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Besluit OM-afdoening en
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Zie het (gewijzigde) Besluit

bUItengewoon opsporings-

De bestuurlijke strafbeschikking in hoofdlijnen

ambtenaar in verband met

Met ingang van 1 mei 2012 is het Besluit OM-afdoening (het Besluit) gewijzigd 1. Met deze wijziging
is de bestuurlijke strafbeschikking (hierna: bsb)
op grond van artikel 257ba en volgende van het
Wetboek van Strafvordering (Sv)voor milieu- en
keurfeiten, voor zover deze van geringe ernst of
eenvoudige aard zijn, ingevoerd.
De bevoegdheid tot het opleggen van de bsb
milieu/keur is naast (directeuren van) Regionale
Uitvoeringsdiensten (hierna afgekort tot RUD)ook
toegekend aan waterschappen (voor de keurfeiten),
Rijkswaterstaat, de Inspectie voor Leefomgeving en
Transport, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de provincies. Het bestuursorgaan kan
daarmee een geldboete opleggen bij overtreding
van een groot aantal in bijlage" bij het Besluit vermeide feiten op het terrein van de milieuregelgeving
en van de waterschapskeuren. De boetebedragen
staan vast per feit en kennen per feit een onderverdeling in natuurlijke personen en rechtspersonen.
De bestuursorganen hebben veel vrijheid bij de toepassing van de bevoegdheid, maar zij dienen zich
daarbij wel te houden aan de Richtlijn bestuurlijke
strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten'
(de Richtlijn) van het Openbaar Ministerie (OM), dat
is belast met het toezicht op het gebruik van de bsb
door het bestuur. Overigens is het de bedoeling
dat reeds per 1januari 2013 een uitbreiding van de
feitenlijst volgt, waarbij ook een aantal correcties
daarop wordt meegenomen.
Milieuboa's die ingedeeld zijn in domein" van de
BBO/Circulaire3, zijn belast met de opsporing van

aanvullende bekwaamheidseisen en toezicht (Stb.
2010, 25) en de Circulaire
(Staatscrt 2011, nr. 926,
20 januari 2011). De
CIrculaire geldt tot 31 maart
2014.
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Ook Regionale Uitvoeringsdiensten
hebben de
bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke
strafbeschikking milieu- en keurfeiten. Na de succesvolle invoering van de bestuurlijke strafbeschikking voor overlastfeiten in de openbare ruimte is
het aantal feiten waarvoor dit instrument sinds 1
mei 2012 kan worden ingezet aanzienlijk uitgebreid
in aantal en ernst. Hoewel het op papier gaat om
feiten 'van geringe ernst of eenvoudige aard', lijkt de
praktische uitvoering ervan toch niet zo eenvoudig.
Dit is een van de redenen, waarom deze bevoegdheid
wordt toegekend aan Regionale Uitvoeringsdiensten
en niet aan gemeenten.
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strafbare feiten op de feitenlijst en met het opstellen
van het (verkorte) proces-verbaal waarvoor de
bsb wordt uitgevaardigd. De boa is in dienst van
het bevoegde bestuursorgaan zelf, maar kan ook
werkzaam zijn voor een bestuursorgaan waarmee
een samenwerkingsovereenkomst is gesloten. De
boa's werken onder het gezag van het bestuur, niet
onder het gezag van de officier van justitie. Op basis
van de processen-verbaal moet de schuld van de
verdachte door het bestuur kunnen worden vastgesteld en wordt besloten of een bsb al dan niet wordt
uitgevaardigd. Dit betekent dat overtredingen van
de feiten in de bsb-lijst in beginsel niet meer zullen
worden opgespoord door het politieapparaat of
worden vervolgd door justitie.
Indien de verdachte binnen 14 dagen, nadat hem
de beschikking persoonlijk is uitgereikt of nadat uit
een andere omstandigheid blijkt dat hij bekend is
geworden met de beschikking, verzet aantekent,
wordt (de Centrale Verwerkingseenheid van) het
OM erbij betrokken en wordt de zaak - in principe
- op zitting aangebracht. Doet de verdachte niets,
dan staat zijn schuld vast en kan de geldboete door
het CJIBworden geïnd zonder tussenkomst van de
rechter.

