
Oplegging van bestuurlijke boetes aan
overheden door de privacytoezichthouder

Ton Duijkersloot*

In deze bijdrage staat centraal de oplegging van bestuur-
lijk boetes aan overheden, in het bijzonder door de pri-
vacytoezichthouder: welke mogelijkheden en beperkin-
gen kent het Nederlands recht hiervoor in algemene zin,
welke mogelijkheden en beperkingen golden en gelden
in het bijzonder voor de Nederlandse privacytoezicht-
houder en in hoeverre heeft deze toezichthouder in het
recente en verdere verleden boetes aan overheden opge-
legd.

Inleiding

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
is inmiddels vier jaar geleden in werking getreden en,
om organisaties en toezichthouders zich goed te kunnen
laten voorbereiden, twee jaar later van toepassing
geworden.1 Na een eerste fase van vooral voorlichting
door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), is nu ook de
fase aangebroken waarin bij overtredingen van de AVG
door de AP wordt gesanctioneerd. Een belangrijk
instrument daarbij is de bestuurlijke boete. Met de
AVG is de hoogte van de (maximaal) op te leggen boete-
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recht aan de Universiteit Utrecht en daar als onderzoeker verbonden
aan het Utrecht Centre for Regulation and Enforcement in Europe (Ren-
force) en het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law
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1. Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad
van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen
in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende
het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/
EG (algemene verordening gegevensbescherming), PbEU 2016,
L 199/1. Op grond van art. 99 AVG is deze in werking getreden op
25 mei 2016 en vervolgens van toepassing geworden op 25 mei 2018.

bedragen zeer aanzienlijk toegenomen. Inmiddels zijn
ook enkele flinke boetes opgelegd. Zo heeft de in maart
2020 aan de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis
Bond (KNLTB) opgelegde boete van €525.000 voor de
overtreding van artikel 5 en 6 AVG – omdat de
KNLTB in juni en juli 2018 ten behoeve van het gene-
reren van inkomsten een bestand met persoonsgegevens
van zijn leden had verstrekt aan twee sponsors ten
behoeve van directmarketingactiviteiten van deze spon-
sors – nogal wat stof doen opwaaien.2
In deze bijdrage wordt de aandacht gericht op een speci-
fiek aspect van de beboeting door de AP: de oplegging
van boetes aan overheden. Over deze inzet van het boe-
te-instrument tegen overheden kunnen fundamentele
vragen worden gesteld, gelet op ontwikkelingen in wet-
geving en rechtspraak de afgelopen decennia.3 Het ant-
woord daarop is voor de rechtspraktijk van belang, voor
de AP, maar overigens ook voor andere toezichthouden-
de instanties. Analoog aan argumenten voor (gedeeltelij-
ke) immuniteit voor overheden bij strafrechtelijke aan-
sprakelijkheid (de bekende Volkel- en Pikmeer II-recht-
spraak) zou een dergelijke (gedeeltelijke) immuniteit
voor overheden immers ook bij oplegging van bestuur-
lijke boetes kunnen gelden. Daartegen pleit natuurlijk

2. Zie o.a. ‘Megaboete voor tennisbond na schenden privacy leden’, NOS
nieuwsbericht 3 maart 2020.

3. Zie o.a. B. van der Vorm, ‘De opheffing van strafrechtelijke immuniteit
van publiekrechtelijke rechtspersonen in relatie tot het fenomeen
“bestuursrechtelijke” immuniteit’, Delikt en Delinkwent 2008/42,
p. 578-602; A.P.W. Duijkersloot en A.R. Hartmann, ‘De aansprakelijk-
heid van de overheid; een overspannen constructie bij bestraffing?
Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid
in perspectief’, in: L.F.M. Besselink en R. Nehmelman (red.), De aange-
sproken staat. Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en immuniteit
van de overheid (Publicaties van de Staatsrechtkring, nr. 14), Nijmegen:
Wolf Legal Publishers 2010; en A.P.W. Duijkersloot, Bestraffing van de
overheid: stand van zaken sinds 2010, Tijdschrift voor Sanctierecht &
Onderneming 2016, nr. 2/3, p. 61-66.
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prima facie dat het juist de overheid is van wie naleving
van wet- en regelgeving mag worden verwacht. Immu-
niteit voor bestuurlijke boetes valt daarmee niet goed te
rijmen. Dit geldt voor de overheid in het algemeen,
maar zeker ook waar het gaat om de naleving van priva-
cyregelgeving. Het zijn daar juist ook overheden in
allerlei soorten en maten – van gemeenten tot zelfstandi-
ge bestuursorganen tot de Belastingdienst – waarvoor
deze regelgeving van belang is en waarvoor (naleving
van) deze regelgeving mogelijk lastig kan zijn.
Het is daarom de moeite waard deze kwestie nader te
bezien. Mocht blijken dat de oplegging van een bestuur-
lijke boete aan een overheidsinstantie af kan stuiten op
de immuniteit van deze overheidsinstantie, dan heeft dit
immers belangrijke gevolgen voor de boetepraktijk. Dit
kan dan de praktijk zijn van de AP (ik licht hier al een
klein tipje van de sluier op: dat valt mee), maar ook die
van andere toezichthouders die de bevoegdheid hebben
boetes op te leggen aan overheden. Een aantal vragen
komt in deze bijdrage aan bod: welke mogelijkheden en
beperkingen stelt het Nederlands recht aan de oplegging
van bestuurlijke boetes aan overheden in het algemeen,
welke mogelijkheden en beperkingen gelden hier in het
bijzonder voor de Nederlandse privacytoezichthouder,
en heeft deze toezichthouder in het recente en verdere
verleden boetes aan overheden opgelegd?

