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AB 2020/190

COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BE DRIJFS-
LEVEN
4 februari 2020, nr. 18/691
(Mrs. H.O. Kerkmeester, J.H. de Wildt, W.C.E. 
Winfield)
m.nt. A. Outhuijse en J.J.A. Waverijn*

Art. 5:43, 5:51 Awb

ECLI:NL:CBB:2020:60

Het College overweegt dat boetes wegens over-
tre ding Meststoffenwet ten onrechte niet zijn 
gematigd wegens overschrijding beslistermijn 
ex art. 5:51 lid 1 Awb op basis van eigen boete-
beleid.

Ter zitting van het College hebben de gemachtigden 
van de minister het beleid ‘matiging boete bij over
schrijding beslistermijn’ (beleid) toegelicht. Op 
grond van dit door de minister aan het College 
overgelegde beleid wordt het boetebedrag vermin
derd met 5% indien de beslistermijn van dertien we
ken zoals bedoeld in artikel 5:51, eerste lid, van de 
Awb met een duur van nul tot zes maanden is over
schreden. Indien de termijn met meer dan zes 
maanden is overschreden, wordt het boetebedrag 
met 10% verminderd. Boetebedragen onder de 
€ 1.000 worden niet gematigd en de vermindering 
bedraagt niet meer dan € 2.500. Dit geldt voor de 
totale boete per zaak en niet per feitcode. Verder 
kan een boete die is gematigd op grond van het pro
portionaliteitsbeginsel naar bij voor beeld € 2.000 
daarnaast ook nog verder worden gematigd in ver
band met de termijnoverschrijding. Dit geldt ook 
voor een boete die is afgetopt op het maximale boe
tebedrag van € 78.000. Dit kan anders zijn indien 
de termijnoverschrijding het gevolg is van verwijt
baar gedrag van de belanghebbende. Dan heeft dit 
gedrag opschortende werking. Dit is bij voor beeld 
het geval als wordt verzocht om extra tijd voor het 
indienen van een zienswijze of het aanleveren van 
gegevens na een voornemen. Ook als er een beroep 
wordt gedaan op fosfaatverrekening heeft dit op
schortende werking, omdat dan moet worden ge
wacht totdat het volgende controlejaar voorbij is 
alvorens dit kan worden toegepast. Hoewel appel
lanten in de primaire fase of in de bezwaarfase geen 
beroep hebben gedaan op de matigingsmogelijk
heid in verband met de overschrijding van de beslis
termijn, terwijl die voorwaarde wel wordt gesteld 
in het beleid, hebben de gemachtigden van de mi

* A. Outhuijse en J.J.A Waverijn zijn beiden advocaat bij Stibbe 
te Amsterdam. J.J.A. Waverijn is tevens verbonden aan het 
Groningen Centre of Energy Law and Sustainability van de 
Rijksuniversiteit Groningen.

nister desgevraagd te kennen gegeven dat dit rede
lijkerwijs niet aan appellanten kan worden tegen
geworpen, omdat zij niet van het beleid op de 
hoogte konden zijn aangezien het beleid niet was 
gepubliceerd.

Het College stelt vast dat het rapport is geda
teerd op 30 juni 2015 en dat de primaire be sluiten 
genomen zijn op 7 april 2016, zodat de beslister
mijn zoals bedoeld in artikel 5:51 van de Awb met 
meer dan zes maanden is overschreden. De ge
machtigden van de minister hebben ter zitting van 
het College geen concrete om stan dig he den kunnen 
benoemen waaruit volgt dat de overschrijding van 
de beslistermijn het gevolg is van verwijtbaar ge
drag van appellanten. Het College ziet ook anders
zins geen aanleiding voor die conclusie, zodat de 
hoogte van de boete over een komstig het beleid van 
de minister met 10% zal moeten worden vermin
derd.

Uitspraak van de meervoudige kamer van 4 fe-
bruari 2020 op de hoger beroepen van naam 1, 
B.V., appellante, en naam 2, appellant, gezamen-
lijk aangeduid als appellanten (gem.: mr. H.L. 
Thiescheffer), tegen de uitspraak van de Recht-
bank Noord- Neder land van 4 april 2018, ken-
merk 17/1272 en 17/1442, in het geding tussen:
Appellanten,
en
De Minister van Landbouw, Natuur en 
Voed sel kwa li teit (de minister), (gem.: mr. H.J. 
Kram en mr. M. Leegsma).

Procesverloop in hoger beroep

Appellanten hebben hoger beroep ingesteld te-
gen de uitspraak van de Rechtbank Noord- Neder-
land, ECLI:NL:RBNNE:2018:1274.

De minister heeft een verweerschrift inge-
diend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevon-
den op 18 december 2019. Appellant is versche-
nen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Appellan-
te heeft zich laten vertegenwoordigen door haar 
gemachtigde en appellant. De minister heeft zich 
laten vertegenwoordigen door zijn gemachtig-
den.

