdragen uit de koker van de Raad van Europa werd de volgende
techniek gekozen om deze af te stemmen op bestuurlijke boetesystemen, met name
het Duitse systeem van deOrdnungswidrigkeiten. In de strafrechtelijke rechtshulpver-
dragen werd (al vanaf 1959)21 een uitzondering opgenomen op de hoofdregel dat
deze rechtshulp uitsluitend kon worden geboden voor uitspraken van rechters, door
een omschrijving op te nemen van het Duitse systeem (beslissing van een bestuurs-
orgaan, rechtsbescherming geboden door een strafrechter en een vertaling/omschrijving

20 Resolution (63) 29 concerning the legal programme of the Council of Europe.
21 Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Straatsburg, 20 april 1959).
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vanOrdnungswidrigkeiten22). In de verdragen met betrekking tot wederzijdse admini-
stratieve bijstand werd het strafrecht (naast het fiscale recht) uitgesloten van het
werkingsbereik, maar werd de mogelijkheid geopend voor lidstaten om te verklaren
dat beslissingen tot het opleggen van een bestuurlijke boete (met een omschrijving
van het Duitse systeem) binnen het werkingsbereik zouden passen.23 Met de hier
beschreven techniek werden het strafrechtshulpinstrumentarium en het bestuursrechtelij-
ke instrumentarium van de wederzijdse administratieve bijstand voor elkaar openge-
steld.

Ten slotte zou ik erop willen wijzen dat in de Project Group on administrative
law in de European Committee on legal cooperation in 2002 is gesproken over een
voorstel van de Duitse vertegenwoordiger om een Verdrag te ontwerpen over weder-
zijdse administratieve bijstand en rechtshulp bij het tenuitvoerleggen van dwangbeve-
len. Het voorstel werd ingetrokken.24

(Strafrechtelijke) rechtshulp25

Uit artikel 1, tweede lid, van het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechts-
hulp in strafzaken (1959), artikel 49 van de Schengen Uitvoeringsovereenkomst, arti-
kel 3, eerste lid, EU rechtshulpverdrag, blijkt dat deze ook betrekking kunnen hebben
op bestuurlijke boetes volgens het Duitse Ordnungswidrigkeiten-model, maar zij
hebben geen van alle betrekking op de inning daarvan. Ze zijn immers beperkt tot
het verkrijgen van informatie en bewijsmiddelen.

Het Europees Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen
(1970) kan ook betrekking hebben op de transnationale inning van bestuurlijke boetes,
maar is beperkt geratificeerd en de mogelijkheid met een verklaring bestuurlijke boetes
onder het werkingsbereik te brengen is alleen door Duitsland en Zwitserland gebruikt,

22 Zoals ‘vergrijpen tegen voorschriften betreffende de orde door bestuurlijke autoriteiten worden
bestraft, mits van hun beslissingen beroep openstaat voor een ook in strafzaken bevoegde rechter,’
“infractions aux règlements poursuivies par des autorités administratives dont la décision peut donner
lieu à un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale”, “infringements
of the rules of law, and where the decision may give rise to proceedings before a court having juris-
diction in particular in criminal matters”, “punibles como infracciones de disposiciones legales,
cuando la decision de [autoridades administrativas] pueda ser recurrida ante un organo jurisdiccional
competente, en particular en materia penal” en “sono punibili a titolo di infrazioni a norme di diritto,
promossi da autorità amministrative e contro la decisione delle quali possa essere proposto ricorso
dinanzi a una giurisdizione competente, in particolare, in materia penale”.

23 Zie het verhelderende Explanatory report bij het Second Additional Protocol to the European
Convention onMutual Assistance in Criminal Matters. Daaruit blijkt dat al bij de European Conven-
tion on mutual assistance in criminal matters rekening werd gehouden met het Duitse systeem van
Ordnungswidrigkeiten. Zie ook het bij dat verdrag behorende explanatory report.

24 Draft meeting report of the Project Group in administrative law within the European Committee
on legal cooperation (15th meeting (27, 28 en 29 November 2002).