Bestuurlijke beboetbaarheid van
overheden in Nederland:
algemene aspecten

Gedeeltelijke immuniteit voor strafrechtelijke
aansprakelijkheid

Om te beginnen enkele inleidende opmerkingen over de
mogelijke immuniteit van overheden voor bestuurlijke
boeteoplegging, analoog zoals deze in het strafrecht
bestaat. Ook een bestuurlijke boete is immers een
bestraffende sanctie.4 Evenzeer kan een bestuurlijke
boete worden aangemerkt als een criminal charge in de
zin van artikel 6 EVRM.5 Veel waarborgen die in het
strafrecht gelden – zoals het zwijgrecht, de cautieplicht
en het verbod van ne bis in idem – hebben daarom ook
betekenis voor de bestuurlijke boete.6 Waar het gaat om
de mogelijkheid van of juist immuniteit voor straf-
rechtelijke vervolging van overheden enerzijds en

4. Zie de definitie van art. 5:2 Algemene wet bestuursrecht (Awb).
5. Zie o.m. EHRM 8 juni 1976, NJ 1978/223 (Engel e.a./Nederland),

EHRM 21 februari 1984, NJ 1998/937 (Öztürk/Duitsland), CRvB
11 maart 1992, AB 1992/462, m.nt. W.A. Sinninghe Damsté en CRvB
14 februari 2001, AB 2001/151, m.nt. Bröring.

6. EHRM 23 november 2006, AB 2007/51, m.nt. Barkhuysen en Van
Emmerik (Jussila/Finland) maakt nog wel onderscheid tussen sancties
die tot ‘the hard core of criminal law’ horen en sancties die dat niet
doen. Bij de laatste gaat het bijvoorbeeld om bestuurlijke boetes, in het
geval van Jussila belastingboetes. Op deze categorie sancties, met
name lage boetes, hoeft de criminal charge-bescherming van art. 6
EVRM niet in al zijn striktheid van toepassing zijn, aldus het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

bestuurlijke beboeting van overheden anderzijds, moet
wel onderscheid worden gemaakt. Uit de rechtspraak
blijkt in ieder geval dat op dit punt tussen beide bestraf-
fende sancties onderscheid wordt gemaakt.
Voor strafrechtelijke vervolging van overheden is in het
Nederlandse recht de bekende Volkel- en Pikmeer-juris-
prudentie van de Hoge Raad nog steeds leidend.7 Kern
ervan is dat in het Pikmeer II-arrest is geoordeeld dat
decentrale overheden (openbare lichamen in de zin van
hoofdstuk 7 Grondwet) niet kunnen worden vervolgd
voor gedragingen die rechtens niet anders dan door
bestuursfunctionarissen kunnen worden verricht in het
kader van de uitvoering van de aan het openbaar lichaam
opgedragen bestuurstaak. Ten aanzien van bestuursta-
ken die zowel door particulieren als bestuursfunctiona-
rissen kunnen worden uitgevoerd, zijn decentrale
overheden gewoon vervolgbaar. Eerder werd in het Vol-
kel-arrest uitgemaakt dat de Staat een absolute vervol-
gingsimmuniteit geniet en dus nooit vervolgd kan
worden. Een wetsvoorstel dat moest leiden tot opheffing
van deze strafrechtelijke immuniteit – oorspronkelijk in
2006 ingediend door (voormalig) Kamerlid en huidige
voorzitter van de AP Wolfsen en vanaf oktober 2012
overgenomen door de Kamerleden Recourt, Oskam en
Segers – werd in november 2015 met slechts één stem
verschil door de Eerste Kamer verworpen.8
De belangrijkste argumenten voor en tegen deze immu-
niteit waren in de literatuur toen al ruimschoots bedis-
cussieerd en kwamen bij de behandeling van genoemd
wetsvoorstel in de Tweede en Eerste Kamer ook weer
naar boven. Vóór immuniteit zou met name pleiten dat
strafrechtelijke vervolging van overheden de politieke en
bestuurlijke controle zou doorkruisen, dat de bestuur-
lijke beslissingsruimte zich tegen een strafrechtelijke
controle van overheidshandelen zou verzetten, dat bij
vervolging van de staat de eenheid van de regering in
het geding zou zijn (omdat de minister van Justitie en
Veiligheid politiek verantwoordelijk is voor het Open-
baar Ministerie) en dat de Staat zichzelf niet zinvol zou
kunnen sanctioneren omdat dit neerkomt op een vest-
zak-broekzaksituatie. Een belangrijk argument tégen
immuniteit was dan dat een overheid die burgers aan-
spreekt op hun verantwoordelijkheden, dat alleen kan
doen als zij zelf ook verantwoordelijk kan worden
gehouden voor haar handelen of het nalaten daarvan.
Het gaat hierbij om de legitimiteit van overheidshande-
len en ook om het gelijkheidsbeginsel. In het verlengde
hiervan werd de houdbaarheid van de argumenten voor
immuniteit betwist.9

7. HR 25 januari 1994, NJ 1994/598, m.nt. Corstens (Volkel) en HR
6 januari 1998, NJ 1998/367, m.nt. De Hullu (Pikmeer II).

8. Kamerstukken II en I, 30538.
9. Zie uitgebreider o.a. Commissie-Roelvink, Strafrechtelijke aansprakelijk-

heid van de Staat, Den Haag februari 2002; Duijkersloot en Hartmann
2009, p. 31 e.v., H. Kummeling en M. Vetzo, ‘Opheffing strafrechtelijke
immuniteit verworpen door de Eerste Kamer’, Overheid & Aan-
sprakelijkheid 2016, p. 62-63 en D.A. Roef, ‘De strafrechtelijke positie
van overheden anno 2018: een stand van de rechtsontwikkeling’, Over-
heid & Aansprakelijkheid 2018, p. 118-122.
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Immuniteit en bestuurlijke boetes: wisselende
rechtspraak

Bij bestuursrechtelijke beboeting ligt de kwestie rondom
immuniteit evenwel anders. Het is, gelet op de hierbo-
ven aangegeven argumenten om te pleiten voor straf-
rechtelijke immuniteit voor de overheid, immers aan de
ene kant de vraag of deze evenzeer en in dezelfde mate
spelen bij bestuurlijke beboeting van de overheid.10 Aan
de andere kant zijn het rechtskarakter van een bestuur-
lijke boete – als gezegd een criminal charge – en het feit
dat de boetebedragen, ook in vergelijking met het
strafrecht, tot (zeer) grote hoogte kunnen oplopen, niet
onbelangrijke redenen om tussen strafrechtelijke vervol-
ging en bestuurlijke beboeting van overheden juist, waar
het gaat om de immuniteitsvraag, geen onderscheid te
maken.11