Grondslag van het geschil

1.1.  Voor een uitgebreide weergave van het 
verloop van de procedure, het wettelijk kader en 
de in dit geding van belang zijnde feiten en om-
stan dig he den, voor zover niet bestreden, wordt 
verwezen naar de aan ge val len uitspraak. Het 
College volstaat met het volgende.
1.2.  Appellante is een transportbedrijf dat 
zich bezig houdt met het vervoeren van dierlijke 
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meststoffen. Appellant is de directeur van appel-
lante. In het kader van een controle op de nale-
ving over het jaar 2013 van de bij of krachtens de 
Meststoffenwet (Msw) gestelde verplichtingen 
hebben drie toezichthouders van de Nederlandse 
Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) onderzoek 
verricht bij appellante. In dat kader hebben zij de 
administratie van appellante en de vervoersbe-
wijzen dierlijke mest (VDM’s) onderzocht. De be-
vindingen van het onderzoek zijn neergelegd in 
een rapport van 30 juni 2015 (rapport). De con-
clusie van het rapport is dat appellante 45 VDM’s 
niet volledig heeft opgemaakt (feitcode M302) en 
dat zij 69 VDM’s niet naar waarheid heeft opge-
maakt (feitcode M303). Ook zijn er 48 VDM’s niet 
door de afnemer ondertekend (feitcode M304) 
en is er tien keer sprake ge weest van het wijzigen 
of onleesbaar maken van de gegevens op een 
VDM (feitcode M305). Verder zijn de gegevens 
van twee VDM’s elektronisch onjuist ingediend 
(feitcode M311). Tot slot hebben de toezichthou-
ders geconstateerd dat appellante in totaal 400 
ton dierlijke mest met 1.136 kilogram fosfaat niet 
kan verantwoorden.
1.3.  Bij brieven van 27 ja nua ri 2016 heeft de 
minister aan appellanten kenbaar gemaakt tot 
oplegging van een bestuurlijke boete van in totaal 
€ 54.712 aan appellanten afzonderlijk te willen 
overgaan vanwege de door appellante begane 
over tre dingen en het daaraan door appellant fei-
telijk leidinggeven.
1.4.  Bij be sluit van 7 april 2016 (primair be-
sluit 1) heeft de minister, onder verwijzing naar 
het rapport, aan appellante meerdere boetes op-
gelegd voor de vanaf 10 april 2013 vastgestelde 
over tre dingen tot een bedrag van in totaal 
€ 15.562. Hieraan heeft de minister ten grondslag 
gelegd dat appellante op grond van artikel 14 van 
de Msw te allen tijde moet kunnen verantwoor-
den aan wie de op het bedrijf geproduceerde 
hoeveelheden en de op het bedrijf of de onderne-
ming aangevoerde dierlijke meststoffen zijn afge-
zet, voor zover deze niet op het eigen bedrijf of in 
het kader van de eigen onderneming zijn ge-
bruikt of in opslag zijn genomen. Verder dient ap-
pellante er op grond van artikel 53, tweede en 
vierde lid, van het Uitvoeringsbe sluit Meststof-
fenwet (Be sluit) zorg voor te dragen dat het VDM 
over een komstig de krachtens artikel 54 gestelde 
regels volledig en naar waarheid wordt ingevuld 
en door de leverancier, de vervoerder en de afne-
mer wordt ondertekend en dat de gegevens op 
het VDM niet worden ge wij zigd of onleesbaar 
worden gemaakt. Appellante heeft niet aan de 
gestelde verplichtingen voldaan, omdat zij 45 
VDM’s niet volledig heeft opgemaakt doordat de 
postcodes van de laad/losplaatsen of een opmer-
kingscode niet of niet op de juiste plaats op het 

VDM zijn ingevuld. Voor deze over tre dingen 
heeft de minister per afnemer een boete opge-
legd die neerkomt op in totaal vijftien keer € 200. 
Ook heeft appellante 69 VDM’s niet naar waar-
heid opgemaakt, omdat zij onder andere niet de 
fei te lij ke afnemer heeft ingevuld op de VDM’s. 
Voor deze over tre dingenen heeft de minister per 
afnemer een boete opgelegd die neerkomt op in 
totaal zeventien keer € 300. Verder heeft appel-
lante 48 VDM’s niet door alle par tijen laten on-
dertekenen terwijl zij ook geen machtiging heeft 
kunnen overleggen op grond waarvan zij zelf be-
voegd was om deze VDM’s te ondertekenen. 
Voor deze over tre dingen heeft de minister per af-
nemer een boete opgelegd die neerkomt op zes-
tien keer € 200. Voor het als vervoerder wijzigen 
en/of onleesbaar maken van tien VDM’s heeft de 
minister per afnemer een boete opgelegd die 
neerkomt op vier keer € 300. Voor de over tre ding 
van het onjuist elektronisch indienen van twee 
VDM’s heeft de minister per afnemer een boete 
opgelegd per afnemer die neerkomt op twee keer 
€ 200. Appellante heeft voorts niet aan de verant-
woordingsverplichting voldaan, omdat zij in to-
taal 105,15 ton mest met daarin 242 kilogram fos-
faat niet kan verantwoorden. Voor deze 
over tre ding is een boete opgelegd van € 2.662.
1.5.  Bij afzonderlijk be sluit van 7 april 2016 
(primair be sluit 2) heeft de minister aan appel-
lant meerdere boetes opgelegd tot een bedrag 
van in totaal € 15.562, omdat hij feitelijk leiding 
heeft gegeven aan de door appellante begane 
over tre dingen. Daarbij heeft de minister betrok-
ken dat appellant alleen en zelfstandig bevoegd 
bestuurder van appellante is. Ook is appellant ac-
tief betrokken ge weest bij de geconstateerde 
over tre dingen, omdat hij de mest vervoerde en 
leverde en omdat hij de creditfacturen opmaakte. 
Appellant creëerde daarmee de om stan dig he den 
dat de transporten werden uitgevoerd zoals ze 
werden uitgevoerd.
2.1.  Bij be sluit van 22 februari 2017 (bestre-
den be sluit 1) heeft de minister het door appel-
lante gemaakte bezwaar tegen het primaire be-
sluit 1 gedeeltelijk gegrond verklaard voor zover 
daarbij een boete is opgelegd voor het onjuist 
elektronisch indienen van twee VDM’s. De hoog-
te van de boete is om die reden verlaagd tot een 
bedrag van in totaal € 15.162.
2.2.  Bij be sluit van 9 maart 2017 (bestreden 
be sluit 2) heeft de minister het door appellant ge-
maakte bezwaar tegen het primaire be sluit 2 ge-
deeltelijk gegrond verklaard voor zover daarbij 
een boete is opgelegd voor het feitelijk leidingge-
ven aan de door appellante begane over tre ding 
voor het onjuist elektronisch indienen van twee 
VDM’s. De hoogte van de boete is om die reden 
verlaagd tot een bedrag van in totaal € 15.162.
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Uitspraak van de rechtbank