25 Zie hierover nader A.J. Metselaar en P.C. Adriaanse e.a.,Grensoverschrijdende inning van bestuurlij-
ke boetes, Den Haag: WODC 2014, p. 34-39.
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maar zij zijn geen partij bij dit verdrag. Nederland is partij en heeft uitsluitend de
Mulder-feiten onder het werkingsbereik gebracht. Kijken we naar landen met in het
bestuursrecht geregelde bestuurlijke boetesystemen, dan zien we dat de lidstaten bij
dit verdrag Oostenrijk en Spanje gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om
de toepassing te weigeren op bestuurlijke boetes.26 Frankrijk is geen partij bij deze
overeenkomst, en dat geldt ook voor Portugal dat een meer op het Duitse systeem
gelijkend boetesysteem kent. Hieruit blijkt dat de staatspraktijk binnen Europa is om
de in het bestuursrecht geregelde bestuurlijke boetesystemen niet onder het strafrechte-
lijke rechtshulpinstrumentarium te brengen. Voor de volledigheid wijs ik nog op het
Verdrag tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschappen inzake de tenuitvoerleg-
ging van buitenlandse strafvonnissen (1991). Dat zou ook van toepassing kunnen zijn
op bestuurlijke boetes, maar is niet in werking getreden.

En dan is er nog het kaderbesluit 2005/214/JBZ inzake de toepassing van het
beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties. Ook hier strekt het wer-
kingsbereik zich uit tot de bestuurlijke boeten volgens de Ordnungswidrigkeiten-
formule, en daarmee past ook dit kaderbesluit in de strafrechtelijk rechtshulptraditie
en staatspraktijk op dat terrein. Echter, zoals ik hierna (§ 5) nader zal uiteenzetten,
lijkt het erop dat het HvJ EU met de Baláž-zaak hier een andere route markeert.

Wederzijdse administratieve bijstand
Er bestaat geen algemeen bestuursrechtelijk instrument waarin de grensoverschrijdende
inning van bestuurlijke boetes is geregeld.27 De samenwerkingsinstrumenten die wel
bestaan hebben meestal betrekking op informatieuitwisseling tussen bestuursorganen.
Voorbeelden hiervan zijn de European Convention on the Obtaining Abroad of
Information and Evidence in Administrative Matters (1978) en de European Convention
on the Service Abroad of Documents relating to Administrative Matters (1977). Het
eerste verdrag is naar de stand op 1 augustus 2014 geratificeerd door slechts 6 landen
(en geldt dus tussen Azerbaijan, België, Duitsland, Italië, Luxemburg en Portugal),
het tweede door slechts 8 landen (en geldt dus tussen België, Duitsland, Estonia,
Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk en Spanje). Nederland is bij geen van beide
verdragen aangesloten.

Op bijzondere beleidsterreinen (belastingen, verkeerswetgeving, detachering)
bestaan overigens wel instrumenten die transnationale beboeting mogelijk maken.

26 Ook door een tamelijk grote hoeveelheid andere landen (te weten: Albanië, Bulgarije, Cyprus, Estland,
Georgië, Letland, Litouwen, Moldavië, Montenegro, Roemenië, Servië, Oekraïne) waarvan ik niet
weet of daar een bestuurlijk boetesysteem bestaat, is deze mogelijkheid om het toepassingsbereik
te weigeren gebruikt.

27 Zie meest recentelijk A.J. Metselaar en P.C. Adriaanse e.a., Grensoverschrijdende inning van
bestuurlijke boetes, Den Haag: WODC 2014, p. 39.
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Verkeersovertredingen
Voor de transnationale inning van voor verkeersovertredingen opgelegde bestuurlijke
boetes vervult het kaderbesluit 2005/214/JBZ inmiddels een belangrijke rol. Er is een
tot het Schengen-acquis behorende Overeenkomst inzake samenwerking in procedures
wegens inbreuken op de verkeerswetgeving en bij de tenuitvoerlegging van terzake
opgelegde geldelijke sancties. Deze is door 16 landen ondertekend, maar noch geratifi-
ceerd noch in werking getreden.

Richtlijn 2010/24/EU
Richtlijn 2010/24/EU regelt de wederzijdse bijstand met het oog op het invorderen
van uit belastingen, rechten en andere maatregelen voortvloeiende schuldvorderingen
van de lidstaten en Europese Unie. De reikwijdte van de richtlijn omvat ook bestuurlij-
ke boetes in verband met de schuldvorderingen waarvoor om wederzijdse bijstand
kan worden verzocht, en volgt daarmee op het door de richtlijn bestreken terrein het
belastingrechtelijke systeem van de koppeling van de bestuurlijke boete aan de onder-
liggende vordering.