Het is goed om hier een klein uitstapje naar het verleden
te maken. In oudere rechtspraak leken weinig of geen
belemmeringen te bestaan voor oplegging van bestuur-
lijke boetes aan overheden. De rechter overwoog dit
soms expliciet en dan ook nog in tamelijk algemene
termen. Daarbij speelde volgens de rechter dan een
rol dat de wetgever – het betrof hier de Wet Adminis-
tratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
(WAHV) – zich uitdrukkelijk over de (on)mogelijkheid
van beboeting van de overheid had uitgelaten.12 Soms
was de opvatting van de rechter over de immuniteits-
vraag nogal impliciet: aan het feit dat een bestuurlijke
boete was opgelegd aan de overheid werd dan door de
rechter – en overigens ook door de beboete overheid –
geen enkele aandacht besteed, zodat we daaruit konden
afleiden dat klaarblijkelijk immuniteit voor bestuurlijke
boetes geen issue was.13 Interessant is dat een van de
uitspraken in deze laatste categorie de oplegging van een
boete door het toenmalige College bescherming
persoonsgegevens (CBP) aan het college van B&W van
de gemeente Kampen betrof wegens overtreding van de
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hierover
hierna meer.14

Waarschijnlijk mede naar aanleiding van beschouwingen
bij de Kamerbehandeling van het wetsvoorstel voor de
Vierde tranche van de Awb over de al dan niet toepasse-

10. Zie uitgebreid Duijkersloot en Hartmann 2009, p. 39-40.
11. Duijkersloot en Hartmann 2009, p. 36-38 en Duijkersloot 2016, p. 64.
12. HR 3 maart 1998, VR 1998, 130, Rawb 1998, nr. 142, m.nt. Jansen,

waarin de Hoge Raad overwoog: ‘Aangezien er, gelet op het bestuurs-
rechtelijke karakter van de in de WAHV voorziene sanctionering van
verkeersovertredingen, geen grond bestaat publiekrechtelijke overheids-
lichamen, waaronder begrepen de Staat, ten aanzien van die sanctione-
ring anders te bejegenen dan natuurlijke personen of privaatrechtelijke
rechtspersonen, moet worden aangenomen dat ook publiekrechtelijke
rechtspersonen binnen het bereik van de WAHV vallen. (…) Gelet op
het bepaalde in art. 5 WAHV kunnen dientengevolge administratieve
sancties ter zake van gedragingen die zijn verricht met militaire voertui-
gen ook aan de Staat worden opgelegd. Hoewel die mogelijkheid eerst
met ingang van 30 juni 1997 is gerealiseerd, volgt uit de ontstaansge-
schiedenis van de WAHV en van de hiervoor bedoelde wijziging van
art. 2, eerste lid, WAHV dat de wetgever die mogelijkheid van meet af
aan voor ogen heeft gestaan [curs. T.D.].’

13. ABRvS 17 april 2002, AB 2002/253, m.nt. O. Jansen, JB 2002/164.
14. ABRvS 21 september 2005, Gst. 2005/193, m.nt. K. Albers, JB

2005/292, m.nt. Overkleeft. Zie ook Rb. Utrecht 9 augustus 2005,
ECLI:NL:RBUTR:2005:AU0980.

lijkheid van de Pikmeer- en Volkel-immuniteit op
bestuurlijke boetes, is in latere rechtspraak dan weer wel
expliciet de vraag aan de orde gesteld of Pikmeer en Vol-
kel gevolgen moesten hebben voor de mogelijkheid van
het opleggen van bestuurlijke boetes aan overheden.15

Het enigszins teleurstellende antwoord van de rechter
was dan dat dit tegen de achtergrond van ont-
wikkelingen die in die tijd speelden – in het bijzonder
het al gememoreerde aanhangige wetsvoorstel tot ophef-
fing van strafrechtelijke immuniteit voor overheden (dat
inmiddels als eerder aangegeven is verworpen) – in het
midden kon worden gelaten. Gezegd moet wel worden
dat de rechter dit in deze uitspraken ook steeds gemak-
kelijk kon doen, omdat, zoals de Afdeling dit in de aan-
gehaalde uitspraak van 22 november 2006 overwoog, ‘bij
een bevestigende beantwoording van die vraag op die
immuniteit toch geen beroep zou kunnen worden
gedaan’. Het betrof hier immers steeds niet-exclusieve
bestuurstaken van decentrale overheden, waarvoor
immuniteit niet geldt.
Recentere rechtspraak waarin de knoop wordt doorge-
hakt over de principiële toepasselijkheid van de Pikmeer-
jurisprudentie bij beboeting van decentrale overheden is
er, misschien enigszins verrassend, (nog steeds) niet.
Wel is er nog een wat recentere uitspraak van de Afde-
ling over mogelijke immuniteit van de Staat die enige
richting geeft, maar meer ook niet. Deze uitspraak
betrof bestuurlijke beboeting van de Staat wegens over-
treding van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav).16 Ana-
loog aan het eerder aangehaalde arrest van de Hoge
Raad van 1998 over WAHV-boetes, oordeelde de Afde-
ling hier, dat de Wav noch de totstandkomings-
geschiedenis van deze wet een aanknopingspunt bood
om aan te nemen dat de Staat ook bij het opleggen van
bestuurlijke boetes op grond van deze wet een uitzonde-
ringspositie toekomt. Blijkens de memorie van
toelichting bij artikel 1 en 2 Wav had de wetgever juist
beoogd de reikwijdte van de Wav ten opzichte van de
voordien geldende Wet arbeid buitenlandse werknemers
te verruimen, in die zin dat ook aanstelling in overheids-
dienst onder de reikwijdte van de Wav zou vallen. Uit
de memorie van toelichting bij de wijziging van de Wav
in verband met invoering van bestuursrechtelijke hand-
having kan dan, volgens de Afdeling, niet worden afge-
leid dat de wetgever deze reikwijdte vervolgens weer
heeft willen inperken door de overheid uit te sluiten van
boeteoplegging bij overtreding van de Wav.
Kortom, de algemene en principiële vraag naar de toe-
passelijkheid van Pikmeer en Volkel op bestuurlijke boe-
tes is helaas nog steeds niet door de bestuursrechter
beantwoord. Deze onduidelijkheid is niet prettig voor
de rechtspraktijk. Mocht de rechter op enig moment wel
aanleiding zien de knoop door te hakken en te oordelen
dat ook op bestuurlijke boetes de lijn van Pikmeer en
Volkel van toepassing is, dan kan dit immers verstrek-
kende gevolgen voor deze boetepraktijk hebben. Wel

15. ABRvS 22 november 2006, AB 200/25, m.nt. Duijkersloot en Ortlep, JB
2007/11, m.nt. C.L.G.F.H.A. en ABRvS 23 april 2008, JB 2008/127.