3.1.  De rechtbank heeft het beroep van ap-
pellante tegen bestreden be sluit 1 en het beroep 
van appellant tegen bestreden be sluit 2 gedeelte-
lijk gegrond verklaard, voor zover de minister 
daarbij aan hen een boete heeft opgelegd van in 
totaal € 700 voor de over tre dingen van appellan-
te die ten aanzien van VDM [… 1] zijn geconsta-
teerd en het door appellant daaraan feitelijk lei-
dinggeven. De rechtbank heeft de bestreden 
be sluiten in zoverre vernietigd, bepaald dat hier-
voor in de plaats aan appellanten afzonderlijk een 
boete wordt opgelegd van € 300 en bepaald dat 
de uitspraak van de rechtbank in de plaats treedt 
van de vernietigde gedeeltes van de bestreden 
be sluiten.
3.2.1.  Ten aanzien van appellante heeft de 
rechtbank overwogen dat het beroep zich richt 
tegen de over tre dingen die zien op het als ver-
voerder niet volledig en niet naar waarheid op-
maken van VDM’s, het als vervoerder niet laten 
ondertekenen van VDM’s door de afnemer en het 
als vervoerder wijzigen of onleesbaar maken van 
gegevens op het VDM. Naar het oordeel van de 
rechtbank was de minister bevoegd om boetes op 
te leggen voor de over het jaar 2013 geconstateer-
de over tre dingen. De VDM’s dienen bij elke fei te-
lij ke en fysieke overdracht van een vracht mest 
aanwezig te zijn en naar waarheid te worden op-
gemaakt, zowel digitaal als op papier. Geconsta-
teerde onjuistheden kunnen niet nadien worden 
hersteld. Van een situatie waarin de minister aan 
appellante heeft toegezegd dat hij voor de over 
het jaar 2013 geconstateerde over tre dingen geen 
boete zou opleggen is voorts geen sprake, zodat 
het beroep op het vertrouwensbeginsel niet 
slaagt.
3.2.2.  Verder is het, gelet op de tijdstippen van 
de lossingen, de locaties waar de mest is gelost en 
het aanzienlijke aantal vrachten, niet aanneme-
lijk dat dit bui ten medeweten van appellante 
heeft plaatsgevonden. Appellante heeft een eigen 
ver ant woor de lijk heid voor het naleven van de 
wettelijke voorschriften en die ver ant woor de lijk-
heid wordt niet teniet gedaan indien appellante 
hulppersonen, zoals chauffeurs, inschakelt. Het is 
in dat geval aan appellante om de chauffeurs ade-
quaat te instrueren om te voorkomen dat zij han-
delingen verrichten die als over tre dingen aan ap-
pellante kunnen worden toegerekend. Gesteld 
noch gebleken is dat appellante dit heeft gedaan. 
De rechtbank heeft appellante ook niet gevolgd in 
haar betoog dat geen sprake kan zijn van een 
over tre ding van artikel 53 van het Be sluit als zij, 
nadat zij het papieren VDM heeft ingevuld, als-
nog een digitaal formulier indient met de, naar 
gesteld, juiste gegevens. Voor die uitleg biedt ge-

noemd artikel geen steun. De rechtbank heeft 
evenmin aanleiding gezien voor het oordeel dat 
de administratie van appellante, waarvan kopie-
en zijn gemaakt, bui ten beschouwing moet blij-
ven als bewijs, omdat aan appellant niet de cautie 
is gegeven voorafgaand aan het verhoor. Daarbij 
is van belang geacht dat de over tre dingen zijn 
vastgesteld op grond van de administratie die op 
basis van de Msw moet worden bijgehouden. De 
cautie ziet niet op die administratie.
3.2.3.  De beroepsgrond van appellante dat de 
minister de opgelegde boetes die verband hou-
den met VDM met nummer [… 1] in strijd met 
artikel 5:43 van de Algemene wet be stuurs recht 
(Awb) heeft opgelegd, slaagt. In artikel 5:43 van 
de Awb is bepaald dat het be stuurs or gaan geen 
bestuurlijke boete oplegt indien aan de overtre-
der wegens dezelfde over tre ding reeds eerder 
een bestuurlijke boete is opgelegd. De minister 
heeft een boete opgelegd van € 700, die een op-
telsom vormt van een boete van € 200 voor een 
over tre ding met feitcode M302, € 300 voor een 
over tre ding met feitcode M303 en € 200 voor 
een over tre ding met feitcode M304. Gelet op de 
ju ri dische aard van de feiten en de gedragingen 
van appellante is rechtens sprake van hetzelfde 
feit. Om die reden was de minister niet bevoegd 
om appellante voor elke over tre ding die verband 
houdt met dit vervoersbewijs te beboeten. Naar 
het oordeel van de rechtbank is het passend en 
geboden om de over tre ding waaraan het hoogste 
boetebedrag is verbonden, te weten feitcode 
M303, te handhaven, zodat een boete van € 300 
wordt opgelegd. Daarbij is van belang dat de ver-
schillende bepalingen die zijn overtreden, door 
middel van administratieve verplichtingen en in 
het belang van een doelmatige afvoer van mest-
overschotten of de bescherming en verbetering 
van het milieu, beogen om de meststroom in de 
gehele keten te kunnen volgen. Het College con-
stateert dat het totale resterende boetebedrag 
voor appellante na de uitspraak van de rechtbank 
€ 14.762 bedraagt.
3.3.  Ten aanzien van appellant heeft de recht-
bank overwogen dat de minister appellant ten 
onrechte heeft aangemerkt als feitelijk leidingge-
vende van de door appellante begane over tre-
dingen die betrekking hebben op VDM nummer 
[… 1] en die zijn aangeduid met feitcodes M302 
en M304. Voor de ten aanzien van dit VDM ge-
handhaafde over tre ding met feitcode M303, 
wordt aan appellant evenwel een boete van 
€ 300 opgelegd. De minister heeft aannemelijk 
gemaakt dat appellant feitelijk leiding heeft gege-
ven aan de overige door appellante begane over-
tre dingen. Appellant heeft ondanks dat hij daar-
toe bevoegd was, nagelaten om maat re gelen te 
nemen om te voorkomen dat appellante mest 
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zou transporteren op een wijze die in strijd is met 
de wet. Daarmee heeft appellant aanvaard dat de 
verboden gedragingen zich zouden voordoen. 
Het College constateert dat het totale resterende 
boetebedrag voor appellant na de uitspraak van 
de rechtbank € 14.762 bedraagt.

Be oor de ling van het geschil in hoger beroep

4.1.  Appellanten hebben in hoger beroep 
aangevoerd dat de rechtbank ten onrechte heeft 
geoordeeld dat de minister niet in strijd met het 
vertrouwensbeginsel heeft gehandeld door boe-
tes op te leggen voor de over 2013 geconstateerde 
over tre dingen. Ter onderbouwing van dat stand-
punt hebben zij gewezen op een e-mail van 2 de-
cember 2014 van een inspecteur van de NVWA, 
waarin is vermeld dat de controle bij appellante 
beperkt zal blijven tot één item. Ook heeft de in-
specteur de indruk gewekt dat het onderzoek bij 
appellante geen zelfstandig karakter zou hebben 
maar een uitvloeisel zou zijn van het onderzoek 
dat naar een zekere heer naam 3 zou zijn inge-
steld. Om die reden heeft appellante haar mede-
werking verleend. Appellanten hebben verder 
meerdere over tre dingen betwist en hebben per 
VDM aangegeven waarom in dat concrete geval 
geen over tre ding heeft plaatsgevonden. Ook heb-
ben zij zich op het standpunt gesteld dat een 
eventuele onjuistheid of slordigheid op een VDM 
nog achteraf kan worden hersteld met het indie-
nen van een digitaal correct VDM. Voorts kan 
voor de verschillende over tre dingen per VDM 
maar maximaal één boete worden opgelegd.
4.2.  Vanwege de trage be sluit vor ming bij het 
opleggen van de boete bestond er voor de minis-
ter verder aanleiding om de hoogte ervan con-
form het eigen beleid bij overschrijding van de be-
slistermijn te matigen. Dit is echter niet gedaan. 
Nu het rapport op 30 juni 2015 en de primaire be-
sluiten op 7 april 2016 zijn gedateerd, was een 
matiging van 20% aangewezen, omdat in strijd 
met artikel 5:51 van de Awb niet binnen dertien 
weken na de dag te ke ning van het rapport is be-
slist over de oplegging van de boete. De minister 
had bij de vaststelling van de hoogte van de boete 
voorts dienen te betrekken dat appellanten geen 
financieel voordeel hebben behaald door de over-
tre dingen. Ook is er vanwege de overschrijding 
van de redelijke termijn zoals bedoeld in artikel 6 
van het Eu ro pees Verdrag van de Rechten van de 
Mens (EVRM) aanleiding voor een matiging van 
de boete. Die termijn is aangevangen op 2 decem-
ber 2014, omdat appellanten op dat moment van-
wege een aan hen gerichte e-mail duidelijk kon 
zijn dat een boete zou worden opgelegd.
4.3.  Appellant heeft tot slot aangevoerd dat 
hij niet als feitelijk leidinggevende kan worden 