Handhavingsrichtlijn detachering werknemers
Uit Richtlijn 2014/67/EU, de handhavingsrichtlijn bij de detacheringsrichtlijn (richtlijn
96/17/EG) blijkt dat het probleem van de transnationale inning van bestuurlijke boetes
op dit terrein uitdrukkelijk aandacht heeft gekregen. Ook blijkt daaruit dat hiermee
is gezocht naar een instrument dat nauw aansluit op de strafrechtelijke rechtshulpinstru-
menten (met name het zojuist genoemde kaderbesluit) en het IPR-instrumentarium
(met name Verordening 44/2001). In hoofdstuk VI, artikelen 13-19 van deze richtlijn
worden gedetailleerde voorschriften gegeven over de wijze waarop de lidstaten in
hun nationale wetgeving moeten gaan verzekeren om bestuurlijke boetes wederzijds
te erkennen en te innen. Deze regeling is geschikt als model voor volgende regelingen
van dit onderwerp in andere richtlijnen. Ook geeft deze regeling ervan blijk dat is
gezocht naar een regeling die complementair is aan de bestaande internationaalprivaat-
rechtelijke en -strafrechtelijke instrumenten in de Europese Unie.

Vooral de overwegingen om tot deze voorschriften te komen, zijn interessant:

“(38) Het is zorgelijk dat de lidstaten nog altijd veel problemen ondervinden bij het grens-
overschrijdend innen van administratieve sancties en/of boeten, en derhalve moet de
wederzijdse erkenning van administratieve sancties en/of boeten worden geregeld.

(39) De verschillen tussen de stelsels van de lidstaten met betrekking tot de tenuitvoerleg-
ging van in grensoverschrijdende situaties opgelegde administratieve sancties en/of boeten
belemmeren de goede werking van de interne markt en kunnen het uiterst moeilijk, zo niet
onmogelijk maken om te garanderen dat gedetacheerde werknemers in de hele Unie dezelfde
mate van bescherming genieten.
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(40) De doeltreffende handhaving van de materiële regels inzake de detachering van
werknemers voor het verrichten van diensten moet worden gewaarborgd door een specifiek
optreden dat is toegespitst op de grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van financiële
administratieve sancties en/of boeten. Onderlinge toenadering van de wetgeving van de
lidstaten op dit gebied is derhalve een wezenlijke vereiste voor een hoger, gelijkwaardiger
en vergelijkbaarder beschermingsniveau dat voor de goede werking van de interne markt
noodzakelijk is. (…)

(43) De erkenning van beslissingen tot oplegging van een administratieve sanctie en/of
boete en verzoeken tot invordering van een dergelijke sanctie en/of boete dient gebaseerd
te zijn op het beginsel van wederzijds vertrouwen. De gronden voor niet-erkenning of
weigering om een administratieve sanctie en/of boete te innen dienen derhalve tot het
noodzakelijke minimum te worden beperkt.

(44) Ondanks de vaststelling van meer uniforme regels voor de grensoverschrijdende
tenuitvoerlegging van administratieve sancties en/of boeten en de behoefte aan meer
gemeenschappelijke criteria voor doeltreffender follow-upprocedures in geval van niet-
betaling daarvan, mogen zij niet afdoen aan de bevoegdheid van de lidstaten om hun stelsel
van sancties, straffen en boeten of de invorderingsmaatregelen die naar hun nationale recht
beschikbaar zijn, te regelen. Bijgevolg mag het instrument dat de handhaving of tenuitvoer-
legging van zulke sancties en/of boeten toelaat, waar nodig en rekening houdend met het
nationale recht en/of de nationale praktijk in de aangezochte lidstaat, aangevuld worden
met, vergezeld gaan van of vervangen worden door een titel die de handhaving of tenuitvoer-
legging in de aangezochte lidstaat toelaat.

(45) De meer uniforme regels mogen geen wijziging of aanpassing inhouden van de
verplichte naleving van de in artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU)
neergelegde grondrechten en vrijheden van verweerders en op hen toepasselijke fundamentele
rechtsbeginselen, zoals het recht te worden gehoord, het recht op een doeltreffende voorzie-
ning in rechte, het recht op een eerlijk proces en het „ne bis in idem”-beginsel. (46) Deze
richtlijn heeft niet ten doel geharmoniseerde regels betreffende justitiële samenwerking,
rechterlijke bevoegdheid of erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke
en handelszaken vast te stellen, noch het toepasselijke recht te behandelen.”