16. ABRvS 12 mei 2010, AB 2010/185, m.nt. O. Jansen.
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lijkt in ieder geval duidelijk dat, als de wetgever zich
duidelijk in een specifieke wet of de wetsgeschiedenis bij
een specifieke wet heeft uitgesproken over de toepasse-
lijkheid van de daarin geregelde boetebevoegdheid op de
overheid, dit leidend is en door de rechter wordt over-
genomen. Dit geldt blijkens de rechtspraak – de Hoge
Raad in 1998 en de Afdeling in 2010 – in ieder geval
waar het gaat om de staat, maar zal ook gelden voor
andere overheden. Slechts als deze expliciete, in de wet
neergelegde, of impliciete, in de toelichting verwoorde,
opvatting van de wetgever ontbreekt, blijft er ruimte
voor onzekerheid en discussie.

De Nederlandse
privacytoezichthouder en
beboeting van overheden: van
Wbp naar AVG

Na deze inleidende en algemene opmerkingen over de
mogelijkheden en beperkingen van bestuurlijke beboe-
ting van overheden, is het vraag hoe dit zit met de boe-
tebevoegdheden van de privacytoezichthouder. Als
gezegd zijn deze in de AVG ruimschoots aanwezig.
Alvorens hier nader op in te gaan – en met name ook te
bezien in hoeverre deze kunnen worden aangewend
jegens overheden – eerst aandacht voor de voorloper van
de AVG, de Wbp, omdat ook in deze wet al enkele boe-
tebevoegdheden waren opgenomen.

Wbp
Tot 2016 waren de mogelijkheden om boetes op te leg-
gen onder de Wbp beperkt. Artikel 66 Wbp voorzag van
aanvang af in de bevoegdheid voor de toezichthouder
– toen nog het College bescherming persoonsgegevens
(CBP) – tot het opleggen van een boete van maximaal
€ 4500 bij overtreding van bepaalde verplichtingen (met
name die genoemd in artikel 27 en 28 Wbp) om verwer-
king van persoonsgegevens bij het CBP te melden. De
boete wegens overtreding van deze algemene meldplicht
van verwerkingen – die moet worden onderscheiden van
de meldplicht van datalekken die in 2016 is ingevoerd,
waarover zo dadelijk meer – kon worden opgelegd aan
de verantwoordelijke. Gelet op de definitie van artikel 1
onder d Wbp wilde dat zeggen ‘de natuurlijke persoon,
rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan
dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de
middelen voor de verwerking van persoonsgegevens
vaststelt’. Uit deze bepaling blijkt dat ook overheden
beboetbaar waren. Bestuursorganen kunnen immers, als
zij verwerkingsverantwoordelijke zijn, worden beboet.
Hetzelfde geldt voor rechtspersonen. Daarbij werd in de
toelichting ook aangegeven dat de verplichtingen van de
Wbp ook op de publieke sector van toepassing waren

– dat spreekt ook voor zich – zodat onder rechtsperso-
nen ook publiekrechtelijke rechtspersonen vallen.17

In de in paragraaf 2 al aangehaalde Afdelingsuitspraak
van 21 september 2005 werd een boete van in totaal
€ 15.000 opgelegd aan B&W van de gemeente Kampen
wegens elf overtredingen van de meldplicht van artikel
27 Wbp. Aan de kwestie van de al dan niet toepasselijk-
heid van de Pikmeer-rechtspraak op bestuurlijke boetes
werd in deze uitspraak geen aandacht besteed. Op het
eerste gezicht lijkt dit misschien wat vreemd. Een jaar
eerder was het wetsvoorstel voor de vierde tranche van
de Awb immers bij de Tweede Kamer ingediend. In de
toelichting daarbij was aangegeven dat voor het al dan
niet verlenen van immuniteit aan overheden voor
bestuurlijke boeteoplegging aansluiting zou moeten
worden gezocht bij de strafrechtelijke jurisprudentie,
met name Pikmeer II. Dat zou dan hier de vraag hebben
opgeroepen of de taak die B&W van de gemeente Kam-
pen uitvoerde als exclusieve overheidstaak moest
worden beschouwd. Deze vraag werd ook door annota-
tor Albers bij de uitspraak van de Afdeling gesteld. Haar
antwoord daarop was dat de registratieplichten die op
gemeentebesturen rusten meestal kunnen worden aan-
gemerkt als exclusieve overheidstaak, omdat deze vaak
voortvloeien uit wetgeving die een bestuursorgaan
‘exclusief’ daarmee belast.
Eenzelfde soort kwestie was aan de orde in de al aange-
haalde uitspraak van de Rechtbank Utrecht van 9 augus-
tus 2005. Ook daar werd vervolgens de toepasselijkheid
van Pikmeer II buiten beschouwing gelaten. Het ging
hier om een boete van eveneens € 15.000, die in dit geval
was opgelegd aan het college van B&W van de gemeente
Oudewater wegens acht overtredingen van de meld-
plicht van artikel 27 Wbp. Het betrof hier vijf verwer-
kingen van persoonsgegevens (Administratie Wet
inburgering nieuwkomers, Administratie Koninklijke
Onderscheidingen, Registratie voogdij en curatele,
Administratie subsidies instellingen en GBA aangehaak-
te gegevens/vrije velden) die niet waren gemeld en drie
verwerkingen van persoonsgegevens (de administraties
ABW, IOAW, IOAZ, BBZ en bijzondere bijstand,
WVG en gehandicaptenparkeerkaarten en rijbewijzen)
die niet tijdig waren gemeld. Dit illustreert dat het
inderdaad kan gaan om situaties waarin de overheid
exclusief is belast met bepaalde verwerkingen van
persoonsgegevens. In zoverre zou dit, als de Pikmeer II-
rechtspraak analoog aan het strafrecht op dergelijke
bestuurlijke boetes wordt toegepast, immuniteit voor de
overheid kunnen betekenen. Toch is dit mijns inziens
om twee redenen anders. Ten eerste kan worden betwist
of wel sprake is van een exclusieve overheidstaak. Het
maakt daarbij uit welke handelingen in het kader van
welke taak worden beboet. De verwerking van de gege-
vens waar het hier om ging, is inderdaad in bijzondere
wetgeving aan de overheid opgedragen. Maar op zich is
verwerking van persoonsgegevens als zodanig geen taak
en geen handeling die exclusief door de overheid kan
worden verricht. Het melden van deze verwerkingen is