aangemerkt. Appellant heeft zich als bestuurder 
voldoende ingespannen om over tre dingen van 
de gestelde verplichtingen te voorkomen. Appel-
lant kan niet als feitelijk leidinggevende worden 
aangemerkt als zijn werknemers de door hem 
gegeven instructies niet juist uitvoeren.
5. De minister heeft zich in hoger beroep 
verenigd met het standpunt van appellanten dat 
per VDM — vanwege de samenhang tussen ten 
aanzien van de VDM’s geconstateerde over tre-
dingen — maximaal één boete dient te worden 
opgelegd. Dat betekent dat voor twintig VDM’s in 
totaal voor € 5.700 aan boetes dient te worden 
opgelegd (zeventien keer een hoogste boete van 
€ 300 en drie keer een hoogste boete van € 200). 
Daarnaast blijft sprake van het niet verantwoor-
den van mest van 242 kg fosfaat (boete van 
€ 2.662). De boetes voor appellanten zouden 
daarom dienen te worden vastgesteld op totaal 
€ 8.362. Ter zitting heeft de minister zich daar-
naast ook verenigd met het standpunt van appel-
lanten dat verdere matiging van de boetes dient 
plaats te vinden omdat de wettelijke beslister-
mijn is overschreden. Voor het overige bestrijdt 
de minister de stellingen van appellanten in ho-
ger beroep. Zo is bij de vastgestelde over tre-
dingen geen sprake van alleen maar slordighe-
den. Het niet invullen van een postcode en het 
foutief opvoeren van een particulier als afnemer 
terwijl de meststoffen in werkelijkheid worden 
gelost bij agrarische bedrijven of in de mestop-
slag van appellanten zelf, is eerder aan te merken 
als het heimelijk ontduiken van de voorschriften 
van de Msw. Voor een matiging van de boetes be-
staat daarom verder geen grond. Ook is nog geen 
sprake van een overschrijding van de redelijke 
termijn zoals bedoeld in artikel 6 van het EVRM.
6. Het College komt tot de volgende be oor-
de ling.

 De over tre dingen
6.1.  Naar het oordeel van het College heeft de 
rechtbank, voor zover in hoger beroep nog aan de 
orde, met juistheid geoordeeld dat de minister 
bevoegd was om aan appellanten bestuurlijke 
boetes op te leggen voor de in het jaar 2013 door 
appellante begane over tre dingen en het daaraan 
feitelijk leidinggeven door appellant. Voor dat 
oordeel is het in de bestreden be sluiten opgeno-
men overzicht van VDM-nummers bij de over-
treden feitcodes van belang. Uit dit overzicht 
blijkt dat de minister ten aanzien van verschillen-
de VDM-nummers de over tre ding van meerdere 
feitcodes heeft vastgesteld. In hoger beroep dient 
echter, zoals volgt uit hetgeen hiervoor onder 5. is 
weergegeven, te worden uitgegaan van — per 
VDM — maximaal één boete voor de over tre ding 
van één feitcode. Ter zitting van het College zijn 
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de verschillende VDM’s waarbij over tre dingen 
zijn geconstateerd met par tijen besproken. Daar-
bij hebben appellanten ten aanzien van een aan-
tal VDM’s bepleit dat de over tre ding van een be-
paalde feitcode niet kan worden gehandhaafd, 
omdat uit het desbetreffende VDM onmisken-
baar blijkt dat die feitcode niet is overtreden. Het 
College is met appellanten van oordeel dat de mi-
nister er voor een aantal VDM’s niet in is geslaagd 
om aan te tonen dat alle in het overzicht genoem-
de feitcodes zijn overtreden. Desalniet te min 
heeft de minister ter zitting van het College voor 
ieder VDM waarvoor een boete is opgelegd 
steeds de over tre ding van één van de genoemde 
feitcodes kunnen aanwijzen. Gelet hierop is er 
geen aanleiding voor het oordeel dat de minister 
niet voor iedere in aan mer king genomen VDM 
een boete mocht opleggen. Naar het oordeel van 
het College hebben appellanten ook anderszins 
niet aangetoond dat de minister niet tot boe te op-
leg ging mocht overgaan. Appellanten hebben in 
hoger beroep per VDM gemotiveerd aangevoerd 
waarom volgens hen geen sprake is ge weest van 
een over tre ding van het Be sluit. In dat verband 
hebben zij gesteld dat de VDM’s steeds volledig 
zijn opgemaakt (feitcode M302) en dat is geladen 
en gelost op de door de opdrachtgever opgegeven 
laad- en loslocaties. Daar staat echter tegenover 
dat de minister aan de hand van concrete en veri-
fieerbare gegevens heeft aangetoond dat de des-
betreffende VDM’s niet volledig zijn ingevuld, 
omdat de postcode van de laad- of losplaats of 
een opmerkingscode niet of niet op de juiste 
plaats is ingevuld. Met betrekking tot het niet 
naar waarheid opmaken van de VDM’s (feitcode 
M303) en het niet of onjuist ondertekenen van de 
VDM’s (feitcode M304) hebben appellanten kort 
samengevat aangevoerd dat de transporten zijn 
gelost bij relaties van de op de VDM’s genoemde 
afnemers en/of bij de op de VDM’s genoemde af-
nemers en door die afnemers zijn ondertekend. 
Volgens appellanten zijn de VDM’s daarom naar 
waarheid opgemaakt en correct ondertekend. 
Daar staat echter tegenover dat de minister ook 
ten aanzien van deze VDM’s aan de hand van 
concrete en verifieerbare gegevens heeft aange-
toond dat de desbetreffende percelen waarop is 
gelost in gebruik waren bij andere personen dan 
de op de VDM’s ingevulde personen. Deze VDM’s 
zijn dus niet naar waarheid opgemaakt en/of niet 
door de juiste afnemer ondertekend. De minister 
heeft met betrekking tot VDM-nummer [… 2] 
twee over tre dingen, met feitcodes M303 en 
M304, vastgesteld. De minister heeft daarbij ver-
wezen naar blad 56 van het rapport en bijlage 88 
bij dat rapport. Hieruit leidt het College af, zoals 
ook is besproken ter zitting, dat het feitelijk om 
een VDM met een ander nummer ([… 3]) gaat, 