Bilaterale verdragen
Het valt aan te nemen dat er regelmatig bilaterale verdragen zullen zijn gesloten over
transnationale inning van bestuurlijke boetes op bepaalde deelterreinen. Het is dan
interessant om na te gaan op welke wijze buurlanden die onderling verschillende
boetesystemen hebben de wederzijdse samenwerking regelen. Op deze manier zou
nader onderzoek wellicht informatie kunnen opleveren voor een algemeen instrument.
Ik denk bijvoorbeeld aan de bilaterale verhoudingen tussen Spanje en Portugal en
Duitsland en Frankrijk, en Duitsland en Oostenrijk. Om mij te beperken tot de laatste:
het Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Österreich über Amts-
und Rechtshilfe in Verwaltungssachen (1988) levert een interessant voorbeeld op van
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een regeling waarin beide landen zich verplichten om over en weer boetes te innen,
ook al zijn de juridische boetesystemen strafrechtelijk (Duitsland) en bestuursrechtelijk
(Oostenrijk) vormgegeven.28

5 De zaak Baláž

De bestuurlijke boete van C= 220 die door de Oostenrijkse autoriteiten werd opgelegd
aan de Tjechische vrachtwagenchauffeur Baláž voor het te zwaar berijden van een
weg in Oostenrijk leidde uiteindelijk tot prejudiciële vragen van de Tjechische rechter
die door de Grote Kamer van het Hof in het arrest van 14 november 2013 werden
beantwoord.29

De kernvraag van deze zaak is of de in het kaderbesluit 2005/214/JBZ inzake
de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties
geregelde wederzijdse erkenning van toepassing is op de door de Oostenrijkse autoritei-
ten op grond van het Verwaltungsstrafgesetz opgelegde bestuurlijke boete. Het Oosten-
rijkse Algemeines Verwaltungsverfahrensgesetz is van toepassing op de procedure
en rechtsbescherming wordt geboden door een bestuursrechter (tot 1 januari 2014
deUnabhängige Verwaltungssenate, nu vervangen door 11 Landesverwaltungsgerichte
en het Bundesverwaltungsgericht).30 Gelet op het werkingsbereik van het kaderbesluit
is de vraag of deze Oostenrijkse bestuursrechter kan worden beschouwd als ‘een met
name in strafzaken bevoegde rechter’ (artikel 1, aanhef, onder a, sub iii, kaderbesluit).

In lijn met zijn jurisprudentie over het kaderbesluit Europees arrestatiebevel31

stelt het Hof vast dat “een met name in strafzaken bevoegde rechter” een autonome
en uniforme interpretatie behoeft om de uniforme uitvoering van dit unierecht in de
gehele EU te verzekeren. Het is het uitgangspunt dat de beslissingen tot het opleggen
van geldelijke sancties wederzijds worden erkend, en dat betekent volgens het Hof
dat de uitzonderingen daarop restrictief moeten worden geïnterpreteerd,32 zeker nu
het uitgangspunt is dat het voor deze erkenning noodzakelijke wederzijdse vertrouwen

28 Zie hierover nader A.J. Metselaar en P.C. Adriaanse e.a.,Grensoverschrijdende inning van bestuurlij-
ke boetes, Den Haag: WODC 2014, p. 40.

29 HvJ EU 14 november 2013, C-60/12 Baláž, ECLI:EU:C:2013:733; SEW 2014/72; RvdW 2014/241
30 Zie https://www.bvwg.gv.at.
31 HvJ EU 17 juli 2008, C-66/08, ECLI:EU:C:2008:437 Kozlowski en HvJ EU 16 november 2010,

C-261/09 ECLI:EU:C:2010:683Mantello. Zie ook HvJ EU 27 mei 2014, C-129/14, ECLI:EU:C:2014:
586 Spasic; HvJ EU 9 maart 2006, C-436/04, ECLI:EU:C:2006:165 Esbroeck. AG Sharpston verwees
ook naar HvJ EU 18 oktober 2007, C-195/06, ECLI:EU:C:2007:613 Österreichischer Rundfunk
die geen betrekking heeft op het Europees arrestatiebevel. Zie voorts 18 januari 1984, C-327/82,
ECLI:EU:C:1984:11 Ekro, HvJ EU 19 september 2000, C-287/98, ECLI:EU:C:2000:468 Linster;
HvJ EU 17 maart 2005, C-170/03, ECLI:EU:C:2005:176 14 Feron; HvJ EU 14 december 2006,
C-316/05, ECLI:EU:C:2006:789 Nokia.

32 Het Hof verwijst hier naar HvJ EU 29 januari 2013, C-396/11, ECLI:EU:C:2013:39 Radu.
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is gekoppeld aan de omstandigheid dat voorzien is in belangrijke rechtswaarborgen
en dat de EU-lidstaten daarover bij elkaar nadere informatie kunnen inwinnen.33 Het
Hof stelt vast dat deUnabhängige Verwaltungssenat een onafhankelijke en onpartijdige
rechter is volgens de criteria van artikel 267 VWEU en de daarmee verband houdende
vaste jurisprudentie,34 en dat bij de procedure tot het opleggen van een bestuurlijke
boete en daarna strafrechtelijke waarborgen in acht moeten worden genomen. Dat
is volgens het Hof voldoende om deze Oostenrijkse bestuursrechter te beschouwen
als “een met name in strafzaken bevoegde rechter.”