De bestuurlijke strafbeschikking voor
overlastfeiten in de openbare ruimte
Bij de totstandkoming van de bsb milieu- en keurfeiten is gebruik gemaakt van de ervaringen die zijn
opgedaan met de bestuurlijke transactie milieudelicterr' en de bsb voor overlastfeiten in de openbare
ruimte, bijvoorbeeld hondenpoep en rommel op
straat. Uit een evaluatie van mei 2012 5 blijkt dat
gemeenten ruim gebruik maken van de bsb overlast
(in 2011 vaardigden 270 gemeenten gemiddeld 100
beschikkingen per gemeente uit) en dat het een
succesvol handhavingsinstrument is. Geen enkele
gemeente maakt gebruik van de bestuurlijke boete
overlast. De minister heeft in de kabinetsreactie
verheugd gereageerd op het toegenomen gebruik
van de bsb, waarmee de belasting van de politie is
afgenomen. Waar mogelijk zal de minister onderzoeken of uitbreiding van de feitenlijst (bijvoorbeeld
voor 'fout geparkeerde fietsen') mogelijk is. De
bevoegdheid tot het opleggen van deze bsb blijft
bij de gemeenten. De minister heeft de regeling ver-

lengd tot 2014, inclusief de vergoedingsregeling. De
vergoeding per proces-verbaal blijkt een belangrijke
reden voor gemeenten om te kiezen voor de bsb
in plaats van de bestuurlijke boete. Uit de evaluatie blijkt ook dat de kwaliteit van de (bestuurlijke)
handhaving een blijvend aandachtspunt is en dat de
wijze van informatie-uitwisseling tussen de diverse
betrokken instanties (openbaar bestuur, politie,
justitie, CJIB,CVOM,RIEC's6 e.d.) verbeterd moet
worden.

Hondenpoep, overlastfeit in de openbare ruimte.

Vergeleken met de bsb overlast is bij de bsb milieuen keurfeiten sprake van beduidend ernstiger
feiten en (veel) hogere boetebedragen. Het aspect
van kwaliteit van de uitvoering speelt daarom een
nog belangrijkere rol dan bij de bsb overlast. De
wetgever heeft om die reden bij de introductie
van de bsb milieu- en keurfeiten uitdrukkelijk
aansluiting gezocht bij de vorming van de RUD's.
Van deze uitvoeringsdiensten wordt een betere
kwaliteit in de handhaving en een betere afstemming en samenwerking met alle betrokken partners
verwacht.

Beleidsvrijheid bestuur binnen grenzen OM
Het uitvaardigen van een strafbeschikking is anders dan bij de transactie - een daad van vervolging. Het vervolgingsmonopolie berustte tot de
invoering van de bsb voor overlastfeiten bij het OM.
De principiële discussie of het OM deze bevoegdheid voor een deel kwijt zou raken, is reeds bij
de invoering van die bsb gevoerd. De betekenis
daarvan neemt echter met de uitbreiding van milieuen keurfeiten aanzienlijk toe. Het uitgangspunt is dat
het bestuur bij de toepassing van de bsb een ruime
mate van beleidsvrijheid toekomt. Het bevoegd
gezag kiest zelf of dit instrument dan wel een ander
bestuurlijk handhavingsinstrument wordt ingezet.
Het OM heeft geen ruimte om op beleidsmatige
gronden een uitgevaardigde bsb in te trekken, of na
een ingesteld verzet een zaak te seponeren. Alleen
een technisch sepot (bijv. onvoldoende bewijs,
verdachte onvindbaar e.d.) is na een ingesteld verzet