waarop als afnemer “naam 5” staat vermeld en 
dat dit laatstgenoemde VDM ten grondslag ligt 
aan de geconstateerde over tre dingen. Op dit 
VDM staat een (volledig) verkeerd registratie-
nummer van de vervoerder vermeld. Daarmee 
staat vast dat het VDM niet naar waarheid is op-
gemaakt, zodat er voor dit VDM een toereikende 
grondslag bestaat voor het opleggen van een boe-
te van € 300 op grond van de feitcode M303. Ap-
pellanten hebben tot slot ten aanzien van het wij-
zigen of onleesbaar maken van vier VDM’s 
(feitcode M305) aangevoerd dat tijdens het uit-
voeren van de vrachten nadere informatie aan 
appellante werd verstrekt. Om te voldoen aan de 
voorwaarde dat de VDM’s naar waarheid moeten 
worden opgemaakt, heeft appellante de informa-
tie op de reeds ingevulde VDM’s daarom (digi-
taal) aangepast. Dit betoog van appellanten kan 
evenmin leiden tot het oordeel dat de minister 
niet bevoegd was om aan appellanten boetes op 
te leggen, alleen al omdat het op grond van artikel 
53, vierde lid, van het Be sluit expliciet niet is toe-
gestaan om de gegevens op het ingevulde VDM te 
wijzigen of onleesbaar te maken. Het College 
concludeert op basis van het voorgaande dat in 
geen van de zeventien gevallen waarin een boete 
van € 300 is vastgesteld, er een aanleiding is om 
deze boete te verlagen tot € 200.

De vastgestelde over tre dingen vanwege het 
niet verantwoorden van 242 kg fosfaat zijn in ho-
ger beroep niet bestreden. Het College ziet ook 
geen aan kno pings pun ten voor het oordeel dat 
deze over tre dingen niet zijn begaan.

 Vertrouwensbeginsel 
6.2.  Het College is voorts van oordeel dat de 
rechtbank terecht heeft overwogen dat de minis-
ter de bestuurlijke boetes voor de over 2013 ge-
constateerde over tre dingen niet in strijd met het 
vertrouwensbeginsel heeft opgelegd. Voor een 
geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel is, 
zoals ook volgt uit de uitspraak van de Afdeling 
be stuurs rechtspraak van de Raad van State van 
29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1694, vereist dat 
sprake is van een toezegging. Dat is aan de orde 
als zich van de kant van het tot beslissen bevoegd 
orgaan uitlatingen en/of gedragingen hebben 
voorgedaan die bij de betrokkene redelijkerwijs 
de indruk wekken van een welbewuste stand-
puntbepaling van het bestuur over de manier 
waarop in zijn geval een be voegd heid al dan niet 
zal worden uitgeoefend. Daarvan is in dit geval 
geen sprake. Anders dan appellanten hebben 
aangevoerd, bieden de gedingstukken geen aan-
kno pings pun ten voor de conclusie dat aan appel-
lante zou zijn toegezegd dat de onderzoeksresul-
taten van het door de NVWA bij appellante 
verrichte onderzoek alleen in een procedure te-
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gen de heer naam 3 zouden worden gebruikt. Het 
College is tevens van oordeel dat uit de door ap-
pellanten in hoger beroep overgelegde e-mail van 
inspecteur naam 4 van de NVWA van 2 december 
2014 niet de toezegging kan worden afgeleid dat 
aan appellanten geen boetes voor de over het jaar 
2013 geconstateerde over tre dingen zouden wor-
den opgelegd. Uit deze e-mail kan immers slechts 
worden afgeleid dat er is besloten om de controle 
op het bedrijf te beperken tot één item, en dat de 
controle zich toespitst op de levering van mest 
aan particulieren over 2012 en 2013. Van een toe-
zegging dat voor geconstateerde over tre dingen 
over het jaar 2013 geen boetes zouden worden 
opgelegd, is dan ook geen sprake.

 Feitelijk leidinggeven 
6.3.  Met de rechtbank is het College verder 
van oordeel dat de minister zich terecht op het 
standpunt heeft gesteld dat appellant feitelijk lei-
ding heeft gegeven aan de door appelante begane 
over tre dingen. De rechtbank heeft in dat verband 
met juistheid overwogen dat appellant bevoegd 
was om maat re gelen te nemen om te voorkomen 
dat de fei te lij ke hoofdactiviteit van appellante, 
het transport van mest, werd uitgevoerd op een 
wijze die in strijd is met de wet. Appellant heeft 
nagelaten om maat re gelen te treffen ter voorko-
ming van deze gedragingen door appellante, zo-
dat hij heeft aanvaard dat de verboden gedragin-
gen zich zullen voordoen. Gelet hierop volgt het 
College appellant niet in zijn standpunt dat hem 
er geen verwijt van kan worden gemaakt dat zijn 
werknemers de voorschriften niet in acht hebben 
genomen.

 Matiging 
6.4.  Ter zitting van het College hebben de ge-
machtigden van de minister het beleid ‘matiging 
boete bij overschrijding beslistermijn’ (beleid) 
toegelicht. Op grond van dit door de minister aan 
het College overgelegde beleid wordt het boete-
bedrag verminderd met 5% indien de beslister-
mijn van dertien weken zoals bedoeld in artikel 
5:51, eerste lid, van de Awb met een duur van nul 
tot zes maanden is overschreden. Indien de ter-
mijn met meer dan zes maanden is overschre-
den, wordt het boetebedrag met 10% verminderd. 
Boetebedragen onder de € 1.000 worden niet ge-
matigd en de vermindering bedraagt niet meer 
dan € 2.500. Dit geldt voor de totale boete per 
zaak en niet per feitcode. Verder kan een boete 
die is gematigd op grond van het proportionali-
teitsbeginsel naar bij voor beeld € 2.000 daarnaast 
ook nog verder worden gematigd in verband met 
de termijnoverschrijding. Dit geldt ook voor een 
boete die is afgetopt op het maximale boetebe-
drag van € 78.000. Dit kan anders zijn indien de 