Het Hof geeft overigens uitdrukkelijk aan er oog voor te hebben dat het kader-
besluit is vastgesteld in het kader van de justitiële samenwerking in strafzaken, maar
omdat verkeersovertredingen in de lijst staan die het werkingsbereik van het kader-
besluit mede bepaalt en deze in de EU-landen nu eens strafrechtelijk dan weer be-
stuursrechtelijk worden afgedaan, is de indeling door een lidstaat in een van deze twee
systemen niet toereikend. Er moet een meer autonome benadering worden gekozen.
En daartoe stelt het Hof vast dat voor de toepasselijkheid van het kaderbesluit de
rechter een procedure verplicht is toe te passen die voldoet aan de essentiële kenmer-
ken van een strafrechtelijke procedure, en dat niet is vereist dat het gerecht uitsluitend
bevoegd is in strafzaken. De Oostenrijkse rechter voldoet daar volgens het Hof van
Justitie aan.

Analyse gevolgen uitspraak
De autonome interpretatie door het HvJ EU van ‘“een met name in strafzaken bevoeg-
de rechter” zal gevolgen kunnen hebben voor het werkingsbereik van alle EU instru-
menten waarin deze formulering voorkomt (denk aan artikel 49 Schengenuitvoerings-
overeenkomst en artikel 3, eerste lid, EU rechtshulpverdrag). De nationale toedeling
van de rechtsbescherming aan de strafrechter of de bestuursrechter wordt hiermee
van minder belang, omdat het gaat om de voor bestraffing geldende rechtswaarborgen
die door deze rechter in moeten worden genomen, en die zijn in de EU-rechtsorde
met het EVRM, de rechtsbeginselen en het EU-handvest verankerd. Indien wederzijdse
erkenning en onderling vertrouwen het uitgangspunt moet zijn, zoals hier, ligt het
niet voor de hand dat eenvoudig allerlei openbare orde-excepties kunnen worden
opgeworpen, zeker niet indien die samenhangen met een of meer fundamentele
rechtswaarborgen die gelijkelijk voor elke lidstaat bindend zijn.

De ‘gedragingen in strijd met de verkeersregels, met inbegrip van overtredingen
van de rij- en rusttijdenwetgeving en van de wetgeving inzake gevaarlijke goederen’

33 Het Hof verwijst hier naar de zaakMantello. Zie ook de zaak Radu en HvJ EU 28 juni 2012, C-192/
12, ECLI:EU:C:2012:404 West.

34 Het Hof verwijst hier naar HvJ EU 14 juni 2011, C-196/09, ECLI:EU:C:2011:388Miles and Others.
Zie ook HvJ EU 17 september 1997, C-54/96, ECLI:EU:C:1997:413 Dorsch Consult; HvJ EU 31
mei 2005, C-53/03, ECLI:EU:C:2005:333 Syfait e.a.; HvJ EU 14 juni 2007, C-246/05, ECLI:EU:C:
2007:340 Häupl, en HvJ EU 22 december 2010, C-118/09, ECLI:EU:C:2010:805 Koller.
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vormen in de lijst feiten waar kaderbesluit 2005/214/JBZ betrekking op heeft, de
vreemde eend in de bijt, die mede de aanleiding is voor het HvJ EU om het werkings-
bereik van het kaderbesluit tot de bestuurlijke boetes uit te breiden waar de bestuurs-
rechter rechtsbescherming biedt.