17. Vgl. Kamerstukken II 1997/98, 25892, nr. 3, p. 35.
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dat al helemaal niet. Ten tweede, en nog principiëler, is
het de vraag of Pikmeer II hier überhaupt wel relevant
is. Bestuurlijke boetes voor overtreding van de meld-
plicht konden, zoals eerder aangegeven, blijkens de tekst
van en toelichting bij artikel 66 jo. artikel 1 Wbp ook
worden opgelegd aan overheden, waaronder ook decen-
trale overheden. Dat is, zo blijkt ook uit de hiervoor
aangehaalde rechtspraak van de Hoge Raad uit 1998 (en
later van de Afdeling uit 2010), dan bepalend voor de
mogelijke immuniteit. Voor de rechter is dit leidend.
Blijkens de bijzondere wet, de Wbp, zijn overheden
beboetbaar en daarmee kan Pikmeer II als zodanig
buiten beschouwing blijven.
Een belangrijke uitbreiding van de boetebevoegdheid in
de Wbp vond plaats op 1 januari 2016.18 De Wbp werd
toen vrij ingrijpend gewijzigd. Een van de voornaamste
wijzigingen betrof de introductie van een meldplicht
voor datalekken. In de woorden van het toen nieuwe
artikel 34a Wbp ging het om de verplichting voor de
verantwoordelijke om het CBP – dat met deze wetswij-
ziging ook, in het maatschappelijk verkeer althans, werd
omgedoopt tot de Autoriteit persoonsgegevens (art. 51
lid 4 Wbp) – onverwijld in kennis te stellen van een
inbreuk op de beveiliging, bedoeld in artikel 13 Wbp,
die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige
gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft, voor
de bescherming van persoonsgegevens.19 Als sanctie
werd daarbij in artikel 66 lid 2 Wbp een boete ingevoerd
van ten hoogste de zesde categorie van artikel 23 lid 4
Wetboek van Strafrecht (Sr), hetgeen per 1 januari 2016
maximaal € 820.000 was.20 Wel diende de AP, vooraf-
gaand aan de oplegging van een boete, de overtreder
eerst een ‘bindende aanwijzing’ te geven, waarin een
termijn werd gesteld waarbinnen de overtreding onge-
daan kon worden gemaakt (art. 66 lid 3 Wbp). Uitslui-
tend in gevallen waarin sprake was van opzet of ernstig
verwijtbare nalatigheid kon meteen een boete worden
opgelegd (art. 66 lid 4 Wbp). Met deze wetswijziging
verdween overigens de beboetbaarheid van overtreding
van de algemene meldplicht van verwerkingen van
persoonsgegevens.21

In de memorie van toelichting bij deze wetswijziging is,
net als bij de eerdere introductie van de algemene meld-
plicht van verwerkingen, enige aandacht besteed aan de
vraag of deze meldplicht voor datalekken zich ook uit-
strekt tot overheden. De regering overwoog ook hier dat
de meldplicht zich uitstrekt tot iedere verantwoordelijke

18. Wet van 4 juni 2015 tot wijziging van de Wet bescherming persoons-
gegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een
meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van
persoonsgegevens alsmede uitbreiding van de bevoegdheid van het
College bescherming persoonsgegevens om bij overtreding van het
bepaalde bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens een
bestuurlijke boete op te leggen, Stb. 2015, 230.

19. Zie hierover M. Goudsmit, ‘Wet meldplicht datalekken en uitbreiding
boetebevoegdheid CBP’, Bedrijfsjuridische berichten 2015/53.

20. Indien de boete van € 820.000 naar het oordeel van de AP geen pas-
sende bestraffing zou inhouden, kon zij op grond van art. 23 lid 7 Sr
ook een boete opleggen tot maximaal 10 procent van de jaaromzet.

21. Met het van toepassing worden van de AVG is deze algemene meld-
plicht als zodanig niet meer aanwezig

in de zin de van de Wbp, waarbij het niet relevant is of
de verantwoordelijke een natuurlijke persoon of rechts-
persoon is, en ook niet relevant is of de verantwoor-
delijke deel uitmaakt van de publieke of de private
sector.22 Kortom, de nieuwe meldplicht ging (vanzelf-
sprekend) gelden voor iedere verantwoordelijke, ook als
dit de publieke sector betrof. In dit verband kan ook
worden gewezen op hetgeen in het Jaarverslag van de
AP over 2015 wordt aangegeven:

‘Tot 1 januari 2016 beschikte de Nederlandse priva-
cy-toezichthouder over een zeer beperkte bevoegd-
heid om boetes op te leggen bij overtredingen van de
Wet bescherming persoonsgegevens. Zij kon alleen
een last onder dwangsom opleggen, waarbij de over-
treder eerst een termijn krijgt om de overtredingen te
beëindigen. Sinds 1 januari 2016 is de boetebevoegd-
heid sterk uitgebreid. De Autoriteit Persoons-
gegevens kan nu ook boetes opleggen als een over-
heidsinstelling of bedrijf persoonsgegevens bijvoor-
beeld onzorgvuldig verwerkt, langer bewaart dan
noodzakelijk is of onvoldoende beveiligt. De nieuwe
boetebevoegdheid zal naar verwachting de naleving
van de wet bevorderen door de preventieve werking
die ervan uitgaat.’23