termijnoverschrijding het gevolg is van verwijt-
baar gedrag van de belanghebbende. Dan heeft 
dit gedrag opschortende werking. Dit is bij voor-
beeld het geval als wordt verzocht om extra tijd 
voor het indienen van een zienswijze of het aan-
leveren van gegevens na een voornemen. Ook als 
er een beroep wordt gedaan op fosfaatverreke-
ning heeft dit opschortende werking, omdat dan 
moet worden gewacht totdat het volgende con-
trolejaar voorbij is alvorens dit kan worden toe-
gepast. Hoewel appellanten in de primaire fase of 
in de bezwaarfase geen beroep hebben gedaan 
op de matigingsmogelijk in verband met de over-
schrijding van de beslistermijn, terwijl die voor-
waarde wel wordt gesteld in het beleid, hebben 
de gemachtigden van de minister desgevraagd te 
kennen gegeven dat dit redelijkerwijs niet aan 
appellanten kan worden tegengeworpen, omdat 
zij niet van het beleid op de hoogte konden zijn 
aangezien het beleid niet was gepubliceerd.
6.5.  Het College stelt vast dat het rapport is 
gedateerd op 30 juni 2015 en dat de primaire be-
sluiten genomen zijn op 7 april 2016, zodat de be-
slistermijn zoals bedoeld in artikel 5:51 van de 
Awb met meer dan zes maanden is overschre-
den. De gemachtigden van de minister hebben 
ter zitting van het College geen concrete om stan-
dig he den kunnen benoemen waaruit volgt dat 
de overschrijding van de beslistermijn het gevolg 
is van verwijtbaar gedrag van appellanten. Het 
College ziet ook anderszins geen aanleiding voor 
die conclusie, zodat de hoogte van de boete over-
een komstig het beleid van de minister met 10% 
zal moeten worden verminderd.
6.6.  Met betrekking tot de overschrijding van 
de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van 
het EVRM overweegt het College als volgt. In 
punitieve zaken geldt het uitgangspunt dat de re-
delijke termijn voor een procedure in drie instan-
ties in beginsel is overschreden als die procedure 
in haar geheel langer dan vier jaar in beslag heeft 
genomen (zie bij voor beeld de uitspraak van het 
College van 8 ja nua ri 2019, ECLI:NL:CBB:2019:14, 
rechtsoverweging 7.1). De termijn begint op het 
moment waarop een handeling is verricht waar-
aan de betrokkene in redelijkheid de verwachting 
kan ontlenen dat hem een bestuurlijke boete 
wordt opgelegd. Dat is in dit geval 27 ja nua ri 
2016, de datum waarop de minister kenbaar 
heeft gemaakt tot oplegging van de boetes te wil-
len overgaan en de datum waarop het rapport 
aan appellanten bekend is gemaakt. Aan de eer-
der genoemde e-mail van 2 december 2014 heb-
ben appellanten niet de verwachting kunnen 
ontlenen dat een bestuurlijke boete zal worden 
opgelegd, omdat daarin niets over een boete-
voornemen staat vermeld. Op het moment van 
deze uitspraak is de redelijke termijn met acht 
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dagen overschreden. Gelet hierop dient het 
College de vraag te be ant woor den of om die re-
den de boete verder dient te worden gematigd. 
Over een komstig zijn uitspraak van 24 november 
2016 (ECLI:NL:CBB:2016:454, rechtsoverweging 
5.12) overweegt het College hierover als volgt.

Vast staat dat de boete, vanwege het tijdsver-
loop tussen het boeterapport en het primaire be-
sluit, op basis van het beleid van de minister ter 
zake, met 10% moet worden gematigd. Hoewel 
de minister op grond van dit matigingsbeleid een 
ander aanvangsmoment hanteert dan het geval is 
bij de vaststelling van de redelijke termijn, over-
weegt het College dat deze matiging van invloed 
is op de vraag of, en zo ja, in hoeverre een verder-
gaande matiging op grond van de overschrijding 
van de redelijke termijn dient plaats te vinden. 
Daarbij komt het College tot het volgende oor-
deel. Bedraagt in zodanige om stan dig he den de 
overschrijding van de redelijke termijn minder 
dan een half jaar, dan is er voor een verdergaande 
matiging in beginsel geen plaats. Het College ziet 
in dit geval, waarin de overschrijding van de rede-
lijke termijn acht dagen bedraagt, geen grond 
voor verdere matiging van de boetes.
6.7.  Uit het voorgaande volgt dat het College 
de uitspraak van de rechtbank zal vernietigen, 
voor zover daarin meerdere boetes op basis van 
één VDM in stand zijn gebleven en voor zover de 
rechtbank niet tot matiging van de boetes is over-
gaan op grond van verweerders beleid, de beroe-
pen in zoverre gegrond zal verklaren, de bestre-
den be sluiten in zoverre zal vernietigen en in de 
zaken zelf zal voorzien door — uitgaande van de 
vastgestelde over tre ding met het hoogst voorge-
schreven boetebedrag — de boetes vast te stellen 
op € 7.525,80 (90% van € 8.362).
7. Het College zal verweerder veroordelen 
in de door appellanten gemaakte proceskosten. 
Deze kosten stelt het College op grond van het 
Be sluit proceskosten be stuurs recht (Bpb) voor de 
door een derde beroepsmatig verleende rechts-
bijstand vast op € 1.050 (1 punt voor het indienen 
van het (aanvullend) hoger beroepschrift en 1 
punt voor het verschijnen ter zitting in hoger be-
roep, met een waarde per punt van € 525 en een 
wegingsfactor 1, uitgaande van twee samenhan-
gende zaken).

Beslissing

Het College:
— vernietigt de aan ge val len uitspraak, voor zo-
ver daarin meerdere boetes op basis van één 
VDM in stand zijn gebleven en voor zover de 
rechtbank niet tot matiging van de boetes is over-
gaan op grond van verweerders beleid;

— verklaart het beroep van appellante tegen het 
be sluit van 22 februari 2017 ook in zoverre ge-
grond en vernietigt dit be sluit ook in zoverre:
— verklaart het beroep van appellant tegen het 
be sluit van 9 maart 2017 ook in zoverre gegrond 
en vernietigt dit be sluit ook in zoverre;
— bevestigt de aan ge val len uitspraak voor het 
overige;
— stelt de hoogte van de boetes voor appellan-
ten afzonderlijk vast op € 7.525,80;
— bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van 
de be sluiten van 22 februari 2017 en 9 maart 2017;
— veroordeelt de minister in de door appellan-
ten tezamen gemaakte proceskosten tot een be-
drag van € 1.050;
— bepaalt dat de minister aan appellanten het 
door hen in hoger beroep betaalde griffierecht 
van € 508 vergoedt.