Het moet dan wel gaan om de feiten en gedragingen die in het kaderbesluit zijn
omschreven. Er is een lijst van strafbare feiten, vrijwel uitsluitend zware misdrijven,
opgenomen waar door de lidstaten niet kan worden getoetst op dubbele strafbaarheid.
De lijst is gekopieerd van de lijst uit het kaderbesluit europees arrestatiebevel. Het
is een lijst feiten die meestal niet met een geldelijke sanctie zullen worden afgedaan,
de sancties waarvoor het kaderbesluit 2005/214/JBZ bedoeld is. Indien een feit of
gedraging niet op de lijst staat, kan de tenuitvoerleggingsstaat tegenwerpen dat er naar
eigen nationaal recht geen sprake is van een strafbaar feit (artikel 5, derde lid, kader-
besluit). Met andere woorden: de beslissingsstaat kan een bestuurlijke boete laten innen
indien dit maar naar het recht van de tenuitvoerleggingsstaat een strafbaar feit is.
Andersom zou dezelfde staat kunnen aanlopen tegen de weigering ten uitvoer te leggen
omdat het feit naar nationaal recht geen strafbaar feit is, maar een beboetbaar feit.
Het is de vraag of het Hof zover zou willen gaan om strafbaarheid systeemneutraal
te omschrijven als bestraffend om zo de effectieve werking van dit stuk EU recht te
verzekeren.35 Bij de feiten waar de strafbaarheid naar eigen nationaal recht niet mag
worden tegengeworpen, zoals de verkeersovertreding van Baláž, speelt het uitgangspunt
van de wederzijdse erkenning een dominante rol. Dat is bij de feiten waar die strafbaar-
heid wel kan worden tegengeworpen, uiteraard niet het geval. Maar op gelijke wijze
als het Hof bij de verkeersovertredingen overwoog, geldt voor veel feiten en gedragin-
gen dat de omstandigheid dat zij beboetbaar of strafbaar feit zijn naar nationaal recht
uiteenloopt. Echter, die gedragingen zijn niet uitdrukkelijk opgenomen door de lid-
staten, en het kiezen van een interpretatie op grond waarvan een lidstaat kan weigeren
de bestuurlijke boete te innen omdat de gedraging waarvoor ze is opgelegd, naar zijn
nationaal recht geen strafbaar feit in sensu strictu is, zou recht doen aan de in de
Europese staatspraktijk bestaande scheiding tussen de twee systemen. Een andere
redenering zou een werkingsbereik betekenen van een strafrechtelijk rechtshulpinstru-
mentarium dat in afwijking van de eerder in deze bijdrage geschetste staatspraktijk
in Europa en van hetgeen de meeste lidstaten verwachten36 ook de bestuurlijke boetes

35 Aldus terecht Adriaanse en Metselaar in hun annotatie in SEW 2014/72.
36 Zie bijvoorbeeld de uitleg door de Franse regering in de Circulaire du 28 octobre 2011 relative à

la présentation des dispositions des articles 707-1 et D.48-6 à D.48-36 du code de procédure pénale:
“Les autorités françaises « autres qu’une juridiction » compétentes pour prononcer une condamnation
en raison d’une infraction pénale au regard du droit français et permettant à l’intéressé de faire porter
l’affaire devant une juridiction compétente « notamment en matière pénale » sont les représentants
du ministère public dans le cadre d’une procédure de composition pénale ou d’amende forfaitaire
majorée. Enfin, sous réserve de l’interprétation souveraine de la Cour de cassation, il n’existe en
France aucune autorité « autre qu’une juridiction » compétente pour prononcer des condamnations
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omvat die worden opgelegd voor de gedragingen die niet zijn omschreven in het
kaderbesluit.

6 Is er een praktisch probleem?

Bij het nemen van boetebesluiten – even afgezien van bepaalde verdedigingsrechten
die tijdens het primaire besluitvormingsproces in acht moeten worden genomen, zoals
de hoorplicht/hoorzitting en vertaling/vertolking en wellicht ook het verrichten van
toezichthandelingen – zal de praktijk vermoedelijk niet teveel problemen ondervinden
van het transnationale karakter van de besluitvorming. Maar geldt dat ook voor het
innen van bestuurlijke boetes nadat het besluit tot het opleggen daarvan is genomen?

We hebben hiervoor gezien dat er afgezien van een aantal deelgebieden geen
internationaal instrumentarium is om een bestuurlijke boete grensoverschrijdend te
innen. Het gaat hier dan uiteraard om terugvordering bij niet vrijwillige voldoening.
De toenemende mogelijkheden om ook de in het Europese buitenland opgelopen
bestuurlijke boetes elektronisch te voldoen hebben wellicht het gevolg dat de enkele
verzending van rekening en aanmaning in de meeste gevallen toereikend zal zijn. Daar
komt bij dat voor verkeersboetes en voor strafbeschikkingen, onze kopieën van het
Duitse Ordnungswidrigkeitenrecht, het strafrechtelijke rechtshulpinstrumentarium
beschikbaar is, en dit instrumentarium wordt ook door het CJIB gebruikt. Bij belastin-
gen bestaat er een dicht netwerk aan grondslagen voor wederzijdse administratieve
bijstand, waarbij de met een bestuurlijke boete gemoeide betalingsverplichting eenvou-
dig ‘meelift’ met het instrumentarium van de inning van de belastingschuld.