Dit alles leidt tot de conclusie dat onder het regime van
de Wbp de mogelijkheid bestond om aan overheden
bestuurlijke boetes op te leggen bij overtreding van – tot
2016 – de algemene meldplicht en – sinds 2016 – onder
meer de meldplicht datalekken. Gelet op de eerder
besproken rechtspraak en de daarbij leidende rol van de
wil van de wetgever, lijkt daarmee het antwoord op de
vraag naar de mogelijke immuniteit van de staat en
decentrale overheden voor deze bestuurlijke boetes
duidelijk: deze is niet aanwezig.
Hierbij kan nog worden opgemerkt dat een blik op de
jaarverslagen van het CBP en de AP leert dat van de
boetebevoegdheid onder de Wbp beperkt gebruik is
gemaakt, en niet alleen ten opzichte van overheden. In
de jaren 2004-2006 zijn relatief veel boetes opgelegd,
respectievelijk 35, negen en drie. Aanleiding daarvoor
was de eerder besproken invoering van de algemene
meldplicht voor verwerkingen van persoonsgegevens.
Onder deze boetes bevonden zich ook enkele boetes
opgelegd aan overheden. De hierboven besproken uit-
spraken van de Afdeling en de Rechtbank Utrecht uit
2005 illustreren dat. Sinds 2007 is het aantal boetes voor
overtreding van deze algemene meldplicht ieder jaar
nul. Hoewel de zojuist besproken verruiming van de
boetebevoegdheid in 2016 – meldplicht datalekken –
misschien anders zou doen verwachten, was ook in 2017
het aantal opgelegde boetes nul. In 2018 is dan één boete
opgelegd. Het betrof hier een boete van € 600.000,
opgelegd aan Uber, nadat in 2016 onbevoegden toegang
tot persoonsgegevens van klanten en chauffeurs hadden

22. Kamerstukken II 2012/13, 33662, nr. 3, p. 8.
23. Jaarverslag AP 2015, p. 12.
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gekregen en Uber de AP en betrokkenen niet tijdig na
het ontdekken van het lek had geïnformeerd.

AVG
De AVG kent een veel uitgebreider en strenger boetere-
gime dan het regime dat bestond onder de Wbp. Alvo-
rens in te gaan op hetgeen in de AVG is geregeld over
de mogelijkheid tot oplegging van bestuurlijk boetes aan
overheden, eerst een korte algemene schets van dit nieu-
we boeteregime.24 In artikel 83 lid 4, 5 en 6 AVG zijn
twee categorieën beboetbare overtredingen geïntrodu-
ceerd. Het betreft overtredingen die voornamelijk zien
op meer administratief georiënteerde verplichtingen
(lid 4) en overtredingen die zien op fundamentele ver-
plichtingen (lid 5 en 6). Overtredingen van de eerstge-
noemde categorie kunnen worden bestraft met een geld-
boete van maximaal € 10.000.000 of 2 procent van de
wereldwijde omzet. Voor overtredingen van de laatstge-
noemde categorie is dit maximaal € 20.000.000 of 4 pro-
cent van de wereldwijde omzet. Als het percentage van
de wereldwijde omzet hoger is dan de genoemde
maximale geldboete, dan geldt dat als maximum. Hier-
voor is gekozen om ook multinationals aan te sporen de
AVG na te leven. Bij deze overtredingen van fundamen-
tele verplichtingen gaat het onder meer om schending
van rechten van een betrokkene, zoals het recht van
inzage, het recht op gegevenswissing en het recht op
dataportabiliteit. Ook overtreding van basisbeginselen
van gegevensverwerking, waaronder de voorwaarden
voor toestemming, doorgiften van persoonsgegevens aan
een derde land (buiten de Europese Economische Ruim-
te) en internationale organisaties, verplichtingen die vol-
gen uit nationale wetgeving, zoals ten aanzien van de
vrijheid van meningsuiting en verwerking van persoons-
gegevens in het arbeidsrecht, niet-naleving van een
bevel van de toezichthouder (zie met name ook lid 6) of
een tijdelijke of definitieve verwerkingsbeperking of
-opschorting, vallen onder deze categorie.
In maart 2019 publiceerde de AP haar nieuwe
boetebeleidsregels.25 Hierin legt de AP uit hoe zij boetes
op grond van de AVG zal vaststellen. Hiertoe heeft de
AP de bepalingen uit de AVG, waarvoor bij overtreding
daarvan een sanctie kan worden opgelegd, verdeeld over
vier boetecategorieën. Per boetecategorie heeft de AP
vervolgens een basisboete en boetebandbreedte bepaald.
Bij het opleggen van een boete zal de AP de basisboete
voor de betreffende overtreding als uitgangspunt
nemen. Aan de hand van de omstandigheden van het
geval zal de AP de boete (in beginsel) binnen de band-
breedte naar boven of beneden bijstellen. Categorie I
heeft een boetebandbreedte tussen € 0 en € 200.000 en
een basisboete van € 100.000, categorie II een band-
breedte tussen € 120.000 en € 500.000 en een basisboete
van € 310.000, categorie III een bandbreedte tussen
€ 300.000 en € 750.000 en een basisboete van € 525.000
en categorie IV een boetebandbreedte tussen € 450.000
en € 1.000.000 en een basisboete van € 725.000. In het

24. Zie nader H.W. Roerdink en C.A.M. van de Bunt, ‘Boetes onder het
regime van de AVG’, Privacy & Informatie 2019, 6, p. 252-263.

25. Stcrt. 2019, 14586.

geval toepassing van deze bedragen ‘geen passende
bestraffing’ oplevert – niet is aangegeven wanneer daar-
van sprake is, maar dit zal alleen in uitzonderlijke
omstandigheden aan de orde zijn – kan de AP blijkens
artikel 8.3 en 8.4 Boetebeleidsregel op grond van artikel
83 lid 4 resp. 5 en 6 AVG wel een hogere boete opleg-
gen, en wel tot ten hoogste € 10.000.000 resp.
€ 20.000.000 of ten hoogste 2 procent resp. 4 procent
van de totale wereldwijde jaaromzet in het boekjaar
voorafgaande aan het besluit waarbij de bestuurlijke
boete wordt opgelegd, indien dit cijfer hoger is.
In de considerans bij de AVG wordt waar het gaat om
het opleggen van boetes aan overheden overwogen dat
het aan de lidstaten dient te zijn om te bepalen of en in
hoeverre overheidsinstanties aan, zoals de AVG dat
noemt, ‘administratieve geldboeten’ moeten zijn onder-
worpen (overweging 150). Dit is in de AVG uitgewerkt
in artikel 83 lid 7, dat bepaalt dat, onverminderd de
bevoegdheden tot het nemen van corrigerende
maatregelen van de toezichthoudende autoriteiten over-
eenkomstig artikel 58 lid 2, elke lidstaat regels kan vast-
stellen betreffende de vraag of en in hoeverre adminis-
tratieve geldboeten kunnen worden opgelegd aan in die
lidstaat gevestigde overheidsinstanties en overheidsorga-
nen. Overigens ontbrak een dergelijke bepaling in het
voorstel van de Europese Commissie uit 2012.26 Deze
verscheen voor het eerst, als artikel 83 lid 7, in het
standpunt in eerste lezing van de Raad in 2014.27 Uit de
toelichting bij het standpunt wordt niet duidelijk waar-
om deze bepaling is toegevoegd.28 Door sommigen
wordt het aan toenmalig minister van Justitie Opstelten
toegeschreven dat deze bepaling in de AVG terecht is
gekomen. De nieuwe draconische boetes waarin de
AVG voorziet, zouden niet moeten gelden voor
overheden.29