Noot

1. Deze zaak betreft bestuurlijke boetes die 
zijn opgelegd door de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (hierna: NVWA) op basis van de 
Meststoffenwet. Deze zaak is om twee redenen 
besprekenswaardig. Allereerst omdat het een ge-
slaagd beroep op het ne bis in idem-beginsel be-
treft. Hoewel op dit beginsel veelvuldig een be-
roep wordt gedaan, is dit niet vaak succesvol. 
Echter, zoals door de rechtbank Rotterdam 
(ECLI:NL:RBNNE:2018:1274) wordt geconsta-
teerd, betreft het hier een geval van dubbele be-
boeting voor dezelfde feiten en moet op basis van 
artikel 5:43 Awb een streep door een deel van de 
bestuurlijke boetes worden gehaald. Dit is echter 
niet de focus van deze annotatie. Dat is de tweede 
reden: het College van Beroep voor het be drijfs-
leven (hierna: het College) oordeelt dat de opge-
legde bestuurlijke boetes ten onrechte niet zijn 
gematigd wegens overschrijding van de beslister-
mijn van artikel 5:51, eerste lid, Awb, zoals voor-
geschreven in het eigen matigingsbeleid. Dit is 
bijzonder. Na een beschrijving van de over tre ding 
en het oordeel van het College, wordt nader inge-
gaan op de rol van de beslistermijn uit artikel 
5:51 Awb in deze zaak en breder in de algemene 
rechts prak tijk van bestuurlijke boetes. 
2. Appellante is een transportbedrijf dat 
zich bezighoudt met het vervoeren van dierlijke 
meststoffen. De over tre dingen betreffen een 
groot aantal vervoersbewijzen dierlijke mest, zo-
genoemde VDM’s, die op de verkeerde wijze zijn 
opgemaakt. Zo zijn ver schei de ne vervoersbewij-
zen niet volledig opgemaakt, niet naar waarheid 
opgemaakt, niet door de afnemer ondertekend 
en is diverse keren sprake ge weest van het wijzi-
gen of onleesbaar maken van de gegevens op een 
VDM. Verder zijn de gegevens van twee VDM’s 
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elektronisch onjuist ingediend. Tot slot hebben de 
toezichthouders van de NVWA geconstateerd dat 
appellante in totaal 400 ton dierlijke mest met 
1.136 kilogram fosfaat niet kan verantwoorden. 
Aldus, een groot aantal over tre dingen waarvoor 
na bezwaar in totaal een bestuurlijk boete van 
€ 15.162 is opgelegd aan het transportbedrijf en 
hetzelfde bedrag aan de feitelijk leidinggever, de 
directeur, ten aanzien waarvan de minister over-
woog dat hij alleen en zelfstandig bevoegd be-
stuurder is en actief betrokken was bij de gecon-
stateerde over tre dingen. 
3. Eén van de gronden waarover het College 
moet oordelen is de matiging van de bestuurlijke 
boete. Het College stelt vast dat het rapport is ge-
dateerd op 30 juni 2015 en dat de primaire be-
sluiten genomen zijn op 7 april 2016, zodat de be-
slistermijn, zoals bedoeld in artikel 5:51 Awb, 
met meer dan zes maanden is overschreden. De 
gemachtigden van de minister hebben ter zitting 
van het College geen concrete om stan dig he den 
kunnen benoemen waaruit volgt dat de over-
schrijding van de beslistermijn het gevolg is van 
verwijtbaar gedrag van appellanten. Het College 
ziet ook geen aanleiding voor die conclusie, zodat 
de hoogte van de bestuurlijke boete over een-
komstig het beleid van de minister met 10% zal 
moeten worden verminderd.
4. Op basis van artikel 5:51 Awb geldt dat 
indien een rapport is opgemaakt van de over tre-
ding, het be stuurs or gaan een termijn van dertien 
weken heeft om te beslissen over het al dan niet 
opleggen van een bestuurlijke boete. Praktijkju-
risten weten dat deze termijn weinig betekenis 
heeft. Net als andere beslistermijnen in het be-
stuurs recht, betreft het hier slechts een termijn 
van orde. Het overschrijden van de termijn heeft 
dan ook geen consequenties voor het be stuurs or-
gaan in de zin dat de be voegd heid tot het opleg-
gen van de bestuurlijke boete vervalt of automa-
tisch tot boeteverlaging dient te leiden. 
5. Zoals deze uitspraak laat zien, is dit ech-
ter anders indien het be stuurs or gaan zelf conse-
quenties voor de overschrijding van deze termijn 
in zijn boetebeleid heeft neergelegd. In de onder-
havige zaak was dit dus het geval. De minister 
had een beleidsregel vastgesteld genaamd ‘mati-
ging boete bij overschrijding beslistermijn’. Zoals 
de naam reeds beschrijft, wordt volgens deze be-
leidsregel de hoogte van de bestuurlijke boete ge-
matigd bij overschrijding van de beslistermijn. De 
matiging is 5% bij overschrijding van 0-6 maan-
den, en 10% bij meer dan zes maanden. Ook wa-
ren er zekere grenzen gesteld aan de toepassing 
van dit beleid. Zo kwamen bestuurlijke boetes 
onder de € 1.000 niet voor matiging in aan mer-
king en kon de matiging niet meer dan € 2.500 
bedragen. Bovendien geldt matiging niet indien 

de termijnoverschrijding het gevolg is van ver-
wijtbaar gedrag van de belanghebbende. 
6. Gelet op de status van de termijnen als 
zijnde van orde, is het als nobel te beschouwen 
dat de minister gepoogd heeft om tijdige be sluit-
vor ming te stimuleren. Hoe nobel dit in praktijk is, 
moet helaas worden genuanceerd nu de beleids-
regel bepaalde dat boetematiging alleen wordt 
toegepast als daar een beroep op wordt gedaan, 
terwijl deze beleidsregel niet was gepubliceerd. 

De beleidsregel vormt in dit geval echter aan-
leiding om de bestuurlijke boete te vernietigen 
wegens het niet volgen van dit beleid. Het oor-
deel van het College houdt in feite in dat de 
NVWA zich aan de door de minister vastgestelde 
beleidsregel dient te houden. Het is de vraag of 
een dergelijk matigingsbeleid echt zoden aan de 
dijk zet, maar dit terzijde. Een interessantere 
vraag is of de termijn van dertien weken over het 
algemeen een realistische termijn is als men ziet 
wat er in deze dertien weken algemeen dient te 
gebeuren. 
7. Bij een grote hoeveelheid toezichthou-
ders — die hogere bestuurlijke boetes dan € 340 
opleggen — geldt een chinese wall systeem. In dit 
systeem wordt de reguliere boeteprocedure ter 
handhaving van een verbod opgesplitst in twee 
fasen: de onderzoeksfase en de be sluit vor-
mingsfase. In de onderzoeksfase verricht een af-
deling het onderzoek naar de mogelijke over tre-
ding. Deze fase wordt afgesloten met een 
boeterapport waarin de vergaarde gegevens en 
een vermoeden van een over tre ding zijn neerge-
legd. Vervolgens wordt het boeterapport overge-
dragen aan een andere afdeling — veelal ge-
noemd Ju ri dische Zaken. 