en raison d’actes punissables au regard du droit français, pour lesquelles l’intéressé a la possibilité
de faire porter l’affaire devant une juridiction compétente « notamment en matière pénale » :
l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de la Concurrence, etc. ainsi que de nombreuses autres
autorités peuvent prononcer des condamnations en raison d’actes punissables au regard du droit
français, mais les recours contre les décisions de ces autorités relèvent des chambres civiles des
cours d’appel. Ce type d’autorité a été introduit dans la décision-cadre à la demande de l’Allemagne
et de l’Autriche, qui connaissent le système des « ordnungswidrigkeiten » (infractions pénales donnant
lieu à des condamnations rendues en premier ressort par une autorité administrative, susceptibles
d’un recours devant une juridiction ayant compétence en matière pénale).” En in de toelichting bij
de Spaanse Ley 1/2008 para la ejecución en la unión Europea de resoluciones que impongan
sanciones pecuniarias schrijft de Spaanse regering: También resulta necesario aclarar que la referencia
en la Decisión Marco 2005/214/JAI a las sanciones administrativas tan sólo se refiere a aquellas
que sean recurribles en el orden penal. Se trata de una situación inexistente en nuestro ordenamiento
jurídico, en el que si bien coexiste una tipificación penal con otra administrativa, las autoridades
administrativas competentes no se encuentran en la situación prevista en la norma europea, ya que
sus resoluciones son recurribles en vía contencioso-administrativa y no en vía penal. Por ello la
ley no incluye estos supuestos como resoluciones dictadas en España cuya ejecución se pueda solicitar
en otro Estado de la Unión Europea.”
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Is er buiten deze rechtsgebieden een probleem? In de praktijk zal het probleem
niet zelden eenvoudigweg niet worden gezien, omdat de focus is gericht op de binnen-
landse oplegging en inning. Ook zullen er effectieve alternatieven worden gevonden.
Bij bestuurlijke boetes in bijvoorbeeld het mededingingsrecht en bij de consumentenbe-
scherming kunnen de verschillende nationale autoriteiten met elkaar afspreken dat
de bestuurlijke boete wordt voorbereid en opgelegd door de autoriteit van de staat
waarin de overtreder gevestigd is. Ook kan de bestuurlijke boete worden geïnd bij
de in de staat van het boeteopleggende bestuursorgaan gevestigde dochter of vertegen-
woordiger van de buitenlandse rechtspersoon.

En dan zijn er alternatieven die op meer gespannen voet staan met het in de
Europese Unie bestaande vrije verkeer, zoals de in een aantal wetten, zoals de Arbeids-
tijdenwet (artikelen 10:15 en 10:17) en de Wet administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften (artikel 31), geregelde mogelijkheid om de boete meteen bij
staandehouding te innen van overtreders die geen bekende woon- of verblijfplaats
in Nederland hebben. Naar de mate waarin het Europees juridisch instrumentarium
om grensoverschrijdend te innen effectiever wordt, zou een beroep op dat vrije verkeer
meer effectief moeten zijn.37

In Nederland wordt op een aantal terreinen gezien dat het ontbreken van effectief
internationaal inningsinstrumentarium voor bestuurlijke boetes een probleem is. Zo
lezen we in de nota ‘Boetestelsel in financiële wetgeving’:

‘Uitgangspunt bij inning van bestuurlijke boetes in de financiële sector blijft dat boetes
ook daadwerkelijk en tijdig moeten kunnen worden geïnd. De toezichthouders zullen nog
meer prioriteit leggen in een daadwerkelijke inning van de boetes. Daartoe zullen alle
huidige bevoegdheden tot het uiterste worden benut. Gebleken is dat de invordering van
opgelegde boetes in het buitenland in praktijk bijna onmogelijk is. Een oplossing daarvoor
zou kunnen worden gezocht in een nauwere samenwerking van de toezichthouders op
Europees niveau. Voor een oplossing – op een langere termijn – moet gedacht worden aan
een verdrag, zoals het verdrag inzake verkeersboetes.’38

En in de nota over de keuze tussen sanctiestelsels en de betekenis van het Wetsvoorstel
OM-afdoening daarvoor, lezen we over de indicatie om een norm strafrechtelijk te
handhaven:

37 Zie voor een interessant voorbeeld waar – overigens tevergeefs – een beroep werd gedaan op artikel
18 VWEU (het discriminatieverbod) met een verwijzing naar de Baláž-zaak omdat de chauffeur
van een transportbedrijf uit Estland de boete meteen moest betalen die hem werd opgelegd wegens
het manipuleren van de tachograaf de – mijns inziens onjuiste – uitspraak van de rechtbank Den
Haag van 22 januari 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:605.