Wat hiervan moge zijn, in het voorontwerp van de
Nederlandse uitvoeringswet van de AVG, de UAVG,
was aan deze bepaling geen uitvoering gegeven. Gelet
op hetgeen gold onder de Wbp is dit opmerkelijk te
noemen.30 Het ontbreken van deze mogelijkheid tot
bestuurlijke beboeting van overheden was voor een

26. COM/2012/011 final, document 52012PC0011.
27. Standpunt (EU) nr. 6/2016, PbEU 2016, C 159/1-82, document

52016AG0006(01).
28. Motivering van de Raad: Standpunt (EU) nr. 6/2016, PbEU 2016,

C 159/83-98, document 52016AG0006(02).
29. Zie P. Lievense, ‘Overheid en privacy best ingewikkeld’, https://

ibestuur.nl/weblog/overheid-en-privacy-best-ingewikkeld. Het is overi-
gens niet duidelijk waar deze bewering over de rol van de Nederlandse
minister van Justitie op is gebaseerd.

30. E. Oude Elferink en J.G. Reus, ‘Handhaving van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming vanuit Nederlands perspectief’,
NtEr 2017/6, p. 163 noemen dit, mijns inziens ten onrechte, niet verras-
send. Wel vinden zij dit – terecht – geen goed signaal richting over-
heidsinstanties, die op grote schaal persoonsgegevens plegen te verwer-
ken.
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enkeling voorwerp van kritiek.31 Belangrijkste argument
om de mogelijkheid van beboeting wel op te nemen was
vanzelfsprekend dat anders een ongelijke behandeling
zou ontstaan van de private en publieke sector. Waar de
eerste zou worden onderworpen aan een regime met
mogelijk zeer hoge boetes, was de tweede dat in het
geheel niet, terwijl de normschending waar het om gaat
dezelfde is. Van Schelven wijst er daarbij in zijn reactie
terecht op dat de publieke sector – deels uit onwil, deels
uit politiek opportunisme, deels uit incompetentie en
deels vanwege een gebrek aan geldmiddelen – de nale-
ving van de wetgeving inzake de bescherming van
persoonsgegevens, zoals hij het noemt ‘in de wind slaat’.
Het zou zijns inziens getuigen van naïviteit of hypocrisie
als gemeend of gesteld zou worden dat de overheid op
dit gebied geneigd is de wet na te leven louter omdat zij
overheid is. Daarbij waren en zijn er diverse voorbeel-
den waaruit blijkt dat juist de technische en organisato-
rische beveiliging van persoonsgegevens van Neder-
landse overheidsorganisaties meer dan eens beneden-
maats is. Juist de publieke sector behoeft, zoals hij naar
ik meen terecht stelt, dus prikkels om ‘compliance’ met
de AVG en een adequaat beschermingsniveau te
bewerkstelligen.
In het uiteindelijke wetsvoorstel is uiteindelijk artikel 18
opgenomen, dat ook ongewijzigd wet is geworden bij
inwerkingtreding van de UAVG.32 In de memorie van
toelichting overwoog de regering hierbij het volgende:

‘Onder de Wbp was de mogelijkheid tot het opleggen
van boetes voor bijvoorbeeld datalekken ook van
toepassing op datalekken bij overheidsorganen. Het
bieden van de mogelijkheid tot het opleggen van boe-
tes bij een inbreuk door een bestuursorgaan geeft
daarenboven het belangrijke signaal af dat ook de
overheid zelf zich heeft te houden aan de materiele
verplichtingen van de verordening en hierin niet
anders wordt behandeld dan het bedrijfsleven.’

Op zich is hierop niets af te dingen. Onduidelijk blijft
echter des te meer waarom in het voorontwerp was
afgezien van het opnemen van een dergelijke bepaling.
Lid 1 van artikel 18 UAVG bepaalt dat de AP in het
geval van overtreding van artikel 83 lid 4, 5 of 6 AVG
door een overheidsinstantie of een overheidsorgaan een
bestuurlijke boete kan opleggen van ten hoogste de in
deze leden genoemde bedragen. Op grond van lid 2 is
artikel 83 lid 1 tot en met 3 AVG van toepassing. Het
opnemen in de UAVG van de uitdrukkelijke bevoegd-
heid om boetes op te leggen aan overheden maakt dat er,
in het licht van de hierboven besproken rechtspraak,

31. Het gaat voor zover ik heb kunnen nagaan alleen om de opmerking van
Oude Elferink en Reus, supra, en vooral de reactie van IT-jurist P.C.
van Schelven op het voorontwerp via de internetconsultatie:
www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved
=2ahUKEwj4xKmp4_rkAhURbFAKHaZCCO4QFjACegQIAhAC&url=htt
ps%3A%2F%2Fwww.internetconsultatie.nl%2Fuitvoeringswetavg%2
Freactie%2F65362%2Fbestand&usg=AOvVaw0ft5DJNzwso_Somz1t4
xKX.