mogelijk 7. Dit betekent dus een verdere uitholling
van het vervolgingsmonopolie.
Het bestuur krijgt daarmee de vrije hand in de
keuze en de prioritering van de feiten waarvoor
een beschikking wordt uitgevaardigd. De enige
begrenzing hierin wordt gevormd door een aantal
wettelijke grenzen (zie o.a. artikel 4.4 van het Besluit
OM-afdoening) en beleidsgrenzen (zie o.a. art. 2.8
Richtlijn) van het OM. Bij nadere bestudering van
deze grenzen blijkt dat het OM niet zomaar zijn
bevoegdheden opgeeft. Met betrekking tot de taakverdeling tussen OM en bestuur zijn strakke regels
vastgesteld, waardoor de bestuurlijke vrijheid in de
praktijk wel eens een stuk minder 'vrij' zou kunnen
zijn dan mogelijk verwacht wordt. De belangrijkste
begrenzing wordt gevormd door de limitatieve lijst
van milieu- en keurfeiten (bijlage 11 bij de Richtlijn)
met de daarbij behorende vaste boetebedragen.
De keuze voor vaste boetebedragen leidt tot
rechtszekerheid en -gelijkheid voor de burger, maar
zij kunnen voor het bestuur ook reden zijn om geen
strafbeschikking op te leggen.
Dit keurslijf, waarbij in feite alleen de ernst van het
feit bepalend is (en dat zelfs nog niet eens, want de
milieuschadelijke effecten kunnen per geval zeer
verschillend zijn) kan leiden tot veel verzetzaken 8 of
weinig uitgevaardigde beschikkingen. Het bestuur
dient wel in het kader van de toets van de 'rechtmatigheid' van de beschikking een aantal strafvorderlijke vereisten in acht te nemen, waaronder
het vereiste van de evenredigheid (zie hoofdstuk 5
Richtlijn). Telkens zal moeten worden beoordeeld
of het opleggen van de in de feitenlijst aangegeven
hoogte van de geldboete in het concrete geval
evenredig is in verhouding tot de ernst van het feit,
de mate van verwijtbaarheid en de gevolgen van de
overtreding zelf. In de Richtlijn worden 3 situaties
genoemd, waarin 'in elk geval' van het uitvaardigen
van een strafbeschikking moet worden afgezien,
namelijk bij een - samengevat - geringe inbreuk op
de rechtsorde of zo weinig schade dat de geldboete
onevenredig is in verhouding tot de overtreding,
als er meerdere plegers zijn van het op zichzelf wel
ernstig genoeg feit en het aandeel van de verdachte
daarin gering is en tot slot: als de verdachte zelf
door de overtreding ernstige financiële schade heeft
geleden. De praktijk zal leren of deze evenredigheidsbeoordeling leidt tot grote verschillen in den
lande. Voor het overige is het alles of niets.
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Transactiebesluit milieu-

delicten d.d. 8 juli 2000,
gebaseerd op art. 37 iid
1 WED. Ingetrokken per 1
mei 2012. De tiensecuebevoegdheid van of namens
de officier van justitie blijft
(voorlopig) bestaan.
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Evaluatierapport be-

stuurlijke strafbeschikking

en

bestuurlijke

boete overlast, DSP-groep,
2012 (http://www.vng.nl/
files/vng/vng/Documenten/
actueel/beleidsvelden/
recht/2012/20120817_

Be-

stuurlijke _ strafbeschikking_en_bestuurlijke _%20
boete.pdfJ
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De afkorting CJIB staat

voor Centraal Justitieel
Incassobureau, een uitvoeringsorganisatie van het
Ministerie van Veiligheid en
Justitie. CVOM staat voor
Centrale Verwerking Openbaar Ministerie: deze organtsatie zorgt voor de landelijke
verwerking van diverse zaken
(Mulderberoepen,

verzet te-

gen diverse strafbeschikkingen). De afkorting RIEC staat
voor Regionaal Informatie en
Expertise Centrum. In een
RIEC werken gemeenten,
provincie, politie, OM, belastingdienst, FIOD, S/OD e.a.
samen aan een bestuurlijke
aanpak van de georgantseerde criminaliteit.
7

Op grond van par. 7 van de

Richtlijn kan het boetebedrag, na ingesteld verzet en
na overleg met het bevoegd
gezag, wel door de Officier
van

iusuue

worden ingetrok-

ken of gewijzigd.

Afspraken vereist
Uit het bovenstaande volgt dat het voor stroomlijning van de toepassing van het bsb-instrument
noodzakelijk is om heldere handhavingsafspraken
te maken tussen de diverse betrokken instanties (de
bevoegde gezagen, het OM, politie, CJIB,CVOM e.a.).
De openbare besturen zullen onderling afspraken
Dier & Milieu 2012/6
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slechts aan de hand van de relevante informatie
(lopende strafrechtelijke onderzoeken, CJIBinformatie, handhavingsinformatie etc.) worden
beantwoord. Tot nu toe zijn afspraken op dit punt,
onder andere door de regelgeving op dit gebied,
niet of onvoldoende van de grond gekomen. Een
goede ontwikkeling op dit vlak is de introductie
van het Programma Informatie-Uitwisseling Milieuhandhaving (PIM)9.Het doel van dat programma
is het ontwikkelen en het implementeren van
een informatie-uitwisselingssysteem
waarmee de
handhavende instanties elektronische informatie
delen via een landelijke informatie(infra-)structuur.
Uiteindelijk dient dit programma te leiden tot beter
ontsloten en uitwisselbare informatie, een grotere
effectiviteit en efficiency van de handhavingsactiviteiten alsmede een betere benutting van de
beperkte handhavingscapaciteit.