38 Kamerstukken II 2004/05, 30 125, nr. 2, p. 18.
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“Een voorbeeld van een rechtsinstrument is de internationale rechtshulp in strafzaken. Als
er dus reden is voor publiekrechtelijke handhaving van normen waarbij internationale
samenwerking onontbeerlijk is, is dat een indicatie voor regeling in het strafrecht.”39

Uit het door mij hierboven al genoemde verkennende onderzoek in opdracht van het
WODC blijkt dat de in deze bijdrage beschreven lacune in het juridische instrumenta-
rium voor transnationale inning in Nederland en België wordt geproblematiseerd, maar
in Duitsland veel minder en in Engeland & Wales is de boetebevoegdheid vermoedelijk
nog te jong.40 Voor zover ik heb kunnen nagaan wordt er in Frankrijk noch Spanje
aandacht aan deze kwestie besteed. Aan de andere kant blijkt uit de toelichting bij
de hiervoor besproken Handhavingsrichtlijn bij de Detacheringsrichtlijn dat op het
door die richtlijnen bestreken terrein door de EU-lidstaten een probleem wordt gezien.

Kort gezegd: de evidente juridisch-systematische lacune wordt in de praktijk niet
altijd herkend, en op dit moment ook niet breed Europees gedeeld. Maar wat niet
is kan nog komen?

7 Conclusie

In deze bijdrage heb ik willen laten zien, dat er een lacune zit in het grensoverschrij-
dende instrumentarium bij de inning van bestuurlijke boetes. Het internationaal
privaatrecht en het internationaal strafrecht zijn vanouds verder ontwikkeld. Voor
beiden geldt dat het accent bij de verder uitbouw van die twee in Europa is verschoven
van de Raad van Europa naar de Europese Unie. De ontwikkeling van bestuursrechte-
lijke grensoverschrijdende samenwerking is belangrijk achtergebleven. De ontwikkeling
waarbij in steeds meer landen de bestuursrechtelijke bestuurlijke boete een min of
meer reguliere sanctie werd en het steeds grotere feitelijke en juridische belang van
het vrij verkeer binnen de Europese Unie zijn nog steeds niet op een effectieve en
overtuigende manier bij elkaar gebracht.

Ik heb laten zien dat bij de Raad van Europa werd begonnen met het vullen van de
leemte tussen het internationaal privaatrecht en het internationaal strafrecht, met het
ontwikkelen van internationaalbestuursrechtelijke instrumenten die complementair
zijn aan de andere twee. Juist bij bestuurlijke boetes is dat noodzakelijk, zoals ook
bij de Raad van Europa werd beseft. In de EU werd deze lijn niet of nauwelijks
opgepakt, ook niet langs de lijn van het beginsel van wederzijdse erkenning. De
uitspraak van het HvJ EU in de Baláž-zaak zou wellicht een lijn in gang kunnen zetten,

39 Kamerstukken II 2005/06, 29 849, nr. 30, p. 6.
40 A.J. Metselaar en P.C. Adriaanse e.a., Grensoverschrijdende inning van bestuurlijke boetes, Den

Haag: WODC 2014.
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waarmee de grensoverschrijdende inning op het kaderbesluit 2005/214/JBZ zou kunnen
worden gebaseerd. Het Hof besliste in die zaak dat het pons asinorum van de rechts-
bescherming biedende rechter (strafrechter of bestuursrechter) niet de grens bepaalt
van dat strafrechtelijke rechtshulpinstrument.

Ik meen echter dat die lijn niet (verder) zou moeten worden gevolgd, omdat ze
haaks staat op de staatspraktijk in Europa waarin in het bestuursrecht vormgegeven
bestuurlijke boetesystemen buiten het strafrechtelijk rechtshulpinstrumentarium worden
gehouden. De Handhavingsrichtlijn bij de Detacheringsrichtlijn laat zien, dat een eigen
regeling van bestuursrechtelijke wederzijdse erkenning en bijstand dat complementair
aan en afgestemd op het IPR en het strafrechtelijke rechtshulpinstrumentarium is,
mogelijk is. Dat is volgens mij de juiste weg, liefst met een algemene EU-brede
regeling, maar anders als vast onderdeel per richtlijn naast de clausule waarin sancties
worden voorgeschreven die doeltreffend, evenredig en afschrikkend moeten zijn, de
voor het vrije verkeer niet minder noodzakelijke clausule dat deze sancties wederzijds
worden erkend en dat de lidstaten gehouden zijn elkaar bij de voorbereiding en inning
daarvan bijstand te verlenen.
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