32. Wet van 18 mei 2018, Stb. 2018, 144, in werking getreden op 25 mei
2018.

geen enkele discussie over immuniteit van overheden
bestaat.
Dit was mogelijk anders geweest als deze bevoegdheid
– zoals het geval was in het voorontwerp – in de UAVG
achterwege was gelaten. Enerzijds had dan eenzelfde
redenering als onder de Wbp kunnen worden gevolgd:
boetes kunnen worden opgelegd aan (onder andere) de
verwerkingsverantwoordelijke; dit zijn niet alleen orga-
nisaties in de private sector, maar ook in de publieke
sector, en daarmee is ook hier de wil van de wetgever
duidelijk dat overheden kunnen worden beboet. Ander-
zijds was het in deze situatie wel zo geweest dat de wet-
gever van de uitdrukkelijk in de AVG opgenomen
mogelijkheid om regels vast te stellen betreffende de
vraag of en in hoeverre bestuurlijke boetes kunnen
worden opgelegd aan overheden geen gebruik had
gemaakt. Dit zou mogelijk discussie hebben kunnen
opleveren over de vraag of de wetgever daarmee had
bedoeld een dergelijke beboeting niet (meer) te willen.
Voor dergelijke discussies bestaat met artikel 18 UAVG
in ieder geval geen enkele aanleiding meer.
Hoe voortvarend is de AP onder het nieuwe regime aan
de slag gegaan met de verder uitgebreide en verzwaarde
boetebevoegdheid? In de inleiding is al gewezen op de
recent door de AP opgelegde boete aan de KNLTB.
Onder het regime van de AVG/UAVG zijn verder tot
op heden nog twee andere boetes opgelegd.33 In 2019
was dit er één. Het betrof een boete voor Stichting Haga
Ziekenhuis van € 460.000, omdat het Haga Ziekenhuis
in de periode van januari 2018 tot juli 2019 niet had vol-
daan aan het vereiste van tweefactorauthenticatie en het
regelmatig beoordelen van logbestanden. Aanleiding
voor het onderzoek naar het Haga Ziekenhuis waren
veelbesproken publicaties in de media waaruit bleek dat
tientallen medewerkers van het ziekenhuis onnodig het
medisch dossier van een bekende Nederlander hadden
ingezien.34 In 2020 is, naast de boete voor de KNLTB,
recent een boete opgelegd van € 725.000 aan een niet
met name genoemde organisatie. Deze had in 2018 en
2019 artikel 9 AVG overtreden door biometrische gege-
vens van haar werknemers te verwerken. Al met al
betreft het dus (nog) een zeer beperkt aantal boetes,
waarbij geen van deze boetes een overheid betrof. De
hoogte van de opgelegde boetebedragen is inderdaad wel
fors. Dat deze boetes hoog kunnen oplopen blijkt overi-
gens ook uit door andere Europese privacytoezichthou-
ders opgelegde boetes. Zo heeft de Franse toezichthou-
der (CNIL) begin 2019 een boete opgelegd aan Google
van € 50 miljoen voor grensoverschrijdende overtredin-
gen van de AVG, onder meer wegens niet-naleving van
de informatieverplichtingen ex artikel 12 en 13 AVG.35

33. www.enforcementtracker.com.
34. ‘Hoge boete voor Haga-ziekenhuis na rel rond dossier Barbie’, NOS

Nieuwsbericht 16 juli 2019.
35. www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=

CNILTEXT000038032552&fastReqId=2103387945&fastPos=1.
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Conclusie

In deze bijdrage stond centraal de oplegging van
bestuurlijk boetes aan overheden, in het bijzonder door
de privacytoezichthouder: welke mogelijkheden en
beperkingen kent het Nederlands recht hiervoor in alge-
mene zin, welke mogelijkheden en beperkingen golden
en gelden in het bijzonder voor de Nederlandse privacy-
toezichthouder en in hoeverre heeft deze toezichthouder
in het recente en verdere verleden boetes aan overheden
opgelegd. Om met het laatste te beginnen: daarvan is in
zeer beperkte mate sprake geweest. Uit de rechtspraak
wordt duidelijk dat rond 2005 twee gemeenten zijn
beboet voor de niet-naleving van de toen nog bestaande
algemene meldplicht van verwerkingen van bepaalde
persoonsgegevens. Meer dan dat is er, voor zover ik
nagaan, niet. Ook aan anderen dan overheden zijn – op
genoemde periode rond 2005 na – door de Nederlandse
privacytoezichthouder een beperkt aantal bestuurlijke
boetes opgelegd. Onder de AVG is dat nog niet anders.
Dat de AP en haar voorganger het CBP ook overheden
konden en kunnen beboeten, is in het licht van de alge-
mene uitgangpunten hieromtrent in wetgeving en recht-
spraak niet zonder meer voor de hand liggend. Beboet-
baarheid van overheden is bij de totstandkoming van de
Awb tussen regering en parlement bediscussieerd,
waarbij is aangegeven dat de in de strafrechtspraak (Vol-
kel en Pikmeer II) ontwikkelde lijn voor strafrechtelijke
aansprakelijkheid van overheden zou moeten worden
gevolgd. Dat zou immuniteit voor bestuurlijke beboe-
ting voor de staat betekenen, en immuniteit bij de uit-
oefening van exclusieve overheidstaken voor decentrale
overheden. Uit de rechtspraak blijkt echter dat de
bijzondere wetgever expliciet of impliciet kan bepalen
dat dit anders is en dat de overheid dan ‘gewoon’ beboet
kan worden. De rechter acht dit (terecht) leidend. Een
dergelijke situatie deed zich voor bij de Wbp, en thans
ook bij de AVG en UAVG. Artikel 18 UAVG is op dit
punt – na vreemd genoeg nog te hebben ontbroken in
het voorontwerp – duidelijk.
Voor andere toezichthoudende instanties die bevoegd-
heden hebben om ook overheden te beboeten, is dit
echter wel iets om rekening mee te houden. Of de wet
en wetgeschiedenis in die gevallen, net zoals bij de
UAVG het geval is, duidelijk wijzen op het ‘gewoon’
kunnen beboeten van overheden en het dus ontbreken
van immuniteit, is de vraag. Als de bestuursrechter in
de toekomst de kwestie naar de toepasselijkheid van Pik-
meer en Volkel op bestuurlijke boetes wel duidelijk gaat
beslechten, en wel in die zin dat de Pikmeer- en Volkel-
immuniteit naar de bestuurlijke boetes wordt doorge-
trokken – of dit zal gebeuren valt natuurlijk te bezien –
zou dit tot wellicht onaangename beperkingen voor
beboeting van overheden kunnen leiden.
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