Toezicht en interventie door het OM

De keuze voor vaste
boetebedragen leidt
tot rechtszekerheid en
gelijkheid voor de burger.

8

Navraag bij een aan-

tal bestuursorganen, dat
inmiddels frequent gebruik
maakt van de bsb, levert
een eerste

voorucnuee

indicatie van het aantal
ingestelde verzetszaken op.
Het percentage verzetszaken varieert tussen de 40%
en 75% van de uitgevaardigde beschikkingen en
lijkt daarmee veel hoger te
worden dan in het geval van
overlast feiten.
Zie www.uitvoeringme-

9

tembitie.nt en www.ictu.
nl
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moeten maken en overeenkomsten moeten sluiten
over de inzet en uitruil van boa's in de diverse
regio's en op de verschillende beleidsterreinen.
Hierdoor zal de effectiviteit van de handhaving
worden vergroot en kan de beschikbare boa-capaciteit optimaal mogelijk worden benut.
Bij de vorming van de RUD's is het belang van een
goede samenwerking tussen bestuur en OM ook
meegenomen. Zo is op 7 oktober 2011 de notitie
"Verkenning verhouding en afstemming bestuur
- OM, bouwstenen voor een gemeenschappelijke
visie" vastgesteld (zie www.uitvoeringmetambitie.
nl).
Ook op het gebied van een juiste en adequate
informatievergaring en -uitwisseling dienen met
alle betrokken partners afspraken te worden
gemaakt. Die informatie is onder meer van belang
voor de vraag of een zaak zich leent voor afdoening
door de bsb of door het OM. Zo kan de vaststelling
of sprake is van een contra-indicatie, zoals de structureel slechte naleving van een bedrijf of de noodzaak tot samenhangende opsporing en vervolging
door het OM met andere (ernstige) milieufeiten,

Het OM houdt toezicht op de kwaliteit van de
aangeleverde bestuurlijke strafbeschikkingen
en processen-verbaal door de instanties. De
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de
strafbeschikkingen en de processen-verbaal ligt
nadrukkelijk in eerste instantie bij het bestuursorgaan zelf. Wordt niet aan bepaalde kwaliteitseisen
voldaan, dan kan het OM een bsb om juridischtechnische redenen alsnog seponeren.
Binnen het OM is de hoofdofficier van justitie belast
met het toezicht op het gebruik van de bestuurlijke
strafbeschikkingsbevoegdheid.
Het toezicht richt
zich zowel op de rechtmatigheid als op de kwaliteit
en de doelmatigheid van het gebruik ervan. Onder
meer via gegevens van het CJIB(over de inning
etc.) en via gesprekken met het bevoegd gezag kan
de hoofdofficier zich een beeld vormen van het
gebruik. Waar nodig kan bijsturing plaatsvinden. In
het uiterste geval kan de betrokken hoofdofficier,
indien de taakvervulling of de wijze waarop het
bevoegd gezag gebruik maakt van de bevoegdheid
zulks vordert, de bevoegdheid tot nader bericht
intrekken. Daarbij valt te denken aan een structureel onvoldoende kwaliteit van processen-verbaal
of het stelselmatig negeren van de contra-indicaties in de richtlijn.