Vanaf dat moment begint de termijn ex arti-
kel 5:51 Awb te lopen. Die afdeling beslist binnen 
dertien weken na de dag te ke ning van het rapport 
over het opleggen van de bestuurlijke boete en 
neemt een boetebe sluit indien zij dit een gepaste 
reactie acht. Het idee is dat een andere afdeling 
met een onafhankelijke blik beoordeelt of boe te-
op leg ging een passende reactie is. Het is echter 
de vraag of een der ge lij ke afdeling inderdaad bin-
nen dertien weken voldoende tijd heeft om zich 
te verdiepen in een dossier, om te beslissen of een 
bestuurlijke boete een passende reactie is en in-
dien passend, om een boetebe sluit op te stellen. 
Bovendien moet binnen deze termijn ook nog 
worden gerealiseerd dat de vermeende overtre-
der de mogelijkheid wordt geboden om een 
zienswijze in te dienen. De vermeende overtre-
der krijgt daarbij de mogelijkheid om het boete-
dossier in te zien, wordt uitgenodigd om een 
zienswijze te geven op het boeterapport en de 
zienswijze eventueel toe te lichten in een hoor-
zitting. In deze zienswijze kan de vermeende 
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overtreder wijzen op onjuistheden in het boete-
rapport en ontlastend materiaal aandragen. Er 
kunnen kortom vraagtekens worden gezet bij de 
haalbaarheid van de termijn van dertien weken.
8. Veel autoriteiten trekken zich dan ook 
niet veel van deze termijn van orde aan en over-
schrijden deze veelvuldig. Overschrijding van en-
kele maanden tot een jaar is geen uitzondering. 
Hoewel sommige autoriteiten in de lange duur 
van de procedure aanleiding zien om de bestuur-
lijke boete te matigen, heeft overschrijding over 
het algemeen geen consequenties. Dit leidt auto-
matisch tot de vraag waarom we deze bepaling in 
de Awb hebben. We zullen hier verder niet over 
klagen, dat hebben voldoende anderen voor ons 
reeds gedaan. Het wordt wel tijd dat we gaan na-
denken over een daad wer ke lijke stimulans om 
de overschrijdingen van de beslistermijnen in te 
dammen. Op basis van deze uitspraak lijkt een 
boetematiging neergelegd in beleid in ieder geval 
niet altijd het gewenste effect van kortere beslis-
termijnen te hebben. Wellicht moeten we eens 
nadenken over beloningen in plaats van bestraf-
fingen. Uit vele sociologische en psychologische 
studies is immers gebleken dat dit een betere 
wijze is om gewenst gedrag te bereiken. Zie voor 
juridische studies, onder meer Hertogh e.a., Slim
me handhaving, Den Haag: Boom Juridische Uit-
gevers 2018; A. Outhuijse, ‘De introductie van pri-
vate partijen in het bouwtoezicht. Waar moeten 
we om denken?’, TO 2016-3, p. 79-90. Dit geldt 
voor kinderen, medewerkers van bedrijven, po-
tentiële overtreders en wellicht ook wel voor be-
stuurs or ga nen? 
9. Het valt ons in de praktijk op dat er veel 
verschillen bestaan tussen de autoriteiten wat 
betreft de wijze waarop de procedure is ingesto-
ken. Bij sommige autoriteiten volgt er — zoals 
door de Awb is voorgeschreven — na het uitbren-
gen van het boeterapport een mogelijkheid tot 
het indienen van een zienswijze. Bij sommige au-
toriteiten volgt er na het definitieve rapport eerst 
nog een voornemen tot boe te op leg ging, een 
soort ontwerp-boetebe sluit, waarbij pas op dat 
moment een mogelijkheid tot indienen van een 
zienswijze wordt geboden. Beide opties hebben 
voor- en nadelen. Een mogelijk voordeel van de 
tweede vorm is dat de zienswijze van de overtre-
der niet beperkt is tot de over tre ding, maar te-
vens gericht kan zijn op de hoogte van de be-
stuurlijke boete. Het finale boetebe sluit en de 
bezwaarfase hoeven dan niet te worden afge-
wacht om dit punt ter discussie te stellen. Ander-
zijds komt het de functiescheiding niet ten goede 
als de afdeling Ju ri dische Zaken van de desbetref-
fende autoriteit al een voornemen tot boe te op-
leg ging heeft opgesteld en dus een mening heeft 
gevormd op basis van het boeterapport zonder 

dat de vermeende overtreder de zienswijze heeft 
kunnen geven. 
10. Het is overigens niet de enige voorge-
schreven procedure uit de Awb waarbij de autori-
teiten in praktijk hun eigen lijn kiezen en in prak-
tijk een variëteit te zien is. Zo bleek uit het recent 
gepubliceerde WODC-onderzoek uitgevoerd 
door Bröring, Tollenaar, Feenstra en eerste auteur 
van deze annotatie, met betrekking tot (i) de 
vraag of het instellen van rechts mid delen schor-
sende werking heeft wat betreft de be ta lings ver-
plich ting van bestuurlijke boetes, en (ii) de regels 
over de invordering van bestuurlijke boetes. In 
het algemeen is er veel variatie te zien. Veel be-
stuurs or ga nen blijken ruimte te bieden om tij-
dens de bezwaarfase de verplichting tot betaling 
van bestuurlijke boetes op te schorten. Dit is soms 
in formeel beleid vastgelegd, maar vaker in een 
informele vaste gedragslijn. De autoriteiten hou-
den zich hierbij niet altijd aan de Awb, of aan spe-
cifiek opgestelde wettelijke bepalingen voor de 
specifieke autoriteit. 
11. Het is de vraag of het erg is als autoriteiten 
hun eigen weg kiezen. Willen we de autoriteiten 
hierbij de vrijheid geven om hierin een keuze te 
maken of blijven we vasthouden aan rechts een-
heid? En als we gaan voor rechts een heid en de vas-
te lijn in de Awb, hoe zorgen we dan voor normna-
leving? Kunnen we inderdaad een systeem 
bedenken dat niet uitgaat van bestraffing, zoals 
boetematiging, wet dwangsommen bij niet tijdig 
beslissen, of de lex silencio positivo, maar een sys-
teem van beloningen? Wij zijn er nog niet over uit.
A. Outhuijse en J.J.A. Waverijn
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