De omgang van het bestuur met
strafrechtelijke leerstukken
Het toezicht van het OM op de uitvoering van
de bsb is geen overbodige luxe, gelet op het
feit dat het bestuur nu meer dan bij de overlastfeiten - die echt eenvoudig van aard zijn- in
aanraking komt met typisch strafrechtelijke
begrippen. Het bestuur kent die begrippen niet
of nauwelijks uit de bestuursrechtelijke handhaving en ze passen ook minder bij de handha-

vingscultuur van het bestuur en de wijze waarop
de bestuursrechter handhavingszaken beoordeelt. Voorbeelden van - ook voor strafrechtpartners - lastige onderwerpen in dit verband
zijn:
het (kleurloze) opzetbegrip in de Wet op de economische delicten. Dat begrip verschilt van het
opzetbegrip in het commune strafrecht en leidt
zelfs bij strafrechters soms tot verwarring. Het
belangrijkste verschil is dat het opzet zich alleen
richt op de handeling (doen of nalaten). Niet
is vereist dat de verdachte ook wist dat wat hij
(bewust) deed of naliet in strijd is met de wet en
dus verboden is. Uit de richtlijn blijkt dat het OM
- op grond van ervaringsgegevens uit de praktijk - bij bijna alle feiten het uitgangspunt heeft
gehanteerd dat er sprake is van opzet en dat dit
opzet betrekkelijk eenvoudig is te bewijzen door
de boa. De praktijk zal leren of dit ook zo is.
het strafrecht kent ook zijn eigen 'mores'
omtrent het bewijs: het bevoegd gezag moet
het bewijs voor de overtreding leveren. Dat stelt
meer en andere eisen dan de zgn. vrije bewijsIeer in het bestuursrecht. Boa's die al langer processen-verbaal opmaken, zijn daarmee bekend,
maar worden nu niet langer gecontroleerd door
de strafrechtketen, tenzij verzet wordt ingesteld;
in het strafrecht gelden strakkere eisen ter vaststelling van de dader/verdachte en het functioneel daderschap dan t.a.v. de 'overtreder' in het
bestuursrecht (par. 2.9 Richtlijn);
de sfeerovergang van toezicht en opsporing
(par. 2.4 Richtlijn);
• (eendaadse of meerdaadse) samenloop van
feiten (par. 2.7 Richtlijn).

Tot slot
Tot slot van deze niet-limitatieve opsomming: wat
te denken van het ontbreken van bestuursrechtelijk
optreden of het trage verloop daarvan bij overtredingen waar zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk gehandhaafd wordt? Het zal niet de eerste
keer zijn dat de strafrechter met het bestuurlijke
optreden rekening houdt. Dat kan zijn in de vorm
van een (veel) lagere sanctie, maar ook in de vorm
van ontslag van rechtsvervolging, bijvoorbeeld
doordat de verdachte er op mocht vertrouwen dat
het niet zo'n vaart zou lopen. Het is niet uitgesloten
dat de bsb wellicht in die gevallen ook een positief
effect kan hebben, in de zin dat het bestuur ook
daadkrachtiger zal optreden bij het gebruik van de
dwangsom en bestuursdwang (mits passend binnen
de jurisprudentie t.a.v. de bestuursrechtelijke
handhaving). De kans dat dit gebeurt binnen een en
hetzelfde bestuursorgaan ten aanzien van dezelfde
overtreding lijkt niet groot, maar misschien dat de
vorming van de Regionale Uitvoeringsdiensten
hierop een positieve uitwerking heeft.

De bsb milieu- en keurfeiten kan in principe tot
een succes uitgroeien. Dit nieuwe instrument biedt
de mogelijkheid om de traditionele kloof tussen
strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving te
dichten. De strafrechtelijke handhaving van relatief
eenvoudige milieu- en keurovertredingen wordt
overgelaten aan het openbaar bestuur, waaronder
de regionale uitvoeringsdiensten. De aanpak van
complexere en grotere zaken blijft voorbehouden
aan politie en justitie. De bedoeling is dat deze
instanties door de invoering van de bsb daarvoor
meer tijd en capaciteit overhouden. Door de verplichting om informatie uit te wisselen in het kader
van de bsb-regeling kunnen op dit gebied mogelijk
verbeterslagen worden gemaakt. De RUDspeelt bij
dit alles een cruciale rol.

Bij bijna alle feiten is het
uitgangspunt gehanteerd
dat er sprake is van opzet
en dat dit opzet betrekkelijk
eenvoudig is te bewijzen
door de boa.
(scènefoto: H. Peeters)

Tekst:
Annemiek Tubbing (lurldisch adviseur
milieu en handhaving, voorheen officier van
justitie milieu, www.tubbingmilieuadvies.nl)
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